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web IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 8 April 2022
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Indra Wijaya
Ersa Tri Wahyuni
Elvia R. Shauki
Supriyono
Devi S. Kalanjati
Hendradi Setiawan
Alexander Adrianto Tjahyadi
Dede Rusli
Endro Wahyono
Irwan Lawardy Lau
Bahrudin
Bambang Eko Budi Prasetyo
Elisabeth Imelda
Zuni Barokah

ii

© Ikatan Akuntan Indonesia

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

DRAF EKSPOSUR
(DE) STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL

PERMINTAAN TANGGAPAN
DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional diterbitkan dalam rangka adopsi penuh IFRS Standards sebagai salah
satu pilar SAK yang akan berlaku di Indonesia. DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional merupakan terjemahan
word-for-word dari IFRS Standards. Entitas yang memenuhi syarat untuk menerapkan DE Standar Akuntansi Keuangan
Internasional dapat menerapkannya sejak tanggal efektif yang diusulkan berikut ini.
Berikut hal yang diharapkan masukannya:

1.

Tanggal Efektif
Standar Akuntansi Keuangan Internasional diusulkan untuk berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023.
Apakah Anda setuju/tidak setuju dengan tanggal efektif Standar Akuntansi Keuangan Internasional?
Jelaskan alasan Anda.

2.

Lain-Lain
Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional?
Jelaskan tanggapan Anda.
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(DE) STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL

IKHTISAR RINGKAS
DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional diterbitkan dalam rangka adopsi penuh IFRS Standards sebagai salah
satu pilar SAK yang akan berlaku di Indonesia. Entitas yang memenuhi syarat dapat menerapkan DE Standar Akuntansi
Keuangan Internasional sejak berlaku efektif. Kriteria mengenai entitas yang dapat menerapkan DE Standar Akuntansi
Keuangan Internasional dijelaskan dalam dokumen DE Pilar SAK yang dipublikasikan bersamaan dengan publikasi DE
ini.
DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional merupakan hasil penerjemahan penuh (word-for-word) IFRS Standards
dan tidak terdapat modifikasi dari IFRS Standards, termasuk tanggal efektif.
Terdapat beberapa perbedaan antara DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional dengan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang berlaku saat ini, yang secara ringkas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:
•
Dua PSAK dan empat ISAK dalam DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional yang tidak ada dalam SAK.
•
Empat PSAK dan empat ISAK dalam SAK yang tidak terdapat dalam DE Standar Akuntansi Keuangan
Internasional.
•
Tujuh topik PSAK dalam DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional yang berbeda pengaturan dengan tujuh
PSAK dalam SAK, karena sebagian persyaratan yang diatur dalam DE Standar Akuntansi Keuangan
Internasional tidak diadopsi dalam SAK.
•
Tanggal efektif DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional dan SAK
DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023.

iv
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RINGKASAN PERBEDAAN (DE) STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL
DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN#)
Beberapa perbedaan*) antara DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) yang berlaku saat ini secara ringkas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:
1.

PSAK/ISAK dalam DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional tidak diadopsi ke dalam SAK.
PSAK/ISAK berikut tidak diadopsi ke dalam SAK dengan pertimbangan sebagian PSAK/ISAK tersebut tidak
relevan dengan kondisi di Indonesia dan karena merupakan merupakan standar interim yang belum mengatur
pengakuan dan pengukuran. PSAK/ISAK tersebut sebagai berikut:
a. PSAK i101 Adopsi Perdana Standar Akuntansi Keuangan Internasional
b. PSAK i114 Akun Pengguhan-Regulatori
c. ISAK i102 Saham Anggota pada Entitas Koperasi dan Instrumen Serupa
d. ISAK i105 Hak atas Kepentingan yang timbul dari Dana Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Rehabilitasi
Lingkungan
e. ISAK i106 Liabilitas yang Timbul dari Partisipasi dalam Pasar Spesifik – Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik
f. ISAK i207 Pengenalan Euro

2.

PSAK dan ISAK dalam SAK dikembangkan sejalan dengan kebutuhan akan standar lokal yang tidak terdapat
dalam DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional.
a. PSAK 28 Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
b. PSAK 36 Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
c. PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
d. PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
e. ISAK 31 Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi
f. ISAK 32 Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan
g. ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
h. ISAK 36 Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap
dan PSAK 73: Sewa

3.

PSAK dalam DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional dengan topik yang sama dalam SAK berbeda karena
sebagian persyaratan yang diatur dalam DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional tidak diadopsi dalam SAK
maupun penyesuaian dengan kondisi Indonesia
a. PSAK i104 dan PSAK 62 Kontrak Asuransi
b. PSAK i110 dan PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian
c. PSAK i201 dan PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
d. PSAK i210 dan PSAK 8 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
e. PSAK i227 dan PSAK 4 Laporan Keuangan Tersendiri
f. PSAK i228 dan PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
g. PSAK i234 Pelaporan Keuangan Interim dan PSAK 3 Laporan Keuangan Interim

4.

Tanggal efektif
PSAK/ISAK lainnya dalam DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional dengan topik yang sama dalam SAK
tidak berbeda secara substansial, namun berbeda dalam hal tanggal efektif. Secara keseluruhan SAK berbeda satu
(1) tahun (one year gap) dalam tanggal efektif penerapan dari DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
dengan sedikit pengecualian atas PSAK tertentu.

*) Lihat bagian “Perbedaan dengan IFRSs” di bagian awal dari masing-masing PSAK/ISAK dalam SAK. Informasi ini tidak dimaksudkan
sebagai daftar yang lengkap atas seluruh perbedaan SAK dengan DE Standar Akuntansi Keuangan Internasional.
#) Perbedaan tidak mencakup PSAK dan ISAK Syariah (13 PSAK dan 2 ISAK).
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DAFTAR ISI
Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual)
PSAK i101
PSAK i102
PSAK i103
PSAK i104
PSAK i105
PSAK i106
PSAK i107
PSAK i108
PSAK i109
PSAK i110
PSAK i111
PSAK i112
PSAK i113
PSAK i114
PSAK i115
PSAK i116
PSAK i201
PSAK i202
PSAK i207
PSAK i208
PSAK i210
PSAK i212
PSAK i216
PSAK i219
PSAK i220
PSAK i221
PSAK i223
PSAK i224
PSAK i226
PSAK i227
PSAK i228
PSAK i229
PSAK i232
PSAK i233
PSAK i234
PSAK i236
PSAK i237
PSAK i238
PSAK i239
PSAK i240
PSAK i241
ISAK i101
ISAK i102
ISAK i105
ISAK i106

vi

Adopsi Perdana Standar Akuntansi Keuangan Internasional
Pembayaran Berbasis Saham
Kombinasi Bisnis
Kontrak Asuransi
Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
Instrumen Keuangan: Pengungkapan
Segmen Operasi
Instrumen Keuangan
Laporan Keuangan Konsolidasian
Pengaturan Bersama
Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
Pengukuran Nilai Wajar
Akun Penangguhan Regulatori
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
Sewa
Penyajian Laporan Keuangan
Persediaan
Laporan Arus Kas
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
Pajak Penghasilan
Aset Tetap
Imbalan Pekerja
Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
Biaya Pinjaman
Pengungkapan Pihak Berelasi
Akuntansi dan Pelaporan Program Imbalan Purnakarya
Laporan Keuangan Tersendiri
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
Instrumen Keuangan: Penyajian
Laba per Saham
Pelaporan Keuangan Interim
Penurunan Nilai Aset
Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi
Aset Takberwujud
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
Properti Investasi
Agrikultur
Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa
Saham Anggota pada Entitas Koperasi dan Instrumen Serupa
Hak atas Kepentingan yang timbul dari Dana Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Rehabilitasi
Lingkungan
Liabilitas yang Timbul dari Partisipasi dalam Pasar Spesifik – Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik
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ISAK i107
ISAK i110
ISAK i112
ISAK i114
ISAK i116
ISAK i117
ISAK i119
ISAK i120
ISAK i121
ISAK i122
ISAK i123
ISAK i207
ISAK i210
ISAK i225
ISAK i229
ISAK i232

Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK i229 Pelaporan Keuangan dalam
Ekonomi Hiperinflasi
Pelaporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
Perjanjian Konsesi Jasa
PSAK i219 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik
Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka
Pungutan
Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
Pengenalan Euro
Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
Aset Takberwujud – Biaya Situs Web

Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional
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Kerangka Konseptual

DAFTAR ISI
paragraf
STATUS DAN TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL

SP1.1

BAB 1- TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN UMUM
PENDAHULUAN

1.1

TUJUAN, KEGUNAAN, DAN KETERBATASAN PELAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN UMUM

1.2

INFORMASI TENTANG SUMBER DAYA EKONOMIK ENTITAS

1.12

PELAPOR, KLAIM TERHADAP ENTITAS, SERTA PERUBAHAN SUMBER DAYA DAN KLAIM
Sumber daya ekonomik dan klaim

1.13

Perubahan sumber daya ekonomik dan klaim

1.15

Kinerja keuangan terefleksikan oleh akuntansi akrual

1.17

Kinerja keuangan terefleksikan oleh arus kas masa lalu

1.20

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

1.21

INFORMASI TENTANG PENGGUNAAN SUMBER DAYA EKONOMIK ENTITAS

1.22

BAB 2-KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI KEUANGAN YANG BERGUNA
PENDAHULUAN

2.1

KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI KEUANGAN

2.4

YANG BERGUNA
Kakteristik kualitatif fundamental

2.5

Karakteristik kualitatif peningkat

2.23

KENDALA BIAYA DALAM PELAPORAN KEUANGAN YANG BERGUNA

2.39

BAB 3 — LAPORAN KEUANGAN DAN ENTITAS PELAPOR
LAPORAN KEUANGAN

3.1

Tujuan dan ruang lingkup laporan keuangan

3.2

Periode pelaporan

3.4

Perspektif yang diadopsi dalam laporan keuangan

3.8

Asumsi kelangsungan usaha

3.9

Entitas pelapor

3.10

Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tidak dikonsolidasikan

3.15

BAB 4-ELEMEN LAPORAN KEUANGAN
Pendahuluan

4.1

Definisi aset

4.3

Hak

4.6

Potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomik

2
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4.14

Kerangka Konseptual
Pengendalian

4.19

Definisi liabilitas

4.26

Kewajiban

4.28

Pengalihan sumber daya ekonomik

4.36

Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

4.42

Aset dan liabilitas

4.48

Unit akun

4.48

Kontrak eksekutori

4.56

Substansi hak kontraktual dan kewajiban kontraktual

4.59

Definisi ekuitas

4.63

Definisi penghasilan dan beban

4.68

BAB 5 - PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN
Proses pengakuan

5.1

Kriteria pengakuan

5.6

Relevansi

5.12

Representasi tepat

5.18

PENGHENTIAN PENGAKUAN

5.26

BAB 6 — PENGUKURAN
PENDAHULUAN

6.1

DASAR PENGUKURAN

6.4

Biaya historis

6.4

Nilai sekarang

6.10

Informasi yang disediakan oleh dasar pengukuran khusus

6.23

Biaya historis

6.24

Nilai sekarang

6.32

Faktor yang dipertimbangkan saat memilih dasar pengukuran

6.43

Relevansi

6.49

Representasi tepat

6.58

Karakteristik kualitatif peningkat dan kendala biaya

6.63

Faktor khusus untuk pengukuran awal

6.77

Lebih dari satu dasar pengukuran

6.83

Pengukuran ekuitas

6.87

Teknik pengukuran berdasarkan-arus-kas

6.91
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Kerangka Konseptual
BAB 7 — PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Penyajian dan pengungkapan sebagai alat komunikasi

7.1

Tujuan dan prinsip penyajian dan pengungkapan

7.4

Klasifikasi

7.7

Klasifikasi aset dan liabilitas

7.9

Klasifikasi ekuitas

7.12

Klasifikasi penghasilan dan beban

7.14

Agregasi

7.20

BAB 8 — KONSEP MODAL DAN PEMELIHARAAN MODAL
Konsep modal

8.1

Konsep pemeliharaan modal dan penetapan laba

8.3

Penyesuaian pemeliharaan modal
LAMPIRAN – DEFINISI ISTILAH

4
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Kerangka Konseptual

STATUS DAN TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL
ST1.1

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual) mendeskripsikan tujuan dari dan konsep
untuk, pelaporan keuangan bertujuan umum. Tujuan Kerangka Konseptual adalah untuk:
a)

membantu Dewan Standar Akuntansi Internasional (the International Accounting Standards Board IASB) dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Internasinal (SAK-I/Standar) yang
berdasarkan konsep yang konsisten;

b)

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

c)

membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikanStandar.

ST1.2

Kerangka Konseptual bukan merupakan suatu Standar. Kerangka Konseptual ini tidak ada yang mengungguli
Standar atau persyaratan dalam suatu Standar.

ST1.3

Untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum, IASB terkadang dapat menentukan secara
spesifik persyaratan yang berbeda dari aspek Kerangka Konseptual. Jika IASB melakukannya, maka IASB
akan menjelaskan perbedaan tersebut dalam Dasar Kesimpulan tentang Standar tersebut.

ST1.4

Kerangka Konseptual dapat direvisi dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman IASB dalam penggunaan
Kerangka Konseptual tersebut. Revisi Kerangka Konseptual tidak akan secara otomatis mengarah pada
perubahan atas Standar. Setiap keputusan untuk mengubah Standar akan mengharuskan IASB untuk melalui
due process dengan menambahkan proyek ke dalam agendanya dan mengembangkan amendemen terhadap
Standar tersebut.

ST1.5

Kerangka Konseptual berkontribusi pada misi yang dinyatakan oleh IFRS Foundation dan IASB, yang
merupakan bagian dari IFRS Foundation. Misi tersebut adalah untuk mengembangkan Standar yang membawa
transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pada pasar keuangan di seluruh dunia. Pekerjaan IASB melayani
kepentingan publik dengan meningkatkan kepercayaan, pertumbuhan, dan stabilitas keuangan jangka panjang
dalam ekonomi global. Kerangka Konseptual menyediakan landasan bagi Standar yang:
(a)

berkontribusi terhadap transparansi dengan meningkatkan komparabilitas dan kualitas internasional
dari informasi keuangan, yang memungkinkan investor dan pelaku pasar lainnya untuk membuat
keputusan ekonomik berdasarkan informasi.

(b)

memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi antara penyedia modal dan
orang-orang yang kepadanya penyedia modal telah mempercayakan uangnya. Standar yang
berdasarkan Kerangka Konseptual memberikan informasi yang diperlukan dalam meminta
pertanggungjawaban manajemen. Sebagai sumber informasi yang dapat diperbandingkan secara
global, Standar tersebut juga sangat penting bagi para regulator di seluruh dunia.

(c)

berkontribusi pada efisiensi ekonomik dengan membantu investor untuk mengidentifikasi peluang
dan risiko di seluruh dunia, sehingga meningkatkan alokasi modal. Untuk bisnis, penggunaan bahasa
akuntansi tunggal yang tepercaya yang berasal dari Standar berdasarkan Kerangka Konseptual
menurunkan biaya modal dan mengurangi biaya pelaporan internasional.
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DAFTAR ISI
paragraf

BAB 1-TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN UMUM
PENDAHULUAN

1.1

TUJUAN, KEGUNAAN, DAN KETERBATASAN PELAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN UMUM

1.2

INFORMASI TENTANG SUMBER DAYA EKONOMIK ENTITAS

1.12

PELAPOR, KLAIM TERHADAP ENTITAS, SERTA PERUBAHAN SUMBER DAYA DAN KLAIM
Sumber daya ekonomik dan klaim

1.13

Perubahan sumber daya ekonomik dan klaim

1.15

Kinerja keuangan terefleksikan oleh akuntansi akrual

1.17

Kinerja keuangan terefleksikan oleh arus kas masa lalu

1.20

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

1.21

INFORMASI TENTANG PENGGUNAAN SUMBER DAYA EKONOMIK ENTITAS

1.22

6
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Pendahuluan
1.1

Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum menjadi dasar dari Kerangka Konseptual. Aspek lain dari
Kerangka Konseptual–karakteristik kualitatif, dan kendala biaya, informasi keuangan yang berguna, konsep
entitas pelapor, elemen laporan keuangan, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan – mengalir secara logis dari tujuannya.

Tujuan, kegunaan, dan keterbatasan pelaporan keuangan bertujuan
umum
1.2

Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum1 adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas
pelapor yang berguna untuk investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya yang ada saat ini dan yang
potensial dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. 2 Keputusan tersebut
termasuk keputusan mengenai:
(a)

pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang;

(b)

penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya.

(c)

penggunaan hak untuk memilih, atau memengaruhi, tindakan manajemen yang memengaruhi
penggunaan sumber daya ekonomik entitas.

1.3

Keputusan yang dideskripsikan dalam paragraf 1.2 bergantung pada imbal hasil yang diperkirakan oleh
investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya yang ada saat ini dan yang potensial, sebagai contoh dividen,
pembayaran pokok dan bunga atau kenaikan harga pasar. Ekspektasi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor
lainnya tentang imbal hasil bergantung pada penilaian jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari (prospek atas)
arus masuk kas neto masa depan ke entitas dan pada penilaian mereka mengenai pewalikelolaan oleh
manajemen (management's stewardship) atas sumber daya ekonomik entitas. Investor, pemberi pinjaman, dan
kreditor lainnya yang ada saat ini dan yang potensial memerlukan informasi yang membantu mereka dalam
penilaian tersebut.

1.4

Untuk membuat penilaian yang dideskripsikan dalam paragraf 1.3, investor, pemberi pinjaman dan kreditor
lainnya yang ada saat ini dan yang potensial memerlukan informasi tentang:
(a)

sumber daya ekonomik entitas, klaim terhadap entitas dan perubahan sumber daya dan klaim tersebut
(lihat paragraf 1.12-1.21); dan

(b)

seberapa efisien dan efektif manajemen entitas dan dewan pengarah (governing board)3 telah
melaksanakan tanggung jawab mereka untuk menggunakan sumber daya ekonomik entitas (lihat
paragraf 1.22-1.23).

1.5

Banyak investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya yang ada saat ini dan yang potensial tidak dapat
mensyaratkan entitas pelapor untuk menyediakan informasi secara langsung kepada mereka dan harus
mengandalkan laporan* keuangan bertujuan umum untuk mendapatkan informasi keuangan yang mereka
butuhkan. Oleh karena itu, mereka merupakan pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum. 4

1.6

Akan tetapi, laporan keuangan bertujuan umum tidak dan tidak dapat menyediakan seluruh informasi yang
dibutuhkan oleh investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya yang ada saat ini dan yang potensial. Para
pengguna tersebut perlu mempertimbangkan informasi terkait dari sumber lainnya, sebagai contoh, kondisi
dan ekspektasi ekonomik secara umum, peristiwa dan kondisi politik, serta prospek masa depan industri dan
entitas.

1

Di dalam Kerangka Konseptual, istilah ‘laporan keuangan’ dan‘pelaporan keuangan’ merujuk pada laporan keuangan bertujuan
umum dan pelaporan keuangan bertujuan umum kecuali jika secara spesifik dinyatakan lain.
Di dalam Kerangka Konseptual, istilah ‘entitas’ merujuk pada entitas pelapor kecuali jika secara spesifik dinyatakan lain.
Di dalam Kerangka Konseptual, istilah ‘manajemen’ merujuk pada manajemen dan dewan pengarah dari suatu entitas kecuali jika
secara spesifik dinyatakan lain.
Di dalam Kerangka Konseptual, istilah ‘pengguna utama’ dan ‘pengguna’ merujuk pada investor, pemberi pinjaman dan kreditor
lainnya yang ada saat ini dan yang potensial yang harus mengandalkan laporan keuangan bertujuan umum untuk sebagian besar
dari informasi keuangan yang mereka butuhkan.

2
3
4

* Istilah “laporan*” merupakan terjemahan atas istilah “report” sedangkan istilah “laporan” merupakan terjemahan atas istilah
“statement”. Istilah “laporan*” digunakan pada Bab 1 dan 2 serta paragraf 3.1 sedangkan istilah “laporan” digunakan pada paragraf
3.1, Bab 3-8. Kedua istilah tersebut diterjemahkan dengan istilah yang sama yaitu “laporan” sehingga perlu dibedakan dengan
tanda*, karena “report” sudah tepat diterjemahkan sebagai laporan dan “statement” secara umum sudah dipahami dan
diterjemahkan sebagai laporan.
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1.7

Laporan keuangan bertujuan umum tidak didesain untuk menunjukkan nilai entitas pelapor, tetapi
menyediakan informasi untuk membantu investor, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya yang ada saat ini
dan yang potensial dalam mengestimasi nilai entitas pelapor.

1.8

Masing-masing pengguna utama memiliki kebutuhan dan keinginan informasi yang berbeda dan mungkin
bertentangan. IASB, dalam mengembangkan Standar, berupaya untuk menyediakan serangkaian informasi
yang akan memenuhi kebutuhan dari jumlah maksimum pengguna utama. Akan tetapi, pemfokusan pada
kebutuhan informasi umum tidak menghalangi entitas pelapor untuk memberikan informasi tambahan yang
paling berguna untuk pihak tertentu dari pengguna utama.

1.9

Manajemen entitas pelapor juga berkepentingan pada informasi keuangan tentang entitas. Akan tetapi,
manajemen tidak perlu mengandalkan pada laporan keuangan bertujuan umum karena informasi keuangan
yang dibutuhkan dapat diperoleh secara internal.

1.10

Pihak lain, seperti regulator dan publik selain investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya, juga bisa
mendapatkan manfaat dari laporan keuangan bertujuan umum. Akan tetapi, laporan tersebut tidak ditujukan
terutama kepada pihak lain tersebut.

1.11

Dalam banyak hal, laporan keuangan didasarkan pada estimasi, pertimbangan, dan model daripada
penggambaran yang eksak. Kerangka Konseptual menetapkan konsep yang mendasari estimasi, pertimbangan,
dan model tersebut. Konsep tersebut adalah tujuan yang ingin diraih oleh IASB dan penyusun laporan
keuangan. Seperti tujuan pada umumnya, visi Kerangka Konseptual atas pelaporan keuangan yang ideal sangat
sulit untuk dicapai secara penuh, setidaknya dalam jangka pendek, karena membutuhkan waktu untuk
memahami, menerima, dan menerapkan cara baru dalam menganalisis transaksi dan peristiwa lainnya. Namun,
penetapan ke mana arah tujuan yang ingin dicapai itu penting jika pelaporan keuangan akan dikembangkan
sehingga dapat meningkatkan kegunaannya.

Informasi tentang sumber daya ekonomik entitas pelapor, klaim terhadap
entitas, serta perubahan sumber daya dan klaim
1.12

Laporan keuangan bertujuan umum menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor, yang
merupakan informasi mengenai sumber daya ekonomik entitas dan klaim terhadap entitas pelapor. Laporan
keuangan juga menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah
sumber daya ekonomik dan klaim entitas pelapor. Kedua jenis informasi tersebut menyediakan input yang
berguna untuk keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya kepada entitas.

Sumber daya ekonomik dan klaim
1.13

Informasi mengenai sifat dan jumlah sumber daya ekonomik dan klaim entitas pelapor dapat membantu
pengguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan entitas pelapor. Informasi tersebut dapat
membantu pengguna untuk menilai likuiditas dan solvabilitas entitas pelapor, kebutuhan untuk mendapatkan
tambahan pendanaan dan sejauh mana entitas akan berhasil dalam memperoleh pendanaan tersebut. Informasi
tersebut juga dapat membantu penguna untuk menilai pewalikelolaan oleh manajemen atas sumber daya
ekonomik entitas. Informasi mengenai prioritas dan persyaratan pembayaran dari klaim yang ada saat ini
membantu pengguna untuk memprediksi bagaimana arus kas masa depan akan didistribusikan kepada pemilik
klaim terhadap entitas pelapor.

1.14

Jenis sumber daya ekonomik yang berbeda memengaruhi penilaian penguna atas prospek atas arus kas masa
depan dari entitas pelapor secara berbeda. Beberapa arus kas masa depan dihasilkan secara langsung dari
sumber daya ekonomik yang ada saat ini, seperti piutang. Arus kas lainnya dihasilkan dari penggunaan
beberapa sumber daya secara gabungan untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada
pelanggan. Meskipun arus kas tersebut tidak dapat diidentifikasi dari masing-masing sumber daya (atau klaim),
pengguna laporan keuangan perlu mengetahui sifat dan jumlah sumber daya yang tersedia untuk digunakan
dalam aktivitas operasi entitas pelapor.

Perubahan sumber daya ekonomik dan klaim
1.15

8

Perubahan sumber daya ekonomik dan klaim entitas pelapor dihasilkan dari kinerja keuangan entitas pelapor
(lihat paragraf 1.17- 1.20) dan dari peristiwa atau transaksi lainnya seperti penerbitan instrumen utang atau
instrumen ekuitas (lihat paragraf 1.21). Untuk menilai secara tepat prospek atas arus masuk kas neto masa
depan ke entitas pelapor dan pewalikelolaan oleh manajemen atas sumber daya ekonomik entitas, pengguna
harus dapat mengidentifikasi kedua jenis perubahan tersebut.
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1.16

Informasi mengenai kinerja keuangan entitas pelapor membantu pengguna untuk memahami imbal hasil yang
telah dihasilkan entitas dari sumber daya ekonomiknya. Informasi mengenai imbal hasil yang telah dihasilkan
entitas tersebut dapat membantu pengguna untuk menilai pewalikelolaan oleh manajemen atas sumber daya
ekonomik entitas. Informasi mengenai variabilitas dan komponen dari imbal hasil tersebut juga penting,
terutama dalam menilai ketidakpastian arus kas masa depan. Informasi tentang kinerja keuangan entitas
pelapor di masa lalu dan bagaimana manajemennya melaksanakan tanggung jawab pewalikelolaannya
biasanya berguna dalam memprediksi imbal hasil masa depan entitas atas sumber daya ekonomiknya.

Kinerja keuangan terefleksikan oleh akuntansi akrual
1.17

Akuntansi akrual menggambarkan dampak transaksi dan peristiwa serta keadaan lainnya atas sumber daya
ekonomik dan klaim entitas pelapor pada periode saat dampak tersebut terjadi, meskipun penerimaan dan
pembayaran kas terjadi di periode yang berbeda. Hal ini penting karena informasi tentang sumber daya
ekonomik dan klaim entitas pelapor serta perubahan sumber daya ekonomik dan klaim selama suatu periode
memberikan dasar yang lebih baik dalam menilai kinerja masa lalu dan masa depan entitas dibandingkan
informasi semata mengenai penerimaan dan pembayaran kas selama periode tersebut.

1.18

Informasi mengenai kinerja keuangan entitas pelapor selama suatu periode, terefleksi dari perubahan sumber
daya ekonomik dan klaim selain dari mendapatkan tambahan sumber daya secara langsung dari investor dan
kreditor (lihat paragraf 1.21), berguna dalam menilai kemampuan masa lalu dan masa depan entitas dalam
menghasilkan arus masuk kas neto. Informasi tersebut mengindikasikan sejauh mana entitas pelapor telah
meningkatkan sumber daya ekonomik yang tersedia, dan kapasitasnya untuk menghasilkan arus masuk kas
neto melalui aktivitas operasinya daripada dengan mendapatkan tambahan sumber daya secara langsung dari
investor dan kreditor. Informasi tentang kinerja keuangan entitas pelapor selama suatu periode juga dapat
membantu pengguna untuk menilai pewalikelolaan oleh manajemen atas sumber daya ekonomik entitas.

1.19

Informasi mengenai kinerja keuangan entitas pelapor selama suatu periode juga dapat mengindikasikan sejauh
mana peristiwa seperti perubahan harga pasar atau suku bunga telah menambah atau mengurangi sumber daya
ekonomik dan klaim, sehingga memengaruhi kemampuan entitas untuk menghasilkan arus masuk kas neto.

Kinerja keuangan terfleksikan oleh arus kas masa lalu
1.20

Informasi mengenai arus kas entitas pelapor selama suatu periode juga membantu pengguna untuk menilai
kemampuan entitas dalam menghasilkan arus masuk kas neto masa depan dan untuk menilai pewalikelolaan
oleh manajemen atas sumber daya ekonomik entitas. Informasi tersebut mengindikasikan bagaimana entitas
pelapor memperoleh dan menggunakan kas, termasuk informasi mengenai pinjaman dan pembayaran kembali
utang, dividen kas atau distribusi kas lainnya kepada investor, dan faktor lain yang dapat memengaruhi
likuiditas atau solvabilitas entitas. Informasi mengenai arus kas membantu pengguna dalam memahami
aktivitas operasi entitas pelapor, mengevaluasi aktivitas pendanaan dan investasi, menilai likuiditas atau
solvabilitas, serta menginterpretasi informasi lain mengenai kinerja keuangan.

Perubahan pada sumber daya ekonomik dan klaim yang tidak
berasal dari kinerja keuangan
1.21

Sumber daya ekonomik dan klaim entitas pelapor juga dapat berubah karena alasan selain kinerja keuangan,
seperti penerbitan instrumen utang atau ekuitas. Informasi mengenai jenis perubahan seperti ini diperlukan
untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada pengguna tentang mengapa sumber daya ekonomik dan
klaim entitas pelapor berubah dan implikasi dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan masa
depannya.

Informasi tentang penggunaan sumber daya ekonomik entitas
1.22

Informasi tentang seberapa efisien dan efektif manajemen entitas pelapor telah melaksanakan tanggung
jawabnya untuk menggunakan sumber daya ekonomik entitas membantu pengguna untuk menilai
pewalikelolaan oleh manajemen atas sumber daya tersebut. Informasi tersebut juga berguna untuk
memprediksi seberapa efisien dan efektif manajemen akan menggunakan sumber daya ekonomik entitas di
periode mendatang. Oleh karena itu, informasi tersebut dapat berguna untuk menilai prospek entitas atas arus
masuk kas neto masa depan.

1.23

Contoh tanggung jawab manajemen untuk menggunakan sumber daya ekonomik entitas termasuk melindungi
sumber daya tersebut dari pengaruh faktor ekonomik yang tidak menguntungkan, seperti perubahan harga dan
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teknologi, dan memastikan bahwa entitas mematuhi hukum, peraturan, dan ketentuan kontraktual yang
berlaku.

10
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Pendahuluan
2.1

Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna yang dibahas dalam bab ini mengidentifikasi jenis
informasi yang kemungkinan paling berguna untuk investor, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya yang
ada saat ini dan yang potensial untuk membuat keputusan mengenai entitas pelapor berdasarkan informasi
dalam laporan keuangan (informasi keuangan).

2.2

Laporan keuangan menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomik entitas pelapor, klaim terhadap
entitas pelapor, dan dampak dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lainnya yang mengubah sumber daya
dan klaim tersebut. (Kerangka Konseptual menyebut informasi tersebut sebagai informasi atas fenomena
ekonomik.) Beberapa laporan keuangan juga mencakup materi penjelas mengenai ekspektasi dan strategi
manajemen untuk entitas pelapor, serta jenis informasi perkiraan masa depan lainnya.

2.3

Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna5 diterapkan untuk informasi keuangan yang tersedia
dalam laporan keuangan, dan juga informasi keuangan yang tersedia dengan cara lainnya. Biaya, yang
merupakan kendala pervasif bagi kemampuan entitas pelapor untuk menyediakan informasi keuangan yang
berguna, diterapkan serupa. Akan tetapi, pertimbangan penerapan karakteristik kualitatif dan kendala biaya
mungkin berbeda untuk jenis informasi yang berbeda. Sebagai contoh, ketika diterapkan untuk informasi
perkiraan masa depan mungkin berbeda dengan ketika diterapkan untuk informasi mengenai sumber daya
ekonomik dan klaim yang ada saat ini dan untuk perubahan sumber daya dan klaim tersebut.

Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna
2.4

Agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara
tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan ditingkatkan jika informasi tersebut
terbanding (comparable), terverifikasi (verifiable), tepat waktu (timely), dan terpaham (understandable).

Karakteristik kualitatif fundamental
2.5

Karakteristik kualitatif fundamental meliputi relevansi dan representasi tepat.

Relevansi
2.6

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna.
Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih
untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber
lainnya.

2.7

Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai
konfirmatori, atau keduanya.

2.8

Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang
digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (outcomes) masa depan. Informasi keuangan tidak harus
merupakan suatu prediksi atau prakiraan untuk memiliki nilai prediktif. Informasi keuangan dengan nilai
prediktif digunakan oleh pengguna untuk membuat prediksi mereka sendiri.

2.9

Informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik tentang (mengonfirmasi atau
mengubah) evaluasi sebelumnya.

2.10

Nilai prediktif dan nilai konfirmatori informasi keuangan saling terkait. Informasi yang memiliki nilai prediktif
sering juga memiliki nilai konfirmatori. Sebagai contoh, informasi pendapatan untuk tahun berjalan, yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi pendapatan di tahun masa depan, juga dapat dibandingkan
dengan prediksi pendapatan untuk tahun berjalan yang dibuat di tahun sebelumnya. Hasil dari perbandingan
tersebut dapat membantu pengguna untuk mengoreksi dan meningkatkan proses yang digunakan dalam
membuat prediksi sebelumnya tersebut.

Materialitas
2.11

Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup
dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan* keuangan bertujuan umum (lihat

5

Di dalam Kerangka Konseptual, istilah ‘karakteristik kualitatif’ dan ‘kendala biaya’ merujuk pada karakteristik kualitatif dari, dan
kendala biaya atas, informasi keuangan yang berguna.

12
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paragraf 1.5.) atas dasar laporan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor
tertentu. Dengan kata lain, materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas berdasarkan
sifat atau besarannya, atau keduanya, dari item di mana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan
keuangan masing-masing entitas. Oleh karena itu, IASB tidak dapat menetapkan secara spesifik suatu batas
kuantitatif yang sama untuk materialitas atau menentukan apa yang dapat menjadi material dalam situasi
tertentu.

Representasi tepat
2.12

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar menjadi informasi
yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus
merepresentasikan secara tepat substansi dari fenomena yang akan direpresentasikan. Dalam banyak hal,
substansi fenomena ekonomik dan bentuk legalnya adalah sama. Jika mereka tidak sama, memberikan
informasi hanya tentang bentuk legal tidak akan merepresentasikan secara tepat fenomena ekonomik tersebut
(lihat paragraf 4.59-4.62).

2.13

Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, suatu penggambaran akan memiliki tiga
karakteristik yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Tentu saja, kesempurnaan adalah hal yang sangat
jarang dapat dicapai. Tujuan IASB adalah untuk memaksimalkan kualitas tersebut sebaik mungkin.

2.14

Sebuah penggambaran lengkap mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna untuk memahami
fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Sebagai contoh,
penggambaran lengkap suatu kelompok aset minimal mencakup deskripsi sifat aset dalam kelompok tersebut,
penggambaran numerik atas seluruh aset dalam kelompok tersebut, dan deskripsi tentang apa yang
direpresentasi dalam penggambaran numerik tersebut (sebagai contoh, biaya historis, atau nilai wajar). Untuk
beberapa item, penggambaran lengkap juga mungkin memerlukan penjelasan atas fakta signifikan tentang
kualitas dan sifat dari item, faktor dan keadaan yang mungkin memengaruhi kualitas dan sifatnya, dan proses
yang digunakan untuk menentukan penggambaran numerik.

2.15

Sebuah penggambaran yang netral adalah tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan.
Penggambaran netral tidak diarahkan, dibobotkan, ditekankan, dibatalkan penekanannya, atau dengan kata
lain dimanipulasi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan akan diterima lebih baik atau
tidak baik oleh pengguna. Informasi yang netral bukan berarti informasi tanpa tujuan atau tanpa pengaruh
terhadap perilaku. Sebaliknya, informasi keuangan yang relevan adalah, secara definisi, mampu membuat
pembeda dalam keputusan pengguna.

2.16

Netralitas didukung oleh penerapan prudensi (prudence). Prudensi adalah penerapan kehati-hatian ketika
membuat penilaian dalam kondisi ketidakpastian. Penerapan prudensi berarti bahwa aset dan penghasilan tidak
lebih disajikan, dan liabilitas dan beban tidak kurang disajikan.6 Sama halnya, penerapan prudensi tidak
memperkenankan kurang saji aset atau penghasilan, atau lebih saji liabilitas atau beban. Salah saji seperti itu
dapat menyebabkan lebih saji atau kurang saji penghasilan atau beban di periode mendatang.

2.17

Penerapan prudensi tidak berarti perlunya asimetri, misalnya, kebutuhan sistematis untuk bukti yang lebih
persuasif untuk mendukung pengakuan aset atau penghasilan daripada pengakuan liabilitas atau beban.
Asimetri seperti itu bukanlah karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang berguna. Namun demikian,
Standar tertentu dapat mengandung persyaratan asimetris jika ini adalah konsekuensi dari keputusan yang
dimaksudkan untuk memilih informasi yang paling relevan yang merepresentasikan secara tepat apa yang
dimaksudkan untuk direpresentasikan.

2.18

Representasi tepat tidak berarti akurat dalam segala hal. Bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau
kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang
dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya. Dalam konteks ini, bebas dari
kesalahan tidak berarti akurat secara sempurna dalam segala hal. Sebagai contoh, estimasi harga atau nilai
yang tidak dapat diobservasi tidak dapat dikatakan akurat atau tidak akurat. Akan tetapi, representasi dari
estimasi tersebut dapat menjadi tepat jika jumlah tersebut dideskripsikan secara jelas dan akurat sebagai sebuah
estimasi, sifat, dan keterbatasan dari proses pengestimasian dijelaskan, dan tidak ada kesalahan yang dibuat
dalam pemilihan dan penerapan proses yang tepat dalam pembuatan estimasi.

2.19

Ketika jumlah moneter dalam laporan keuangan tidak dapat diobservasi secara langsung dan sebaliknya harus
diestimasikan, timbul ketidakpastian pengukuran. Penggunaan estimasi yang masuk akal adalah bagian
penting dari penyusunan informasi keuangan dan tidak mengurangi kegunaan informasi jika estimasi
dideskripsikan dan dijelaskan dengan jelas dan akurat. Bahkan tingkat ketidakpastian pengukuran yang tinggi
tidak selalu mencegah estimasi tersebut dari memberikan informasi yang berguna (lihat paragraf 2.22).

6

Aset, liabilitas, penghasilan, dan beban didefinisikan pada Tabel 4.1. Aset, liabilitas, penghasilan, dan beban adalah elemen dari
laporan keuangan.
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Penerapan karakteristik kualitatif fundamental
2.20

Informasi harus relevan dan juga memberikan representasi tepat dari apa yang direpresentasi jika ingin menjadi
berguna. Representasi tepat dari fenomena yang tidak relevan atau representasi tidak tepat dari fenomena yang
relevan tidak membantu pengguna untuk membuat keputusan yang baik.

2.21

Proses yang paling efisien dan efektif dalam penerapan karakteristik kualitatif fundamental biasanya adalah
sebagai berikut (dengan catatan dampak karakteristik peningkat dan kendala biaya tidak dipertimbangkan
dalam contoh ini). Pertama, mengidentifikasi fenomena ekonomik, di mana informasi atas fenomena tersebut
dapat menjadi berguna bagi pengguna informasi keuangan entitas pelapor. Kedua, mengidentifikasi jenis
informasi tentang fenomena yang paling relevan. Ketiga, menentukan apakah informasi tersebut tersedia dan
apakah informasi tersebut dapat memberikan representasi tepat dari fenomena ekonomik. Jika demikian, maka
proses pemenuhan karakterisktik kualitatif fundamental berakhir pada titik tersebut. Jika tidak, maka proses
tersebut diulang dengan menggunakan jenis informasi yang paling relevan berikutnya.

2.22

Dalam beberapa kasus, pertukaran antara karakteristik kualitatif fundamental mungkin perlu dibuat untuk
memenuhi tujuan pelaporan keuangan, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna tentang fenomena
ekonomik. Misalnya, informasi yang paling relevan tentang suatu fenomena mungkin merupakan estimasi
yang sangat tidak pasti. Dalam beberapa kasus, tingkat ketidakpastian pengukuran yang terdapat dalam
membuat estimasi tersebut mungkin sangat tinggi sehingga dapat dipertanyakan apakah estimasi akan
memberikan representasi yang cukup tepat dari fenomena tersebut. Dalam beberapa kasus tersebut, informasi
yang paling berguna mungkin merupakan estimasi yang sangat tidak pasti, disertai dengan deskripsi atas
estimasi dan penjelasan tentang ketidakpastian yang memengaruhinya. Dalam kasus lainnya, jika informasi
itu tidak akan memberikan representasi yang cukup tepat dari fenomena tersebut, informasi yang paling
berguna dapat mencakup estimasi jenis lain yang sedikit kurang relevan tetapi bergantung pada ketidakpastian
pengukuran yang lebih rendah. Dalam keadaan terbatas, mungkin tidak ada estimasi yang memberikan
informasi yang berguna. Dalam keadaan terbatas tersebut, mungkin perlu untuk memberikan informasi yang
tidak bergantung pada estimasi.

Karakteristik kualitatif peningkat
2.23

Keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman adalah karakteristik kualitatif yang
meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan memberikan representasi tepat dari apa yang
dimaksudkan untuk direpresentasikan. Karakteristik kualitatif peningkat juga dapat membantu dalam
menentukan mana di antara dua cara yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena jika
keduanya dianggap memberikan informasi yang sama relevan dan yang sama tepat merepresentasi fenomena
tersebut.

Keterbandingan
2.24

Keputusan pengguna meliputi pemilihan beberapa alternatif, sebagai contoh, menjual atau memiliki investasi,
atau berinvestasi pada satu entitas pelapor atau entitas lainnya. Oleh karena itu, informasi mengenai entitas
pelapor lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang entitas lain dan dengan
informasi serupa tentang entitas yang sama untuk periode atau tanggal lainnya.

2.25

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan
memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara, item. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya,
keterbandingan tidak berhubungan dengan satu item. Sebuah perbandingan mensyaratkan paling tidak dua
item.

2.26

Konsistensi, walaupun berhubungan dengan keterbandingan, namun tidaklah sama. Konsistensi merujuk
kepada penggunaan metode yang sama terhadap item yang sama, baik dari periode ke periode dalam suatu
entitas pelapor atau dalam satu periode antar entitas. Keterbandingan adalah tujuan, sedangkan konsistensi
membantu untuk mencapai tujuan tersebut.

2.27

Keterbandingan bukan berarti keseragaman. Agar informasi dapat dibandingkan, hal yang serupa harus terlihat
serupa dan hal yang berbeda harus terlihat berbeda. Keterbandingan informasi keuangan tidak meningkat
dengan membuat hal berbeda terlihat serupa dan juga tidak meningkat karena membuat hal serupa terlihat
berbeda.

2.28

Derajat keterbandingan tertentu kemungkinan dapat dicapai dengan memenuhi karakteristik kualitatif
fundamental. Representasi tepat dari sebuah fenomena ekonomik yang relevan secara alamiah memiliki derajat
keterbandingan tertentu dengan representasi tepat suatu fenomena ekonomik relevan yang serupa dari entitas
pelapor lainnya.
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2.29

Walaupun sebuah fenomena ekonomik dapat direpresentasikan secara tepat dengan cara yang beragam,
pengizinan metode akuntansi alternatif untuk fenomena ekonomik yang sama dapat mengurangi
keterbandingan.

Keterverifikasian
2.30

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik
secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengobservasi independen
dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan
penuh, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat. Informasi kuantifikasian tidak harus
menjadi poin estimasi tersendiri untuk dapat diverifikasi. Berbagai kemungkinan jumlah dan probabilitas
terkait juga dapat diverifikasi.

2.31

Verifikasi dapat secara langsung atau tidak langsung. Verifikasi langsung berarti pemverifikasian jumlah atau
representasi lain melalui observasi secara langsung, sebagai contoh melalui penghitungan kas. Verifikasi tidak
langsung berarti pemeriksaan input pada suatu model, rumus, atau teknik lain dan kalkulasi ulang hasil dengan
menggunakan metodologi yang sama. Sebagai contoh adalah verifikasi jumlah tercatat persediaan dengan
memeriksa inputnya (kuantitas dan biaya) dan kalkulasi ulang jumlah persediaan akhir dengan menggunakan
asumsi arus biaya yang sama (sebagai contoh, menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama).

2.32

Dapat menjadi tidak mungkin untuk memverifikasi beberapa penjelasan dan informasi keuangan perkiraan
masa depan (forward-looking) hingga suatu periode masa depan. Untuk membantu pengguna memutuskan
apakah mereka ingin menggunakan informasi tersebut, umumnya perlu untuk mengungkapkan asumsi yang
mendasari, metode untuk menggabungkan informasi tersebut dan faktor lainnya, serta keadaan yang
mendukung informasi tersebut.

Ketepatwaktuan
2.33

Ketepatwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktunya sehingga dapat
memengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna
informasi tersebut. Akan tetapi, beberapa informasi dapat terus tepat waktu bahkan dalam jangka panjang
setelah akhir dari periode pelaporan, misalnya, beberapa pengguna mungkin perlu mengidentifikasi dan
menilai tren.

Keterpahaman
2.34

Pengklasifikasian, pengarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat
informasi tersebut terpaham.

2.35

Beberapa fenomena adalah rumit secara inheren dan tidak dapat dibuat mudah untuk dipahami. Mengecualikan
informasi tentang fenomena tersebut dari laporan keuangan mungkin dapat membuat informasi pada laporan
keuangan tersebut lebih mudah dipahami. Akan tetapi, laporan tersebut akan menjadi tidak lengkap sehingga
mungkin menyesatkan.

2.36

Laporan keuangan disusun untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan
ekonomik serta pengguna yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Terkadang bahkan
pengguna yang telah terinformasikan dengan baik dan tekun juga perlu mencari bantuan dari seorang penasihat
untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks.

Penerapan karakteristik kualitatif peningkat
2.37

Karakteristik kualitatif peningkat harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Akan tetapi, karakteristik kualitatif
peningkat, baik secara individual atau kelompok, tidak dapat membuat informasi menjadi berguna bila
informasi tersebut tidak relevan atau tidak memberikan representasi tepat dari apa yang dimaksudkan untuk
direpresentasikan.

2.38

Penerapan karakteristik kualitatif peningkat merupakan sebuah proses yang berulang yang tidak mengikuti
urutan tertentu. Terkadang, satu karakteristik kualitatif peningkat mungkin harus dikurangkan untuk
memaksimalkan karakteristik kualitatif lainnya. Sebagai contoh, pengurangan temporer dalam keterbandingan
sebagai akibat dari penerapan Standar baru secara prospektif mungkin berguna untuk meningkatkan relevansi
atau representasi tepat dalam jangka panjang. Pengungkapan yang sesuai secara parsial dapat mengompensasi
ketidakterbandingan.
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Kendala biaya pelaporan keuangan yang berguna
2.39

Biaya merupakan kendala pervasif untuk informasi yang dapat disajikan oleh pelaporan keuangan. Pelaporan
informasi keuangan menimbulkan biaya, dan sangatlah penting bahwa biaya tersebut dapat dijustifikasi
melalui manfaat dari pelaporan informasi tersebut. Ada beberapa jenis biaya dan manfaat yang
dipertimbangkan.

2.40

Penyedia informasi keuangan mencurahkan sebagian besar usaha termasuk dalam pengumpulan, pemrosesan,
pemverifikasian, dan penyebarluasan informasi keuangan, tetapi pengguna pada akhirnya menanggung seluruh
biaya terkait dalam bentuk imbal hasil yang berkurang. Pengguna informasi keuangan juga mengeluarkan
biaya penganalisisan dan penginterpretasian informasi yang disediakan. Jika informasi yang dibutuhkan tidak
tersedia, pengguna mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan informasi tersebut dari sumber lainnya
atau mengestimasi informasi tersebut.

2.41

Pelaporan informasi keuangan yang relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang dimaksudkan untuk
direpresentasikan membantu pengguna untuk membuat keputusan dengan lebih percaya diri. Hal ini
menghasilkan fungsi pasar modal yang lebih efisien dan biaya modal yang lebih rendah bagi perekonomian
secara keseluruhan. Investor, pemberi pinjaman, atau kreditor lain individual juga mendapatkan manfaat
dengan membuat keputusan yang berdasar pada informasi lebih baik. Namun, laporan keuangan bertujuan
umum tidak mungkin menyediakan seluruh informasi yang relevan bagi setiap pengguna.

2.42

Dalam penerapan kendala biaya, IASB menilai apakah manfaat dari pelaporan informasi tertentu cenderung
seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan dan menggunakan informasi tersebut. Ketika
menerapkan kendala biaya dalam pengembangan Standar, IASB mencari informasi dari penyedia informasi
keuangan, pengguna, auditor, akademisi dan lainnya mengenai sifat dan kuantitas dari manfaat yang
diperkirakan dan biaya dari Standar tersebut. Dalam kebanyakan situasi, penilaian berdasarkan pada kombinasi
informasi kuantitatif dan kualitatif.

2.43

Karena subjektivitas yang inheren, perbedaan penilaian individu atas biaya dan manfaat dari pelaporan item
tertentu dari suatu informasi keuangan akan bervariasi. Oleh karena itu, IASB mempertimbangkan biaya dan
manfaat terkait pelaporan keuangan secara umum, dan bukan hanya yang terkait dengan masing-masing entitas
pelapor. Hal tersebut bukan berarti bahwa penilaian biaya dan manfaat selalu menjustifikasi persyaratan
pelaporan yang sama bagi seluruh entitas. Perbedaan dapat dimaklumi karena perbedaan ukuran entitas, cara
yang berbeda dalam menggalang modal (dari publik atau privat), kebutuhan pengguna yang berbeda atau
faktor lainnya.
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Laporan keuangan
3.1

Bab 1 dan 2 membahas informasi yang disediakan dalam laporan* keuangan bertujuan umum dan Bab 3-8
membahas informasi yang disediakan dalam laporan keuangan bertujuan umum, yang merupakan bentuk
khusus dari laporan* keuangan bertujuan umum. Laporan keuangan7 memberikan informasi tentang sumber
daya ekonomik dari entitas pelapor, klaim terhadap entitas, dan perubahan dalam sumber daya dan klaim
tersebut, yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan (lihat Tabel 4.1).

Tujuan dan ruang lingkup laporan keuangan
3.2

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang aset, liabilitas, ekuitas,
penghasilan, dan beban8 entitas pelapor yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai prospek
arus masuk kas neto masa depan ke entitas pelapor dan dalam menilai pewalikelolaan oleh manajemen atas
sumber daya ekonomik entitas (lihat paragraf 1.3).

3.3

Informasi tersebut disediakan:
(a)

dalam laporan posisi keuangan, dengan mengakui aset, liabilitas dan ekuitas;

(b)

dalam laporan kinerja keuangan,9 dengan mengakui penghasilan dan beban; dan

(c)

dalam laporan lain dan catatan, dengan menyajikan dan mengungkapkan informasi tentang:
(i)

aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban yang diakui (lihat paragraf 5.1), termasuk
informasi tentang sifatnya dan tentang risiko yang timbul dari aset dan liabilitas yang diakui
tersebut;

(ii)

aset dan liabilitas yang belum diakui (lihat paragraf 5.6), termasuk informasi tentang
sifatnya dan tentang risiko yang timbul darinya;

(iii)

arus kas;

(iv)

kontribusi dari pemegang klaim ekuitas dan distribusi kepada mereka; dan

(v)

metode, asumsi, dan penilaian yang digunakan dalam mengestimasi jumlah yang disajikan
atau diungkapkan, dan perubahan dalam metode, asumsi, dan penilaian tersebut.

Periode pelaporan
3.4

Laporan keuangan disusun untuk jangka waktu tertentu (periode pelaporan) dan memberikan informasi
tentang:
(a)

aset dan liabilitas—termasuk aset dan liabilitas yang tidak diakui—dan ekuitas yang ada pada akhir
periode pelaporan, atau selama periode pelaporan; dan

(b)

penghasilan dan beban untuk periode pelaporan.

3.5

Untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam mengidentifikasi dan menilai perubahan dan tren, laporan
keuangan juga menyediakan informasi komparatif untuk setidaknya satu periode pelaporan sebelumnya.

3.6

Informasi tentang kemungkinan transaksi masa depan dan kemungkinan peristiwa masa depan lainnya
(informasi perkiraan masa depan) termasuk dalam laporan keuangan jika:
(a)

berkaitan dengan aset atau liabilitas entitas—termasuk aset atau liabilitas yang tidak diakui—atau
ekuitas yang ada pada akhir periode pelaporan, atau selama periode pelaporan, atau dengan
penghasilan atau beban untuk periode pelaporan; dan

(b)

berguna untuk pengguna laporan keuangan.

Sebagai contoh, jika aset atau liabilitas diukur dengan mengestimasi arus kas masa depan, informasi tentang
estimasi arus kas masa depan dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami ukuran yang
dilaporkan. Laporan keuangan biasanya tidak memberikan jenis informasi perkiraan masa depan lainnya,
misalnya, materi penjelas tentang ekspektasi dan strategi manajemen untuk entitas pelapor.

7

Di dalam Kerangka Konseptual, istilah ‘laporan keuangan’ merujuk pada laporan keuangan bertujuan umum.

8

Aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban didefiniskan di Tabel 4.1. Aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban merupakan
elemen laporan keuangan.

9

Kerangka Konseptual tidak mengatur apakah laporan kinerja keuangan terdiri atas satu atau dua laporan
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3.7

Laporan keuangan mencakup informasi tentang transaksi dan peristiwa lain yang telah terjadi setelah akhir
periode pelaporan jika memberikan informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan
(lihat paragraf 3.2).

Perspektif yang diadopsi dalam laporan keuangan
3.8

Laporan keuangan memberikan informasi tentang transaksi dan peristiwa lain dilihat dari perspektif entitas
pelapor secara keseluruhan, bukan dari perspektif kelompok tertentu dari investor, pemberi pinjaman atau
kreditor lainnya yang ada saat ini atau yang potensial.

Asumsi kelangsungan usaha
3.9

Laporan keuangan biasanya disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha entitas pelapor dan entitas
pelapor akan melanjutkan aktivitas operasinya di masa depan (foreseeable future). Oleh karena itu, entitas
diasumsikan tidak memiliki intensi atau kebutuhan untuk melakukan likuidasi atau menghentikan
perdagangan. Jika intensi atau kebutuhan tersebut timbul, maka laporan keuangan tersebut mungkin harus
disusun dengan dasar yang berbeda. Jika demikian, laporan keuangan menjelaskan dasar yang digunakan
tersebut.

Entitas pelapor
3.10

Entitas pelapor adalah entitas yang disyaratkan, atau memilih, untuk menyusun laporan keuangan. Entitas
pelapor dapat berupa entitas tunggal atau sebagian dari suatu entitas atau dapat terdiri lebih dari satu entitas.
Entitas pelapor tidak selalu merupakan entitas legal.

3.11

Terkadang satu entitas (induk) memiliki pengendalian atas entitas lain (entitas anak). Jika entitas pelapor terdiri
dari entitas induk dan entitas anaknya, laporan keuangan entitas pelapor disebut sebagai ‘laporan keuangan
konsolidasian’ (lihat paragraf 3.15–3.16). Jika entitas pelapor adalah entitas induk sendiri, laporan keuangan
entitas pelapor disebut sebagai 'laporan keuangan tidak dikonsolidasikan' (lihat paragraf 3.17–3.18).

3.12

Jika entitas pelapor terdiri dari dua entitas atau lebih yang tidak seluruhnya terkait oleh hubungan induk-anak,
laporan keuangan entitas pelapor disebut sebagai ‘laporan keuangan gabungan’.

3.13

Menentukan batas yang tepat dari entitas pelapor dapat menjadi sulit jika entitas pelapor:

3.14

(a)

bukan merupakan entitas legal; dan

(b)

tidak hanya terdiri dari entitas legal yang terkait oleh hubungan induk-anak.

Dalam kasus tersebut, penentuan batas entitas pelapor didorong oleh kebutuhan informasi dari pengguna utama
laporan keuangan entitas pelapor. Para pengguna tersebut membutuhkan informasi relevan yang
merepresentasi secara tepat apa yang dimaksudkan untuk direpresentasikan. Representasi tepat mensyaratkan
bahwa:
(a)

batas entitas pelapor tidak mengandung serangkaian aktivitas ekonomik yang arbitrer atau tidak
lengkap;

(b)

mencakup serangkaian aktivitas ekonomik tersebut dalam batas entitas pelapor menghasilkan
informasi yang netral; dan

(c)

deskripsi diberikan tentang bagaimana batas entitas pelapor ditentukan dan apa yang merupakan
entitas pelapor.

Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tidak
dikonsolidasikan
3.15

Laporan keuangan konsolidasian memberikan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan
beban dari entitas induk dan entitas anaknya sebagai entitas pelapor tunggal. Informasi tersebut berguna bagi
investor, pemberi pinjaman, serta kreditor lain yang ada saat ini dan yang potensial dari entitas induk dalam
penilaian mereka tentang prospek arus masuk kas neto masa depan ke entitas induk. Hal ini karena arus masuk
kas neto ke entitas induk mencakup distribusi kepada entitas induk dari entitas anaknya, dan distribusi tersebut
bergantung pada arus masuk kas neto ke entitas anak.

3.16

Laporan keuangan konsolidasian tidak dirancang untuk memberikan informasi terpisah tentang aset, liabilitas,
ekuitas, penghasilan, dan beban dari entitas anak tertentu. Laporan keuangan entitas anak sendiri dirancang
untuk memberikan informasi tersebut.
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3.17

Laporan keuangan yang tidak dikonsolidasikan dirancang untuk memberikan informasi tentang aset, liabilitas,
ekuitas, penghasilan, dan beban entitas induk, dan bukan tentang entitas anaknya. Informasi tersebut dapat
berguna bagi investor, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya yang ada saat ini dan yang potensial dari entitas
induk karena:
(a)

klaim atas entitas induk biasanya tidak memberikan pemegang klaim tersebut klaim atas entitas anak;
dan

(b)

di beberapa yurisdiksi, jumlah yang dapat didistribusikan secara sah kepada pemegang klaim ekuitas
atas entitas induk bergantung pada cadangan yang dapat didistribusikan dari entitas induk.

Cara lain untuk memberikan informasi tentang beberapa atau seluruh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan
beban dari entitas induk sendiri adalah dalam laporan keuangan konsolidasian, dalam catatan atas laporan
keuangan.
3.18

20

Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan yang tidak dikonsolidasikan biasanya tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari investor, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya yang ada saat ini dan
yang potensial dari entitas induk. Oleh karena itu, ketika laporan keuangan konsolidasian diperlukan, laporan
keuangan yang tidak dikonsolidasikan tidak dapat dijadikan sebagai pengganti laporan keuangan
konsolidasian. Namun demikian, entitas induk mungkin disyaratkan, atau memilih, untuk menyusun laporan
keuangan yang tidak dikonsolidasikan sebagai tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.
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Pendahuluan
4.1

4.2

Elemen laporan keuangan yang didefinisikan dalam Kerangka Konseptual adalah:
(a)

aset, liabilitas dan ekuitas, yang berhubungan dengan posisi keuangan entitas pelapor; dan

(b)

penghasilan dan beban, yang berhubungan dengan kinerja keuangan entitas pelapor.

Elemen tersebut terkait dengan sumber daya ekonomik, klaim, dan perubahan dalam sumber daya ekonomik
dan klaim yang dibahas dalam Bab 1, dan didefinisikan dalam Tabel 4.1.
Tabel 4.1—Elemen laporan keuangan
Item yang dibahas dalam
Bab 1

Elemen

Definisi atau deskripsi

Sumber daya ekonomik

Aset

Sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan
oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu.
Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki
potensi menghasilkan manfaat ekonomik.

Klaim

Perubahan sumber daya
ekonomik dan klaim, yang
mencerminkan
kinerja
keuangan

Perubahan
lain
dalam
sumber daya ekonomik dan
klaim

Liabilitas

Kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber
daya ekonomik sebagai akibat peristiwa masa lalu.

Ekuitas

Kepentingan residual dalam aset entitas setelah
dikurangi seluruh liabilitasnya.

Penghasilan

Peningkatan aset, atau penurunan liabilitas, yang
mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang
berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim
ekuitas.

Beban

Penurunan aset, atau peningkatan liabilitas, yang
mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang
berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim
ekuitas.

–

Kontribusi dari pemegang klaim ekuitas, dan
distribusi kepada mereka.

–

Pertukaran aset atau liabilitas yang tidak
mengakibatkan peningkatan atau penurunan
ekuitas.

Definisi aset
4.3

Aset adalah sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu.

4.4

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

4.5

Bagian ini membahas tiga aspek dari definisi tersebut:
(a)

hak (lihat paragraf 4.6–4.13);

(b)

potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomik (lihat paragraf 4.14–4.18); dan

(c)

pengendalian (lihat paragraf 4.19–4.25).

Hak
4.6

22

Hak yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomik muncul dalam berbagai bentuk, termasuk:
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(a)

(b)

4.7

hak yang sesuai dengan kewajiban pihak lain (lihat paragraf 4.39), misalnya:
(i)

hak untuk menerima kas.

(ii)

hak untuk menerima barang atau jasa.

(iii)

hak untuk menukarkan sumber daya ekonomik dengan pihak lain dengan persyaratan yang
menguntungkan. Hak tersebut termasuk, misalnya, kontrak forward (forward contract)
untuk membeli sumber daya ekonomik dengan persyaratan yang saat ini menguntungkan
atau opsi untuk membeli sumber daya ekonomik.

(iv)

hak untuk mendapatkan manfaat dari kewajiban pihak lain untuk mengalihkan sumber daya
ekonomik jika peristiwa masa depan tertentu yang tidak pasti terjadi (lihat paragraf 4.37).

hak yang tidak sesuai dengan kewajiban pihak lain, misalnya:
(i)

hak atas objek fisik, seperti aset tetap atau persediaan. Contoh hak tersebut adalah hak untuk
menggunakan objek fisik atau hak untuk mendapatkan manfaat dari nilai residual objek
yang disewa.

(ii)

hak untuk menggunakan kekayaan intelektual.

Banyak hak dibentuk oleh kontrak, undang-undang atau cara serupa. Sebagai contoh, entitas dapat
memperoleh hak dari memiliki atau menyewakan objek fisik, dari memiliki instrumen utang atau instrumen
ekuitas, atau dari memiliki paten terdaftar. Namun, entitas juga dapat memperoleh hak dengan cara lain,
misalnya:
(a)

dengan memperoleh atau menciptakan pengetahuan yang tidak ada dalam domain publik (lihat
paragraf 4.22); atau

(b)

melalui kewajiban pihak lain yang muncul karena pihak lain tersebut tidak memiliki kemampuan
praktis untuk bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan kebiasaannya, kebijakan yang
dipublikasikan atau pernyataan spesifik (lihat paragraf 4.31).

4.8

Beberapa barang atau jasa—misalnya, jasa pekerja—diterima dan segera dikonsumsi. Hak entitas untuk
memperoleh manfaat ekonomik yang dihasilkan oleh barang atau jasa ada untuk sementara sampai entitas
mengonsumsi barang atau jasa tersebut.

4.9

Tidak seluruh hak entitas adalah aset entitas tersebut—untuk menjadi aset entitas, hak tersebut harus memiliki
potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomik bagi entitas di luar manfaat ekonomik yang tersedia untuk
seluruh pihak lainnya (lihat paragraf 4.14-4.18) dan dikendalikan oleh entitas (lihat paragraf 4.19–4.25).
Misalnya, hak tersedia bagi seluruh pihak tanpa biaya yang signifikan—misalnya, hak akses ke barang publik,
seperti hak publik atas jalan darat, atau pengetahuan yang berada dalam domain publik — biasanya bukan aset
bagi entitas yang memilikinya.

4.10

Entitas tidak dapat memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomik dari dirinya sendiri. Karenanya:

4.11

(a)

instrumen utang atau instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan dibeli kembali dan dimiliki
olehnya—misalnya, saham treasuri—bukan merupakan sumber daya ekonomik dari entitas tersebut;
dan

(b)

jika entitas pelapor terdiri dari lebih dari satu entitas legal, instrumen utang atau instrumen ekuitas
yang diterbitkan oleh salah satu entitas legal tersebut dan dimiliki oleh entitas legal lain bukan
merupakan sumber daya ekonomik entitas pelapor.

Pada prinsipnya, setiap hak entitas adalah aset yang terpisah. Namun, untuk tujuan akuntansi, hak terkait sering
diperlakukan sebagai unit akun tunggal yang merupakan aset tunggal (lihat paragraf 4.48–4.55). Misalnya,
kepemilikan legal objek fisik dapat menimbulkan beberapa hak, termasuk:
(a)

hak untuk menggunakan objek;

(b)

hak untuk menjual hak atas objek;

(c)

hak untuk menjaminkan hak atas objek; dan

(d)

hak lain yang tidak tercantum dalam (a)-(c).

4.12

Dalam banyak kasus, serangkaian hak yang timbul dari kepemilikan legal atas objek fisik dianggap sebagai
aset tunggal. Secara konseptual, sumber daya ekonomik adalah serangkaian hak, bukan objek fisik. Namun
demikian, mendeskripsikan serangkaian hak sebagai objek fisik akan sering memberikan representasi tepat
dari hak tersebut dengan cara yang paling ringkas dan mudah dipahami.

4.13

Dalam beberapa kasus, tidak pasti apakah hak tersebut ada. Sebagai contoh, entitas dan pihak lain mungkin
memperdebatkan apakah entitas memiliki hak untuk menerima sumber daya ekonomik dari pihak lain tersebut.
Sampai ketidakpastian eksistensi tersebut diselesaikan—misalnya, oleh putusan pengadilan—tidak pasti
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apakah entitas tersebut memiliki hak dan, akibatnya, apakah aset tersebut ada. (Paragraf 5.14 membahas
pengakuan aset yang eksistensinya tidak pasti.)

Potensi menghasilkan manfaat ekonomik
4.14

Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik. Agar potensi
tersebut timbul, tidak perlu kepastian, atau bahkan kemungkinan, bahwa hak akan menghasilkan manfaat
ekonomik. Hanya perlu bahwa hak sudah ada dan yang, setidaknya dalam satu keadaan, akan menghasilkan
manfaat ekonomik bagi entitas di luar manfaat yang tersedia untuk seluruh pihak lain.

4.15

Hak dapat memenuhi definisi sumber daya ekonomik, dan karenanya dapat menjadi aset, bahkan jika
probabilitasnya untuk menghasilkan manfaat ekonomik adalah rendah. Namun demikian, probabilitas yang
rendah dapat memengaruhi keputusan mengenai informasi apa yang harus diberikan tentang aset dan
bagaimana memberikan informasi tersebut, termasuk keputusan tentang apakah aset tersebut diakui (lihat
paragraf 5.15-5.17) dan bagaimana pengukurannya.

4.16

Sumber daya ekonomik dapat menghasilkan manfaat ekonomik bagi entitas dengan memberi hak atau
memungkinkannya untuk melakukan, misalnya, satu atau lebih dari hal berikut:
(a)

menerima arus kas kontraktual atau sumber daya ekonomik lainnya;

(b)

menukarkan sumber daya ekonomik dengan pihak lain dengan persyaratan yang menguntungkan;

(c)

menghasilkan arus masuk kas atau menghindarkan arus keluar kas, misalnya:
(i)

menggunakan sumber daya ekonomik baik secara individual atau secara gabungan dengan
sumber daya ekonomik lainnya untuk menghasilkan barang atau menyediakan jasa;

(ii)

menggunakan sumber daya ekonomik untuk meningkatkan nilai sumber daya ekonomik
lainnya; atau

(iii)

menyewakan sumber daya ekonomik ke pihak lain;

(d)

menerima kas atau sumber daya ekonomik lainnya dengan menjual sumber daya ekonomik; atau

(e)

mengakhiri liabilitas dengan mengalihkan sumber daya ekonomik.

4.17

Meskipun sumber daya ekonomik memperoleh nilainya dari potensinya kini untuk menghasilkan manfaat
ekonomik masa depan, sumber daya ekonomik adalah hak kini yang mengandung potensi tersebut, bukan
manfaat ekonomik masa depan yang dihasilkan oleh hak tersebut. Misalnya, opsi yang dibeli (purchased
option) memperoleh nilainya dari potensinya untuk menghasilkan manfaat ekonomik melalui penggunaan opsi
di masa depan. Namun, sumber daya ekonomik adalah hak kini—hak untuk menggunakan opsi tersebut di
masa depan. Sumber daya ekonomik bukanlah manfaat ekonomik masa depan yang akan diterima pemegang
opsi jika opsi tersebut dilaksanakan.

4.18

Ada hubungan yang erat antara terjadinya pengeluaran dan perolehan aset, tetapi keduanya tidak selalu
bersamaan. Oleh karena itu, ketika entitas melakukan pengeluaran, hal ini dapat memberikan bukti bahwa
entitas telah mencari manfaat ekonomik masa depan, tetapi tidak memberikan bukti konklusif bahwa entitas
telah memperoleh aset. Demikian pula, tidak adanya pengeluaran terkait tidak mengecualikan suatu item untuk
memenuhi definisi aset. Aset dapat mencakup, misalnya, hak yang diberikan pemerintah kepada entitas secara
gratis atau yang didonasikan oleh pihak lain kepada entitas tersebut.

Pengendalian
4.19

Pengendalian menghubungkan sumber daya ekonomik dengan entitas. Menilai apakah pengendalian ada
membantu untuk mengidentifikasi sumber daya ekonomik mana yang entitas perhitungkan. Sebagai contoh,
entitas dapat mengendalikan bagian proporsional dalam properti tanpa mengendalikan hak yang timbul dari
kepemilikan atas seluruh properti. Dalam kasus tersebut, aset entitas adalah bagian dari properti, yang
dikendalikannya, bukan hak yang timbul dari kepemilikan atas seluruh properti, yang tidak dikendalikannya.

4.20

Entitas mengendalikan sumber daya ekonomik jika entitas memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan
penggunaan sumber daya ekonomik dan memperoleh manfaat ekonomik yang mungkin mengalir darinya.
Pengendalian termasuk kemampuan kini untuk mencegah pihak lain mengarahkan penggunaan sumber daya
ekonomik dan dari memperoleh manfaat ekonomik yang mungkin mengalir darinya. Oleh karena itu, jika satu
pihak mengendalikan sumber daya ekonomik, tidak ada pihak lain yang mengendalikan sumber daya tersebut.

4.21

Entitas memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan penggunaan sumber daya ekonomik jika entitas
memiliki hak untuk menggunakan sumber daya ekonomik tersebut dalam aktivitasnya, atau untuk
memungkinkan pihak lain untuk menggunakan sumber daya ekonomik dalam aktivitas pihak lain tersebut.
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4.22

Pengendalian sumber daya ekonomik biasanya timbul dari kemampuan untuk memaksakan hak legal. Namun,
pengendalian juga dapat timbul jika entitas memiliki cara lain untuk memastikan bahwa entitas, dan tidak ada
pihak lain, memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan penggunaan sumber daya ekonomik dan
memperoleh manfaat yang mungkin mengalir darinya. Misalnya, entitas dapat mengendalikan hak untuk
menggunakan pengetahuan yang tidak berada dalam domain publik jika entitas memiliki akses terhadap
pengetahuan dan kemampuan kini untuk menjaga rahasia pengetahuan, bahkan jika pengetahuan tersebut tidak
dilindungi oleh paten terdaftar.

4.23

Agar entitas dapat mengendalikan sumber daya ekonomik, manfaat ekonomik masa depan dari sumber daya
tersebut harus mengalir ke entitas baik secara langsung atau tidak langsung daripada kepada pihak lain. Aspek
pengendalian ini tidak menyiratkan bahwa entitas dapat memastikan bahwa sumber daya akan menghasilkan
manfaat ekonomik dalam seluruh keadaan. Sebaliknya, hal tersebut berarti bahwa jika sumber daya
menghasilkan manfaat ekonomik, entitas adalah pihak yang akan mendapatkannya baik secara langsung
maupun tidak langsung.

4.24

Memiliki eskposur terhadap variasi signifikan dalam jumlah manfaat ekonomik yang dihasilkan oleh sumber
daya ekonomik dapat mengindikasikan bahwa entitas mengendalikan sumber daya. Namun, hanya satu faktor
yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian keseluruhan apakah timbul pengendalian.

4.25

Kadang-kadang satu pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) untuk bertindak atas nama, dan untuk
kepentingan, prinsipal. Sebagai contoh, prinsipal dapat melibatkan agen untuk mengatur penjualan barang
yang dikendalikan oleh prinsipal. Jika agen memiliki hak penguasaan sumber daya ekonomik yang
dikendalikan oleh prinsipal, sumber daya ekonomik tersebut bukan merupakan aset agen. Selain itu, jika agen
memiliki kewajiban untuk mengalihkan ke pihak ketiga sumber daya ekonomik yang dikendalikan oleh
prinsipal, kewajiban tersebut bukan merupakan liabilitas agen, karena sumber daya ekonomik yang akan
dialihkan adalah sumber daya ekonomik prinsipal, bukan agen.

Definisi liabilitas
4.26

Liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu.

4.27

Agar liabilitas timbul, tiga kriteria seluruhnya harus dipenuhi:
(a)

entitas memiliki kewajiban (lihat paragraf 4.28–4.35);

(b)

kewajiban tersebut adalah untuk mengalihkan sumber daya ekonomik (lihat paragraf 4.36-4.41); dan

(c)

kewajiban tersebut adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu (lihat
paragraf 4.42–4.47).

Kewajiban
4.28

Kriteria pertama untuk liabilitas adalah entitas memiliki kewajiban.

4.29

Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab di mana entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk
menghindarinya. Kewajiban selalu terutang kepada pihak (atau pihak-pihak) lain. Pihak lain dapat berupa
orang atau entitas lain, sekelompok orang atau entitas lain, atau masyarakat pada umumnya. Tidak perlu
mengetahui identitas pihak kepada siapa kewajiban tersebut terutang.

4.30

Jika salah satu pihak memiliki kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik, maka pihak lain
memiliki hak untuk menerima sumber daya ekonomik tersebut. Namun, persyaratan bagi satu pihak untuk
mengakui liabilitas dan mengukurnya pada jumlah tertentu tidak berarti bahwa pihak lain harus mengakui aset
atau mengukurnya pada jumlah yang sama. Misalnya, Standar tertentu dapat berisi kriteria pengakuan atau
persyaratan pengukuran yang berbeda untuk liabilitas salah satu pihak dan aset terkait dari pihak lain jika
kriteria atau persyaratan yang berbeda tersebut merupakan konsekuensi dari keputusan yang dimaksudkan
untuk memilih informasi yang paling relevan yang merepresentasikan secara tepat apa yang dimaksudkan
untuk direpresentasikan.

4.31

Banyak kewajiban dibentuk oleh kontrak, undang-undang atau cara serupa dan secara legal dapat dipaksakan
oleh pihak kepada siapa kewajiban tersebut terutang. Kewajiban juga dapat timbul, meskipun demikian, dari
praktik kebiasaan, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan spesifik entitas jika entitas tidak memiliki
kemampuan praktis untuk bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan praktik, kebijakan, atau
pernyataan tersebut. Kewajiban yang timbul dalam situasi seperti itu kadang-kadang disebut sebagai
'kewajiban konstruktif’.

4.32

Dalam beberapa situasi, tugas atau tanggung jawab entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik
bergantung pada tindakan masa depan tertentu yang mungkin diambil oleh entitas itu sendiri. Tindakan
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tersebut dapat mencakup mengoperasikan bisnis tertentu atau beroperasi di pasar tertentu pada tanggal tertentu
di masa depan, atau melaksanakan opsi tertentu dalam kontrak. Dalam situasi tersebut, entitas memiliki
kewajiban jika tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindari mengambil tindakan tersebut.
4.33

Kesimpulan bahwa tepat untuk menyusun laporan keuangan entitas atas dasar kelangsungan usaha juga
menyiratkan kesimpulan bahwa entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindari pengalihan yang
dapat dihindari hanya dengan melikuidasi entitas atau dengan menghentikan perdagangannya.

4.34

Faktor yang digunakan untuk menilai apakah entitas memiliki kemampuan praktis untuk menghindari
mengalihkan sumber daya ekonomik dapat bergantung pada sifat tugas atau tanggung jawab entitas. Misalnya,
dalam beberapa kasus, entitas mungkin tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindari pengalihan jika
tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari pengalihan akan memiliki konsekuensi ekonomik secara
signifikan yang jauh lebih merugikan daripada pengalihan itu sendiri. Namun, baik intensi untuk melakukan
pengalihan, maupun kemungkinan pengalihan yang tinggi, bukanlah alasan yang cukup untuk menyimpulkan
bahwa entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindari pengalihan.

4.35

Dalam beberapa kasus, tidak pasti apakah terdapat kewajiban. Misalnya, jika pihak lain mencari kompensasi
atas dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan entitas, mungkin tidak pasti apakah tindakan tersebut terjadi,
apakah entitas melakukan tindakan tersebut, atau bagaimana hukum diterapkan. Sampai ketidakpastian
eksistensi itu diselesaikan—misalnya, oleh putusan pengadilan—tidak pasti apakah entitas memiliki
kewajiban kepada pihak yang mencari kompensasi dan, akibatnya, apakah terdapat liabilitas. (Paragraf 5.14
membahas pengakuan liabilitas yang eksistensinya tidak pasti.)

Pengalihan sumber daya ekonomik
4.36

Kriteria kedua untuk liabilitas adalah bahwa kewajiban adalah untuk mengalihkan sumber daya ekonomik.

4.37

Untuk memenuhi kriteria ini, kewajiban harus memiliki potensi untuk mensyaratkan entitas untuk
mengalihkan sumber daya ekonomik kepada pihak lain. Agar potensi tersebut timbul, tidak perlu kepastian,
atau bahkan kemungkinan, bahwa entitas akan disyaratkan untuk mengalihkan sumber daya ekonomik—
pengalihan tersebut mungkin, misalnya, disyaratkan hanya jika peristiwa masa depan tertentu yang tidak pasti
terjadi. Hanya diperlukan bahwa kewajiban sudah ada dan bahwa, setidaknya dalam satu keadaan, akan
mensyaratkan entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik.

4.38

Kewajiban dapat memenuhi definisi liabilitas bahkan jika probabilitas pengalihan sumber daya ekonomik
rendah. Namun demikian, probabilitas yang rendah tersebut dapat memengaruhi keputusan mengenai
informasi apa yang harus diberikan tentang liabilitas dan bagaimana memberikan informasi tersebut, termasuk
keputusan tentang apakah liabilitas diakui (lihat paragraf 5.15-5.17) dan bagaimana pengukurannya.

4.39

Kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik termasuk, misalnya:

4.40

4.41
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(a)

kewajiban untuk membayar kas.

(b)

kewajiban untuk menyerahkan barang atau menyediakan jasa.

(c)

kewajiban untuk menukar sumber daya ekonomik dengan pihak lain dengan persyaratan yang tidak
menguntungkan. Kewajiban tersebut termasuk, misalnya, kontrak forward (forward contract) untuk
menjual sumber daya ekonomik dengan persyaratan yang saat ini tidak menguntungkan atau opsi
yang memberikan hak kepada pihak lain untuk membeli sumber daya ekonomik dari entitas.

(d)

kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik jika peristiwa masa depan tertentu yang tidak
pasti terjadi.

(e)

kewajiban untuk menerbitkan instrumen keuangan jika instrumen keuangan tersebut akan
mewajibkan entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik.

Daripada memenuhi kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik kepada pihak yang memiliki hak
untuk menerima sumber daya tersebut, entitas terkadang memutuskan untuk, misalnya:
(a)

menyelesaikan kewajiban dengan menegosiasikan pembebasan dari kewajiban;

(b)

mengalihkan kewajiban kepada pihak ketiga; atau

(c)

mengganti kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik tersebut dengan kewajiban lain
dengan melakukan transaksi baru.

Dalam situasi yang dideskripsikan dalam paragraf 4.40, entitas memiliki kewajiban untuk mengalihkan sumber
daya ekonomik sampai entitas menyelesaikan, mengalihkan, atau mengganti kewajiban tersebut.
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Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
4.42

Kriteria ketiga untuk liabilitas adalah bahwa kewajiban adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu.

4.43

Kewajiban kini timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu hanya jika:
(a)

entitas telah memperoleh manfaat ekonomik atau mengambil tindakan; dan

(b)

sebagai konsekuensinya, entitas akan atau mungkin harus mengalihkan sumber daya ekonomik yang
tidak akan dialihkan jika entitas tidak memperoleh manfaat ekonomik atau mengambil tindakan
tersebut.

4.44

Manfaat ekonomik yang diperoleh dapat mencakup, misalnya, barang atau jasa. Tindakan yang diambil dapat
mencakup, misalnya, mengoperasikan bisnis tertentu atau beroperasi di pasar tertentu. Jika manfaat ekonomik
diperoleh atau suatu tindakan dilakukan dari waktu ke waktu, kewajiban kini yang dihasilkan dapat
terakumulasi selama waktu tersebut.

4.45

Jika undang-undang baru diberlakukan, kewajiban kini timbul hanya ketika, sebagai konsekuensi dari
memperoleh manfaat ekonomik atau mengambil tindakan di mana undang-undang tersebut berlaku, entitas
akan atau mungkin harus mengalihkan sumber daya ekonomik yang tidak akan dialihkan jika entitas tidak
memperoleh manfaat ekonomik atau mengambil tindakan tersebut. Pemberlakuan undang-undang itu sendiri
tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban kini bagi entitas. Demikian pula, praktik kebiasaan, kebijakan yang
dipublikasikan atau pernyataan spesifik entitas dari jenis yang disebutkan dalam paragraf 4.31 menimbulkan
kewajiban kini hanya ketika, sebagai konsekuensi dari memperoleh manfaat ekonomik, atau mengambil
tindakan, di mana praktik, kebijakan atau pernyataan tersebut diterapkan, entitas akan atau mungkin harus
mengalihkan sumber daya ekonomik yang tidak akan dialihkan jika entitas tidak memperoleh manfaat
ekonomik atau mengambil tindakan tersebut.

4.46

Kewajiban kini dapat timbul bahkan jika pengalihan sumber daya ekonomik tidak dapat dipaksakan sampai
beberapa waktu di masa depan. Sebagai contoh, kewajiban kontraktual untuk membayar kas mungkin timbul
sekarang, bahkan jika kontrak tidak mensyaratkan pembayaran sampai suatu tanggal di masa depan. Demikian
pula, kewajiban kontraktual bagi entitas untuk melakukan pekerjaan pada suatu tanggal di masa depan
mungkin timbul sekarang, bahkan jika pihak lawan tidak dapat meminta entitas untuk melakukan pekerjaan
sampai tanggal tersebut di masa depan.

4.47

Entitas belum memiliki kewajiban kini untuk mengalihkan sumber daya ekonomik jika belum memenuhi
kriteria dalam paragraf 4.43, yaitu, jika belum mendapatkan manfaat ekonomik atau mengambil tindakan yang
akan atau dapat mensyaratkan entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik yang tidak akan dialihkan
jika entitas tidak memperoleh manfaat ekonomik atau mengambil tindakan tersebut. Misalnya, jika entitas
telah menandatangani kontrak untuk membayar gaji pekerja sebagai ganti atas menerima jasa pekerja, entitas
tersebut tidak memiliki kewajiban kini untuk membayar gaji sampai entitas menerima jasa pekerja. Sebelum
itu, kontrak tersebut adalah eksekutori—entitas memiliki hak dan kewajiban gabungan untuk menukarkan gaji
masa depan dengan jasa karyawan di masa depan (lihat paragraf 4.56–4.58).

Aset dan liabilitas
Unit akun
4.48

Unit akun adalah hak atau kelompok hak, kewajiban atau kelompok kewajiban, atau kelompok hak dan
kewajiban, di mana kriteria pengakuan dan konsep pengukuran diterapkan.

4.49

Unit akun dipilih untuk aset atau liabilitas ketika mempertimbangkan bagaimana kriteria pengakuan dan
konsep pengukuran akan diterapkan untuk aset atau liabilitas tersebut dan terhadap penghasilan dan beban
terkait. Dalam beberapa keadaan, mungkin tepat untuk memilih satu unit akun untuk pengakuan dan unit akun
yang berbeda untuk pengukuran. Misalnya, kontrak kadang-kadang dapat diakui secara individual tetapi
diukur sebagai bagian dari portofolio kontrak. Untuk penyajian dan pengungkapan, aset, liabilitas,
penghasilan, dan beban mungkin perlu diagregasikan atau dipisahkan menjadi komponen.

4.50

Jika entitas mengalihkan bagian dari aset atau bagian dari liabilitas, unit akun dapat berubah pada waktu
tersebut, sehingga komponen alihan dan komponen yang dipertahankan menjadi unit akun terpisah (lihat
paragraf 5.26–5.33).

4.51

Unit akun dipilih untuk memberikan informasi yang berguna, yang menyiratkan bahwa:
(a)

informasi yang diberikan tentang aset atau liabilitas dan tentang setiap penghasilan dan beban terkait
harus relevan. Memperlakukan sekelompok hak dan kewajiban sebagai unit akun tunggal dapat
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memberikan informasi yang lebih relevan daripada memperlakukan setiap hak atau kewajiban
sebagai unit akun yang terpisah jika, misalnya, hak dan kewajiban tersebut:

(b)

(i)

tidak dapat atau tidak mungkin menjadi subjek transaksi terpisah;

(ii)

tidak dapat atau tidak mungkin kedaluwarsa dalam pola yang berbeda;

(iii)

memiliki karakteristik dan risiko ekonomik yang serupa dan karenanya cenderung memiliki
implikasi yang serupa untuk prospek arus masuk kas neto masa depan ke entitas atau arus
keluar kas neto dari entitas; atau

(iv)

digunakan bersamaan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas untuk
menghasilkan arus kas dan diukur dengan mengacu ke estimasi arus kas masa depan yang
saling bergantung.

informasi yang diberikan tentang aset atau liabilitas dan tentang setiap penghasilan dan beban terkait
harus merepresentasi secara tepat substansi transaksi atau peristiwa lain yang menimbulkannya. Oleh
karena itu, mungkin perlu untuk memperlakukan hak atau kewajiban yang timbul dari sumber yang
berbeda sebagai unit akun tunggal, atau untuk memisahkan hak atau kewajiban yang timbul dari satu
sumber (lihat paragraf 4.62). Sama halnya, untuk memberikan representasi tepat dari hak dan
kewajiban yang tidak terkait, mungkin perlu untuk mengakui dan mengukurnya secara terpisah.

4.52

Sama seperti biaya membatasi keputusan pelaporan keuangan lainnya, biaya juga membatasi pemilihan unit
akun. Oleh karena itu, dalam memilih unit akun, penting untuk mempertimbangkan apakah manfaat dari
informasi yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan dengan memilih unit akun tersebut cenderung
seimbang dengan biaya penyediaan dan penggunaan informasi tersebut. Secara umum, biaya yang terkait
dengan pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban meningkat karena ukuran unit akun
menurun. Oleh karena itu, secara umum, hak atau kewajiban yang timbul dari sumber yang sama dipisahkan
hanya jika informasi yang dihasilkan lebih berguna dan manfaatnya melebihi biaya.

4.53

Terkadang, hak dan kewajiban timbul dari sumber yang sama. Misalnya, beberapa kontrak menetapkan hak
dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Jika hak dan kewajiban tersebut saling bergantung dan tidak dapat
dipisahkan, hak dan kewajiban tersebut merupakan aset atau liabilitas tunggal yang tidak dapat dipisahkan dan
karenanya membentuk unit akun tunggal. Misalnya, hal ini berlaku untuk kontrak eksekutori (lihat paragraf
4.57). Sebaliknya, jika hak dapat dipisahkan dari kewajiban, terkadang mungkin tepat untuk mengelompokkan
hak secara terpisah dari kewajiban, yang menghasilkan identifikasi satu atau lebih aset dan liabilitas yang
terpisah. Dalam kasus lain, mungkin lebih tepat untuk mengelompokkan hak dan kewajiban yang dapat
dipisahkan dalam unit akun tunggal yang memperlakukannya sebagai aset tunggal atau liabilitas tunggal.

4.54

Memperlakukan serangkaian hak dan kewajiban sebagai unit
menyalinghapuskan aset dan liabilitas (lihat paragraf 7.10).

4.55

Kemungkinan unit akun termasuk:

akun tunggal berbeda dengan

(a)

hak tersendiri atau kewajiban tersendiri;

(b)

seluruh hak, seluruh kewajiban, atau seluruh hak dan seluruh kewajiban yang timbul dari satu sumber,
misalnya, kontrak;

(c)

subkelompok dari hak dan/atau kewajiban tersebut—misalnya, subkelompok hak atas item aset tetap
yang masa manfaat dan pola konsumsinya berbeda dari hak lain atas item tersebut;

(d)

sekelompok hak dan/atau kewajiban yang timbul dari portofolio item serupa;

(e)

sekelompok hak dan/atau kewajiban yang timbul dari portofolio item yang berbeda—misalnya,
portofolio aset dan liabilitas yang akan dilepas dalam satu transaksi; dan

(f)

eksposur risiko dalam portofolio item—jika portofolio item bergantung pada risiko umum, beberapa
aspek akuntansi untuk portofolio tersebut dapat terfokus pada eksposur agregat atas risiko tersebut
dalam portofolio.

Kontrak eksekutori
4.56

Kontrak eksekutori adalah kontrak, atau bagian dari kontrak, yang sama-sama tidak dilaksanakan—tidak ada
pihak yang telah memenuhi kewajibannya, atau kedua belah pihak telah memenuhi sebagian kewajiban mereka
pada tingkat yang sama.

4.57

Kontrak eksekutori menetapkan hak dan kewajiban gabungan untuk menukarkan sumber daya ekonomik. Hak
dan kewajiban saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban gabungan
merupakan aset atau liabilitas tunggal. Entitas tersebut memiliki aset jika persyaratan pertukaran saat ini
menguntungkan; entitas memiliki liabilitas jika persyaratan pertukaran saat ini tidak menguntungkan. Apakah
aset atau liabilitas tersebut dimasukkan dalam laporan keuangan bergantung pada kriteria pengakuan (lihat
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Bab 5) dan dasar pengukuran (lihat Bab 6) yang dipilih untuk aset atau liabilitas, termasuk, jika berlaku, setiap
pengujian atas apakah kontrak tersebut memberatkan.
4.58

Sepanjang salah satu pihak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak, maka kontrak tersebut tidak lagi
eksekutori. Jika entitas pelapor melaksanakan terlebih dahulu berdasarkan kontrak, pelaksanaan tersebut
adalah peristiwa yang mengubah hak dan kewajiban entitas pelapor untuk menukar sumber daya ekonomik
menjadi hak untuk menerima sumber daya ekonomik. Hak tersebut adalah aset. Jika pihak lain melaksanakan
terlebih dahulu, pelaksanaan tersebut adalah peristiwa yang mengubah hak dan kewajiban entitas pelapor
untuk menukar sumber daya ekonomik menjadi kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik.
Kewajiban tersebut adalah liabilitas.

Substansi hak kontraktual dan kewajiban kontraktual
4.59

Persyaratan kontrak menciptakan hak dan kewajiban untuk entitas yang merupakan pihak dalam kontrak
tersebut. Untuk merepresentasi hak dan kewajiban tersebut secara tepat, laporan keuangan melaporkan
substansinya (lihat paragraf 2.12). Dalam beberapa kasus, substansi hak dan kewajiban jelas dari bentuk legal
kontrak. Dalam kasus lain, persyaratan kontrak atau kelompok atau serangkaian kontrak membutuhkan analisis
untuk mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban.

4.60

Seluruh persyaratan dalam kontrak—apakah eksplisit atau implisit—dipertimbangkan kecuali persyaratan
tersebut tidak memiliki substansi. Persyaratan implisit dapat mencakup, misalnya, kewajiban yang dikenakan
oleh undang-undang, seperti kewajiban garansi resmi yang dikenakan pada entitas yang melakukan kontrak
untuk menjual barang kepada pelanggan.

4.61

Persyaratan yang tidak memiliki substansi diabaikan. Persyaratan tidak memiliki substansi jika tidak memiliki
dampak yang dapat dipahami pada aspek ekonomik dari kontrak. Persyaratan yang tidak memiliki substansi
dapat mencakup, misalnya:

4.62

(a)

persyaratan yang tidak mengikat kedua belah pihak; atau

(b)

hak, termasuk opsi, yang pemegangnya tidak akan memiliki kemampuan praktis untuk
melaksanakannya dalam keadaan apa pun.

Kelompok atau serangkaian kontrak dapat mencapai atau dirancang untuk mencapai dampak komersial secara
keseluruhan. Untuk melaporkan substansi dari kontrak tersebut, mungkin perlu untuk memperlakukan hak dan
kewajiban yang timbul dari kelompok atau serangkaian kontrak tersebut sebagai unit akun tunggal. Sebagai
contoh, jika hak atau kewajiban dalam satu kontrak hanya membatalkan seluruh hak atau kewajiban dalam
kontrak lain yang dilakukan pada saat yang sama dengan pihak lawan yang sama, dampak gabungannya adalah
bahwa kedua kontrak tidak menciptakan hak atau kewajiban. Sebaliknya, jika satu kontrak menciptakan dua
atau lebih rangkaian hak atau kewajiban yang dapat diciptakan melalui dua atau lebih kontrak terpisah, entitas
mungkin perlu memperhitungkan setiap rangkaian seolah-olah itu timbul dari kontrak terpisah untuk
merepresentasi secara tepat hak dan kewajiban tersebut (lihat paragraf 4.48–4.55).

Definisi ekuitas
4.63

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas.

4.64

Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Dengan
kata lain, klaim ekuitas adalah klaim terhadap entitas yang tidak memenuhi definisi liabilitas. Klaim tersebut
dapat dibuat berdasarkan kontrak, undang-undang atau cara serupa, dan termasuk, sepanjang tidak memenuhi
definisi liabilitas:

4.65

4.66

(a)

saham dari berbagai jenis, yang diterbitkan oleh entitas; dan

(b)

beberapa kewajiban entitas untuk menerbitkan klaim ekuitas lainnya.

Kelas klaim ekuitas yang berbeda, seperti saham biasa dan saham preferen, dapat memberikan kepada
pemegangnya hak yang berbeda, misalnya, hak untuk menerima beberapa atau seluruh hal berikut dari entitas:
(a)

dividen, jika entitas memutuskan untuk membayar dividen kepada pemegang yang berhak;

(b)

hasil dari pemenuhan klaim ekuitas, baik secara penuh pada saat likuidasi, atau sebagian pada waktu
lain; atau

(c)

klaim ekuitas lainnya.

Kadang-kadang, persyaratan legal, peraturan atau persyaratan lainnya memengaruhi komponen tertentu
ekuitas, seperti modal saham atau saldo laba. Sebagai contoh, beberapa persyaratan tersebut mengizinkan
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entitas untuk melakukan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas hanya jika entitas tersebut memiliki
cadangan yang cukup yang ditentukan oleh persyaratan tersebut sebagai yang dapat didistribusikan.
4.67

Aktivitas bisnis sering dilakukan oleh entitas seperti perseorangan, persekutuan, trusts atau berbagai jenis
badan usaha milik negara. Kerangka legal dan pengaturan bagi entitas tersebut seringkali berbeda dari
kerangka yang berlaku bagi entitas korporasi. Misalnya, mungkin hanya sedikit saja, jika ada, pembatasan
distribusi untuk pemegang klaim ekuitas terhadap entitas tersebut. Namun demikian, definisi ekuitas dalam
paragraf 4.63 dari Kerangka Konseptual berlaku untuk seluruh entitas pelapor.

Definisi penghasilan dan beban
4.68

Penghasilan adalah peningkatan aset, atau penurunan liabilitas, yang mengakibatkan peningkatan ekuitas,
selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas.

4.69

Beban adalah penurunan aset, atau peningkatan liabilitas, yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang
berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas.

4.70

Mengikuti definisi penghasilan dan beban tersebut maka kontribusi dari pemegang klaim ekuitas bukanlah
penghasilan, dan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas bukanlah beban.

4.71

Penghasilan dan beban adalah elemen laporan keuangan yang terkait dengan kinerja keuangan entitas.
Pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi tentang posisi keuangan entitas dan kinerja
keuangannya. Oleh karena itu, meskipun penghasilan dan beban didefinisikan dalam kaitan dengan perubahan
dalam aset dan liabilitas, informasi tentang penghasilan dan beban sama pentingnya dengan informasi tentang
aset dan liabilitas.

4.72

Transaksi dan peristiwa lain yang berbeda menghasilkan penghasilan dan beban dengan karakteristik yang
berbeda. Memberikan informasi secara terpisah tentang penghasilan dan beban dengan karakteristik yang
berbeda dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami kinerja keuangan entitas (lihat
paragraf 7.14–7.19).
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DAFTAR ISI
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BAB 5 - PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN
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Proses pengakuan
5.1

Pengakuan adalah proses pencakupan untuk dicantumkan dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja
keuangan suatu item yang memenuhi definisi dari salah satu elemen laporan keuangan—aset, liabilitas,
ekuitas, penghasilan ,atau beban. Pengakuan meliputi penggambaran item dalam salah satu laporan tersebut—
baik sendirian atau secara agregasi dengan item lain — dalam kata dan dengan jumlah moneter, dan
memasukkan jumlah tersebut dalam satu atau lebih total dalam laporan tersebut. Jumlah di mana aset, liabilitas,
atau ekuitas diakui dalam laporan posisi keuangan disebut sebagai 'jumlah tercatatnya'.

5.2

Laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan menggambarkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan,
dan beban yang diakui entitas dalam ringkasan terstruktur yang dirancang untuk membuat informasi keuangan
terbandingkan dan terpahami. Fitur penting dari struktur ringkasan tersebut adalah bahwa jumlah yang diakui
dalam laporan ditambahkan ke dalam total dan, jika dapat diterapkan, subtotal yang menghubungkan item yang
diakui dalam laporan.

5.3

Pengakuan menghubungkan elemen, laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan sebagai berikut
(lihat Diagram 5.1):

5.4

(a)

dalam laporan posisi keuangan pada awal dan akhir periode pelaporan, total aset dikurangi total
liabilitas sama dengan total ekuitas; dan

(b)

perubahan yang diakui dalam ekuitas selama periode pelaporan terdiri dari:
(i)

penghasilan dikurangi beban yang diakui dalam laporan kinerja keuangan; ditambah

(ii)

kontribusi dari pemegang klaim ekuitas, dikurangi distribusi ke pemegang klaim ekuitas.

Laporan tersebut dihubungkan karena pengakuan atas satu item (atau perubahan dalam jumlah tercatatnya)
memerlukan pengakuan atau penghentian pengakuan atas satu atau beberapa item lainnya (atau perubahan
dalam jumlah tercatat satu atau lebih item lainnya). Sebagai contoh:
(a)

(b)

pengakuan penghasilan terjadi pada saat yang sama dengan:
(i)

pengakuan awal suatu aset, atau peningkatan jumlah tercatat aset; atau

(ii)

penghentian pengakuan liabilitas, atau penurunan jumlah tercatat liabilitas.

pengakuan beban terjadi pada saat yang sama dengan:
(i)

pengakuan awal atas liabilitas, atau peningkatan jumlah tercatat liabilitas; atau

(ii)

penghentian pengakuan suatu aset, atau penurunan jumlah tercatat aset.

Diagram 5.1: Bagaimana pengakuan menghubungkan elemen
laporan keuangan
Laporan posisi keuangan pada awal periode pelaporan
Aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas

Laporan kinerja keuangan
Penghasilan dikurangi beban
Perubahan
ekuitas
Kontribusi dari pemegang klaim ekuitas dikurangi distribusi kepada
pemegang klaim ekuitas

Laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan
Aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas
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5.5

Pengakuan awal atas aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi atau peristiwa lain dapat mengakibatkan
pengakuan secara simultan dari penghasilan dan beban terkait. Misalnya, penjualan barang secara kas
mengakibatkan pengakuan penghasilan (dari pengakuan satu aset — kas) dan beban (dari penghentian
pengakuan aset lain — barang yang dijual). Pengakuan penghasilan dan beban terkait secara simultan
terkadang disebut sebagai penandingan biaya dengan penghasilan. Penerapan konsep dalam Kerangka
Konseptual mengarah pada penandingan tersebut ketika timbul dari pengakuan perubahan dalam aset dan
liabilitas. Namun, penandingan biaya dengan penghasilan bukanlah tujuan dari Kerangka Konseptual.
Kerangka Konseptual tidak mengizinkan pengakuan dalam laporan posisi keuangan dari item yang tidak
memenuhi definisi aset, liabilitas, atau ekuitas.

Kriteria pengakuan
5.6

Hanya item yang memenuhi definisi aset, liabilitas, atau ekuitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan.
Demikian pula, hanya item yang memenuhi definisi penghasilan atau beban yang diakui dalam laporan kinerja
keuangan. Namun, tidak semua item yang memenuhi definisi salah satu elemen tersebut diakui.

5.7

Tidak mengakui item yang memenuhi definisi salah satu elemen membuat laporan posisi keuangan dan laporan
kinerja keuangan kurang lengkap dan dapat menghilangkan informasi yang berguna dari laporan keuangan. Di
sisi lain, dalam beberapa keadaan, mengakui beberapa item yang memenuhi definisi salah satu elemen tidak
akan memberikan informasi yang berguna. Aset atau liabilitas diakui hanya jika pengakuan atas aset atau
liabilitas tersebut dan dari setiap penghasilan, beban atau perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan
memberikan pengguna laporan keuangan informasi yang berguna, yaitu:
(a)

informasi yang relevan tentang aset atau liabilitas dan tentang penghasilan, beban atau perubahan
dalam ekuitas yang dihasilkan (lihat paragraf 5.12-5.17); dan

(b)

representasi tepat dari aset atau liabilitas dan dari setiap penghasilan, beban atau perubahan dalam
ekuitas yang dihasilkan (lihat paragraf 5.18-5.25).

5.8

Sama seperti biaya membatasi keputusan pelaporan keuangan lainnya, biaya juga membatasi keputusan
pengakuan. Terdapat biaya untuk mengakui aset atau liabilitas. Penyusun laporan keuangan mengeluarkan
biaya dalam memperoleh ukuran yang relevan dari aset atau liabilitas. Pengguna laporan keuangan juga
mengeluarkan biaya dalam menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang disediakan. Aset atau
liabilitas diakui jika manfaat dari informasi yang disediakan untuk pengguna laporan keuangan akibat
pengakuan cenderung seimbang dengan biaya penyediaan dan penggunaan informasi tersebut. Dalam
beberapa kasus, biaya pengakuan mungkin lebih besar daripada manfaatnya.

5.9

Tidaklah mungkin untuk mendefinisikan secara tepat kapan pengakuan aset atau liabilitas akan memberikan
informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan, dengan biaya yang tidak melebihi manfaatnya.
Apa yang berguna bagi pengguna bergantung pada item dan fakta serta keadaan. Konsekuensinya,
pertimbangan diperlukan ketika memutuskan apakah akan mengakui suatu item, dan dengan demikian
persyaratan pengakuan mungkin perlu bervariasi antar dan dalam Standar.

5.10

Penting ketika membuat keputusan tentang pengakuan untuk mempertimbangkan informasi yang akan
diberikan jika suatu aset atau liabilitas tidak diakui. Misalnya, jika tidak ada aset yang diakui ketika
pengeluaran terjadi, maka beban diakui. Seiring waktu, pengakuan beban dapat, dalam beberapa kasus,
memberikan informasi yang berguna, misalnya, informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan
untuk mengidentifikasi tren.

5.11

Meskipun item yang memenuhi definisi aset atau liabilitas tidak diakui, entitas mungkin perlu memberikan
informasi tentang item tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Penting untuk mempertimbangkan
bagaimana cara membuat informasi tersebut cukup visibel untuk mengompensasi ketiadaan item dalam
ringkasan terstruktur yang diberikan oleh laporan posisi keuangan dan, jika berlaku, oleh laporan kinerja
keuangan.

Relevansi
5.12

Informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban relevan untuk pengguna laporan keuangan.
Namun, pengakuan atas aset atau liabilitas tertentu dan penghasilan, beban atau perubahan ekuitas yang
dihasilkan tidak selalu memberikan informasi yang relevan. Itu mungkin terjadi jika, misalnya:
(a)

tidak pasti apakah aset atau liabilitas ada (lihat paragraf 5.14); atau

(b)

aset atau liabilitas ada, tetapi probabilitas arus masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomik rendah
(lihat paragraf 5.15-5.17).
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5.13

Keberadaan salah satu atau kedua faktor yang dijelaskan dalam paragraf 5.12 tidak mengarah secara otomatis
pada kesimpulan bahwa informasi yang tersedia dari pengakuan kurang relevan. Selain itu, faktor- selain yang
dijelaskan dalam paragraf 5.12 juga dapat memengaruhi kesimpulan. Ini mungkin kombinasi faktor dan tidak
ada faktor tunggal yang menentukan apakah pengakuan memberikan informasi yang relevan.

Ketidakpastian eksistensi
5.14

Paragraf 4.13 dan 4.35 membahas kasus di mana tidak pasti apakah suatu aset atau liabilitas ada. Dalam
beberapa kasus, ketidakpastian tersebut, yang mungkin dikombinasikan dengan probabilitas rendah arus
masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomik dan rentang yang luarbiasa luas atas kemungkinan hasil, dapat
berarti bahwa pengakuan aset atau liabilitas, yang perlu diukur dalam suatu jumlah tunggal, tidak akan
memberikan informasi yang relevan. Terlepas dari apakah aset atau liabilitas diakui, informasi penjelas
mengenai ketidakpastian yang terkait dengannya mungkin perlu disediakan dalam laporan keuangan.

Probabilitas rendah dari arus masuk atau arus keluar manfaat ekonomik
5.15

Aset atau liabilitas dapat timbul meskipun probabilitas arus masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomik
rendah (lihat paragraf 4.15 dan 4.38).

5.16

Jika probabilitas arus masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomik rendah, maka informasi yang paling
relevan tentang aset atau liabilitas dapat berupa informasi tentang besaran dari arus yang mungkin masuk atau
keluar, kemungkinan tentang waktunya dan faktor yang memengaruhi probabilitas terjadinya. Letak umumnya
untuk informasi tersebut adalah di catatan atas laporan keuangan.

5.17

Meskipun probabilitas arus masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomik rendah, pengakuan aset atau
liabilitas dapat memberikan informasi yang relevan melebihi informasi yang dijelaskan dalam paragraf 5.16.
Apakah kasusnya demikian akan bergantung pada berbagai faktor. Sebagai contoh:
(a)

jika aset diperoleh atau liabilitas terjadi dalam transaksi pertukaran dengan persyaratan pasar,
biayanya secara umum mencerminkan probabilitas arus masuk atau arus keluar dari manfaat
ekonomik. Dengan demikian, biaya tersebut mungkin merupakan informasi yang relevan, dan
umumnya sudah tersedia. Selanjutnya, tidak mengakui aset atau liabilitas akan mengakibatkan
pengakuan beban atau penghasilan pada saat pertukaran, yang mungkin bukan representasi tepat
transaksi (lihat paragraf 5.25 (a)).

(b)

jika aset atau liabilitas timbul dari peristiwa yang bukan merupakan transaksi pertukaran, maka
pengakuan atas aset atau liabilitas tersebut biasanya mengakibatkan pengakuan penghasilan atau
beban. Jika hanya terdapat probabilitas rendah bahwa aset atau liabilitas akan menghasilkan arus
masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomik, pengguna laporan keuangan mungkin tidak
menganggap pengakuan aset dan penghasilan, atau liabilitas dan beban, sebagai penyediaan
informasi yang relevan.

Representasi tepat
5.18

Pengakuan aset atau liabilitas tertentu adalah tepat jika tidak hanya menyediakan informasi yang relevan, tetapi
juga representasi tepat dari aset atau liabilitas tersebut dan dari setiap penghasilan, beban, atau perubahan
dalam ekuitas yang dihasilkan. Apakah representasi tepat dapat disediakan mungkin dipengaruhi oleh tingkat
ketidakpastian pengukuran yang terkait dengan aset atau liabilitas atau oleh faktor lain.

Ketidakpastian pengukuran
5.19

Untuk aset atau liabilitas yang diakui, aset atau liabilitas tersebut harus diukur. Dalam banyak kasus, ukuran
tersebut harus diestimasi dan karena itu dipengaruhi oleh ketidakpastian pengukuran. Sebagaimana disebutkan
dalam paragraf 2.19, penggunaan estimasi yang masuk akal adalah bagian penting dari penyusunan informasi
keuangan dan tidak mengurangi kegunaan informasi jika estimasi dideskripsikan dan dijelaskan secara jelas
dan akurat. Bahkan tingkat ketidakpastian pengukuran yang tinggi tidak selalu menghalangi estimasi tersebut
dari penyediaan informasi yang berguna.

5.20

Dalam beberapa kasus, tingkat ketidakpastian yang terkait dalam mengestimasi ukuran aset atau liabilitas
mungkin sangat tinggi sehingga dapat dipertanyakan apakah estimasi akan cukup memberikan representasi
tepat dari aset atau liabilitas tersebut dan dari setiap penghasilan, beban, atau perubahan ekuitas yang
dihasilkan. Tingkat ketidakpastian pengukuran mungkin sangat tinggi jika, misalnya, satu-satunya cara
mengestimasi ukuran aset atau liabilitas adalah dengan menggunakan teknik pengukuran berdasarkan-aruskas dan, ditambah lagi, satu atau lebih keadaan berikut terjadi:
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(a)

kisaran hasil yang mungkin luarbiasa luas dan probabilitas setiap hasil luarbiasa sulit untuk
diestimasi.

(b)

ukurannya luarbiasa sensitif terhadap perubahan kecil dalam estimasi probabilitas dari hasil yang
berbeda—misalnya, jika probabilitas terjadinya arus masuk atau arus keluar kas di masa depan
luarbiasa rendah, tetapi besaran arus masuk atau arus keluar kas tersebut akan luarbiasa tinggi jika
hal tersebut terjadi.

(c)

pengukuran aset atau liabilitas memerlukan alokasi arus kas yang luarbiasa sulit atau luarbiasa
subjektif yang tidak hanya berhubungan dengan aset atau liabilitas yang diukur.

5.21

Dalam beberapa kasus yang dijelaskan dalam paragraf 5.20, informasi yang paling berguna mungkin
merupakan ukuran yang bergantung pada estimasi yang sangat tidak pasti, disertai dengan deskripsi estimasi
dan penjelasan tentang ketidakpastian yang memengaruhinya. Hal ini khususnya mungkin terjadi jika ukuran
tersebut merupakan ukuran aset atau liabilitas yang paling relevan. Dalam kasus lain, jika informasi tersebut
tidak akan cukup memberikan representasi tepat dari aset atau liabilitas dan setiap penghasilan, beban, atau
perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan, informasi yang paling berguna mungkin merupakan ukuran yang
berbeda (disertai dengan deskripsi dan penjelasan yang diperlukan) yang sedikit kurang relevan tetapi
dipengaruhi oleh ketidakpastian pengukuran yang lebih rendah.

5.22

Dalam keadaan terbatas, seluruh ukuran yang relevan dari aset atau liabilitas yang tersedia (atau dapat
diperoleh) mungkin dipengaruhi oleh ketidakpastian pengukuran yang tinggi sehingga tidak ada yang akan
memberikan informasi yang berguna tentang aset atau liabilitas tersebut (dan setiap penghasilan, beban, atau
perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan), meskipun ukuran tersebut disertai dengan deskripsi estimasi yang
dibuat untuk menghasilkannya dan penjelasan tentang ketidakpastian yang memengaruhi estimasi tersebut.
Dalam keadaan terbatas tersebut, aset atau liabilitas tidak akan diakui.

5.23

Terlepas dari apakah aset atau liabilitas diakui, suatu representasi tepat dari aset atau liabilitas mungkin perlu
memasukkan informasi penjelas tentang ketidakpastian yang terkait dengan esksistensi atau pengukuran aset
atau liabilitas, atau dengan hasilnya—jumlah atau waktu dari setiap arus masuk atau arus keluar manfaat
ekonomik yang pada akhirnya akan dihasilkan (lihat paragraf 6.60–6.62).

Faktor lain
5.24

Representasi tepat dari suatu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban yang diakui tidak hanya meliputi
pengakuan atas item tersebut, tetapi juga pengukurannya serta penyajian dan pengungkapan informasi atas hal
tersebut (lihat Bab 6–7).

5.25

Oleh karena itu, ketika menilai apakah pengakuan aset atau liabilitas dapat memberikan representasi tepat dari
aset atau liabilitas, perlu untuk mempertimbangkan tidak hanya deskripsi dan pengukuran dalam laporan posisi
keuangan, tetapi juga:
(a)

penggambaran penghasilan, beban, dan perubahan ekuitas yang dihasilkan. Misalnya, jika entitas
memperoleh suatu aset sebagai pertukaran atas imbalan, tidak mengakui aset tersebut akan
mengakibatkan pengakuan beban dan akan mengurangi laba dan ekuitas entitas. Dalam beberapa
kasus, misalnya, jika entitas tidak segera menggunakan aset, hasil tersebut dapat memberikan
representasi yang menyesatkan bahwa posisi keuangan entitas telah memburuk.

(b)

apakah aset dan liabilitas terkait diakui. Jika tidak diakui, pengakuan dapat menciptakan inkonsistensi
pengakuan (accounting mismatch). Hal tersebut mungkin tidak memberikan representasi yang
terpahami atau tidak memberikan representasi tepat dari keseluruhan dampak transaksi atau peristiwa
lain yang menimbulkan aset atau liabilitas, meskipun informasi penjelas disediakan dalam catatan
atas laporan keuangan.

(c)

penyajian dan pengungkapan informasi tentang aset atau liabilitas, dan penghasilan, beban, atau
perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan. Penggambaran lengkap mencakup semua informasi yang
diperlukan untuk pengguna laporan keuangan untuk memahami fenomena ekonomik yang
digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Oleh karena itu, penyajian
dan pengungkapan informasi terkait dapat memungkinkan jumlah yang diakui membentuk bagian
dari representasi tepat atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban.

Penghentian pengakuan
5.26

Penghentian pengakuan adalah penghapusan seluruh atau sebagian aset atau liabilitas yang diakui dari laporan
posisi keuangan entitas. Penghentian pengakuan biasanya terjadi ketika item tersebut tidak lagi memenuhi
definisi aset atau liabilitas:
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5.27

5.28

5.29

(a)

untuk aset, penghentian pengakuan biasanya terjadi ketika entitas kehilangan pengendalian atas
seluruh atau sebagian dari aset yang diakui; dan

(b)

untuk liabilitas, penghentian pengakuan biasanya terjadi ketika entitas tidak lagi memiliki kewajiban
kini atas seluruh atau sebagian dari liabilitas yang diakui.

Persyaratan akuntansi untuk penghentian pengakuan bertujuan untuk merepresentasi secara tepat kedua hal
berikut:
(a)

setiap aset dan liabilitas yang dipertahankan setelah transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan
penghentian pengakuan (termasuk aset atau liabilitas yang diperoleh, timbul atau dihasilkan sebagai
bagian dari transaksi atau peristiwa lainnya); dan

(b)

perubahan dalam aset dan liabilitas entitas sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa lainnya.

Tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 5.27 biasanya dicapai dengan:
(a)

menghentikan pengakuan setiap aset atau liabilitas yang telah kedaluwarsa atau telah digunakan,
diterima, dipenuhi, atau dialihkan, dan mengakui setiap penghasilan dan beban yang dihasilkan.
Dalam sisa bab ini, istilah 'komponen alihan' mengacu pada seluruh aset dan liabilitas tersebut;

(b)

melanjutkan pengakuan aset atau liabilitas yang dipertahankan, yang disebut sebagai 'komponen yang
dipertahankan', jika ada. Komponen yang dipertahankan tersebut menjadi unit akun yang terpisah
dari komponen alihan. Dengan demikian, tidak ada penghasilan atau beban yang diakui pada
komponen yang dipertahankan sebagai akibat dari penghentian pengakuan komponen alihan, kecuali
penghentian pengakuan menghasilkan perubahan dalam persyaratan pengukuran yang berlaku untuk
komponen yang dipertahankan; dan

(c)

menerapkan satu atau lebih dari prosedur berikut, jika diperlukan untuk mencapai satu atau kedua
tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 5.27:
(i)

menyajikan komponen yang dipertahankan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan;

(ii)

menyajikan secara terpisah dalam laporan kinerja keuangan setiap penghasilan dan beban
yang diakui sebagai akibat dari penghentian pengakuan komponen alihan; atau

(iii)

memberikan informasi penjelas.

Dalam beberapa kasus, entitas mungkin tampak mengalihkan aset atau liabilitas, tetapi aset atau liabilitas
tersebut mungkin tetap merupakan aset atau liabilitas entitas. Sebagai contoh:
(a)

jika entitas tampaknya telah mengalihkan aset tetapi mempertahankan eksposur terhadap variasi
positif atau negatif yang signifikan dalam jumlah manfaat ekonomik yang dapat dihasilkan oleh aset,
hal ini terkadang mengindikasikan bahwa entitas tersebut dapat terus mengendalikan aset tersebut
(lihat paragraf 4.24); atau

(b)

jika entitas telah mengalihkan aset kepada pihak lain yang menguasai aset tersebut sebagai agen
untuk entitas tersebut, pihak pengalih masih mengendalikan aset (lihat paragraf 4.25).

5.30

Dalam kasus yang dijelaskan dalam paragraf 5.29, penghentian pengakuan aset atau liabilitas tersebut tidak
tepat karena tidak akan mencapai salah satu dari dua tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 5.27.

5.31

Ketika entitas tidak lagi memiliki komponen alihan, penghentian pengakuan dari komponen alihan
merepresentasi secara tepat fakta tersebut. Namun, dalam beberapa kasus tersebut, penghentian pengakuan
mungkin tidak merepresentasi secara tepat seberapa banyak transaksi atau peristiwa lain mengubah aset atau
liabilitas entitas, bahkan ketika didukung oleh satu atau lebih dari prosedur yang dideskripsikan dalam paragraf
5.28(c). Dalam kasus tersebut, penghentian pengakuan komponen alihan dapat menyiratkan bahwa posisi
keuangan entitas telah berubah secara lebih signifikan daripada yang dimilikinya. Ini mungkin terjadi,
misalnya:

5.32

36

(a)

jika entitas telah mengalihkan aset dan, pada saat yang sama, melakukan transaksi lain yang
menghasilkan hak kini atau kewajiban kini untuk memperoleh kembali aset. Hak kini atau kewajiban
kini dapat timbul dari, misalnya, kontrak forward (forward contract), opsi jual yang diterbitkan
(written put option), atau opsi beli yang dibeli (purchased call option).

(b)

jika entitas mempertahankan eksposur terhadap variasi positif atau negatif yang signifikan dalam
jumlah manfaat ekonomik yang dapat dihasilkan oleh komponen alihan yang tidak lagi dikendalikan
oleh entitas.

Jika penghentian pengakuan tidak cukup untuk mencapai kedua tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 5.27,
bahkan ketika didukung oleh satu atau lebih dari prosedur yang dideskripsikan dalam paragraf 5.28(c), kedua
tujuan tersebut kadang-kadang dapat dicapai dengan terus mengakui komponen alihan. Hal ini memiliki
konsekuensi sebagai berikut:
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5.33

(a)

tidak ada penghasilan atau beban yang diakui baik pada komponen yang dipertahankan atau
komponen alihan sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa lainnya;

(b)

hasil yang diterima (atau dibayar) setelah pengalihan aset (atau liabilitas) diperlakukan sebagai
pinjaman yang diterima (atau diberikan); dan

(c)

penyajian terpisah dari komponen alihan dalam laporan posisi keuangan atau penyediaan informasi
penjelas diperlukan untuk menggambarkan fakta bahwa entitas tidak lagi memiliki hak atau
kewajiban yang timbul dari komponen alihan. Demikian pula, mungkin perlu untuk memberikan
informasi tentang penghasilan atau beban yang timbul dari komponen alihan setelah pengalihan.

Satu kasus di mana pertanyaan tentang penghentian pengakuan timbul adalah ketika kontrak dimodifikasi
dengan cara yang mengurangi atau menghilangkan hak atau kewajiban yang ada. Dalam memutuskan
bagaimana mencatat modifikasi kontrak, perlu untuk mempertimbangkan unit akun mana yang memberikan
pengguna laporan keuangan dengan informasi yang paling berguna tentang aset dan liabilitas yang
dipertahankan setelah modifikasi, dan tentang bagaimana modifikasi mengubah aset dan liabilitas entitas:
(a)

jika modifikasi kontrak hanya menghilangkan hak atau kewajiban yang ada, pembahasan dalam
paragraf 5.26–5.32 dipertimbangkan dalam memutuskan apakah akan menghentikan pengakuan hak
atau kewajiban tersebut;

(b)

jika modifikasi kontrak hanya menambah hak atau kewajiban baru, perlu untuk memutuskan apakah
akan memperlakukan hak atau kewajiban tambahan sebagai aset atau liabilitas terpisah, atau sebagai
bagian dari unit akun yang sama dengan hak dan kewajiban yang ada ( lihat paragraf 4.48–4.55); dan

(c)

jika modifikasi kontrak menghilangkan hak atau kewajiban yang ada dan menambahkan hak atau
kewajiban baru, perlu mempertimbangkan dampak terpisah dan gabungan dari modifikasi tersebut.
Dalam beberapa kasus tersebut, kontrak telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga, secara
substansi, modifikasi menggantikan aset atau liabilitas lama dengan aset atau liabilitas baru. Dalam
kasus modifikasi yang ekstensif, entitas mungkin perlu menghentikan pengakuan aset atau liabilitas
awal, dan mengakui aset atau liabilitas baru.
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DAFTAR ISI
paragraf

BAB 6 — PENGUKURAN
PENDAHULUAN

6.1

DASAR PENGUKURAN

6.4

Biaya historis

6.4

Nilai sekarang

6.10

Nilai wajar

6.12

Nilai pakai dan nilai pemenuhan

6.17

Biaya kini

6.21

INFORMASI YANG DISEDIAKAN OLEH DASAR PENGUKURAN KHUSUS

6.23

Biaya historis

6.24

Nilai sekarang

6.32

Nilai wajar

6.32

Nilai pakai dan nilai pemenuhan

6.37

Biaya kini

6.40

FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN SAAT MEMILIH DASAR PENGUKURAN

6.43

Relevansi

6.49

Karakteristik aset atau liabilitas

6.50

Kontribusi arus kas masa depan

6.54

Representasi tepat

6.58

Karakteristik kualitatif peningkat dan kendala biaya

6.63

Biaya historis

6.69

Nilai sekarang

6.72

Faktor spesifik untuk pengukuran awal

6.77

Lebih dari satu dasar pengukuran

6.83

PENGUKURAN EKUITAS

6.87

TEKNIK PENGUKURAN BERDASARKAN-ARUS-KAS

6.91

38

© Ikatan Akuntan Indonesia

Kerangka Konseptual

Pendahuluan
6.1

Elemen yang diakui dalam laporan keuangan dikuantifikasi dalam satuan moneter. Hal ini mensyaratkan
pemilihan dasar pengukuran. Dasar pengukuran adalah fitur yang diidentifikasi—misalnya, biaya historis, nilai
wajar atau nilai pemenuhan—dari item yang diukur. Menerapkan dasar pengukuran pada aset atau liabilitas
menciptakan ukuran untuk aset atau liabilitas tersebut dan untuk penghasilan dan beban terkait.

6.2

Pertimbangan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna dan kendala biaya kemungkinan akan
menghasilkan pemilihan dasar pengukuran berbeda untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang
berbeda.

6.3

Suatu Standar mungkin perlu menjelaskan bagaimana menerapkan dasar pengukuran yang dipilih dalam
Standar tersebut. Deskripsi tersebut dapat termasuk:
(a)

menetapkan teknik yang dapat atau harus digunakan untuk mengestimasi suatu ukuran dengan
menerapkan dasar pengukuran tertentu;

(b)

menetapkan pendekatan pengukuran yang disederhanakan yang cenderung memberikan informasi
serupa dengan yang disediakan oleh dasar pengukuran yang diutamakan; atau

(c)

menjelaskan cara memodifikasi suatu dasar pengukuran, misalnya, dengan mengecualikan dari nilai
pemenuhan atas liabilitas dampak dari kemungkinan bahwa entitas dapat gagal untuk memenuhi
liabilitas tersebut (risiko kredit sendiri).

Dasar pengukuran
Biaya historis
6.4

Ukuran biaya historis memberikan informasi moneter tentang aset, liabilitas dan penghasilan dan beban terkait
menggunakan informasi yang diperoleh, setidaknya sebagian, dari harga transaksi atau peristiwa lain yang
menimbulkannya. Tidak seperti nilai sekarang, biaya historis tidak mencerminkan perubahan nilai, kecuali
sejauh perubahan tersebut terkait dengan penurunan nilai aset atau liabilitas menjadi memberatkan (lihat
paragraf 6.7 (c) dan 6.8 (b)).

6.5

Biaya historis aset ketika aset diperoleh atau dibuat adalah nilai dari biaya yang terjadi untuk memperoleh atau
membuat aset, yang terdiri dari imbalan yang dibayarkan untuk memperoleh atau membuat aset ditambah
biaya transaksi. Biaya historis dari liabilitas ketika liabilitas terjadi atau diambil alih adalah nilai dari imbalan
yang diterima untuk menanggung atau mengambil alih liabilitas dikurangi biaya transaksi.

6.6

Ketika aset diperoleh atau dibuat, atau liabilitas terjadi atau diambil alih, sebagai akibat dari peristiwa yang
bukan merupakan transaksi dengan persyaratan pasar (lihat paragraf 6.80), dapat menjadi tidak mungkin untuk
mengidentifikasi biaya, atau biaya mungkin tidak memberikan informasi yang relevan tentang aset atau
liabilitas tersebut. Dalam beberapa kasus tersebut, nilai sekarang dari aset atau liabilitas digunakan sebagai
biaya perolehan bawaan (deemed cost) pada pengakuan awal dan biaya perolehan bawaan tersebut kemudian
digunakan sebagai titik awal untuk pengukuran selanjutnya pada biaya historis.

6.7

Biaya historis aset dimutakhirkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan, jika berlaku:

6.8

(a)

penggunaan sebagian atau seluruh sumber daya ekonomik yang merupakan aset (depresiasi atau
amortisasi);

(b)

pembayaran yang diterima yang menghapuskan sebagian atau seluruh aset;

(c)

pengaruh peristiwa yang menyebabkan sebagian atau seluruh biaya historis aset tidak dapat
dipulihkan lagi (penurunan nilai); dan

(d)

akrual atas bunga untuk mencerminkan setiap komponen pembiayaan atas aset.

Biaya historis liabilitas dimutakhirkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan, jika berlaku:
(a)

pemenuhan sebagian atau seluruh liabilitas, misalnya, dengan melakukan pembayaran yang
menghapuskan sebagian atau seluruh liabilitas atau dengan memenuhi kewajiban untuk mengirimkan
barang;

(b)

dampak peristiwa yang meningkatkan nilai kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik
yang diperlukan untuk memenuhi liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi
memberatkan. Liabilitas adalah memberatkan jika biaya historis tidak lagi cukup untuk
menggambarkan kewajiban untuk memenuhi liabilitas; dan

(c)

akrual atas bunga untuk mencerminkan setiap komponen pembiayaan atas liabilitas.
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6.9

Salah satu cara untuk menerapkan dasar pengukuran biaya historis terhadap aset keuangan dan liabilitas
keuangan adalah dengan mengukurnya pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dari
aset keuangan atau liabilitas keuangan mencerminkan estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada
tingkat yang ditentukan pada saat pengakuan awal. Untuk instrumen dengan suku bunga variabel, tingkat
diskonto dimutakhirkan untuk mencerminkan perubahan dalam suku bunga variabel. Biaya perolehan
diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dimutakhirkan sepanjang waktu untuk
menggambarkan perubahan selanjutnya, seperti akrual atas bunga, penurunan nilai aset keuangan dan
penerimaan atau pembayaran.

Nilai sekarang
6.10

Pengukuran nilai sekarang memberikan informasi moneter tentang aset, liabilitas dan penghasilan dan beban
terkait menggunakan informasi yang dimutakhirkan untuk mencerminkan kondisi pada tanggal pengukuran.
Karena pemutakhiran, nilai sekarang aset dan liabilitas mencerminkan perubahan, sejak tanggal pengukuran
sebelumnya, dalam estimasi arus kas dan faktor lain yang tercermin dalam nilai sekarang (lihat paragraf 6.14–
6.15 dan 6.20). Tidak seperti biaya historis, nilai sekarang aset atau liabilitas tidak diperoleh, bahkan sebagian,
dari harga transaksi atau peristiwa lain yang menimbulkan aset atau liabilitas.

6.11

Dasar pengukuran nilai sekarang mencakup:
(a)

nilai wajar (lihat paragraf 6.12–6.16);

(b)

nilai pakai untuk aset dan nilai pemenuhan untuk liabilitas (lihat paragraf 6.17-6.20); dan

(c)

biaya kini (lihat paragraf 6.21–6.22).

Nilai wajar
6.12

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset, atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas,
dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

6.13

Nilai wajar mencerminkan perspektif pelaku pasar—pelaku di pasar di mana entitas memiliki akses. Aset atau
liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang sama dengan yang akan digunakan oleh pelaku pasar saat
menentukan harga aset atau liabilitas jika para pelaku pasar bertindak demi kepentingan ekonomik terbaiknya.

6.14

Dalam beberapa kasus, nilai wajar dapat ditentukan secara langsung dengan mengobservasi harga di pasar
aktif. Dalam kasus lain, nilai wajar ditentukan secara tidak langsung menggunakan teknik pengukuran,
misalnya, teknik pengukuran berdasarkan-arus-kas (lihat paragraf 6.91-6.95), yang mencerminkan seluruh
faktor berikut:
(a)

estimasi arus kas masa depan.

(b)

kemungkinan variasi dalam estimasi jumlah atau waktu arus kas masa depan atas aset atau liabilitas
yang diukur, yang disebabkan oleh ketidakpastian yang inheren pada arus kas tersebut.

(c)

nilai waktu uang.

(d)

harga untuk menanggung ketidakpastian yang inheren pada arus kas (premi risiko atau diskon risiko).
Harga untuk menanggung ketidakpastian tersebut bergantung pada jangkauan ketidakpastian
tersebut. Harga ini juga mencerminkan fakta bahwa investor umumnya akan membayar lebih sedikit
untuk aset (dan umumnya mensyaratkan lebih banyak untuk mengambil alih liabilitas) yang memiliki
arus kas yang tidak pasti daripada untuk aset (atau liabilitas) yang arus kasnya pasti.

(e)

faktor lain, misalnya, likuiditas, jika pelaku pasar akan mempertimbangkan faktor dalam keadaan
tersebut.

6.15

Faktor yang disebutkan dalam paragraf 6.14(b) dan 6.14(d) termasuk kemungkinan bahwa pihak lawan dapat
gagal untuk memenuhi liabilitasnya kepada entitas (risiko kredit), atau bahwa entitas dapat gagal untuk
memenuhi liabilitasnya (risiko kredit sendiri).

6.16

Karena nilai wajar tidak diperoleh, bahkan sebagian, dari harga transaksi atau peristiwa lain yang menimbulkan
aset atau liabilitas, nilai wajar tidak ditambah dengan biaya transaksi yang terjadi ketika memperoleh aset dan
tidak dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi ketika liabilitas tersebut terjadi atau diambil alih. Selain
itu, nilai wajar tidak mencerminkan biaya transaksi yang akan terjadi pada pelepasan akhir aset atau saat
mengalihkan atau menyelesaikan liabilitas.

Nilai pakai dan nilai pemenuhan
6.17

40

Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas, atau manfaat ekonomik lainnya, yang entitas perkirakan akan
diperoleh dari penggunaan aset dan dari pelepasan akhirnya. Nilai pemenuhan adalah nilai kini dari kas, atau
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sumber daya ekonomik lainnya, yang entitas perkirakan akan wajib untuk dialihkan selama entitas memenuhi
suatu liabilitas. Jumlah kas atau sumber daya ekonomik lainnya tersebut tidak hanya mencakup jumlah yang
akan dialihkan ke pihak lawan liabilitas, tetapi juga jumlah yang entitas perkirakan akan wajib untuk dialihkan
ke pihak lainnya untuk memungkinkannya memenuhi liabilitas tersebut.
6.18

Karena nilai pakai dan nilai pemenuhan berdasarkan pada arus kas masa depan, nilai tersebut tidak termasuk
biaya transaksi yang terjadi untuk memperoleh aset atau mengambil alih liabilitas. Meski demikian, nilai pakai
dan nilai pemenuhan termasuk nilai kini dari setiap biaya transaksi yang entitas perkirakan terjadi pada saat
pelepasan akhir aset atau pada saat pemenuhan liabilitas.

6.19

Nilai pakai dan nilai pemenuhan mencerminkan asumsi spesifik-entitas daripada asumsi oleh pelaku pasar.
Dalam praktiknya, terkadang hanya terdapat sedikit perbedaan antara asumsi yang pelaku pasar akan gunakan
dan yang entitas sendiri gunakan.

6.20

Nilai pakai dan nilai pemenuhan tidak dapat diobservasi secara langsung dan ditentukan menggunakan teknik
pengukuran berdasarkan-arus-kas (lihat paragraf 6.91-6.95). Nilai pakai dan nilai pemenuhan mencerminkan
faktor yang sama yang dideskripsikan untuk nilai wajar dalam paragraf 6.14, tetapi dari perspektif spesifikentitas daripada dari perspektif pelaku-pasar.

Biaya kini
6.21

Biaya kini dari aset adalah biaya atas aset yang setara pada tanggal pengukuran, yang terdiri dari imbalan yang
akan dibayarkan pada tanggal pengukuran ditambah biaya transaksi yang akan terjadi pada tanggal tersebut.
Biaya kini dari liabilitas adalah imbalan yang akan diterima untuk liabilitas yang setara pada tanggal
pengukuran dikurangi biaya transaksi yang akan terjadi pada tanggal tersebut. Biaya kini, seperti halnya biaya
historis, adalah nilai masukan (entry value): nilai tersebut mencerminkan harga di pasar di mana entitas akan
memperoleh aset atau akan menanggung liabilitas. Oleh karena itu, nilai tersebut berbeda dengan nilai wajar,
nilai pakai dan nilai pemenuhan, yang merupakan nilai keluaran (exit values). Namun, berbeda dengan biaya
historis, biaya kini mencerminkan kondisi pada tanggal pengukuran.

6.22

Dalam beberapa kasus, biaya kini tidak dapat ditentukan secara langsung dengan mengobservasi harga di pasar
aktif dan harus ditentukan secara tidak langsung dengan cara lain. Misalnya, jika harga hanya tersedia untuk
aset baru, biaya kini dari aset bekas pakai mungkin perlu diestimasi dengan menyesuaikan harga kini dari aset
baru untuk mencerminkan usia dan kondisi kini dari aset yang dikuasai oleh entitas.

Informasi yang disediakan oleh dasar pengukuran tertentu
6.23

Ketika memilih suatu dasar pengukuran, penting untuk mempertimbangkan sifat dari informasi yang akan
dihasilkan oleh dasar pengukuran tersebut baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan kinerja
keuangan. Tabel 6.1 meringkas informasi tersebut dan paragraf 6.24–6.42 memberikan pembahasan tambahan.

Biaya historis
6.24

Informasi yang disediakan dengan mengukur aset atau liabilitas pada biaya historis mungkin relevan bagi
pengguna laporan keuangan, karena biaya historis menggunakan informasi yang diperoleh, setidaknya
sebagian, dari harga transaksi atau peristiwa lain yang menimbulkan aset atau liabilitas.

6.25

Biasanya, jika entitas mengakuisisi aset dalam transaksi terkini dengan persyaratan pasar, entitas
memperkirakan bahwa aset akan memberikan manfaat ekonomik yang memadai sehingga entitas setidaknya
akan memulihkan biaya aset. Demikian pula, jika liabilitas ditanggung atau diambil alih sebagai akibat dari
transaksi terkini dengan persyaratan pasar, entitas memperkirakan bahwa nilai kewajiban untuk mengalihkan
sumber daya ekonomik untuk memenuhi liabilitas biasanya tidak akan melebihi nilai imbalan yang diterima
dikurangi biaya transaksi. Oleh karena itu, mengukur aset atau liabilitas pada biaya historis dalam kasus
tersebut memberikan informasi yang relevan tentang aset atau liabilitas dan harga transaksi yang menimbulkan
aset atau liabilitas tersebut.

6.26

Karena biaya historis diturunkan untuk mencerminkan penggunaan aset dan penurunan nilainya, jumlah yang
diperkirakan dapat dipulihkan dari aset yang diukur pada biaya historis setidaknya sama besar dengan nilai
tercatatnya. Demikian pula, karena biaya historis liabilitas meningkat ketika liabilitas tersebut menjadi
memberatkan, nilai kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik yang dibutuhkan untuk memenuhi
liabilitas tidak lebih dari jumlah tercatat liabilitas.

6.27

Jika aset selain aset keuangan diukur pada biaya historis, penggunaan atau penjualan aset, atau bagian dari
aset, menimbulkan beban yang diukur pada biaya historis aset, atau bagian dari aset, yang digunakan atau
dijual.
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6.28

Beban yang timbul dari penjualan aset diakui pada saat yang bersamaan ketika imbalan dari penjualan tersebut
diakui sebagai penghasilan. Perbedaan antara penghasilan dan beban adalah margin yang dihasilkan dari
penjualan. Beban yang timbul dari penggunaan aset dapat dibandingkan dengan penghasilan terkait untuk
memberikan informasi tentang margin.

6.29

Demikian pula, jika liabilitas selain liabilitas keuangan ditanggung atau diambil alih dalam pertukaran dengan
imbalan dan diukur pada biaya historis, pemenuhan seluruh atau sebagian liabilitas menimbulkan penghasilan
yang diukur pada nilai imbalan yang diterima untuk bagian yang terpenuhi. Selisih antara penghasilan dan
beban yang terjadi dalam memenuhi liabilitas adalah margin yang dihasilkan dari pemenuhan tersebut.

6.30

Informasi tentang biaya atas aset yang dijual atau digunakan, termasuk barang dan jasa yang langsung
digunakan (lihat paragraf 4.8), dan tentang imbalan yang diterima, dapat memiliki nilai prediktif. Informasi
tersebut dapat digunakan sebagai input dalam memprediksi margin masa depan dari penjualan barang di masa
depan (termasuk barang yang saat ini tidak dikuasai oleh entitas) dan jasa dan karenanya untuk menilai prospek
entitas atas arus masuk kas neto di masa depan. Untuk menilai prospek entitas atas arus kas di masa depan,
pengguna laporan keuangan sering kali berfokus pada prospek entitas untuk menghasilkan margin masa depan
selama banyak periode, tidak hanya pada prospeknya untuk menghasilkan margin dari barang yang sudah
dikuasai. Penghasilan dan beban yang diukur dengan biaya historis mungkin juga memiliki nilai konfirmatori
karena dapat memberikan umpan balik kepada pengguna laporan keuangan tentang prediksi mereka
sebelumnya tentang arus kas atau margin. Informasi tentang biaya atas aset yang dijual atau digunakan juga
dapat membantu dalam penilaian atas seberapa efisien dan efektif manajemen entitas telah melaksanakan
tanggung jawabnya untuk menggunakan sumber daya ekonomik entitas.

6.31

Untuk alasan serupa, informasi tentang bunga yang diperoleh dari aset, dan bunga yang timbul dari liabilitas,
yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi mungkin memiliki nilai prediktif dan konfirmatori.

Nilai sekarang
Nilai wajar
6.32

Informasi yang disediakan dengan mengukur aset dan liabilitas pada nilai wajar mungkin memiliki nilai
prediktif karena nilai wajar mencerminkan ekspektasi saat ini pelaku pasar tentang jumlah, waktu dan
ketidakpastian arus kas masa depan. Ekspektasi ini dihargai dengan cara yang mencerminkan preferensi risiko
saat ini dari pelaku pasar. Informasi tersebut mungkin memiliki nilai konfirmatori dengan memberikan umpan
balik tentang ekspektasi sebelumnya.

6.33

Penghasilan dan beban yang mencerminkan ekspektasi saat ini pelaku pasar mungkin memiliki beberapa nilai
prediktif, karena penghasilan dan beban tersebut dapat digunakan sebagai input dalam memprediksi
penghasilan dan beban di masa depan. Penghasilan dan beban tersebut juga dapat membantu dalam penilaian
atas seberapa efisien dan efektif manajemen entitas telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk
menggunakan sumber daya ekonomik entitas.

6.34

Perubahan nilai wajar aset atau liabilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang diidentifikasi dalam
paragraf 6.14. Ketika faktor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, mengidentifikasi secara terpisah
penghasilan dan beban yang dihasilkan dari faktor tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi
pengguna laporan keuangan (lihat paragraf 7.14 (b)).

6.35

Jika entitas memperoleh aset di satu pasar dan menentukan nilai wajar menggunakan harga di pasar yang
berbeda (pasar di mana entitas akan menjual aset), setiap selisih antara harga di kedua pasar tersebut diakui
sebagai penghasilan ketika nilai wajar tersebut pertama kali ditentukan.

6.36

Penjualan aset atau pengalihan liabilitas biasanya dilakukan untuk imbalan dengan jumlah yang serupa dengan
nilai wajarnya, jika transaksi terjadi di pasar yang merupakan sumber harga yang digunakan ketika mengukur
nilai wajar tersebut. Dalam kasus tersebut, jika aset atau liabilitas diukur pada nilai wajar, laba neto atau beban
neto yang timbul pada saat penjualan atau pengalihan biasanya kecil, kecuali jika dampak biaya transaksi
signifikan.

Nilai pakai dan nilai pemenuhan
6.37

Nilai pakai memberikan informasi tentang nilai kini estimasi arus kas dari penggunaan aset dan dari pelepasan
akhir. Informasi ini mungkin memiliki nilai prediktif karena dapat digunakan dalam menilai prospek atas arus
masuk kas neto masa depan.

6.38

Nilai pemenuhan menyediakan informasi tentang nilai kini estimasi arus kas yang diperlukan untuk memenuhi
liabilitas. Oleh karena itu, nilai pemenuhan mungkin memiliki nilai prediktif, terutama jika liabilitas akan
terpenuhi, daripada dialihkan atau diselesaikan melalui negosiasi.

42
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6.39

Estimasi atas nilai pakai atau nilai pemenuhan yang dimutakhirkan, dikombinasikan dengan informasi tentang
estimasi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan, mungkin juga memiliki nilai konfirmatori
karena memberikan umpan balik tentang estimasi sebelumnya tentang nilai pakai atau nilai pemenuhan.

Biaya kini
6.40

Informasi tentang aset dan liabilitas yang diukur pada biaya kini mungkin relevan karena biaya kini
mencerminkan biaya di mana aset yang setara dapat diperoleh atau dibuat pada tanggal pengukuran atau
imbalan yang akan diterima untuk menanggung atau mengambil alih liabilitas yang setara.

6.41

Seperti halnya biaya historis, biaya kini memberikan informasi tentang biaya atas aset yang digunakan atau
tentang penghasilan dari pemenuhan liabilitas. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperoleh margin
kini dan dapat digunakan sebagai input dalam memprediksi margin masa depan. Berbeda dengan biaya historis,
biaya kini mencerminkan harga yang berlaku pada saat penggunaan atau pemenuhan. Ketika perubahan harga
signifikan, margin berdasarkan biaya kini mungkin lebih berguna untuk memprediksi margin masa depan
daripada margin berdasarkan biaya historis.

6.42

Untuk melaporkan biaya kini dari penggunaan (atau penghasilan kini dari pemenuhan), perlu untuk membagi
perubahan dalam jumlah tercatat pada periode pelaporan ke dalam biaya kini dari penggunaan (atau
penghasilan kini dari pemenuhan), dan dampak dari perubahan harga. Dampak dari perubahan harga kadangkadang disebut sebagai ‘keuntungan dari pemilikan’ (‘holding gain’) atau ‘kerugian dari pemilikan’ (‘holding
loss’).
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Tabel 6.1— Ringkasan informasi yang diberikan oleh dasar pengukuran tertentu
Aset
Laporan posisi keuangan

Jumlah tercatat

Biaya historis

Nilai wajar
(asumsi pelakupasar)

Nilai pakai (asumsi
spesifik-entitas)(a)

Biaya kini

Biaya historis
(termasuk biaya
transaksi), sejauh
belum habis
digunakan atau
belum seluruhnya
diterima, dan dapat
dipulihkan.

Harga yang akan
diterima untuk
menjual aset (tanpa
mengurangkan
biaya transaksi
pada saat
pelepasan).

Nilai kini dari arus
kas masa depan
dari penggunaan
aset dan dari
pelepasan akhirnya
(setelah dikurangi
nilai kini dari biaya
transaksi pada saat
pelepasan).

Biaya kini
(termasuk biaya
transaksi), sejauh
belum habis
digunakan atau
belum seluruhnya
diterima, dan
dapat dipulihkan.

(Termasuk akrual
bunga dari setiap
komponen
pembiayaan.)
Laporan kinerja keuangan
Peristiwa

Pengakuan awal(b)

Penjualan atau
penggunaan
aset(d), (e)
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Biaya historis

—

Nilai wajar
(asumsi pelakupasar)

Nilai pakai (asumsi
spesifik-entitas)

Biaya kini

—

Selisih antara
imbalan yang
dibayar dan nilai
wajar aset yang
diperoleh.(c)

Selisih antara
imbalan yang
dibayar dan nilai
pakai aset yang
diperoleh.

Biaya transaksi
dalam memperoleh
aset.

Biaya transaksi
dalam memperoleh
aset.

Beban sama
dengan biaya
historis aset yang
dijual atau
digunakan.

Beban sama
dengan nilai wajar
aset yang dijual
atau digunakan.

Beban sama
dengan nilai pakai
aset yang dijual
atau digunakan.

Beban sama
dengan biaya kini
aset yang dijual
atau digunakan.

Penghasilan yang
diterima.

Penghasilan yang
diterima.

Penghasilan yang
diterima.

Penghasilan yang
diterima.

(Dapat disajikan
secara bruto atau
neto.)

(Dapat disajikan
secara bruto atau
neto.)

(Dapat disajikan
secara bruto atau
neto.)

(Dapat disajikan
secara bruto atau
neto.)

Beban untuk biaya
transaksi dalam
menjual aset.

Beban untuk biaya
transaksi dalam
menjual aset.
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Beban untuk
biaya transaksi
dalam menjual
aset.
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Laporan kinerja keuangan
Peristiwa

Penghasilan
bunga

Penurunan nilai

Perubahan nilai

Biaya historis

Penghasilan bunga,
pada suku bunga
historis,
dimutakhirkan jika
aset dikenakan
suku bunga
variabel.

Beban timbul
karena biaya
historis tidak dapat
dipulihkan lagi.

Tidak diakui, kecuali
untuk
mencerminkan
penurunan nilai.

Nilai wajar
(asumsi pelakupasar)

Nilai pakai (asumsi
spesifik-entitas)

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari
perubahan nilai
wajar.

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari
perubahan nilai
pakai.

(Dapat diidentifikasi
secara terpisah.)

(Dapat diidentifikasi
secara terpisah.)

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari
perubahan nilai
wajar.

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari
perubahan nilai
pakai.

(Dapat diidentifikasi
secara terpisah.)

(Dapat diidentifikasi
secara terpisah.)

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari
perubahan nilai
wajar.

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari
perubahan nilai
pakai.

Biaya kini

Penghasilan
bunga, pada suku
bunga kini.

Beban timbul
karena biaya kini
tidak lagi dapat
dipulihkan.

Penghasilan dan
beban
mencerminkan
dampak
perubahan harga
(keuntungan dari
pemilikan dan
kerugian dari
pemilikan).

Untuk aset
keuangan —
penghasilan dan
beban dari
perubahan estimasi
arus kas.
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Kolom ini meringkas informasi yang disediakan jika nilai pakai digunakan sebagai dasar pengukuran. Namun, seperti yang
disebutkan dalam paragraf 6.75, nilai pakai mungkin bukan merupakan dasar pengukuran praktis untuk pengukuran kembali
secara reguler.
Penghasilan atau beban mungkin timbul pada pengakuan awal dari aset yang tidak diperoleh berdasarkan persyaratan pasar.
Penghasilan atau beban mungkin timbul jika pasar di mana aset diperoleh berbeda dari pasar yang merupakan sumber dari
harga yang digunakan ketika mengukur nilai wajar aset.
Penggunaan aset biasanya dilaporkan melalui biaya pokok penjualan, depresiasi atau amortisasi.
Penghasilan yang diterima seringkali sama dengan imbalan yang diterima tetapi akan bergantung pada dasar pengukuran yang
digunakan untuk setiap liabilitas terkait.
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Liabilitas

Laporan posisi keuangan

Jumlah tercatat

Biaya historis

Nilai wajar (asumsi
pelaku-pasar)

Nilai pemenuhan
(asumsi spesifikentitas)

Biaya kini

Imbalan yang
diterima (dikurangi
biaya transaksi)
untuk mengambil
alih bagian dari
liabilitas yang
belum dipenuhi,
dan jumlahnya
meningkat akibat
kelebihan estimasi
arus keluar kas di
atas imbalan yang
diterima.

Harga yang akan
dibayarkan untuk
mengalihkan bagian
dari liabilitas yang
belum dipenuhi (tidak
termasuk biaya
transaksi yang akan
timbul pada saat
pengalihan).

Nilai kini dari arus
kas masa depan
yang akan timbul
untuk memenuhi
bagian dari liabilitas
yang belum
terpenuhi (termasuk
nilai kini dari biaya
transaksi yang akan
timbul dalam
pemenuhan atau
pengalihan).

Imbalan
(dikurangi biaya
transaksi) yang
akan diterima
saat ini untuk
mengambil alih
bagian dari
liabilitas yang
belum dipenuhi,
dan jumlahnya
meningkat
akibat kelebihan
estimasi arus
keluar kas di
atas imbalan
tersebut.

Nilai pemenuhan
(asumsi spesifikentitas)

Biaya kini

(Termasuk akrual
bunga dari setiap
komponen
pembiayaan.)
Laporan kinerja keuangan
Peristiwa

Pengakuan awal (a)

Biaya historis

Nilai wajar (asumsi
pelaku-pasar)

—

Selisih antara
imbalan yang diterima
dan nilai wajar
liabilitas. (b)

Selisih antara
imbalan yang
diterima dan nilai
pemenuhan
liabilitas.

Biaya transaksi pada
saat menanggung
atau mengambil alih
liabilitas.

Biaya transaksi
pada saat
menanggung atau
mengambil alih
liabilitas.

—

Laporan kinerja keuangan
Peristiwa

Pemenuhan
liabilitas
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Biaya historis

Penghasilan sama
dengan biaya
historis dari
liabilitas yang
dipenuhi
(mencerminkan
imbalan historis).

Nilai wajar (asumsi
pelaku-pasar)

Penghasilan sama
dengan nilai wajar
liabilitas yang
dipenuhi.
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Nilai pemenuhan
(asumsi spesifikentitas)
Penghasilan sama
dengan nilai
pemenuhan
liabilitas yang
dipenuhi.

Biaya kini

Penghasilan
sama dengan
nilai sekarang
liabilitas yang
dipenuhi
(mencerminkan
imbalan kini).
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Pengalihan liabilitas

Beban Bunga

Beban atas biaya
yang timbul dalam
pemenuhan
liabilitas.

Beban atas biaya
yang terjadi dalam
pemenuhan liabilitas.

Beban atas biaya
yang terjadi dalam
pemenuhan
liabilitas.

Beban atas
biaya yang
timbul dalam
pemenuhan
liabilitas.

(Dapat disajikan
secara neto atau
bruto.)

(Dapat disajikan
secara neto atau
bruto. Jika secara
bruto, imbalan historis
dapat disajikan
secara terpisah.)

(Dapat disajjikan
secara neto atau
bruto. Jika secara
bruto, imbalan
historis dapat
disajikan secara
terpisah.)

(Dapat disajjikan
secara neto atau
secara bruto.
Jika secara
bruto, imbalan
historis dapat
disajikan secara
terpisah.)

Penghasilan sama
dengan biaya
historis dari
liabilitas yang
dialihkan
(mencerminkan
imbalan historis)

Penghasilan sama
dengan nilai wajar
dari liabilitas yang
dialihkan.

Penghasilan sama
dengan nilai
pemenuhan dari
liabilitas yang
dialihkan.

Penghasilan
sama dengan
nilai sekarang
dari liabilitas
yang dialihkan
(mencerminkan
imbalan kini).

Beban atas biaya
yang dibayar
(termasuk biaya
transaksi) untuk
mengalihkan
liabilitas.

Beban atas biaya
yang dibayar
(termasuk biaya
transaksi) untuk
mengalihkan liabilitas.

Beban atas biaya
yang dibayar
(termasuk biaya
transaksi) untuk
mengalihkan
liabilitas.

Beban atas
biaya yang
dibayar
(termasuk biaya
transaksi) untuk
mengalihkan
liabilitas.

(Dapat disajikan
secara neto atau
bruto.)

(Dapat disajikan
secara neto atau
bruto.)

(Dapat disajikan
secara neto atau
bruto.)

(Dapat disajikan
secara neto atau
bruto.)

Beban bunga,
pada suku bunga
historis,
dimutakhirkan jika
liabilitas
dikenakan suku
bunga variabel.

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari perubahan
nilai wajar.

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari
perubahan nilai
pemenuhan.

Beban bunga,
pada suku
bunga kini.

(Dapat diidentifikasi
secara terpisah.)

(Dapat diidentifikasi
secara terpisah.)

Laporan kinerja keuangan
Peristiwa

Biaya historis

Nilai wajar (asumsi
pelaku-pasar)

Dampak peristiwa
yang menyebabkan
liabilitas menjadi
memberatkan

Beban sama
dengan kelebihan
estimasi arus
keluar kas di atas
biaya historis
liabilitas, atau
perubahan
selanjutnya dalam
kelebihan
tersebut.

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari perubahan
nilai wajar.

Nilai pemenuhan
(asumsi spesifikentitas)
Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari
perubahan nilai
pemenuhan.
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Biaya kini

Beban sama
dengan
kelebihan
estimasi arus
keluar kas di
atas biaya kini
liabilitas, atau
perubahan
selanjutnya
dalam kelebihan
tersebut.
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Perubahan nilai

Tidak diakui
kecuali jika
liabilitas tersebut
memberatkan.

(Dapat diidentifikasi
secara terpisah.)

(Dapat diidentifikasi
secara terpisah.)

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari perubahan
nilai wajar.

Tercermin dalam
penghasilan dan
beban dari
perubahan nilai
pemenuhan.

Untuk liabilitas
keuangan —
penghasilan dan
beban dari
perubahan
estimasi arus kas.

Penghasilan dan
beban
mencerminkan
dampak
perubahan
harga
(keuntungan
dari pemilikan
dan kerugian
dari pemilikan).

(a)

Penghasilan atau beban mungkin timbul pada pengakuan awal liabilitas yang ditanggung atau diambil alih tidak pada persyaratan
pasar.

(b)

Penghasilan atau beban mungkin timbul jika pasar di mana liabilitas ditanggung atau diambil alih berbeda dari pasar yang
merupakan sumber dari harga yang digunakan saat mengukur nilai wajar liabilitas.
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Faktor yang dipertimbangkan ketika memilih dasar pengukuran
6.43

Dalam memilih suatu dasar pengukuran untuk aset atau liabilitas dan untuk penghasilan dan beban terkait,
perlu untuk mempertimbangkan sifat informasi yang akan dihasilkan oleh dasar pengukuran tersebut dalam
laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan (lihat paragraf 6.23–6.42 dan Tabel 6.1), serta faktor
lain (lihat paragraf 6.44–6.86).

6.44

Dalam banyak kasus, tidak ada faktor tunggal yang akan menentukan dasar pengukuran mana yang seharusnya
dipilih. Pengaruh relatif dari setiap faktor akan bergantung pada fakta dan keadaan.

6.45

Informasi yang diberikan oleh suatu dasar pengukuran harus bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.
Untuk mencapai hal ini, informasi harus relevan dan harus merepresentasikan secara tepat apa yang
dimaksudkan untuk direpresentasikan. Selain itu, informasi yang diberikan seharusnya, sedapat mungkin,
terbanding, terverifikasi, tepat waktu, dan terpaham.

6.46

Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 2.21, proses yang paling efisien dan efektif untuk menerapkan
karakteristik kualitatif fundamental biasanya adalah mengidentifikasi informasi yang paling relevan tentang
fenomena ekonomik. Jika informasi tersebut tidak tersedia atau tidak dapat disediakan dengan cara yang
merepresentasikan secara tepat fenomena ekonomik, jenis informasi paling relevan berikutnya
dipertimbangkan. Paragraf 6.49-6.76 memberikan pembahasan lebih lanjut tentang peran yang dimainkan oleh
karakteristik kualitatif dalam pemilihan suatu dasar pengukuran.

6.47

Pembahasan dalam paragraf 6.49-6.76 berfokus pada faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu
dasar pengukuran untuk aset yang diakui dan liabilitas yang diakui. Beberapa pembahasan tersebut mungkin
juga berlaku dalam memilih suatu dasar pengukuran untuk informasi yang disediakan dalam catatan atas
laporan keuangan, untuk item yang diakui atau tidak diakui.

6.48

Paragraf 6.77-6.82 membahas faktor tambahan untuk dipertimbangkan dalam memilih suatu dasar pengukuran
pada pengakuan awal. Jika dasar pengukuran awal tidak konsisten dengan dasar pengukuran selanjutnya,
penghasilan dan beban mungkin diakui pada saat pengukuran pertama selanjutnya semata-mata karena
perubahan dasar pengukuran. Mengakui penghasilan dan beban tersebut mungkin tampak menggambarkan
transaksi atau peristiwa lain ketika, pada kenyataannya, tidak ada transaksi atau peristiwa yang telah terjadi.
Oleh karena itu, pilihan dasar pengukuran untuk aset atau liabilitas, dan untuk penghasilan dan beban terkait,
ditentukan dengan mempertimbangkan pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya.

Relevansi
6.49

Relevansi informasi yang diberikan oleh suatu dasar pengukuran untuk aset atau liabilitas serta untuk
penghasilan dan beban terkait dipengaruhi oleh:
(a)

karakteristik aset atau liabilitas (lihat paragraf 6.50–6.53); dan

(b)

bagaimana aset atau liabilitas tersebut berkontribusi pada arus kas masa depan (lihat paragraf 6.546.57).

Karakteristik aset atau liabilitas
6.50

Relevansi informasi yang diberikan oleh dasar pengukuran sebagian bergantung pada karakteristik aset atau
liabilitas, khususnya, pada variabilitas arus kas dan pada apakah nilai aset atau liabilitas sensitif terhadap faktor
pasar atau risiko lainnya.

6.51

Jika nilai aset atau liabilitas sensitif terhadap faktor pasar atau risiko lainnya, biaya historisnya mungkin
berbeda secara signifikan dari nilai sekarang. Akibatnya, biaya historis mungkin tidak memberikan informasi
yang relevan jika informasi tentang perubahan nilai penting bagi pengguna laporan keuangan. Misalnya, biaya
perolehan diamortisasi tidak dapat memberikan informasi yang relevan tentang aset keuangan atau liabilitas
keuangan yang merupakan derivatif.

6.52

Selanjutnya, jika biaya historis digunakan, perubahan nilai dilaporkan bukan ketika nilai tersebut berubah,
tetapi ketika peristiwa seperti pelepasan, penurunan nilai atau pemenuhan terjadi. Hal ini dapat
diinterpretasikan secara tidak tepat sebagai menyiratkan bahwa seluruh penghasilan dan beban yang diakui
pada saat peristiwa tersebut muncul, daripada selama periode di mana aset atau liabilitas tersebut dikuasai.
Selain itu, karena pengukuran pada biaya historis tidak memberikan informasi yang tepat waktu tentang
perubahan nilai, penghasilan dan beban yang dilaporkan atas dasar tersebut mungkin tidak memiliki nilai
prediktif dan nilai konfirmatori karena tidak menggambarkan dampak penuh dari eksposur entitas terhadap
risiko yang timbul dari menguasai aset atau liabilitas selama periode pelaporan.

6.53

Perubahan nilai wajar aset atau liabilitas mencerminkan perubahan ekspektasi pelaku pasar dan perubahan
dalam preferensi risiko mereka. Bergantung pada karakteristik aset atau liabilitas yang diukur dan sifat
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aktivitas bisnis entitas, informasi yang mencerminkan perubahan tersebut mungkin tidak selalu memberikan
nilai prediktif atau nilai konfirmatori kepada pengguna laporan keuangan. Ini dapat terjadi ketika aktivitas
bisnis entitas tidak melibatkan penjualan aset atau mengalihkan liabilitas, misalnya, jika entitas tersebut
menguasai aset semata-mata untuk digunakan atau semata-mata untuk mengumpulkan arus kas kontraktual
atau jika entitas sendiri akan memenuhi liabilitas tersebut.

Kontribusi untuk arus kas masa depan
6.54

Seperti disebutkan dalam paragraf 1.14, beberapa sumber daya ekonomik menghasilkan arus kas secara
langsung; dalam kasus lain, sumber daya ekonomik digunakan secara gabungan untuk menghasilkan arus kas
secara tidak langsung. Bagaimana sumber daya ekonomik digunakan, dan karenanya bagaimana aset dan
liabilitas menghasilkan arus kas, sebagian bergantung pada sifat aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas.

6.55

Ketika aktivitas bisnis entitas melibatkan penggunaan beberapa sumber daya ekonomik yang menghasilkan
arus kas secara tidak langsung, karena digunakan secara gabungan untuk menghasilkan dan memasarkan
barang atau jasa kepada pelanggan, biaya historis atau biaya kini cenderung memberikan informasi yang
relevan tentang aktivitas tersebut. Misalnya, aset tetap biasanya digunakan dalam kombinasi dengan sumber
daya ekonomik entitas lainnya. Demikian pula, persediaan biasanya tidak dapat dijual kepada pelanggan,
kecuali dengan menggunakan secara ekstensif sumber daya ekonomik lain entitas (misalnya, dalam aktivitas
produksi dan pemasaran). Paragraf 6.24-6.31 dan 6.40-6.42 menjelaskan bagaimana mengukur aset tersebut
pada biaya historis atau biaya kini dapat memberikan informasi yang relevan yang dapat digunakan untuk
memperoleh margin yang dicapai selama periode tersebut.

6.56

Untuk aset dan liabilitas yang menghasilkan arus kas secara langsung, seperti aset yang dapat dijual secara
independen dan tanpa penalti ekonomik yang signifikan (misalnya, tanpa gangguan bisnis yang signifikan),
dasar pengukuran yang memberikan informasi yang paling relevan adalah nilai sekarang yang menggabungkan
estimasi kini dari jumlah, waktu dan ketidakpastian dari arus kas masa depan.

6.57

Ketika aktivitas bisnis entitas melibatkan pengelolaan aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan tujuan
mengumpulkan arus kas kontraktual, biaya perolehan diamortisasi dapat memberikan informasi yang relevan
yang dapat digunakan untuk memperoleh margin antara bunga yang diperoleh dari aset dan bunga yang timbul
dari liabilitas. Namun, dalam menilai apakah biaya perolehan diamortisasi akan memberikan informasi yang
berguna, juga perlu mempertimbangkan karakteristik aset keuangan atau liabilitas keuangan. Biaya perolehan
diamortisasi kecil kemungkinan memberikan informasi yang relevan tentang arus kas yang bergantung pada
faktor selain pokok dan bunga.

Representasi tepat
6.58

Ketika aset dan liabilitas saling terkait dalam suatu cara, menggunakan basis pengukuran yang berbeda untuk
aset dan liabilitas tersebut dapat menghasilkan inkonsistensi pengukuran (accounting mismatch). Jika laporan
keuangan mengandung inkonsistensi pengukuran, laporan keuangan tersebut mungkin tidak merepresentasi
secara tepat beberapa aspek dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Akibatnya, dalam beberapa
keadaan, menggunakan dasar pengukuran yang sama untuk aset dan liabilitas yang saling terkait dapat
memberikan pengguna laporan keuangan informasi yang lebih berguna daripada informasi yang dihasilkan
dari penggunaan dasar pengukuran yang berbeda. Hal ini terutama mungkin ketika arus kas dari satu aset atau
liabilitas terkait langsung dengan arus kas dari aset atau liabilitas lain.

6.59

Seperti disebutkan dalam paragraf 2.13 dan 2.18, meskipun representasi tepat yang sempurna adalah bebas
dari kesalahan, hal ini tidak berarti bahwa ukuran harus benar-benar akurat dalam segala hal.

6.60

Ketika ukuran tidak dapat ditentukan secara langsung dengan mengobservasi harga di pasar aktif dan
sebaliknya harus diestimasi, ketidakpastian pengukuran muncul. Tingkat ketidakpastian pengukuran yang
terkait dengan dasar pengukuran tertentu dapat memengaruhi apakah informasi yang diberikan oleh dasar
pengukuran tersebut memberikan representasi tepat atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Tingkat
ketidakpastian pengukuran yang tinggi tidak serta merta mencegah penggunaan dasar pengukuran yang
menyediakan informasi yang relevan. Namun, dalam beberapa kasus tingkat ketidakpastian pengukuran sangat
tinggi sehingga informasi yang diberikan oleh suatu dasar pengukuran mungkin tidak memberikan representasi
tepat yang memadai (lihat paragraf 2.22). Dalam kasus tersebut, adalah tepat untuk mempertimbangkan
pemilihan suatu dasar pengukuran yang berbeda yang juga akan menghasilkan informasi yang relevan.

6.61

Ketidakpastian pengukuran berbeda dari ketidakpastian hasil dan ketidakpastian eksistensi:
(a)

50

ketidakpastian hasil muncul ketika ada ketidakpastian tentang jumlah atau waktu dari setiap arus
masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomik yang akan dihasilkan dari suatu aset atau liabilitas.
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(b)

6.62

ketidakpastian eksistensi muncul ketika tidak pasti apakah aset atau liabilitas ada. Paragraf 5.12–5.14
membahas bagaimana ketidakpastian eksistensi dapat memengaruhi keputusan tentang apakah
entitas mengakui aset atau liabilitas ketika tidak pasti apakah aset atau liabilitas tersebut ada.

Adanya ketidakpastian hasil atau ketidakpastian eksistensi terkadang berkontribusi pada ketidakpastian
pengukuran. Namun, ketidakpastian hasil atau ketidakpastian eksistensi tidak selalu menghasilkan
ketidakpastian pengukuran. Misalnya, jika nilai wajar aset dapat ditentukan secara langsung dengan
mengobservasi harga di pasar aktif, tidak ada ketidakpastian pengukuran yang terkait dengan pengukuran nilai
wajar tersebut, meskipun tidak pasti berapa besar kas yang pada akhirnya akan dihasilkan aset tersebut dan
karenanya terdapat ketidakpastian hasil.

Karakteristik kualitatif peningkat dan kendala biaya
6.63

Karakteristik kualitatif peningkat keterbandingan, keterpahaman dan keterverifikasian, dan kendala biaya
memiliki implikasi dalam pemilihan suatu dasar pengukuran. Paragraf berikut membahas implikasi tersebut.
Paragraf 6.69-6.76 membahas implikasi lebih lanjut yang spesifik untuk dasar pengukuran tertentu.
Karakteristik kualitatif peningkat ketepatwaktuan tidak memiliki implikasi spesifik atas pengukuran.

6.64

Seperti halnya biaya membatasi keputusan pelaporan keuangan lainnya, biaya juga membatasi pemilihan suatu
dasar pengukuran. Oleh karena itu, dalam memilih suatu dasar pengukuran, penting untuk mempertimbangkan
apakah manfaat dari informasi yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan oleh dasar pengukuran
tersebut cenderung seimbang dengan biaya untuk menyediakan dan menggunakan informasi tersebut.

6.65

Secara konsisten menggunakan dasar pengukuran yang sama untuk item yang sama, baik dari periode ke
periode dalam suatu entitas pelapor atau dalam periode tunggal antar entitas, dapat membantu membuat
laporan keuangan lebih terbanding.

6.66

Perubahan dalam dasar pengukuran dapat membuat laporan keuangan kurang terpaham. Namun, perubahan
dapat dijustifikasi jika faktor lain lebih penting dari pengurangan dalam keterpahaman, misalnya, jika
perubahan menghasilkan informasi yang lebih relevan. Jika perubahan dilakukan, pengguna laporan keuangan
mungkin memerlukan informasi penjelas untuk memungkinkan mereka memahami dampak dari perubahan
tersebut.

6.67

Keterpahaman sebagian bergantung pada berapa banyak dasar pengukuran yang berbeda digunakan dan
apakah berubah dari waktu ke waktu. Secara umum, jika lebih banyak dasar pengukuran digunakan dalam satu
set laporan keuangan, informasi yang dihasilkan menjadi lebih kompleks dan, karenanya, kurang terpaham
dan total atau subtotal dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan menjadi kurang informatif.
Namun, mungkin tepat untuk menggunakan lebih banyak dasar pengukuran jika hal tersebut diperlukan untuk
memberikan informasi yang berguna.

6.68

Keterverifikasian ditingkatkan dengan menggunakan dasar pengukuran yang menghasilkan pengukuran yang
dapat dikuatkan secara independen baik secara langsung, misalnya, dengan mengobservasi harga, atau secara
tidak langsung, misalnya, dengan memeriksa input atas model. Jika suatu ukuran tidak dapat diverifikasi,
pengguna laporan keuangan mungkin memerlukan informasi penjelas untuk memungkinkan mereka
memahami bagaimana ukuran tersebut ditentukan. Dalam beberapa kasus tersebut, mungkin perlu menentukan
secara spesifik penggunaan dasar pengukuran yang berbeda.

Biaya historis
6.69

Dalam banyak situasi, lebih sederhana dan karenanya lebih murah, untuk mengukur biaya historis daripada
mengukur nilai sekarang. Selain itu, ukuran yang ditentukan dengan menerapkan dasar pengukuran biaya
historis umumnya dipahami dengan baik dan, dalam banyak kasus, dapat diverifikasi.

6.70

Namun, mengestimasi penggunaan dan mengidentifikasi serta mengukur kerugian penurunan nilai atau
liabilitas memberatkan dapat bersifat subjektif. Oleh karena itu, biaya historis aset atau liabilitas kadangkadang sulit untuk diukur atau diverifikasi sebagai nilai sekarang.

6.71

Dengan menggunakan dasar pengukuran biaya historis, aset identik yang diperoleh atau liabilitas identik yang
timbul pada waktu yang berbeda dapat dilaporkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang berbeda. Hal
ini dapat mengurangi keterbandingan, baik dari periode ke periode untuk suatu entitas pelapor maupun dalam
periode tunggal antar entitas.

Nilai sekarang
6.72

Karena nilai wajar ditentukan dari perspektif pelaku pasar, bukan dari perspektif spesifik-entitas, dan tidak
bergantung pada kapan aset diperoleh atau liabilitas tersebut ditanggung, aset atau liabilitas yang identik yang
diukur pada nilai wajar akan, pada prinsipnya, diukur pada jumlah yang sama oleh entitas yang memiliki akses
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ke pasar yang sama. Hal ini dapat meningkatkan keterbandingan baik dari periode ke periode untuk suatu
entitas pelapor maupun dalam periode tunggal antar entitas. Sebaliknya, karena nilai pakai dan nilai
pemenuhan mencerminkan perspektif spesifik-entitas, ukuran tersebut dapat berbeda untuk aset atau liabilitas
identik dalam entitas yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat mengurangi keterbandingan, khususnya jika aset
atau liabilitas berkontribusi terhadap arus kas dengan cara yang sama.
6.73

Jika nilai wajar aset atau liabilitas dapat ditentukan secara langsung dengan mengobservasi harga di pasar
aktif, proses pengukuran nilai wajar berbiaya rendah, sederhana dan mudah dipahami; dan nilai wajar dapat
diverifikasi melalui observasi langsung.

6.74

Teknik penilaian, kadang-kadang mencakup penggunaan teknik pengukuran berdasarkan-arus-kas, mungkin
diperlukan untuk mengestimasi nilai wajar ketika nilai wajar tidak dapat diobservasi secara langsung di pasar
aktif dan umumnya diperlukan ketika menentukan nilai pakai dan nilai pemenuhan. Bergantung pada teknik
yang digunakan:
(a)

mengestimasi input atas penilaian dan menerapkan teknik penilaian mungkin mahal dan kompleks.

(b)

input atas proses mungkin subjektif dan mungkin sulit untuk memverifikasi baik input maupun
validitas proses itu sendiri. Akibatnya, ukuran atas aset atau liabilitas identik mungkin berbeda. Hal
tersebut akan mengurangi keterbandingan.

6.75

Dalam banyak kasus, nilai pakai tidak dapat ditentukan secara bermakna untuk aset individual yang digunakan
secara gabungan dengan aset lain. Sebagai gantinya, nilai pakai ditentukan untuk sekelompok aset dan hasilnya
kemudian mungkin perlu dialokasikan untuk masing-masing aset. Proses ini dapat menjadi subjektif dan
arbitrer. Selain itu, estimasi nilai pakai untuk aset tanpa disengaja dapat mencerminkan dampak sinergi dengan
aset lain dalam kelompok. Oleh karena itu, menentukan nilai pakai aset yang digunakan secara gabungan
dengan aset lain dapat menjadi proses yang mahal dan kompleksitas serta subjektivitasnya mengurangi
keterverifikasian. Karena alasan ini, nilai pakai mungkin bukan merupakan dasar pengukuran praktis untuk
pengukuran kembali secara reguler untuk aset tersebut. Namun, mungkin berguna untuk pengukuran kembali
aset sesekali, misalnya, ketika digunakan dalam uji penurunan nilai untuk menentukan apakah biaya historis
dapat dipulihkan sepenuhnya.

6.76

Dengan menggunakan dasar pengukuran biaya kini, aset identik yang diperoleh atau liabilitas identik yang
ditanggung pada waktu yang berbeda dilaporkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sama. Hal ini
dapat meningkatkan keterbandingan, baik dari periode ke periode untuk suatu entitas pelapor maupun dalam
periode tunggal antar entitas. Namun, menentukan biaya kini dapat menjadi kompleks, subjektif dan mahal.
Misalnya, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 6.22, mungkin perlu untuk mengestimasi biaya kini aset
dengan menyesuaikan harga kini aset baru untuk mencerminkan usia dan kondisi kini aset yang dikuasai oleh
entitas. Selain itu, karena perubahan teknologi dan perubahan dalam praktik bisnis, banyak aset tidak akan
digantikan dengan aset yang identik. Dengan demikian, penyesuaian subjektif lebih lanjut untuk harga kini
dari aset baru akan diperlukan untuk mengestimasi biaya kini dari aset yang setara dengan aset yang ada. Selain
itu, memisahkan perubahan dalam jumlah tercatat biaya kini antara biaya penggunaan kini dan dampak
perubahan harga (lihat paragraf 6.42) mungkin kompleks dan memerlukan asumsi arbitrer. Karena kesulitan
tersebut, ukuran biaya kini mungkin kurang dalam hal keterverifikasian dan keterpahaman.

Faktor spesifik untuk pengukuran awal
6.77

Paragraf 6.43-6.76 membahas faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih dasar pengukuran, baik untuk
pengakuan awal maupun pengukuran selanjutnya. Paragraf 6.78–6.82 membahas beberapa faktor tambahan
untuk dipertimbangkan pada saat pengakuan awal.

6.78

Pada saat pengakuan awal, biaya dari aset yang diperoleh atau dari liabilitas yang ditanggung sebagai akibat
dari peristiwa yang merupakan transaksi berdasarkan persyaratan pasar biasanya serupa dengan nilai wajarnya
pada tanggal tersebut, kecuali jika biaya transaksi signifikan. Namun demikian, meskipun kedua jumlah
tersebut serupa, perlu untuk mendeskripsikan dasar pengukuran apa yang digunakan pada saat pengakuan
awal. Jika biaya historis akan digunakan selanjutnya, dasar pengukuran tersebut pada umumnya juga tepat
pada saat pengakuan awal. Demikian pula, jika nilai sekarang akan digunakan selanjutnya, pengukuran
tersebut pada umumnya juga tepat pada saat pengakuan awal. Menggunakan dasar pengukuran yang sama
untuk pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya menghindari pengakuan penghasilan atau beban pada saat
pengukuran pertama selanjutnya semata-mata karena perubahan dalam dasar pengukuran (lihat paragraf 6.48).

6.79

Ketika entitas memperoleh aset atau menanggung liabilitas dalam pertukaran dengan pengalihan aset atau
liabilitas lain sebagai akibat dari transaksi berdasarkan persyaratan pasar, ukuran awal atas aset yang diperoleh
atau liabilitas yang ditanggung menentukan apakah timbul penghasilan atau beban dari transaksi tersebut.
Ketika aset atau liabilitas diukur berdasarkan biaya, tidak ada penghasilan atau beban yang timbul pada saat
pengakuan awal, kecuali penghasilan atau beban yang timbul dari penghentian pengakuan aset atau liabilitas
yang dialihkan, atau kecuali aset tersebut mengalami penurunan nilai atau liabilitas tersebut memberatkan.
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6.80

Aset dapat diperoleh atau liabilitas dapat ditanggung sebagai akibat dari peristiwa yang bukan merupakan
transaksi dengan persyaratan pasar. Sebagai contoh:
(a)

harga transaksi dapat dipengaruhi oleh hubungan antara para pihak, atau oleh kesulitan keuangan
atau tekanan lain dari salah satu pihak;

(b)

aset dapat diberikan kepada entitas secara gratis oleh pemerintah atau disumbangkan ke entitas oleh
pihak lain;

(c)

liabilitas dapat dipaksakan oleh undang-undang atau peraturan; atau

(d)

liabilitas untuk membayar kompensasi atau penalti dapat timbul dari tindakan pelanggaran.

6.81

Dalam kasus tersebut, mengukur aset yang diperoleh atau liabilitas yang ditanggung pada biaya historisnya
mungkin tidak memberikan representasi tepat atas aset dan liabilitas entitas dan atas setiap penghasilan atau
beban yang timbul dari transaksi atau peristiwa lainnya. Oleh karena itu, mungkin tepat untuk mengukur aset
yang diperoleh atau liabilitas yang ditanggung pada biaya perolehan bawaan, sebagaimana dijelaskan dalam
paragraf 6.6. Selisih antara biaya perolehan bawaan dan imbalan yang diberikan atau diterima akan diakui
sebagai penghasilan atau beban pada saat pengakuan awal.

6.82

Ketika aset diperoleh atau liabilitas ditanggung sebagai akibat dari peristiwa yang bukan merupakan transaksi
dengan persyaratan pasar, seluruh aspek yang relevan dari transaksi atau peristiwa lainnya perlu diidentifikasi
dan dipertimbangkan. Sebagai contoh, mungkin perlu untuk mengakui aset lain, liabilitas lain, kontribusi dari
pemegang klaim ekuitas atau distribusi kepada pemegang klaim ekuitas untuk merepresentasi secara tepat
substansi dari dampak transaksi atau peristiwa lain pada posisi keuangan entitas (lihat paragraf 4.59–4.62) dan
segala dampak terkait pada kinerja keuangan entitas.

Lebih dari satu dasar pengukuran
6.83

Kadang-kadang, pertimbangan atas faktor yang dijelaskan dalam paragraf 6.43-6.76 dapat mengarah pada
kesimpulan bahwa diperlukan lebih dari satu dasar pengukuran untuk aset atau liabilitas dan untuk penghasilan
dan beban terkait untuk memberikan informasi relevan yang merepresentasi secara tepat posisi keuangan
entitas dan kinerja keuangannya.

6.84

Dalam banyak kasus, cara yang paling dapat dipahami untuk memberikan informasi tersebut adalah:

6.85

(a)

dengan menggunakan dasar pengukuran tunggal baik untuk aset atau liabilitas dalam laporan posisi
keuangan dan untuk penghasilan dan beban terkait dalam laporan kinerja keuangan; dan

(b)

dengan memberikan dalam catatan atas laporan keuangan informasi tambahan atas penerapan dasar
pengukuran yang berbeda.

Namun, dalam beberapa kasus, informasi tersebut lebih relevan atau menghasilkan representasi yang lebih
tepat atas posisi keuangan entitas dan kinerja keuangan entitas melalui penggunaan:
(a)

dasar pengukuran nilai sekarang untuk aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan; dan

(b)

dasar pengukuran yang berbeda untuk penghasilan dan beban terkait dalam laporan laba rugi 10 (lihat
paragraf 7.17-7.18).

Dalam memilih dasar pengukuran tersebut, perlu untuk mempertimbangkan faktor yang dibahas dalam
paragraf 6.43-6.76.
6.86

10

Dalam kasus tersebut, total penghasilan atau total beban yang timbul pada periode perubahan nilai sekarang
aset atau liabilitas dipisahkan dan diklasifikasikan (lihat paragraf 7.14-7.79) sehingga:
(a)

laporan laba rugi mencakup penghasilan atau beban yang diukur dengan menerapkan dasar
pengukuran yang dipilih untuk laporan tersebut; dan

(b)

penghasilan komprehensif lain mencakup seluruh sisa penghasilan atau beban. Akibatnya, akumulasi
penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan aset atau liabilitas tersebut sama dengan selisih
antara:
(i)

jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan; dan

(ii)

jumlah tercatat yang seharusnya ditentukan dengan menerapkan dasar pengukuran yang
dipilih untuk laporan laba rugi.

Kerangka Konseptual tidak menentukan secara spesifik apakah laporan kinerja keuangan terdiri dari satu laporan atau dua laporan.
Kerangka Konseptual menggunakan istilah ‘laporan laba rugi’ baik untuk mengacu ke laporan terpisah maupun ke bagian terpisah
dalam satu laporan kinerja keuangan tunggal.
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Pengukuran ekuitas
6.87

Total jumlah tercatat ekuitas (total ekuitas) tidak diukur secara langsung. Ekuitas sama dengan total jumlah
tercatat seluruh aset yang diakui dikurangi total jumlah tercatat seluruh liabilitas yang diakui.

6.88

Karena laporan keuangan bertujuan umum tidak dirancang untuk menunjukkan nilai entitas, total jumlah
tercatat ekuitas umumnya tidak akan sama dengan:
(a)

nilai pasar agregat dari klaim ekuitas pada entitas;

(b)

jumlah yang dapat diperoleh dengan menjual entitas secara keseluruhan dengan dasar kelangsungan
usaha; atau

(c)

jumlah yang dapat diperoleh dengan menjual seluruh aset entitas dan menyelesaikan seluruh
liabilitasnya.

6.89

Meskipun total ekuitas tidak diukur secara langsung, mungkin tepat untuk mengukur secara langsung jumlah
tercatat dari beberapa kelas ekuitas individual (lihat paragraf 4.65) dan beberapa komponen ekuitas (lihat
paragraf 4.66). Namun demikian, karena total ekuitas diukur sebagai suatu residual, setidaknya satu kelas
ekuitas tidak dapat diukur secara langsung. Demikian pula, setidaknya satu komponen ekuitas tidak dapat
diukur secara langsung.

6.90

Total jumlah tercatat kelas ekuitas individual atau komponen ekuitas biasanya positif, tetapi dapat menjadi
negatif dalam beberapa keadaan. Demikian pula, total ekuitas umumnya positif, tetapi bisa negatif, bergantung
pada aset dan liabilitas mana yang diakui dan bagaimana aset dan liabilitas tersebut diukur.

Teknik pengukuran berdasarkan-arus-kas
6.91

Terkadang, suatu ukuran tidak dapat diobservasi secara langsung. Dalam beberapa kasus tersebut, salah satu
cara untuk mengestimasi ukuran adalah dengan menggunakan teknik pengukuran berdasarkan-arus-kas.
Teknik tersebut bukan dasar pengukuran. Teknik tersebut adalah teknik yang digunakan dalam menerapkan
suatu dasar pengukuran. Oleh karena itu, ketika menggunakan teknik tersebut, perlu untuk mengidentifikasi
dasar pengukuran mana yang digunakan dan sejauh mana teknik tersebut mencerminkan faktor yang berlaku
untuk dasar pengukuran tersebut. Misalnya, jika dasar pengukuran adalah nilai wajar, faktor yang berlaku
adalah yang dijelaskan dalam paragraf 6.14.

6.92

Teknik pengukuran berdasarkan-arus-kas dapat digunakan dalam menerapkan dasar pengukuran modifikasian,
misalnya, nilai pemenuhan yang dimodifikasi untuk mengecualikan dampak kemungkinan bahwa entitas
mungkin gagal memenuhi liabilitas (risiko kredit sendiri). Memodifikasi dasar pengukuran kadang-kadang
dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan atau yang mungkin lebih
murah untuk dihasilkan atau dipahami. Namun, dasar pengukuran yang dimodifikasi mungkin juga lebih sulit
untuk dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

6.93

Ketidakpastian hasil (lihat paragraf 6.61 (a)) timbul dari ketidakpastian tentang jumlah atau waktu arus kas
masa depan. Ketidakpastian tersebut adalah karakteristik penting dari aset dan liabilitas. Ketika mengukur aset
atau liabilitas dengan mengacu pada estimasi arus kas masa depan yang tidak pasti, salah satu faktor yang
perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan variasi dalam estimasi jumlah atau waktu arus kas tersebut (lihat
paragraf 6.14 (b)). Variasi tersebut dipertimbangkan dalam memilih jumlah tunggal dari dalam rentang
kemungkinan arus kas. Jumlah yang dipilih tersebut sendiri kadang-kadang adalah jumlah hasil yang mungkin,
tetapi hal ini tidak selalu terjadi. Jumlah yang memberikan informasi yang paling relevan biasanya berasal dari
dalam bagian tengah rentang (estimasi tengah). Estimasi tengah yang berbeda memberikan informasi yang
berbeda pula. Sebagai contoh:

6.94
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(a)

nilai ekspektasian (rerata tertimbang probabilitas, juga dikenal sebagai rerata statistik) mencerminkan
seluruh rentang hasil dan memberikan bobot lebih pada hasil yang lebih mungkin. Nilai ekspektasian
tidak dimaksudkan untuk memprediksi arus masuk atau arus keluar akhir kas atau manfaat ekonomik
lainnya yang timbul dari aset atau liabilitas tersebut.

(b)

jumlah maksimum yang lebih mungkin terjadi daripada tidak (mirip dengan median statistik)
menunjukkan bahwa probabilitas kerugian selanjutnya tidak lebih dari 50% dan bahwa probabilitas
keuntungan selanjutnya tidak lebih dari 50%.

(c)

hasil yang paling mungkin (mode statistik) adalah satu-satunya arus masuk atau keluar akhir yang
paling mungkin timbul dari suatu aset atau liabilitas.

Estimasi tengah bergantung pada estimasi arus kas masa depan dan kemungkinan variasi dalam jumlah atau
waktu arus kas. Estimasi tersebut tidak mencakup harga untuk menanggung ketidakpastian bahwa hasil akhir
mungkin berbeda dari estimasi tengah (yaitu, faktor yang dijelaskan dalam paragraf 6.14 (d)).
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6.95

Tidak ada estimasi tengah yang memberikan informasi lengkap tentang rentang hasil yang mungkin.
Karenanya, pengguna mungkin memerlukan informasi tentang rentang hasil yang mungkin.
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DAFTAR ISI
paragraf

BAB 7 — PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI

7.1

TUJUAN DAN PRINSIP PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

7.4

KLASIFIKASI

7.7

Klasifikasi aset dan liabilitas
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Saling hapus
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Klasifikasi ekuitas

7.12

Klasifikasi penghasilan dan beban
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Laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain
AGREGASI
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Penyajian dan pengungkapan sebagai alat komunikasi
7.1

Entitas pelapor mengomunikasikan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban dengan
menyajikan dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya.

7.2

Komunikasi informasi yang efektif dalam laporan keuangan menjadikan informasi tersebut lebih relevan dan
berkontribusi terhadap representasi tepat atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas. Hal ini
juga meningkatkan keterpahaman dan keterbandingan informasi dalam laporan keuangan. Komunikasi
informasi yang efektif dalam laporan keuangan mensyaratkan:

7.3

(a)

pemfokusan pada tujuan dan prinsip penyajian dan pengungkapan daripada berfokus pada aturan;

(b)

pengklasifikasian informasi dengan cara yang mengelompokkan item yang serupa dan memisahkan
item yang berbeda; dan

(c)

pengagregasian informasi sedemikian rupa sehingga tidak dikaburkan oleh detail yang tidak perlu
atau dengan agregasi yang berlebihan.

Seperti halnya biaya membatasi keputusan pelaporan keuangan lainnya, biaya juga membatasi keputusan
tentang penyajian dan pengungkapan. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan tentang penyajian dan
pengungkapan, penting untuk mempertimbangkan apakah manfaat yang diberikan kepada pengguna laporan
keuangan dengan menyajikan atau mengungkapkan informasi tertentu cenderung seimbang dengan biaya
penyediaan dan penggunaan informasi tersebut.

Tujuan dan prinsip penyajian dan pengungkapan
7.4

Untuk memfasilitasi komunikasi informasi yang efektif dalam laporan keuangan, ketika mengembangkan
persyaratan penyajian dan pengungkapan dalam Standar diperlukan keseimbangan antara:
(a)

memberikan entitas fleksibilitas untuk memberikan informasi relevan yang merepresentasi secara
tepat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas; dan

(b)

mensyaratkan informasi yang terbandingkan, baik dari periode ke periode untuk suatu entitas pelapor
maupun dalam periode pelaporan tunggal antar entitas.

7.5

Memasukkan tujuan penyajian dan pengungkapan dalam Standar mendukung komunikasi yang efektif dalam
laporan keuangan karena tujuan tersebut membantu entitas untuk mengidentifikasi informasi yang berguna
dan untuk memutuskan bagaimana mengomunikasikan informasi tersebut dengan cara yang paling efektif.

7.6

Komunikasi yang efektif dalam laporan keuangan juga didukung dengan mempertimbangkan prinsip berikut:
(a)

informasi spesifik-entitas lebih berguna daripada deskripsi yang terstandarisasi, terkadang disebut
sebagai klise (‘boilerplate’); dan

(b)

duplikasi informasi di berbagai bagian laporan keuangan biasanya tidak perlu dan dapat membuat
laporan keuangan kurang terpaham.

Klasifikasi
7.7

Klasifikasi adalah pengurutan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban berdasarkan kesamaan
karakteristik untuk tujuan penyajian dan pengungkapan. Karakteristik tersebut termasuk—tetapi tidak terbatas
pada—sifat item, peran (atau fungsinya) dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas, dan bagaimana
item tersebut diukur.

7.8

Mengklasifikasikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban yang berbeda secara bersamaan dapat
mengaburkan informasi yang relevan, mengurangi keterpahaman dan keterbandingan dan mungkin tidak
memberikan representasi tepat tentang apa yang dimaksudkan untuk direpresentasikan.

Klasifikasi aset dan liabilitas
7.9

Klasifikasi diterapkan pada unit akun yang dipilih untuk aset atau liabilitas (lihat paragraf 4.48–4.55). Namun,
kadang-kadang mungkin tepat untuk memisahkan aset atau liabilitas menjadi komponen yang memiliki
karakteristik berbeda dan untuk mengklasifikasikan komponen tersebut secara terpisah. Hal tersebut akan
menjadi tepat ketika mengklasifikasikan komponen tersebut secara terpisah akan meningkatkan kegunaan
informasi keuangan yang dihasilkan. Sebagai contoh, mungkin tepat untuk memisahkan aset atau liabilitas
menjadi komponen lancar dan tidak lancar dan untuk mengklasifikasikan komponen tersebut secara terpisah.
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Saling hapus
7.10

Saling hapus terjadi ketika entitas mengakui dan mengukur aset dan liabilitas sebagai unit akun yang terpisah,
tetapi mengelompokkannya ke dalam jumlah neto tunggal dalam laporan posisi keuangan. Saling hapus
mengklasifikasikan item yang berbeda secara bersamaan dan karena itu umumnya tidak tepat.

7.11

Saling hapus aset dan liabilitas berbeda dari memperlakukan serangkaian hak dan kewajiban sebagai unit akun
tunggal (lihat paragraf 4.48–4.55).

Klasifikasi ekuitas
7.12

Untuk memberikan informasi yang berguna, mungkin perlu untuk mengklasifikasikan klaim ekuitas secara
terpisah jika klaim ekuitas tersebut memiliki karakteristik yang berbeda (lihat paragraf 4.65).

7.13

Demikian pula, untuk memberikan informasi yang berguna, mungkin perlu untuk mengklasifikasikan
komponen ekuitas secara terpisah jika beberapa komponen tersebut dipengaruhi oleh persyaratan legal,
peraturan, atau persyaratan lain tertentu. Misalnya, di beberapa yurisdiksi entitas diizinkan untuk melakukan
distribusi kepada pemegang klaim ekuitas hanya jika entitas tersebut memiliki cadangan yang cukup yang
ditetapkan sebagai dapat didistribusikan (lihat paragraf 4.66). Penyajian atau pengungkapan cadangan yang
terpisah dapat memberikan informasi yang berguna.

Klasifikasi penghasilan dan beban
7.14

Klasifikasi berlaku untuk:
(a)

penghasilan dan beban yang dihasilkan dari unit akun yang dipilih untuk suatu aset atau liabilitas;
atau

(b)

komponen penghasilan dan beban tersebut jika komponen tersebut memiliki karakteristik yang
berbeda dan diidentifikasi secara terpisah. Misalnya, perubahan nilai sekarang aset dapat mencakup
dampak dari perubahan nilai dan akrual atas bunga (lihat Tabel 6.1). Adalah tepat untuk
mengklasifikasikan komponen tersebut secara terpisah jika hal itu akan meningkatkan kegunaan
informasi keuangan yang dihasilkan.

Laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain
7.15

Penghasilan dan beban diklasifikasikan dan termasuk:
(a)

dalam laporan laba rugi;11 atau

(b)

di luar laporan laba rugi, dalam penghasilan komprehensif lain.

7.16

Laporan laba rugi adalah sumber utama informasi tentang kinerja keuangan entitas untuk periode pelaporan.
Laporan tersebut berisi total laba atau rugi yang memberikan gambaran yang sangat ringkas atas kinerja
keuangan entitas untuk periode tersebut. Banyak pengguna laporan keuangan memasukkan total tersebut
dalam analisisnya baik sebagai titik awal untuk analisis tersebut atau sebagai indikator utama kinerja keuangan
entitas untuk periode tersebut. Namun demikian, memahami kinerja keuangan entitas untuk periode tersebut
memerlukan analisis terhadap seluruh penghasilan dan beban yang diakui—termasuk penghasilan dan beban
yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain—serta analisis atas informasi lain yang tercakup dalam
laporan keuangan.

7.17

Karena laporan laba rugi adalah sumber utama informasi tentang kinerja keuangan entitas untuk periode
tersebut, seluruh penghasilan dan beban pada prinsipnya dicakup dalam laporan tersebut. Namun, dalam
mengembangkan Standar, IASB dapat memutuskan dalam keadaan yang merupakan pengecualian bahwa
penghasilan atau beban yang timbul dari perubahan nilai sekarang dari aset atau liabilitas harus dimasukkan
dalam penghasilan komprehensif lain ketika hal tersebut akan menghasilkan laporan laba rugi yang
memberikan informasi yang lebih relevan, atau memberikan representasi lebih tepat tentang kinerja keuangan
entitas untuk periode tersebut.

7.18

Penghasilan dan beban yang timbul dari dasar pengukuran biaya historis (lihat Tabel 6.1) dimasukkan dalam
laporan laba rugi. Hal tersebut juga berlaku ketika jenis penghasilan dan beban tersebut diidentifikasi secara
terpisah sebagai komponen dari perubahan nilai sekarang dari aset atau liabilitas. Misalnya, jika aset keuangan

11

Kerangka Konseptual tidak menentukan secara spesifik apakah laporan kinerja keuangan terdiri dari satu laporan atau dua laporan.
Kerangka Konseptual menggunakan istilah ‘laporan laba rugi’ baik untuk mengacu ke laporan terpisah maupun ke bagian terpisah
dalam satu laporan kinerja keuangan tunggal. Demikian juga, Kerangka Konseptual menggunakan istilah ‘total untuk laba rugi’
baik untuk mengacu pada total untuk laporan terpisah dan pada subtotal untuk bagian dalam satu laporan kinerja keuangan tunggal.
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diukur pada nilai sekarang dan jika penghasilan bunga diidentifikasi secara terpisah dari perubahan nilai
lainnya, penghasilan bunga tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi.
7.19

Pada prinsipnya, penghasilan dan beban yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain dalam satu
periode direklasifikasi dari penghasilan komprehensif lain ke dalam laporan laba rugi pada periode mendatang
ketika hal tersebut menghasilkan laporan laba rugi yang menyediakan informasi yang lebih relevan, atau
menyediakan representasi yang lebih tepat dari kinerja keuangan entitas untuk periode mendatang. Namun,
jika, misalnya, tidak ada dasar yang jelas untuk mengidentifikasi periode di mana reklasifikasi akan
menghasilkan hal tersebut, atau jumlah yang harus direklasifikasi, IASB dapat, dalam mengembangkan
Standar, memutuskan bahwa penghasilan dan beban yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain tidak
akan selanjutnya direklasifikasi.

Agregasi
7.20

Agregasi adalah menambahkan secara bersamaan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban yang
memiliki kesamaan karakteristik dan termasuk dalam klasifikasi yang sama.

7.21

Agregasi membuat informasi lebih berguna dengan meringkas isi detail yang besar. Namun, agregasi
menyembunyikan beberapa detail tersebut. Oleh karena itu, suatu saldo harus ditemukan sehingga informasi
yang relevan tidak dikaburkan baik oleh sejumlah besar detail yang tidak signifikan atau dengan agregasi yang
berlebihan.

7.22

Tingkat agregasi yang berbeda mungkin diperlukan di bagian berbeda dari laporan keuangan. Misalnya,
biasanya, laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan memberikan informasi yang diringkas dan
informasi yang lebih detail disediakan dalam catatan atas laporan keuangan.
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DAFTAR ISI
paragraf

BAB 8 — KONSEP MODAL DAN PEMELIHARAAN MODAL
KONSEP MODAL

8.1

KONSEP PEMELIHARAAN MODAL DAN PENETAPAN LABA

8.3

PENYESUAIAN PEMELIHARAAN MODAL
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Materi yang terdapat dalam Bab 8 dibawa tanpa perubahan dari Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang terbit
pada tahun 2010. Materi tersebut semula muncul dalam Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang
terbit pada tahun 1989.

Konsep modal
8.1

Konsep modal keuangan diadopsi oleh sebagian besar entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut
konsep modal keuangan, seperti uang yang diinvestasikan atau daya beli yang diinvestasikan, modal memiliki
makna yang sama dengan aset neto atau ekuitas entitas. Menurut konsep modal fisik, seperti kemampuan
operasi, modal dipandang sebagai kapasitas produktif entitas yang berdasarkan pada, sebagai contoh, unit
output per hari.

8.2

Pemilihan konsep modal yang tepat oleh entitas harus berdasarkan pada kebutuhan pengguna laporan
keuangannya. Dengan demikian, konsep modal keuangan seharusnya diadopsi jika pengguna laporan
keuangan terutama berkepentingan dengan pemeliharaan modal nominal yang diinvestasikan atau daya beli
dari modal yang diinvestasikan. Akan tetapi, jika pengguna berkepentingan dengan kemampuan operasi
entitas, maka konsep modal fisik yang seharusnya digunakan. Konsep yang dipilih mengindikasikan tujuan
yang akan dicapai dalam penetapan laba, meskipun mungkin terdapat beberapa kesulitan pengukuran dalam
operasionalisasi konsep tersebut.

Konsep pemeliharaan modal dan penetapan laba
8.3

Konsep modal dalam paragraf 8.1 mengakibatkan konsep pemeliharaan modal sebagai berikut:
(a)

Pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jumlah finansial (atau
uang) aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial (atau uang) aset neto pada awal periode,
setelah mengeluarkan distribusi kepada, dan kontribusi dari, pemilik selama periode. Pemeliharaan
modal keuangan dapat diukur baik dalam satuan moneter nominal atau satuan daya beli yang konstan.

(b)

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

8.4

Konsep pemeliharaan modal berkaitan dengan bagaimana entitas mendefinisikan modal yang ingin dipelihara.
Konsep tersebut mengaitkan konsep modal dan konsep laba karena memberikan dasar rujukan untuk mengukur
laba. Konsep ini juga merupakan prasyarat untuk membedakan antara imbal hasil atas modal entitas (return
on capital) dan pengembalian modal (return of capital); hanya arus masuk aset yang melebihi jumlah yang
dibutuhkan untuk memelihara modal dapat dianggap sebagai laba dan karenanya merupakan imbal hasil atas
modal. Oleh karena itu, laba merupakan jumlah residual yang tersisa setelah beban (termasuk penyesuaian
pemeliharaan modal, jika sesuai) telah dikurangkan dari penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan, maka
jumlah residualnya merupakan kerugian.

8.5

Konsep pemeliharaan modal fisik mensyaratkan adopsi dasar pengukuran biaya kini. Akan tetapi, konsep
pemeliharaan modal keuangan tidak mensyaratkan penggunaan dasar pengukuran tertentu. Pemilihan dasar
dalam konsep ini bergantung pada jenis modal keuangan yang ingin dipelihara entitas.

8.6

Perbedaan pokok antara dua konsep pemeliharaan modal ini adalah perlakuan terhadap dampak perubahaan
harga aset dan liabilitas entitas. Dalam pengertian umum, entitas telah memelihara modalnya jika modal yang
dimiliki pada akhir periode sama dengan modal yang dimiliki pada awal periode. Jumlah yang melebihi dan
di atas jumlah yang disyaratkan untuk memelihara modal pada awal tahun merupakan laba.

8.7

Menurut konsep pemeliharaan modal keuangan yang mendefinisikan modal dalam satuan moneter nominal,
laba merepresentasikan kenaikan dalam modal uang nominal selama suatu periode. Dengan demikian,
kenaikan harga aset yang dimiliki selama suatu periode, yang secara konvensional disebut keuntungan akibat
pemilikan (holding gains), secara konseptual disebut laba. Akan tetapi, jumlahnya tidak diakui sampai aset
tersebut dilepaskan dalam transaksi pertukaran. Jika konsep pemeliharaan modal keuangan didefinisikan
dalam satuan daya beli konstan, maka laba merepresentasikan kenaikan daya beli yang diinvestasikan selama
suatu periode. Dengan demikian, hanya bagian dari kenaikan harga aset yang melebihi kenaikan tingkat harga
umum yang disebut sebagai laba. Sisa kenaikan diperlakukan sebagai penyesuaian pemeliharaan modal dan,
karena itu, merupakan bagian dari ekuitas.
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8.8

Menurut konsep pemeliharaan modal fisik yang mendefinisikan modal dalam kapasitas produktif fisik, laba
merepresentasikan kenaikan modal tersebut selama suatu periode. Seluruh perubahan harga yang
memengaruhi aset dan liabilitas entitas dipandang sebagai perubahan dalam pengukuran kapasitas produktif
fisik entitas; karena itu, jumlahnya diperlakukan sebagai penyesuaian pemeliharaan modal yang merupakan
bagian ekuitas dan bukan merupakan laba.

8.9

Pemilihan dasar pengukuran dan konsep pemeliharaan modal akan menentukan model akuntansi yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Model akuntansi yang berbeda menunjukkan derajat
relevansi dan keandalan yang berbeda dan, seperti halnya dalam bidang lain, manajemen harus mencari
keseimbangan antara relevansi dan keandalan. Kerangka Konseptual ini berlaku untuk berbagai model
akuntansi dan memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dibentuk
menurut model yang dipilih. Saat ini IASB tidak memiliki intensi untuk merumuskan suatu model tertentu
kecuali dalam keadaan luar biasa, seperti entitas yang melaporkan dalam mata uang di suatu perekonomian
hiperinflasi. Akan tetapi, intensi ini akan ditinjau kembali dengan memperhatikan perkembangan dunia.

Penyesuaian pemeliharaan modal
8.10

62

Revaluasi atau penyajian kembali aset dan liabilitas menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun
memenuhi definisi penghasilan dan beban, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba
rugi menurut konsep pemeliharan modal tertentu. Namun, item ini dimasukkan dalam ekuitas sebagai
penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi.
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Lampiran
Definisi Istilah
Definisi istilah berikut diambil atau diperoleh dari paragraf yang relevan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan
agregasi

Penjumlahan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban yang
memiliki kesamaan karakteristik dan termasuk dalam klasifikasi yang
sama.

KK.7.20

aset

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

KK.4.3

jumlah tercatat

Jumlah di mana suatu aset, liabilitas atau ekuitas diakui dalam laporan
posisi keuangan.

KK.5.1

klasifikasi

Pengurutan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban berdasarkan
kesamaan karakteristik untuk tujuan penyajian dan pengungkapan.

KK.7.7

laporan
gabungan

keuangan

Laporan keuangan entitas pelapor yang terdiri dari dua atau lebih entitas
yang tidak seluruhnya terkait oleh hubungan induk-anak.

KK.3.12

laporan
konsolidasian

keuangan

Laporan keuangan entitas pelapor yang terdiri dari entitas induk dan
entitas anaknya.

KK.3.11

pengendalian atas sumber
daya ekonomik

Kemampuan kini untuk mengarahkan penggunaan sumber daya
ekonomik dan memperoleh manfaat ekonomik yang dapat mengalir
darinya.

KK.4.20

penghentian pengakuan

Penghapusan seluruh atau sebagian aset atau liabilitas yang diakui dari
laporan posisi keuangan entitas.

KK.5.26

sumber daya ekonomik

Hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik.

KK.4.4

karakteristik
peningkat

Karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna lebih berguna.
Karakteristik kualitatif peningkat adalah keterbandingan,
keterverifikasian, ketepatwaktuan dan keterpahaman.

KK.2.4,
KK.2.23

ekuitas

Hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

KK.4.63

klaim ekuitas

Klaim atas hak residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh
liabilitas.

KK.4.64

kontrak eksekutori

Kontrak, atau bagian dari kontrak, yang sama-sama tidak dilaksanakan—
tidak ada pihak yang telah memenuhi kewajibannya, atau kedua belah
pihak telah memenuhi sebagian kewajiban mereka pada tingkat yang
sama.

KK.4.56

ketidakpastian eksistensi

Ketidakpastian tentang apakah suatu aset atau liabilitas ada.

KK.4.13,
KK.4.35

beban

Penurunan aset, atau peningkatan liabilitas, yang mengakibatkan
penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang
klaim ekuitas.

KK.4.69

kualitatif

Karakteristik kualitatif yang harus dimiliki informasi keuangan agar
berguna bagi pengguna utama laporan* keuangan bertujuan umum.
Karakteristik kualitatif fundamental meliputi relevansi dan representasi
tepat.

KK.2.4,
KK.2.5

laporan*
keuangan
bertujuan umum

Laporan* yang menyediakan informasi keuangan tentang sumber daya
ekonomik entitas pelapor, klaim terhadap entitas, dan perubahan atas
sumber daya ekonomik dan klaim tersebut yang berguna bagi pengguna
utama dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penyediaan
sumber daya kepada entitas.

KK.1.2,
KK.1.12

laporan
keuangan
bertujuan umum

Bentuk khusus laporan*keuangan bertujuan umum yang menyediakan
informasi tentang asset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas
pelapor.

KK.3.2

karakteristik
fundamental

kualitatif
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penghasilan

Peningkatan aset, atau penurunan liabilitas, yang mengakibatkan
peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari
pemegang klaim ekuitas.

KK.4.68

liabilitas

Kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.

KK.4.26

informasi material

Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan
informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan
yang dibuat pengguna utama laporan* keuangan bertujuan umum atas
dasar laporan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang
entitas pelapor tertentu.

KK.2.11

ukuran

Hasil penerapan dasar pengukuran pada aset atau liabilitas dan
penghasilan serta beban terkait.

KK.6.1

dasar pengukuran

Fitur yang diidentifikasi—misalnya, biaya historis, nilai wajar atau nilai
pemenuhan—dari item yang diukur.

KK.6.1

ketidakpastian
pengukuran

Ketidakpastian yang muncul ketika jumlah moneter dalam laporan*
keuangan tidak dapat diobservasi secara langsung dan sebaliknya harus
diestimasi.

KK.2.19

saling hapus

Mengelompokkan aset dan liabilitas yang diakui dan diukur sebagai unit
akun yang terpisah ke dalam jumlah neto tunggal dalam laporan posisi
keuangan.

KK.7.10

ketidakpastian hasil

Ketidakpastian tentang jumlah atau waktu dari setiap arus masuk atau
arus keluar dari manfaat ekonomik yang akan dihasilkan dari suatu aset
atau liabilitas.

KK.6.61

potensi
menghasilkan
ekonomik

Dalam suatu sumber daya ekonomik, fitur yang sudah ada dan yang,
setidaknya dalam satu keadaan, akan menghasilkan manfaat ekonomik
bagi entitas di luar manfaat yang tersedia untuk seluruh pihak lainnya.

KK.4.14

pengguna utama (dari
laporan*
keuangan
bertujuan umum)

Investor pemberi pinjaman, serta kreditor lain yang ada saat ini dan yang
potensial.

KK.1.2

prudensi

Penerapan kehati-hatian ketika membuat penilaian dalam kondisi
ketidakpastian. Penerapan prudensi berarti bahwa aset dan penghasilan
tidak lebih disajikan dan liabilitas dan beban tidak kurang disajikan.
Sama halnya, penerapan prudensi tidak memperkenankan kurang saji aset
atau penghasilan atau lebih saji liabilitas atau beban.

KK.2.16

pengakuan

Proses pencakupan untuk dicantumkan dalam laporan posisi keuangan
atau laporan kinerja keuangan suatu item yang memenuhi definisi dari
salah satu elemen laporan keuangan—aset, liabilitas, ekuitas,
penghasilan, atau beban. Pengakuan meliputi penggambaran item dalam
salah satu laporan tersebut—baik sendirian atau secara agregasi dengan
item lain — dalam kata dan dengan jumlah moneter, dan memasukkan
jumlah tersebut dalam satu atau lebih total dalam laporan tersebut.

KK.5.1

entitas pelapor

Entitas yang disyaratkan, atau memilih, untuk menyusun laporan
keuangan bertujuan umum.

KK.3.10

laporan keuangan tidak
dikonsolidasikan

Laporan keuangan entitas pelapor yang merupakan entitas induk sendiri.

KK.3.11

unit akun

Hak atau kelompok hak, kewajiban atau kelompok kewajiban, atau
kelompok hak dan kewajiban, di mana kriteria pengakuan dan konsep
pengukuran diterapkan.

KK.4.48

informasi keuangan yang
berguna

Informasi keuangan yang berguna bagi pengguna utama laporan*
keuangan bertujuan umum dalam membuat keputusan yang berkaitan
dengan penyediaan sumber daya bagi entitas pelapor. Agar menjadi
berguna, informasi keuangan harus relevan dan merepresentasikan secara
tepat apa yang akan direpresentasikan.

KK.1.2,
KK.2.4

64

untuk
manfaat
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Kerangka Konseptual

pengguna (dari laporan*
keuangan
bertujuan
umum)

Lihat pengguna utama (dari laporan* keuangan bertujuan umum)

–

* Istilah “laporan*” merupakan terjemahan atas istilah “report” sedangkan istilah “laporan” merupakan terjemahan atas
istilah “statement”. Istilah “laporan*” digunakan pada Bab 1 dan 2 serta paragraf 3.1 sedangkan istilah “laporan”
digunakan pada paragraf 3.1, Bab 3-8. Kedua istilah tersebut diterjemahkan dengan istilah yang sama yaitu “laporan”
sehingga perlu dibedakan dengan tanda*, karena report sudah tepat diterjemahkan sebagai laporan dan statement secara
umum sudah dipahami dan diterjemahkan sebagai laporan.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i101 Adopsi Perdana Standar Akuntansi Keuangan Internasional (PSAK
i101) terdiri dari paragraf 1–40 dan Lampiran A–E. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf
yang dicetak tebal mengatur prinsip utama. Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pada saat
pertama kali muncul dalam Pernyataan ini. Definisi istilah lainnya terdapat dalam Glosarium Standar Akuntansi
Keuangan Internasional. PSAK i101 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk
memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan secara eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i101
Adopsi Perdana Standar Akuntansi Keuangan Internasional
Tujuan
1

Tujuan Pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I
entitas, dan laporan keuangan interim yang meliputi sebagian periode dari laporan keuangan tersebut, berisi
informasi berkualitas tinggi yang:
(a)

transparan bagi pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan;

(b)

memberikan titik awal yang tepat untuk akuntansi yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
Internasional (SAK-I); dan

(c)

dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaatnya.

Ruang lingkup
2

3

Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam:
(a)

laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I; dan

(b)

setiap laporan keuangan interim, jika ada, yang disajikan sesuai dengan PSAK i234 Pelaporan
Keuangan Interim yang meliputi sebagian periode dari laporan keuangan pertama berdasarkan
SAK-I.

Laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas adalah laporan keuangan tahunan pertama dimana
entitas mengadopsi SAK-I, dengan pernyataan kepatuhan pada SAK-I secara eksplisit dan tanpa kecuali.
Laporan keuangan berdasarkan SAK-I merupakan laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas jika,
sebagai contoh, entitas:
(a)

4

4

menyajikan laporan keuangan sebelumnya yang terakhir:

(i)

berdasarkan persyaratan nasional yang tidak konsisten dalam segala hal dengan SAK-I;

(ii)

sesuai dengan SAK-I dalam segala hal, kecuali bahwa laporan keuangan tersebut tidak
berisi pernyataan kepatuhan pada SAK-I secara eksplisit dan tanpa kecuali;

(iii)

berisi pernyataan kepatuhan secara eksplisit atas beberapa, namun tidak atas seluruh,
SAK-I;

(iv)

sesuai dengan persyaratan nasional yang tidak konsiten dengan SAK-I, menggunakan
SAK-I secara individual untuk item yang tidak diatur oleh persyaratan nasional; atau

(v)

sesuai dengan persyaratan nasional, dengan rekonsiliasi beberapa jumlah ke jumlah yang
ditentukan sesuai dengan SAK-I;

(b)

menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK-I hanya untuk penggunaan internal, dan tidak
menyediakannya untuk pemilik entitas atau pengguna eksternal lainnya;

(c)

menyusun paket pelaporan sesuai dengan SAK-I untuk tujuan konsolidasi tanpa menyusun suatu
laporan keuangan lengkap seperti yang didefinisikan dalam PSAK i201 Penyajian Laporan
Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007); atau

(d)

tidak menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya.

Pernyataan ini berlaku ketika entitas pertama kali mengadopsi SAK-I. Pernyataan ini tidak berlaku ketika,
sebagai contoh, suatu entitas:
(a)

berhenti menyajikan laporan keuangan sesuai dengan persyaratan national, setelah sebelumnya
menyajikan laporan keuangan beserta satu set laporan keuangan lain yang berisi pernyataan
kepatuhan pada SAK-I secara eksplisit dan tanpa kecuali;

(b)

menyajikan laporan keuangan tahun sebelumnya sesuai dengan persyaratan nasional dan laporan
keuangan tersebut berisi pernyataan kepatuhan pada SAK-I secara eksplisit dan tanpa kecuali;

(c)

menyajikan laporan keuangan tahun sebelumnya yang berisi pernyataan kepatuhan pada SAK-I
secara eksplisit dan tanpa kecuali, bahkan jika auditor mengkualifikasi laporan auditnya atas
laporan keuangan tersebut.
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4A

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 2 dan 3, entitas yang telah menerapkan SAK-I dalam periode
pelaporan sebelumnya, namun laporan keuangan tahunan sebelumnya yang terakhir tidak mengandung
pernyataan kepatuhan pada SAK-I secara eksplisit dan tanpa kecuali, harus menerapkan Pernyataan ini atau
menerapkan SAK-I secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan seolah-olah entitas tidak pernah berhenti menerapkan SAK-I.

4B

Jika entitas tidak memilih untuk menerapkan Pernyataan ini berdasarkan paragraf 4A, maka entitas tetap
menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK i101 paragraf 23A-23B, sebagai tambahan persyaratan
pengungkapan dalam PSAK i208.

5

Pernyataan ini tidak berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dibuat entitas yang telah menerapkan
SAK-I. Perubahan tersebut merupakan subjek dari:
(a)

persyaratan perubahan kebijakan akuntansi dalam PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; dan

(b)

persyaratan transisi spesifik dalam penerapan SAK-I.

Pengakuan dan pengukuran
Laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I
6

Entitas menyusun dan menyajikan laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I pada tanggal transisi
ke SAK-I. Tanggal tersebut merupakan titik awal akuntansi entitas berdasarkan SAK-I.

Kebijakan akuntansi
7

Entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan posisi keuangan awal
berdasarkan SAK-I dan sepanjang seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan pertama
berdasarkan SAK-I. Kebijakan akuntansi tersebut tunduk pada setiap Pernyataan yang berlaku
efektif pada akhir periode pelaporan pertama berdasarkan SAK-I, kecuali seperti yang ditentukan
dalam paragraph 13-19 dan Lampiran B-E.

8

Entitas tidak menerapkan versi berbeda SAK-I yang berlaku efektif pada tanggal yang lebih awal. Entitas
dapat menerapkan suatu Pernyataan baru yang belum wajib diterapkan jika Pernyataan tersebut
memperkenankan penerapan dini.

Contoh: Penerapan secara konsisten versi terakhir SAK-I
Latar belakang

Akhir periode pelaporan pertama berdasarkan SAK-I entitas A adalah 31 Desember 20X5. Entitas A
memutuskan untuk menyajikan informasi komparatif dalam laporan keuangan hanya untuk satu tahun
(lihat paragraf 21). Oleh karena itu, tanggal transisi ke SAK-I adalah dimulainya bisnis pada tanggal 1
Januari 20X4 (atau, ekuivalen, tutup bisnis tanggal 31 Desember 20X3). Entitas A menyajikan laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya sampai tanggal 31 Desember setiap tahun sampai
dengan, dan termasuk, tanggal 31 Desember 20X4.
Penerapan persyaratan

Entitas A harus menerapkan SAK-I berlaku efektif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember
20X5 dalam:
(a)

menyusun dan menyajikan laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I per tanggal 1
Januari 20X4; dan

(b)

menyusun dan menyajikan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 20X5 (termasuk
jumlah komparatif tahun 20X4), laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas
dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X5 (termasuk jumlah
komparatif untuk tahun 20X4) dan pengungkapan (termasuk informasi komparatif tahun
20X4).

Jika suatu Pernyataan baru belum wajib diterapkan namun memperkenankan penerapan dini, maka
entitas A diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan, untuk menerapkan Pernyataan tersebut dalam laporan
keuangan pertama berdasarkan SAK
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9

Ketentuan transisi dalam SAK-I berlaku untuk perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dibuat entitas yang
telah menggunakan SAK-I; dan tidak berlaku untuk transisi ke SAK-I oleh pengadopsi perdana, kecuali
seperti yang ditetapkan dalam Lampiran B-E.

10

Kecuali seperti yang dijelaskan dalam paragraph 13-19 dan Lampiran B-E, entitas, dalam laporan posisi
keuangan awal berdasarkan SAK-I:
(a)

mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya disyaratkan oleh SAK-I;

(b)

tidak mengakui suatu item sebagai aset atau liabilitas jika SAK-I tidak memperkenankan
pengakuan tersebut;

(c)

mereklasifikasi item yang diakui sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya sebagai satu jenis
aset, liabilitas atau komponen ekuitas, namun sebagai jenis aset, liabilitas atau komponen ekuitas
yang berbeda berdasarkan SAK-I; dan

(d)

menerapkan SAK-I dalam mengukur seluruh aset dan liabilitas yang diakui.

11

Kebijakan akuntansi yang digunakan entitas dalam laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I
mungkin berbeda dari kebijakan akuntansi untuk tanggal yang sama yang digunakan entitas berdasarkan
standar akuntansi sebelumnya. Penyesuaian akan timbul dari peristiwa dan transaksi sebelum tanggal transisi
ke SAK-I. Oleh karena itu, entitas mengakui penyesuaian tersebut langsung dalam saldo laba (atau, jika
sesuai, kategori lain dari ekuitas) pada tanggal transisi ke SAK-I.

12

Pernyataan ini menetapkan dua kategori pengecualian terhadap prinsip bahwa laporan posisi keuangan awal
entitas berdasarkan SAK-I harus tunduk pada setiap Pernyataan:
(a)

paragraf 14-17 dan Lampiran B melarang penerapan secara retrospektif atas beberapa aspek dalam
SAK-I.

(b)

Lampiran C-E memberikan pembebasan dari beberapa persyaratan penerapan SAK-I.

Pengecualian penerapan retrospektif dalam SAK-I
13

Pernyataan ini melarang penerapan retrospektif atas beberapa aspek dalam SAK-I. Pengecualian ini
ditetapkan dalam paragraf 14-17 dan Lampiran B.

Estimasi
14

Estimasi entitas sesuai dengan SAK-I pada tanggal transisi ke SAK-I konsisten dengan estimasi yang
dibuat untuk tanggal yang sama sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya (setelah penyesuaian
yang mencerminkan setiap perbedaan dalam kebijakan akuntansi), kecuali terdapat bukti objektif
bahwa estimasi tersebut salah.

15

Entitas mungkin menerima informasi setelah tanggal transisi ke SAK-I tentang estimasi yang dibuatnya
berdasarkan standar akuntansi sebelumnya. Sesuai dengan paragraf 14, entitas memperlakukan penerimaan
informasi tersebut dengan cara yang sama seperti peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan sesuai
dengan PSAK i210 Peristiwa setelah Periode Pelaporan. Sebagai contoh, diasumsikan tanggal transisi entitas
ke SAK-I adalah tanggal 1 Januari 20X4 dan informasi baru pada tanggal 15 Juli 20X4 mensyaratkan revisi
estimasi yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya pada tanggal 31 Desember 20X3. Entitas
tidak mencerminkan informasi baru tersebut dalam laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I (kecuali
jika estimasi tersebut memerlukan penyesuaian untuk perbedaan dalam kebijakan akuntansi atau terdapat
bukti objektif bahwa estimasi tersebut salah). Sebagai gantinya, entitas mencerminkan informasi baru tersebut
dalam laba rugi (atau, jika sesuai, penghasilan komprehensif lain) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 20X4.

16

Entitas mungkin perlu membuat estimasi sesuai dengan SAK-I pada tanggal transisi ke SAK-I yang tidak
disyaratkan oleh standar akuntansi sebelumnya pada tanggal tersebut. Untuk mencapai konsistensi dengan
PSAK i210, estimasi sesuai SAK-I tersebut mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal transisi ke SAK-I.
Secara khusus, estimasi harga pasar, tingkat bunga, atau kurs valuta asing pada tanggal transisi ke SAK-I
mencerminkan kondisi pasar pada tanggal tersebut.

17

Paragraf 14-16 berlaku pada laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I. Paragraf tersebut juga berlaku
untuk periode komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas, dimana
referensi pada tanggal transisi ke SAK-I digantikan dengan referensi pada akhir periode komparatif tersebut.

Pembebasan dalam penerapan SAK-I
18

6

Suatu entitas dapat memilih untuk menggunakan satu atau lebih pembebasan yang terdapat dalam Lampiran
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C-E. Entitas tidak menerapkan pembebasan tersebut berdasarkan analogi terhadap item lain.
19

[Dihapus]

Penyajian dan pengungkapan
20

Pernyataan ini tidak memberikan pembebasan persyaratan penyajian dan pengungkapan dalam penerapan
SAK-I.

Informasi komparatif
21

Laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas mencakup paling sedikit tiga laporan posisi keuangan,
dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua
laporan arus kas dan dua laporan perubahan ekuitas dan catatan terkait, termasuk informasi komparatif untuk
seluruh laporan yang disajikan.

Informasi komparatif dan ikhtisar historis nonSAK-I
22

Beberapa entitas menyajikan ikhtisar historis dari data yang dipilih untuk periode sebelum periode pertama
yang informasi komparatif lengkap disajikan sesuai dengan SAK-I. Pernyataan ini tidak mensyaratkan
ringkasan tersebut untuk tunduk pada persyaratan pengakuan dan pengukuran SAK-I. Selain itu, beberapa
entitas menyajikan informasi komparatif sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya maupun informasi
komparatif yang disyaratkan PSAK i201. Dalam setiap laporan keuangan yang mengandung ikhtisar historis
atau informasi komparatif sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya, entitas:
(a)

menyatakan dengan jelas bahwa informasi berdasarkan standar akuntansi sebelumnya tidak disusun
sesuai dengan SAK-I; dan

(b)

mengungkapkan sifat penyesuaian utama yang mengakibatkan informasi tersebut menjadi sesuai
dengan SAK-I. Entitas tidak perlu mengkuantifikasikan penyesuaian tersebut.

Penjelasan transisi ke SAK-I
23

Entitas menjelaskan bagaimana transisi dari standar akuntansi sebelumnya ke SAK-I memengaruhi
posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang dilaporkan.

23A

Entitas yang telah menerapkan SAK-I pada periode sebelumnya, seperti yang dijelaskan dalam paragraf 4A,
mengungkapkan:

23B

(a)

alasan entitas berhenti menerapkan SAK-I; dan

(b)

alasan entitas kembali ke penerapan SAK-I.

Jika entitas, sesuai dengan paragraf 4A, tidak memilih untuk menerapkan PSAK i101, entitas menjelaskan
alasan pemilihan untuk menerapkan SAK-I seolah-olah entitas tidak pernah berhenti menerapkan SAK-I.

Rekonsiliasi
24

Agar sesuai dengan paragraph 23, laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas mencakup:
(a)

rekonsiliasi ekuitas yang dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya ke ekuitas sesuai
dengan SAK-I untuk kedua tanggal berikut ini:

(i)

tanggal transisi ke SAK-I; dan

(ii)

akhir periode terakhir yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan terakhir
berdasarkan standar akuntansi sebelumnya.

(b)

suatu rekonsiliasi ke total penghasilan komprehensif sesuai dengan SAK-I untuk periode terakhir
dalam laporan keuangan tahunan terakhir entitas. Titik awal rekonsiliasi tersebut adalah total
penghasilan komprehensif sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya untuk periode yang sama,
atau, jika entitas tidak melaporkan total tersebut, laba rugi berdasarkan standar akuntansi
sebelumnya.

(c)

jika entitas mengakui atau membalik kerugian penurunan nilai untuk pertama kali dalam rangka
menyusun laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I, pengungkapan yang seharusnya
disyaratkan PSAK i236 Penurunan Nilai Aset jika entitas telah mengakui kerugian penurunan nilai
tersebut atau pembalikan pada periode sejak tanggal transisi ke SAK-I.
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25

Rekonsiliasi yang disyaratkan oleh paragraf 24(a) dan (b) memberikan detail yang memadai untuk
memungkinkan pengguna memahami penyesuaian material terhadap laporan posisi keuangan dan laporan
penghasilan komprehensif. Jika entitas menyajikan laporan arus kas berdasarkan standar akuntansi
sebelumnya, entitas juga menjelaskan penyesuaian material terhadap laporan arus kas.

26

Jika entitas menyadari kesalahan yang dibuat pada saat menerapkan standar akuntansi sebelumnya, maka
rekonsiliasi yang disyaratkan oleh paragraf 24(a) dan (b) memisahkan koreksi kesalahan tersebut dari
perubahan dalam kebijakan akuntansi.

27

PSAK i208 tidak berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dibuat entitas pada saat mengadopsi
SAK-I atau untuk perubahan kebijakan tersebut sampai setelah entitas menyajikan laporan keuangan pertama
berdasarkan SAK-I. Oleh karena itu, persyaratan PSAK i208 tentang perubahan kebijakan akuntansi tidak
berlaku dalam laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas.

27A

Jika selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I, entitas mengubah
kebijakan akuntansi atau mengubah penggunaan pembebasan yang terdapat dalam Pernyataan ini, maka
entitas menjelaskan perubahan antara laporan keuangan interim pertama berdasarkan SAK-I dan laporan
keuangan pertama berdasarkan SAK-I, sesuai dengan paragraf 23, dan entitas memperbaharui rekonsiliasi
yang disyaratkan dalam paragraf 24(a) dan (b).

28

Jika entitas tidak menyajikan laporan keuangan untuk periode sebelumnya, maka laporan keuangan pertama
berdasarkan SAK-I entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Penetapan aset keuangan dan liabilitas keuangan
29

Entitas diperkenankan untuk menetapkan aset keuangan yang telah diakui sebelumnya sebagai aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraph D19A. Entitas mengungkapkan nilai
wajar aset keuangan yang ditetapkan tersebut pada tanggal penetapan dan klasifikasi serta jumlah tercatatnya
dalam laporan keuangan sebelumnya.

29A

Entitas diperkenankan untuk menetapkan liabilitas keuangan yang telah diakui sebelumnya sebagai liabilitas
keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf D19. Entitas mengungkapkan nilai wajar
liabilitas keuangan yang ditetapkan tersebut pada tanggal penetapan serta klasifikasi dan jumlah tercatatnya
dalam laporan keuangan sebelumnya.

Penggunaan nilai wajar sebagai biaya perolehan bawaan (deemed cost)
30

Jika entitas menggunakan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I sebagai biaya
perolehan bawaan (deemed cost) untuk suatu item aset tetap, properti investasi, aset takberwujud atau aset
hak-guna (lihat paragraf D5 dan D7), maka laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas
mengungkapkan, untuk setiap pos dalam laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I:
(a)

agregat nilai wajar tersebut; dan

(b)

penyesuaian agregat terhadap jumlah tercatat yang dilaporkan berdasarkan standar akuntansi
sebelumnya.

Penggunaan biaya perolehan bawaan untuk investasi pada entitas anak,
ventura bersama dan entitas asosiasi
31

8

Demikian pula, jika entitas menggunakan biaya perolehan bawaan dalam laporan posisi keuangan awal
berdasarkan SAK-I untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi dalam laporan
keuangan tersendirinya (lihat paragraf D15), maka laporan keuangan tersendiri pertama berdasarkan SAK-I
entitas mengungkapkan:
(a)

biaya perolehan bawaan agregat dari investasi tersebut yang mana biaya perolehan bawaan
merupakan jumlah tercatat berdasarkan standar akuntansi sebelumnya;

(b)

biaya perolehan bawaan agregat dari investasi tersebut yang mana biaya perolehan bawaan
merupakan nilai wajar; dan

(c)

penyesuaian agregat terhadap jumlah tercatat yang dilaporkan berdasarkan standar akuntansi
sebelumnya.
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Penggunaan biaya perolehan bawaan untuk aset minyak dan gas
31A

Jika entitas menggunakan pembebasan dalam paragraf D8A(b) untuk aset minyak dan gas, maka entitas
mengungkapkan fakta tersebut dan dasar penentuan alokasi jumlah tercatat berdasarkan standar akuntansi
sebelumnya.

Penggunaan biaya perolehan bawaan untuk operasi yang tunduk pada
regulasi tarif
31B

Jika entitas menggunakan pembebasan dalam paragraf D8B untuk operasi yang tunduk pada regulasi tarif,
maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan dasar penentuan jumlah tercatat berdasarkan standar
akuntansi sebelumnya.

Penggunaan biaya perolehan bawaan setelah hiperinflasi berat
31C

Jika entitas memilih untuk mengukur aset dan liabilitas pada nilai wajar dan menggunakan nilai wajar tersebut
sebagai biaya perolehan bawaan dalam laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I karena hiperinflasi
berat (lihat paragraf D26-D30), maka laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas mengungkapkan
penjelasan bagaimana, dan mengapa, entitas memiliki, dan kemudian tidak lagi memiliki, mata uang
fungsional yang memiliki kedua karakteristik berikut:
(a)

indeks harga umum yang andal tidak tersedia bagi seluruh entitas yang mempunyai transaksi dan
saldo dalam mata uang tersebut.

(b)

nilai tukar antar mata uang dan valuta asing yang relatif stabil tidak tersedia.

Laporan keuangan interim
32

Agar sesuai dengan paragraf 23, jika entitas menyajikan laporan keuangan interim sesuai dengan PSAK i234
untuk bagian periode yang dicakup oleh laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I, maka entitas
memenuhi persyaratan berikut ini sebagai tambahan atas persyaratan dalam PSAK i234:
(a)

33

Jika entitas menyajikan laporan keuangan interim sebagai periode interim komparatif dari tahun
buku terdekat sebelumnya, maka laporan keuangan interim tersebut mencakup:

(i)

rekonsiliasi ekuitas berdasarkan standar akuntansi sebelummya pada akhir periode
interim komparatif tersebut ke ekuitas berdasarkan SAK-I pada tanggal tersebut; dan

(ii)

rekonsiliasi ke total penghasilan komprehensif entitas berdasarkan SAK-I untuk periode
interim komparatif tersebut (periode sekarang dan untuk tahun sampai dengan tanggal
sekarang). Titik awal untuk rekonsiliasi tersebut adalah total penghasilan komprehensif
sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya untuk periode tersebut atau, jika entitas
tidak melaporkan total penghasilan komprehensif tersebut, maka jumlah laba rugi
berdasarkan standar akuntansi sebelumnya.

(b)

Sebagai tambahan rekonsiliasi yang disyaratkan dalam (a), laporan keuangan interim pertama
berdasarkan PSAK i234 entitas untuk bagian periode yang dicakup oleh laporan keuangan pertama
berdasarkan SAK-I mencakup rekonsiliasi seperti yang dijelaskan dalam paragraph 24(a) dan (b)
(dilengkapi dengan detail yang disyaratkan oleh paragraph 25 dan 26) atau referensi silang ke
dokumen publikasi lain yang mencakup rekonsiliasi tersebut.

(c)

Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi atau mengubah penggunaan pembebasan yang terdapat
dalam Pernyataan ini, maka entitas menjelaskan perubahan tersebut dalam setiap laporan keuangan
interim sesuai dengan paragraph 23 dan memperbaharui rekonsiliasi yang disyaratkan oleh (a) dan
(b).

PSAK i234 mensyaratkan pengungkapan minimal, berdasarkan asumsi bahwa pengguna laporan keuangan
interim juga memiliki akses pada laporan keuangan tahunan terakhir. Namun demikian, PSAK i234 juga
mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan ‘setiap peristiwa atau transaksi yang material untuk memahami
periode interim berjalan’. Oleh karena itu, jika pengadopsi perdana tidak mengungkapkan, dalam laporan
keuangan tahunan terakhir berdasarkan standar akuntansi sebelumnya, informasi material untuk pemahaman
periode interim berjalan, maka laporan keuangan interim entitas mengungkapkan informasi tersebut atau
mencakup referensi silang pada dokumen publikasi lain yang mencakup informasi tersebut.
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Tanggal efektif
34

Entitas menerapkan Pernyataan ini jika laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas adalah untuk
periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan.

35

Entitas menerapkan amendemen dalam paragraph D1(n) dan D23 untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i223 Biaya Pinjaman (yang direvisi
tahun 2007) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan pada periode yang lebih
dini tersebut.

36

PSAK i103 Kombinasi Bisnis (yang direvisi tahun 2008) mengamendemen paragraf 19, C1 dan C4(f) dan (g).
Jika entitas menerapkan PSAK i103 (revisi 2008) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut
juga diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

37

PSAK i227 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri (yang diamendemen pada
tahun 2008) mengamendemen paragraf B1 dan B7. Jika entitas menerapkan PSAK i227 (amendemen 2008)
untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

38

Biaya Investasi pada Entitas Anak, Entitas yang Dikendalikan Bersama, atau Entitas Asosiasi (Amendemen
PSAK i101 dan PSAK i207), terbit pada bulan Mei 2008, menambahkan paragraph 31, D1(g), D14 dan D15.
Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli
2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut pada periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

39

Paragraf B7 diamendemen berdasarkan Penyesuaian SAK-I yang diterbitkan pada bulan Mei 2008. Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli
2009. Jika entitas menerapkan PSAK i217 (amendemen 2008) untuk periode yang lebih dini, maka
amendemen tersebut diterapkan pada periode yang lebih dini tersebut.

39A

Pembebasan Tambahan bagi Pengadopsi Perdana (Amendemen PSAK i101), terbit pada bulan Juli 2009,
menambahkan paragraf 31A, D8A, D9A dan D21A dan mengamendemen paragraf D1(c), (d) dan (l). Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2010. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang
lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

39B

[Dihapus]

39C

ISAK i119 Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas menambahkan paragraf D25. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan ISAK i119.

39D

[Dihapus]

39E

Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2010 menambahkan paragraf 27A, 31B dan D8B dan mengubah
paragraf 27, 32, D1(c), dan D8. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas
yang mengadopsi SAK-I pada periode sebelum tanggal efektif PSAK i101 atau menerapkan PSAK i101 pada
periode sebelumnya diperkenankan untuk menerapkan amendemen paragraf D8 secara retrospektif dalam
periode tahun buku pertama setelah amendemen berlaku efektif. Entitas yang menerapkan paragraf D8 secara
retrospektif mengungkapkan fakta tersebut.

39F

[Dihapus]

39G

[Dihapus]

39H

Hiperinflasi Berat dan Penghapusan Tanggal yang Ditetapkan bagi Pengadopsi Perdana (Amendemen
PSAK i101), terbit pada bulan Desember 2010, mengamendemen paragraf B2, D1 dan D20 dan
menambahkan paragraf 31C dan D26-D30. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2011. Penerapan lebih dini diperkenankan.

39I

PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK i111 Pengaturan Bersama, terbit pada bulan Mei
2011, mengamendemen paragraf 31, B7, C1, D1, D14 dan D15 dan menambahkan paragraf D31. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i110 dan PSAK i111.

39J

PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar, terbit pada bulan Mei 2011, menghapus paragraf 19, mengamendemen
definisi nilai wajar dalam Lampiran A, dan mengamendemen paragraf D15 dan D20. Entitas menerapkan
amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

39K

Penyajian Item Penghasilan Komprehensif Lain (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Juni 2011,
mengamendemen paragraf 21. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i201 yang
diamendemen pada bulan Juni 2011.

10
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39L

PSAK i219 Imbalan Pekerja (yang diamendemen pada bulan Juni 2011) mengamendemen paragraf D1 dan
menghapus paragraf D10 dan D11. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i219
(yang diamendemen pada bulan Juni 2011).

39M

ISAK i120 Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka menambahkan
paragraf D32 dan mengamendemen paragraf D1. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika
menerapkan ISAK i120.

39N

Pinjaman Pemerintah (Amendemen PSAK i101), terbit pada bulan Maret 2012, menambahkan paragraf B1(f)
dan B10-B12. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2013. Penerapan lebih dini diperkenankan.

39O

Paragraf B10 dan B11 mengacu pada PSAK i109. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini namun belum
menerapkan PSAK i109, maka referensi dalam paragraf B10 dan B11 ke PSAK i109 dibaca sebagai referensi
ke PSAK i239 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

39P

Penyesuaian Tahunan Siklus 2009-2011, terbit pada bulan Mei 2012, menambahkan paragraf 4A-4B dan
23A-23B. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut pada periode yang lebih dini, fakta tersebut diungkapkan.

39Q

Penyesuaian Tahunan Siklus 2009-2011, terbit pada bulan Mei 2012, mengamendemen paragraf D23. Entitas
menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut
pada periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

39R

Penyesuaian Tahunan Siklus 2009-2011, terbit pada bulan Mei 2012, mengamendemen paragraf 21. Entitas
menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut
pada periode yang lebih dini, fakta tersebut diungkapkan.

39S

Laporan Keuangan Konsolidasian, Pengaturan Bersama dan Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas
Lain: Pedoman Transisi (Amendemen PSAK i110, PSAK i111, dan PSAK i112), terbit pada bulan Juni 2012,
mengamendemen paragraf D31. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i111
(yang diamendemen pada bulan Juni 2012).

39T

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112, dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf D16, D17, dan Lampiran C. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan lebih dini Entitas
Investasi diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini, maka entitas juga
menerapkan seluruh amendemen dalam Entitas Investasi pada saat yang sama.

39U

[Dihapus]

39V

PSAK i114 Akun Penangguhan-Regulatori, terbit pada bulan Januari 2014, mengamendemen paragraf D8B.
Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2016. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan PSAK i114 untuk periode yang
lebih dini, maka amendemen tersebut juga diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

39W

Akuntansi untuk Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama (Amendemen PSAK i111), terbit pada bulan
Mei 2014, mengamendemen paragraf C5. Entitas menerapkan amendemen tersebut dalam periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Jika entitas menerapkan amendemen terkait PSAK
i111 dari Akuntansi untuk Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama (Amendemen PSAK i111) pada
periode yang lebih dini, maka amendemen paragraf C5 diterapkan pada periode yang lebih dini tersebut.

39X

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf D1, menghapus paragraf D24 dan judul terkait dan menambahkan paragraf D34-D35 dan judul
terkait. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

39Y

PSAK i109 Instrumen Keuangan, yang diterbitkan pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 29, B1B6, D1, D14, D15, D19 dan D20, menghapus paragraf 39B, 39G dan 39U dan menambahkan paragraf 29A,
B8-B8G, B9, D19A-D19C, D33, E1 dan E2. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan
PSAK i109.

39Z

Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri (Amendemen PSAK i227), terbit pada bulan Agustus
2014, mengamendemen paragraf D14 dan menambahkan paragraf D15A. Entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan dini
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diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih dini, maka fakta tersebut
diungkapkan.
39AA

[Dihapus]

39AB

PSAK i116 Sewa, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 30, C4, D1, D7, D8B dan D9,
menghapus paragraf D9A dan menambahkan paragraf D9B-D9E. Entitas menerapkan amendemen tersebut
ketika menerapkan PSAK i116.

39AC

ISAK i122 Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka menambahkan paragraf D36 dan mengamendemen
paragraf D1. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan ISAK i122.

39AD

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2014-2016, terbit pada bulan Desember 2016, mengamendemen paragraf
39L dan 39T dan menghapus paragraf 39D, 39F, 39AA dan E3-E7. Entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.

39AE

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini].

39AF

ISAK i123 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan menambahkan paragraf E8. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan ISAK i123.

39AG

Penyesuaian Tahunan SAK-I 2018-2020, terbit pada bulan Mei 2020, mengamendemen paragraf D1(f) dan
menambah paragraf D13A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

39AH

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini].

Penarikan PSAK i101 (terbit 2003)
40

12

Pernyataan ini menggantikan PSAK i101 (terbit pada tahun 2003 dan diamendemen pada bulan Mei 2008).
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Lampiran A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i101.
tanggal transisi ke SAK-I

Mulainya periode paling awal yang mana entitas menyajikan informasi
komparatif secara lengkap berdasarkan SAK-I dalam laporan keuangan
pertama berdasarkan SAK-I.

biaya perolehan bawaan (deemed
cost)

Suatu jumlah yang digunakan sebagai pengganti biaya perolehan atau biaya
terdepresiasi pada suatu tanggal tertentu. Depresiasi atau amortisasi selanjutnya
mengasumsikan bahwa entitas pada awalnya telah mengakui aset atau liabilitas
pada tanggal tertentu dan bahwa biaya perolehannya sama dengan biaya
perolehan bawaan.

nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga
yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur
antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. (Lihat PSAK i113).

laporan keuangan pertama
berdasarkan SAK-I

Laporan keuangan tahunan pertama yang didalamnya entitas mengadopsi
Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAK-I), dengan pernyataan
kepatuhan secara eksplisit dan tanpa kecuali pada SAK-I.

periode pelaporan pertama
berdasarkan SAK-I

Periode pelaporan terakhir yang dicakup dalam laporan keuangan pertama
berdasarkan SAK-I entitas.

pengadopsi perdana

Entitas yang menyajikan laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I.

Standar Akuntansi Keuangan
Internasional (SAK-I)

Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Internasional (the International Accounting Standards Board - IASB) yang
terdiri dari:
(a) Standar Akuntansi Keuangan Internasional (PSAK i1xx);
(b) Standar Akuntansi Internasional (PSAK i2xx);
(c) Interpretasi IFRIC (ISAK i1xx); dan
(d) Interpretasi SIC (ISAK i2xx).1

1

laporan posisi keuangan awal
berdasarkan SAK-I

Laporan posisi keuangan entitas pada tanggal transisi ke SAK-I.

standar akuntansi sebelumnya

Dasar akuntansi yang digunakan pengadopsi perdana sebelum mengadopsi
SAK-I.

Definisi SAK-I diamendemen setelah perubahan nama diperkenalkan oleh Konstitusi IFRS Foundation yang direvisi pada tahun
2010.
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Lampiran B
Pengecualian penerapan retrospektif dalam SAK-I
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i101.
B1

Entitas menerapkan pengecualian berikut:
(a)

penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan (paragraf B2 dan B3);

(b)

akuntansi lindung nilai (paragraf B4-B6);

(c)

kepentingan nonpengendali (paragraf B7);

(d)

klasifikasi dan pengukuran aset keuangan (paragraf B8-B8C);

(e)

penurunan nilai aset keuangan (paragraf B8D-B8G);

(f)

derivatif melekat (paragraph B9); dan

(g)

pinjaman pemerintah (paragraf B10-B12).

Penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan
B2

Kecuali diperkenankan oleh paragraf B3, pengadopsi perdana menerapkan persyaratan penghentian
pengakuan dalam PSAK i109 secara prospektif untuk transaksi yang timbul pada atau setelah tanggal transisi
ke SAK-I. Sebagai contoh, jika pengadopsi perdana menghentikan pengakuan aset keuangan nonderivatif
atau liabilitas keuangan nonderivatif sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya sebagai akibat transaksi
yang timbul sebelum tanggal transisi ke SAK-I, maka entitas tidak mengakui aset dan liabilitas tersebut sesuai
dengan SAK-I (kecuali aset dan liabilitas tersebut memenuhi syarat pengakuan sebagai akibat transaksi atau
peristiwa yang terjadi kemudian).

B3

Terlepas dari paragraf B2, entitas dapat menerapkan persyaratan penghentian pengakuan dalam PSAK i109
secara retrospektif sejak tanggal yang dipilih entitas, sepanjang informasi yang diperlukan untuk menerapkan
PSAK i109 pada aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya sebagai akibat
transaksi masa lalu diperoleh pada saat pencatatan awal untuk transaksi tersebut.

Akuntansi lindung nilai
B4

Seperti yang dipersyaratkan dalam PSAK i109, pada tanggal transisi ke SAK-I, entitas:
(a)

mengukur seluruh derivatif pada nilai wajar; dan

(b)

mengeliminasi seluruh kerugian dan keuntungan tangguhan yang timbul dari derivatif yang
dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya seolah-olah kerugian dan keuntungan
tangguhan tersebut merupakan aset atau liabilitas.

B5

Entitas tidak mencerminkan dalam laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I suatu jenis hubungan
lindung nilai yang tidak memenuhi syarat akuntansi lindung nilai sesuai dengan PSAK i109 (sebagai contoh,
banyak hubungan lindung nilai yang instrumen lindung nilainya merupakan suatu penerbitan opsi (written
option) berdiri sendiri atau suatu penerbitan opsi neto; atau yang item lindungnilaiannya merupakan suatu
posisi neto pada lindung nilai arus kas atas risiko selain risiko valuta asing). Akan tetapi, jika entitas
menetapkan suatu posisi neto sebagai suatu item lindungnilaian sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya,
maka entitas dapat menetapkan sebagai suatu item lindungnilaian sesuai dengan SAK-I suatu item individual
dalam posisi neto tersebut, atau suatu posisi neto jika memenuhi persyaratan dalam PSAK i109 paragraf 6.6.1,
sepanjang entitas melakukan hal tersebut tidak setelah tanggal transisi ke SAK-I.

B6

Jika, sebelum tanggal transisi ke SAK-I, entitas telah menetapkan suatu transaksi sebagai lindung nilai namun
lindung nilai tersebut tidak memenuhi kondisi untuk akuntansi lindung nilai dalam PSAK i109, maka entitas
menerapkan PSAK i109 paragraf 6.5.6 dan 6.5.7 untuk menghentikan akuntansi lindung nilai. Transaksi yang
dilakukan sebelum tanggal transisi ke SAK-I tidak ditetapkan secara retrospektif sebagai lindung nilai.

Kepentingan nonpengendali
B7

Pengadopsi perdana menerapkan persyaratan PSAK i110 berikut secara prospektif sejak tanggal transisi ke
SAK-I:
(a)

14

persyaratan dalam paragraf B94 bahwa total penghasilan komprehensif diatribusikan kepada
pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali walaupun jika hal tersebut
mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit;
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(b)

persyaratan dalam paragraf 23 dan B96 untuk mencatat perubahan kepemilikan entitas induk pada
entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian; dan

(c)

persyaratan dalam paragraf B97-B99 untuk mencatat hilangnya pengendalian atas entitas anak, dan
persyaratan terkait PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang
Dihentikan paragraf 8A.

Akan tetapi, jika pengadopsi perdana memilih untuk menerapkan PSAK i103 secara retrospektif atas
kombinasi bisnis di masa lalu, maka pengadopsi perdana juga menerapkan PSAK i110 sesuai dengan paragraf
C1 Pernyataan ini.

Klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
B8

Entitas menilai apakah aset keuangan memenuhi kondisi dalam PSAK i109 paragraf 4.1.2 atau kondisi dalam
PSAK i109 paragraf 4.1.2A berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal transisi ke SAK-I.

B8A

Jika tidak praktis untuk menilai elemen nilai waktu uang modifikasian sesuai dengan PSAK i109 paragraf
B4.1.9B-B4.1.9D berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal transisi ke SAK-I, maka entitas
menilai karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut berdasarkan fakta dan keadaan yang
ada pada tanggal transisi ke SAK-I tanpa memperhitungkan persyaratan terkait modifikasi elemen nilai waktu
uang dalam PSAK i109 paragraf B4.1.9B-B4.1.9D. (Dalam hal ini, entitas juga menerapkan PSAK i107
paragraf 42R namun referensi pada ‘ PSAK i109 paragraf 7.2.4’ harus dibaca sebagai paragraf ini dan
referensi pada ‘pengakuan awal aset keuangan’ harus dibaca sebagai ‘pada tanggal transisi ke SAK-I’.)

B8B

Jika tidak praktis untuk menilai apakah nilai wajar fitur pembayaran di muka tidak signifikan sesuai dengan
PSAK i109 paragraf B4.1.12 (c) berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal transisi ke SAK-I,
maka entitas menilai karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan tersebut berdasarkan fakta dan keadaan
yang ada pada tanggal transisi ke SAK-I tanpa memperhitungkan pengecualian untuk fitur pembayaran di
muka dalam PSAK i109 paragraf B4.1.12. (Dalam hal ini, entitas juga menerapkan PSAK i107 paragraf 42S
tetapi referensi ke ‘PSAK i109 paragraf 7.2.5’ harus dibaca sebagai paragraf ini dan referensi 'pengakuan
awal aset keuangan' harus dibaca sebagai 'pada tanggal transisi ke SAK-I '.)

B8C

Jika tidak praktis (seperti yang didefinisikan dalam PSAK i208) bagi entitas untuk menerapkan secara
retrospektif metode bunga efektif dalam PSAK i109, maka nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan
pada tanggal transisi ke SAK-I adalah jumlah tercatat bruto yang baru dari aset keuangan atau biaya perolehan
diamortisasi yang baru dari liabilitas keuangan tersebut pada tanggal transisi ke SAK-I.

Penurunan nilai aset keuangan
B8D

Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai dalam PSAK i109 Bagian 5.5 secara retrospektif dengan
mengacu paragraf B8E-B8G dan E1-E2.

B8E

Pada tanggal transisi ke SAK-I, entitas menggunakan informasi yang rasional dan terdukung yang tersedia
tanpa biaya atau usaha berlebihan untuk menentukan risiko kredit pada tanggal instrumen keuangan pertama
kali diakui (atau untuk komitmen pinjaman dan kontrak garansi keuangan, tanggal entitas menjadi pihak yang
memiliki komitmen yang tidak terbatalkan sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.5.6) dan membandingkan
risiko kredit tersebut dengan risiko kredit pada tanggal transisi ke SAK-I (lihat juga PSAK i109 paragraf
B7.2.2-B7.2.3).

B8F

Ketika menentukan apakah terdapat peningkatan signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal, entitas
dapat menerapkan:

B8G

(a)

persyaratan dalam PSAK i109 paragraf 5.5.10 dan B5.5.22-B5.5.24; dan

(b)

praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) dalam PSAK i109 paragraf 5.5.11 untuk
pembayaran kontraktual yang jatuh tempo lebih dari 30 hari jika entitas akan menerapkan
persyaratan penurunan nilai dengan mengidentifikasikan peningkatan signifikan dalam risiko
kredit sejak pengakuan awal untuk instrumen keuangan tersebut berdasarkan informasi jatuh
temponya.

Jika, pada tanggal transisi ke SAK-I, menentukan apakah terdapat peningkatan signifikan atas risiko kredit
sejak pengakuan awal instrumen keuangan membutuhkan biaya atau usaha berlebihan, maka entitas mengakui
penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan sampai
instrumen keuangan tersebut dithentikan pengakuannya (kecuali instrumen keuangan tersebut berisiko kredit
rendah pada tanggal pelaporan, yang dalam hal tersebut paragraf B8F(a) berlaku).
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Derivatif melekat
B9

Pengadopsi perdana menilai apakah derivatif melekat disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak utama dan
dicatat sebagai derivatif berdasarkan kondisi yang ada pada tanggal entitas pertama kali menjadi pihak dalam
kontrak atau pada tanggal penilaian kembali yang disyaratkan oleh PSAK i109 paragraf B4.3.11, mana yang
paling akhir.

Pinjaman pemerintah
B10

Pengadopsi perdana mengklasifikasikan seluruh pinjaman pemerintah yang diterima sebagai liabilitas
keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian. Kecuali
diperkenankan oleh paragraf B11, pengadopsi perdana menerapkan persyaratan PSAK i109 Instrumen
Keuangan dan PSAK i220 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah secara
prospektif atas pinjaman pemerintah yang ada pada tanggal transisi ke SAK-I dan tidak mengakui manfaat
terkait pinjaman pemerintah dengan tingkat bunga dibawah pasar sebagai hibah pemerintah. Sebagai
konsekuensinya, jika pengadopsi perdana tidak, berdasarkan standar akuntansi sebelumnya, mengakui dan
mengukur pinjaman pemerintah dengan tingkat bunga dibawah pasar dengan dasar yang konsisten dengan
persyaratan SAK-I, maka entitas menggunakan jumlah tercatat pinjaman berdasarkan standar akuntansi
sebelumnya pada tanggal transisi ke SAK-I sebagai jumlah tercatat pinjaman dalam laporan posisi keuangan
awal berdasarkan SAK-I. Entitas menerapkan PSAK i109 untuk pengukuran pinjaman tersebut setelah
tanggal transisi ke SAK-I.

B11

Terlepas dari paragraf B10, entitas dapat menerapkan persyaratan PSAK i109 dan PSAK i220 secara
retrospektif atas setiap pinjaman pemerintah yang diperoleh sebelum tanggal transisi ke SAK-I, sepanjang
informasi yang diperlukan untuk menerapkan persyaratan tersebut diperoleh pada saat pencatatan awal untuk
pinjaman tersebut.

B12

Persyaratan dan pedoman dalam paragraf B10 dan B11 tidak menghalangi entitas untuk dapat menggunakan
pembebasan yang dideskripsikan dalam paragraf D19-D19C terkait penetapan instrumen keuangan, yang
sebelumnya diakui, pada nilai wajar melalui laba rugi.

B13

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

B14

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]
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Lampiran C
Pembebasan untuk kombinasi bisnis
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i101. Entitas menerapkan persyaratan berikut pada
kombinasi bisnis yang diakui entitas sebelum tanggal transisi ke SAK-I. Lampiran ini hanya diterapkan pada kombinasi
bisnis dalam ruang lingkup PSAK i103 Kombinasi Bisnis.
C1

Pengadopsi perdana dapat memilih untuk tidak menerapkan PSAK i103 secara retrospektif atas kombinasi
bisnis masa lalu (kombinasi bisnis yang terjadi sebelum tanggal transisi ke SAK-I). Akan tetapi, jika
pengadopsi perdana menyajikan kembali suatu kombinasi bisnis agar sesuai dengan PSAK i103, maka entitas
menyajikan kembali seluruh kombinasi bisnis selanjutnya dan juga menerapkan PSAK i110 sejak tanggal
yang sama. Sebagai contoh, jika pengadopsi perdana memilih untuk meyajikan kembali kombinasi bisnis
yang terjadi pada tanggal 30 Juni 20X6, maka entitas menyajikan kembali seluruh kombinasi bisnis yang
terjadi antara tanggal 30 Juni 20X6 dan tanggal transisi ke SAK-I, dan entitas juga menerapkan PSAK i110
sejak tanggal 30 Juni 20X6.

C2

Entitas tidak perlu menerapkan PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing secara retrospektif atas
penyesuaian nilai wajar dan goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis yang terjadi sebelum tanggal transisi
ke SAK-I. Jika entitas tidak menerapkan PSAK i221 secara retrospektif atas penyesuaian nilai wajar dan
goodwill tersebut, maka entitas memperlakukan penyesuaian nilai wajar dan goodwill tersebut sebagai aset
dan liabilitas entitas daripada sebagai aset dan liabilitas pihak diakuisisi. Oleh karena itu, goodwill dan
penyesuaian nilai wajar tersebut baik telah disajikan dalam mata uang fungsional entitas atau merupakan item
nonmoneter dalam valuta asing, yang dilaporkan menggunakan nilai tukar yang diterapkan sesuai dengan
standar akuntansi sebelumnya.

C3

Entitas dapat menerapkan PSAK i221 secara retrospektif atas penyesuaian nilai wajar dan goodwill yang
timbul dalam salah satu dari:

C4

(a)

seluruh kombinasi bisnis yang terjadi sebelum tanggal transisi ke SAK-I; atau

(b)

seluruh kombinasi bisnis yang entitas pilih untuk disajikan kembali agar sesuai dengan PSAK i103,
seperti yang diperkenankan dalam paragraph C1 di atas.

Jika pengadopsi perdana tidak menerapkan PSAK i103 secara retrospektif atas kombinasi bisnis masa lalu,
hal ini mengakibatkan konsekuensi sebagai berikut atas kombinasi bisnis tersebut:
(a)

Pengadopsi perdana tetap menggunakan klasifikasi yang sama (sebagai akuisisi oleh pihak
pengakuisisi legal, akuisisi terbalik oleh pihak diakuisisi legal, atau penggabungan kepentingan)
seperti dalam laporan keuangan entitas berdasarkan standar akuntansi sebelumnya.

(b)

Pengadopsi perdana mengakui seluruh aset dan liabilitas pada tanggal transisi ke SAK-I yang
diakuisisi atau diambilalih dari kombinasi bisnis masa lalu, selain:
(i)

beberapa aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya sesuai
dengan standar akuntansi sebelumnya (lihat paragraph B2); dan

(ii)

aset, termasuk goodwill, dan liabilitas yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian pihak pengakuisisi berdasarkan standar akuntansi sebelumnya dan juga
tidak memenuhi syarat untuk pengakuan sesuai dengan SAK-I dalam laporan posisi
keuangan tersendiri pihak diakuisisi (lihat (f)-(i) di bawah).

Pengadopsi perdana mengakui perubahan yang dihasilkan dengan menyesuaikan saldo laba (atau,
jika sesuai, kategori lain dari ekuitas), kecuali perubahan merupakan hasil dari pengakuan aset
takberwujud yang sebelumnya menjadi bagian dalam goodwill (lihat (g)(i) di bawah).
(c)

Pengadopsi perdana mengeluarkan dari laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I, item
yang diakui berdasarkan standar akuntansi sebelumnya yang tidak memenuhi syarat pengakuan
sebagai aset atau liabilitas berdasarkan SAK-I. Pengadopsi perdana mencatat perubahan yang
dihasilkan sebagai berikut:
(i)

pengadopsi perdana mungkin telah mengklasifikasikan kombinasi bisnis masa lalu
sebagai akuisisi dan mengakui item yang tidak memenuhi syarat pengakuan aset sebagai
aset takberwujud sesuai PSAK i238 Aset Takberwujud. Entitas mereklasifikasi item
tersebut (dan, jika ada, pajak tangguhan dan kepentingan nonpengendali terkait) sebagai
bagian goodwill (kecuali entitas mengurangkan goodwill secara langsung dari ekuitas
sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya, lihat (g)(i) dan (i) di bawah).
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(ii)
(d)

SAK-I mensyaratkan pengukuran selanjutnya atas beberapa aset dan liabilitas bukan berdasarkan
biaya awal, seperti nilai wajar. Pengadopsi perdana mengukur aset dan liabilitas tersebut dengan
dasar tersebut dalam laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I, bahkan jika aset dan
liabilitas tersebut diakuisisi atau diambilalih dari kombinasi bisnis masa lalu. Entitas mengakui
perubahan yang dihasilkan dalam jumlah tercatat dengan menyesuaikan saldo laba (atau, jika
sesuai, kategori lain ekuitas), daripada goodwill.

(e)

Segera setelah kombinasi bisnis, jumlah tercatat aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambilalih
dalam kombinasi bisnis sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya merupakan biaya perolehan
bawaan berdasarkan SAK-I pada tanggal tersebut. Jika SAK-I mensyaratkan pengukuran berbasisbiaya atas aset dan liabilitas pada tanggal selanjutnya, biaya perolehan bawaan tersebut merupakan
dasar untuk depresiasi atau amortisasi berbasis-biaya sejak tanggal kombinasi bisnis.

(f)

Jika suatu aset diakuisisi, atau liabilitas diambilalih, dalam suatu kombinasi bisnis masa lalu tidak
diakui sesuai standar akuntansi sebelumnya, maka tidak berarti biaya aset atau liabilitas tersebut
adalah nihil dalam laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I. Sebaliknya, pihak
pengakuisisi mengakui dan mengukurnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian
berdasarkan persyaratan SAK-I terhadap laporan posisi keuangan pihak diakuisisi. Sebagai
ilustrasi: jika pihak pengakuisisi belum, berdasarkan standar akuntansi sebelumnya,
mengkapitalisasi sewa yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis masa lalu yang mana pihak
diakuisisi adalah penyewa, maka pihak pengakuisisi mengkapitalisasi sewa tersebut dalam laporan
keuangan konsolidasiannya, karena PSAK i116 Sewa mensyaratkan pihak diakuisisi untuk
melakukan hal tersebut dalam laporan posisi keuangannya berdasarkan SAK-I. Demikian pula, jika
pihak pengakuisisi belum, berdasarkan standar akuntansi sebelumnya, mengakui liabilitas
kontingensi yang masih ada pada tanggal transisi ke SAK-I, maka pihak pengakuisisi mengakui
liabilitas kontingensi tersebut pada tanggal tersebut kecuali PSAK i237 Provisi, Liabilitas
Kontingensi dan Aset Kontingensi melarang pengakuannya dalam laporan keuangan pihak yang
diakuisisi. Sebaliknya, jika suatu aset atau liabilitas merupakan bagian goodwill sesuai dengan
standar akuntansi sebelumnya namun seharusnya diakui terpisah berdasarkan PSAK i103, maka
aset atau liabilitas tersebut tetap dalam goodwill kecuali SAK-I mensyaratkan pengakuannnya
dalam laporan keuangan pihak diakuisisi.

(g)

Jumlah tercatat goodwill dalam laporan posisi keuangan awal berdasarkan SAK-I merupakan
jumlah tercatatnya berdasarkan standar akuntansi sebelumnya pada tanggal transisi ke SAK-I,
setelah dua penyesuian berikut ini:

(h)

2
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pengadopsi perdana mengakui seluruh perubahan yang dihasilkan lainnya dalam saldo
laba.2

(i)

Jika disyaratkan oleh (c)(i) di atas, pengadopsi perdana meningkatkan jumlah tercatat
goodwill ketika mereklasifikasi suatu item yang diakui sebagai aset takberwujud sesuai
dengan standar akuntansi sebelumnya. Demikian pula, jika (f) di atas mensyaratkan
pengadopsi perdana untuk mengakui aset takberwujud yang sebelumnya sebagai bagian
dari goodwill yang diakui sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya, maka
pengadopsi perdana menurunkan jumlah tercatat goodwill (dan, jika dapat diterapkan,
menyesuaikan pajak tangguhan dan kepentingan nonpengendali).

(ii)

Terlepas dari apakah terdapat indikasi bahwa goodwill mungkin turun nilainya,
pengadopsi perdana menerapkan PSAK i236 dalam menguji penurunan nilai goodwill
pada tanggal transisi ke SAK-I dan dalam mengakui kerugian penurunan nilai yang
dihasilkan dalam saldo laba (atau, jika disyaratkan oleh PSAK i236, dalam suplus
revaluasi). Uji penurunan nilai berdasarkan kondisi pada tanggal transisi ke SAK-I.

Tidak terdapat penyesuaian lain yang dibuat terhadap jumlah tercatat goodwill pada tanggal transisi
ke SAK-I. Sebagai contoh, pengadopsi perdana tidak menyajikan kembali jumlah tercatat goodwill:

(i)

untuk mengeluarkan penelitian dan pengembangan dalam proses yang diakuisisi dalam
kombinasi bisnis (kecuali aset takberwujud terkait akan memenuhi syarat pengakuan
sesuai PSAK i238 dalam laporan posisi keuangan pihak diakuisisi);

(ii)

untuk menyesuaikan amortisasi goodwill sebelumnya;

(iii)

untuk membalik penyesuaian goodwill yang tidak akan diperkenankan oleh PSAK i103,
namun dibuat berdasarkan standar akuntansi sebelumnya karena penyesuaian pada aset
dan liabilitas antara tanggal kombinasi bisnis dan tanggal transisi ke SAK-I.

Perubahana tersebut termasuk reklasifikasi dari atau ke aset takberwujud jika goodwill tidak diakui sesuai standar akuntansi
sebelumnya sebagai aset. Hal ini timbul jika, sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya, entitas (a) mengurangkan goodwill
secara langsung dari ekuitas atau (b) tidak memperlakukan kombinasi bisnis sebagai akuisisi.
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(i)

(j)

(k)

C5

Jika pengadopsi perdana mengakui goodwill sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya sebagai
pengurang ekuitas, maka:
(i)

pengadopsi perdana tidak mengakui goodwill tersebut dalam laporan posisi keuangan
awal berdasarkan SAK-I. Selanjutnya, goodwill tidak direklasifikasi ke laba atau rugi
jika entitas anak dilepaskan atau jika investasi pada entitas anak mengalami penurunan
nilai.

(ii)

penyesuaian yang dihasilkan dari resolusi selanjutnya atas kontingensi yang
memengaruhi imbalan pembelian diakui dalam saldo laba.

Sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya, pengadopsi perdana mungkin tidak
mengonsolidasikan entitas anak yang diakuisisi pada kombinasi bisnis masa lalu (sebagai contoh,
karena entitas induk tidak menganggapnya sebagai entitas anak sesuai dengan standar akuntansi
sebelumnya atau tidak menyusun laporan keuangan konsolidasian). Pengadopsi perdana
menyesuaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas entitas anak menjadi jumlah yang disyaratkan
SAK-I dalam laporan posisi keuangan entitas anak. Biaya perolehan bawaan goodwill sama dengan
selisih, pada tanggal transisi ke SAK-I, antara:

(i)

kepentingan entitas induk dalam jumlah tercatat yang telah disesuaikan; dan

(ii)

biaya perolehan investasi pada entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri entitas
induk.

Pengukuran kepentingan nonpengendali dan pajak tangguhan mengikuti pengukuran aset dan
liabilitas lainnya. Oleh karena itu, penyesuaian di atas untuk aset dan liabilitas yang diakui
memengaruhi kepentingan nonpengendali dan pajak tangguhan.

Pembebasan untuk kombinasi bisnis masa lalu juga berlaku untuk akuisisi masa lalu atas investasi pada entitas
asosiasi, kepentingan dalam ventura bersama, dan kepentingan dalam operasi bersama yang aktivitas operasi
bersama merupakan bisnis, seperti yang didefinisikan dalam PSAK i103. Selanjutnya, tanggal yang dipilih
untuk paragraf C1 berlaku sama untuk seluruh akuisisi serupa.
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Lampiran D
Pembebasan dalam penerapan SAK-I
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i101.
D1

Entitas dapat memilih untuk menggunakan satu atau lebih pembebasan berikut:
(a)

transaksi pembayaran berbasis saham (paragraf D2 dan D3);

(b)

kontrak asuransi (paragraf D4);

(c)

biaya perolehan bawaan (paragraf D5-D8B);

(d)

sewa (paragraf D9 dan D9B-D9E);

(e)

[dihapus]

(f)

selisih penjabaran kumulatif (paragraf D12 dan D13A);

(g)

investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi (paragraf D14-D15A);

(h)

aset dan liabilitas entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama (paragraf D16 dan D17);

(i)

aset keuangan majemuk (paragraf D18);

(j)

penetapan instrumen keuangan yang diakui sebelumnya (paragraf D19-D19C);

(k)

pengukuran nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan pada pengakuan awal (paragraf D20);

(l)

liabilitas aktivitas purnaoperasi (decommissioning) yang termasuk dalam biaya perolehan aset tetap
(paragraf D21 dan D21A);

(m)

aset keuangan atau aset takberwujud yang dicatat sesuai dengan ISAK i112 Perjanjian Konsesi
Jasa (paragraf D22);

(n)

biaya pinjaman (paragraf D23);

(o)

[dihapus];

(p)

pengakhiran liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas (paragraf D25);

(q)

hiperinflasi berat (paragraf D26–D30);

(r)

pengaturan bersama (paragraf D31);

(s)

biaya pengupasan dalam tahap produksi pada tambang terbuka (paragraf D32);

(t)

penetapan kontrak untuk membeli atau menjual item nonkeuangan (paragraf D33);

(u)

pendapatan (paragraf D34 and D35); dan

(v)

transaksi valuta asing dan imbalan di muka (paragraf D36).

Entitas tidak menerapkan pembebasan ini berdasarkan analogi untuk item lain.

Transaksi pembayaran berbasis saham
D2

Pengadopsi perdana dianjurkan, namun tidak disyaratkan, untuk menerapkan PSAK i102 Pembayaran
Berbasis Saham atas instrumen ekuitas yang dihibahkan pada atau sebelum tanggal 7 November 2002.
Pengadopsi perdana juga dianjurkan, namun tidak disyaratkan, untuk menerapkan PSAK i102 atas instrumen
ekuitas yang dihibahkan setelah tanggal 7 November 2002 dan telah menjadi hak (vested) sebelum tanggal
yang paling akhir antara (a) tanggal transisi ke SAK-I dan (b) tanggal 1 Januari 2005. Akan tetapi, jika
pengadopsi perdana memilih untuk menerapkan PSAK i102 atas instrumen ekuitas tersebut, maka entitas
dapat melakukan hal tersebut hanya jika entitas telah mengungkapkan secara publik nilai wajar instrumen
ekuitas tersebut, yang ditentukan pada tanggal pengukuran, seperti yang didefinisikan dalam PSAK i102.
Untuk seluruh hibah instrumen ekuitas yang mana PSAK i102 belum diterapkan (contohnya intrumen ekuitas
dihibahkan pada atau sebelum tanggal 7 November 2002), pengadopsi perdana tetap mengungkapkan
informasi yang disyaratkan PSAK i102 paragraf 44 dan 45. Jika pengadopsi perdana memodifikasi syarat dan
ketentuan suatu hibah instrumen keuangan yang mana PSAK i102 belum diterapkan, entitas tidak disyaratkan
untuk menerapkan PSAK i102 paragraf 26-29 jika modifikasi tersebut timbul sebelum tanggal transisi ke
SAK-I.

D3

Pengadopsi perdana dianjurkan, namun tidak disyaratkan, untuk menerapkan PSAK i102 atas liabilitas yang
timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham yang telah diselesaikan sebelum tanggal transisi ke SAK-I.
Pengadopsi perdana juga dianjurkan, namun tidak disyaratkan, untuk menerapkan PSAK i102 atas liabilitas
yang telah diselesaikan sebelum tanggal 1 Januari 2005. Untuk liabilitas yang diterapkan PSAK i102,
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pengadopsi perdana tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali informasi komparatif sepanjang informasi
tersebut terkait periode atau tanggal yang lebih awal dari tanggal 7 November 2002.

Kontrak asuransi
D4

Pengadopsi perdana dapat menerapkan ketentuan transisi dalam PSAK i104 Kontrak Asuransi. PSAK i104
membatasi perubahan dalam kebijakan akuntansi untuk kontrak asuransi, termasuk perubahan yang dibuat
oleh pengadopsi perdana.

Biaya perolehan bawaan
D5

Suatu entitas dapat memilih untuk mengukur item aset tetap pada tanggal transisi ke SAK-I pada nilai wajar
dan menggunakan nilai wajar tersebut sebagai biaya perolehan bawaan pada tanggal tersebut.

D6

Pengadopsi perdana dapat memilih untuk menggunakan revaluasi berdasarkan standar akuntansi
sebelumnya dari suatu item aset tetap pada, atau sebelum, tanggal transisi ke SAK-I sebagai biaya perolehan
bawaan pada tanggal revaluasi, jika revaluasi, pada tanggal revaluasi, secara luas dapat dibandingkan
dengan:

D7

(a)

nilai wajar; atau

(b)

biaya perolehan atau biaya terdepresiasi sesuai dengan SAK-I, yang disesuaikan untuk
mencerminkan, sebagai contoh, perubahan indeks harga umum maupun khusus.

Pemilihan dalam paragraf D5 dan D6 juga tersedia untuk:
(a)

properti investasi, jika entitas memilih untuk menggunakan model biaya dalam PSAK i240
Properti Investasi;

(aa)

aset hak-guna (PSAK i116 Sewa); dan

(b)

aset takberwujud yang memenuhi:
(i)

kriteria pengakuan dalam PSAK i238 (termasuk pengukuran andal biaya awal); dan

(ii)

kriteria dalam PSAK i238 untuk revaluasi (termasuk keberadaan pasar aktif).

Suatu entitas tidak menggunakan pilihan ini untuk aset atau liabilitas lainnya.
D8

D8A

Pengadopsi perdana mungkin telah menetapkan biaya perolehan bawaan sesuai dengan standar akuntansi
sebelumnya untuk beberapa atau seluruh aset dan liabilitas dengan mengukurnya pada nilai wajar pada satu
tanggal tertentu karena suatu peristiwa seperti privatisasi atau penawaran umum perdana.
(a)

Jika tanggal pengukuran adalah pada atau sebelum tanggal transisi ke SAK-I, maka entitas dapat
menggunakan pengukuran nilai wajar terpicu-peristiwa sebagai biaya perolehan bawaan untuk
SAK-I pada tanggal pengukuran tersebut.

(b)

Jika tanggal pengukuran adalah setelah tanggal transisi ke SAK-I, namun selama periode yang
dicakup laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I, maka pengukuran nilai wajar terpicuperistiwa dapat digunakan sebagai biaya perolehan bawaan ketika peristiwa tersebut terjadi. Entitas
mengakui penyesuaian yang dihasilkan langsung dalam saldo laba (atau jika sesuai, kategori lain
dari ekuitas) pada tanggal pengukuran. Pada tanggal transisi ke SAK-I, entitas menetapkan biaya
perolehan bawaan dengan menerapkan kriteria dalam paragraf D5-D7 atau mengukur aset dan
liabilitas sesuai dengan persyaratan lain dalam Pernyataan ini.

Dalam beberapa persyaratan akuntansi nasional, biaya eksplorasi dan pengembangan untuk properti minyak
dan gas dalam tahap pengembangan atau produksi dicatat pada pusat biaya yang mencakup seluruh properti
pada area geografis yang luas. Pengadopsi perdana yang menggunakan pencatatan tersebut berdasarkan
standar akuntansi sebelumnya dapat memilih untuk mengukur aset minyak dan gas pada tanggal transisi ke
SAK-I dengan dasar berikut:
(a)

aset eksplorasi dan evaluasi pada jumlah yang ditentukan berdasarkan standar akuntansi
sebelumnya; dan

(b)

aset dalam tahap pengembangan atau produksi pada jumlah yang ditentukan untuk pusat biaya
berdasarkan standar akuntansi sebelumnya. Entitas mengalokasikan jumlah tersebut pada aset
pendasar di pusat biaya secara pro rata menggunakan volume cadangan atau nilai cadangan pada
tanggal tersebut.

Entitas menguji aset eksplorasi dan evaluasi dan aset dalam tahap pengembangan dan produksi untuk
penurunan nilai pada tanggal transisi ke SAK-I sesuai dengan masing-masing PSAK i106 Eksplorasi dan
Evaluasi Sumber Daya Mineral atau PSAK i236 dan, jika diperlukan, mengurangi jumlah yang ditentukan
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sesuai dengan (a) atau (b) di atas. Untuk tujuan paragraf ini, aset minyak dan gas hanya terdiri dari aset yang
digunakan dalam aktivitas eksplorasi, evaluasi, pengembangan, atau produksi minyak dan gas.
D8B

Beberapa entitas memiliki item aset tetap, aset hak-guna, atau aset takberwujud yang digunakan, atau
digunakan sebelumnya, dalam operasi yang tunduk pada regulasi tarif. Jumlah tercatat item tersebut mungkin
termasuk jumlah yang ditentukan berdasarkan standar akuntansi sebelumnya namun tidak memenuhi
kualifikasi kapitalisasi sesuai dengan SAK-I. Dalam hal ini, pengadopsi perdana dapat memilih untuk
menggunakan jumlah tercatat berdasarkan standar akuntansi sebelumnya atas item tersebut pada tanggal
transisi ke SAK-I sebagai biaya perolehan bawaan. Jika entitas menerapkan pembebasan ini pada suatu item,
entitas tidak perlu menerapkan hal tersebut pada seluruh item. Pada tanggal transisi ke SAK-I, entitas menguji
penurunan nilai sesuai dengan PSAK i236 untuk setiap item yang mana pembebasan ini digunakan. Untuk
tujuan paragraf ini, operasi tunduk pada regulasi tarif jika operasi tersebut diatur oleh suatu kerangka untuk
penetapan harga yang dapat dibebankan kepada pelanggan untuk barang atau jasa dan kerangka tersebut
tunduk pada pengawasan dan/atau persetujuan oleh regulator tarif (seperti yang dijelaskan dalam PSAK i114
Akun Penangguhan-Regulatori).

Sewa
D9

Pengadopsi perdana menilai apakah kontrak yang ada pada tanggal transisi ke SAK-I mengandung sewa
dengan menerapkan PSAK i116 paragraf 9-11 atas kontrak tersebut berdasarkan fakta dan keadaan yang ada
pada tanggal tersebut.

D9A

[Dihapus]

D9B

Ketika pengadopsi perdana yang merupakan penyewa mengakui liabilitas sewa dan aset hak-guna, entitas
tersebut dapat menerapkan pendekatan berikut ini untuk seluruh sewa (tergantung pada tindakan praktis yang
dijelaskan dalam paragraf D9D):
(a)

mengukur liabilitas sewa pada tanggal transisi ke SAK-I. Penyewa yang mengambil pendekatan
ini mengukur liabilitas sewa pada nilai kini sisa pembayaran sewa (lihat paragraf D9E),
didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental penyewa (lihat paragraf D9E)
pada tanggal transisi ke SAK-I.

(b)

mengukur aset hak-guna pada tanggal transisi ke SAK-I. Penyewa memilih, per masing-masing
sewa, untuk mengukur aset hak-guna tersebut pada salah satu dari berikut ini:

(c)

(i)

jumlah tercatat seolah-olah PSAK i116 telah diterapkan sejak tanggal awal sewa (lihat
paragraf D9E), namun didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental
penyewa pada tanggal transisi ke SAK-I; atau

(ii)

suatu jumlah yang setara dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran
sewa diterima di muka atau diakru terkait sewa yang diakui dalam laporan posisi
keuangan sesaat sebelum tanggal transisi ke SAK-I.

menerapkan PSAK i236 atas aset hak-guna pada tanggal transisi ke SAK-I.

D9C

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf D9B, pengadopsi perdana yang merupakan penyewa mengukur aset
hak-guna pada nilai wajar pada tanggal transisi ke SAK-I untuk sewa yang memenuhi definisi properti
investasi dalam PSAK i240 dan diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK i240 sejak tanggal
transisi ke SAK-I.

D9D

Pengadopsi perdana yang merupakan penyewa dapat melakukan satu atau lebih hal berikut pada tanggal
transisi ke SAK-I, diterapkan per masing-masing sewa:
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(a)

menerapkan tingkat diskonto tunggal pada portfolio sewa yang memiliki karakteristik serupa secara
rasional (sebagai contoh, sisa masa sewa serupa untuk kelas aset pendasar yang serupa dalam
lingkungan ekonomi yang serupa).

(b)

memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf D9B pada sewa yang masa sewanya
(lihat paragraf D9E) berakhir dalam 12 bulan sejak tanggal transisi ke SAK-I. Namun, entitas
mencatat (termasuk pengungkapan informasi mengenai) sewa tersebut seolah-olah sewa tersebut
berjangka pendek yang dicatat sesuai dengan PSAK i116 paragraf 6.

(c)

memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf D9B pada sewa yang aset
pendasarnya bernilai rendah (seperti yang dijelaskan dalam PSAK i116 paragraf B3-B8). Namun,
entitas mencatat (termasuk pengungkapan informasi mengenai) sewa tersebut sesuai dengan PSAK
i116 paragraf 6.

(d)

mengeluarkan biaya langsung awal (lihat paragraf D9E) dari pengukuran aset hak-guna pada
tanggal transisi ke SAK-I.
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(e)
D9E

menggunakan peninjauan ke belakang (hindsight), seperti dalam menentukan masa sewa jika
kontrak mencakup opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa.

Pembayaran sewa, penyewa, tingkat bunga pinjaman incremental penyewa, tanggal awal sewa, biaya
langsung awal dan masa sewa adalah istilah dalam PSAK i116 dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan
arti yang sama.

D10-D11 [Dihapus]

Selisih penjabaran kumulatif
D12

D13

D13A

PSAK i221 mensyaratkan entitas:
(a)

untuk mengakui beberapa selisih penjabaran dalam penghasilan komprehensif lain dan
mengakumulasikannya dalam komponen terpisah dari ekuitas; dan

(b)

pada pelepasan kegiatan usaha luar negeri, untuk mereklasifikasi selisih penjabaran kumulatif
kegiatan usaha luar negeri tersebut (termasuk, jika dapat diterapkan, keuntungan dan kerugian
lindung nilai terkait) dari ekuitas ke laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian
pelepasan.

Akan tetapi, pengadopsi perdana tidak perlu tunduk pada persyaratan ini untuk selisih penjabaran kumulatif
yang telah ada pada tanggal transisi ke SAK-I. Jika pengadopsi perdana menggunakan pembebasan ini:
(a)

selisih penjabaran kumulatif untuk seluruh kegiatan usaha luar negeri dianggap nol pada tanggal
transisi ke SAK-I; dan

(b)

keuntungan atau kerugian atas pelepasan selanjutnya dari kegiatan usaha luar negeri tidak termasuk
selisih penjabaran yang timbul sebelum tanggal transisi ke SAK-I dan termasuk selisih penjabaran
yang timbul setelah tanggal tersebut.

Sebagai ganti penerapan paragraf D12 atau paragraf D13, entitas anak yang menggunakan pembebasan dalam
paragraf D16(a) dapat memilih, dalam laporan keuangannya, untuk mengukur selisih penjabaran kumulatif
untuk semua kegiatan usaha luar negeri pada jumlah tercatat yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan
konsolidasian entitas induk, berdasarkan tanggal transisi entitas induk ke SAK-I, jika tidak ada penyesuaian
yang dibuat untuk prosedur konsolidasi dan untuk dampak kombinasi bisnis di mana entitas induk
mengakuisisi entitas anak. Pemilihan serupa tersedia untuk entitas asosiasi atau ventura bersama yang
menggunakan pembebasan dalam paragraf D16(a).

Investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi
D14

D15

Ketika entitas menyusun laporan keuangan tersendiri, PSAK i227 mensyaratkan entitas untuk mencatat
investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi pada salah satu berikut ini:
(a)

pada biaya perolehan;

(b)

sesuai dengan PSAK i109; atau

(c)

menggunakan metode ekuitas seperti yang dideskripsikan dalam PSAK i228.

Jika pengadopsi perdana mengukur investasi tersebut pada biaya perolehan sesuai dengan PSAK i227, maka
entitas mengukur investasi tersebut pada satu jumlah berikut ini dalam laporan posisi keuangan awal
berdasarkan SAK-I tersendirinya:
(a)

biaya perolehan yang ditentukan sesuai dengan PSAK i227; atau

(b)

biaya perolehan bawaan. Biaya perolehan bawaan investasi ini merupakan:
(i)

nilai wajar pada tanggal transisi ke SAK-I dalam laporan keuangan tersendiri entitas;
atau

(ii)

jumlah tercatat berdasarkan standar akuntansi sebelumnya pada tanggal tersebut.

Pengadopsi perdana dapat memilih salah satu (i) atau (ii) di atas untuk mengukur investasinya
dalam setiap entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi jika entitas memilih menggunakan
biaya perolehan bawaan.
D15A

Jika pengadopsi perdana mencatat investasinya menggunakan prosedur metode ekuitas seperti yang
dijelaskan dalam PSAK i228:
(a)

pengadopsi perdana menerapkan pembebasan untuk kombinasi bisnis masa lalu (Lampiran C)
terhadap akuisisi investasi tersebut.
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(b)

jika entitas menjadi pengadopsi perdana untuk laporan keuangan tersendiri lebih dini daripada
untuk laporan keuangan konsolidasiannya, dan

(i)

lebih kemudian daripada entitas induknya, maka entitas menerapkan paragraf D16 dalam
laporan keuangan tersendirinya.

(ii)

lebih kemudian daripada entitas anaknya, maka entitas menerapkan paragraf D17 dalam
laporan keuangan tersendirinya.

Aset dan liabilitas entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura
bersama
D16

Jika suatu entitas anak menjadi pengadopsi perdana lebih kemudian daripada entitas induknya, maka entitas
anak tersebut, dalam laporan keuangannya, mengukur aset dan liabilitasnya pada salah satu berikut ini:
(a)

jumlah tercatat yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk,
berdasarkan tanggal transisi ke SAK-I entitas induk, jika tidak terdapat penyesuaian yang dibuat
untuk prosedur konsolidasi dan untuk dampak kombinasi bisnis yang didalamnya entitas induk
mengakuisisi entitas anak (pilihan ini tidak tersedia untuk entitas anak dari suatu entitas investasi,
seperti yang didefinisikan dalam PSAK i110, yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi); atau

(b)

jumlah tercatat yang disyaratkan oleh persyaratan lain dalam Pernyataan ini, berdasarkan tanggal
transisi ke SAK-I entitas anak. Jumlah tercatat tersebut dapat berbeda dengan yang dideskripsikan
dalam (a):
(i)

ketika pembebasan dalam Pernyataan ini menghasilkan pengukuran yang bergantung
pada tanggal transisi ke SAK-I.

(ii)

ketika kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan entitas anak berbeda
dari kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasian. Sebagai contoh, entitas
anak mungkin menggunakan kebijakan akuntansi model biaya dalam PSAK i216 Aset
Tetap, walaupun grup menggunakan model revaluasi.

Pemilihan serupa tersedia bagi entitas asosiasi atau ventura bersama yang menjadi pengadopsi perdana lebih
kemudian daripada entitas yang memiliki pengaruh signifikan atau pengendalian bersama atas entitas
asosisasi atau ventura bersama tersebut.
D17

Namun demikian, jika suatu entitas menjadi pengadopsi perdana yang lebih kemudian daripada entitas
anaknya (atau entitas asosiasi atau ventura bersama), maka entitas, dalam laporan keuangan
konsolidasiannya, mengukur aset dan liabilitas entitas anak (atau entitas asosiasi atau ventura bersama) pada
jumlah tercatat yang sama dengan yang ada dalam laporan keuangan entitas anak (atau entitas asosiasi atau
ventura bersama), setelah menyesuaikan untuk penyesuaian akuntansi konsolidasi dan ekuitas dan untuk
dampak kombinasi bisnis yang didalamnya entitas mengakuisisi entitas anak. Terlepas dari persyaratan ini,
entitas induk noninvestasi tidak menerapkan pengecualian untuk konsolidasi yang digunakan oleh entitas
anak yang merupakan entitas investasi. Demikian pula, jika entitas induk menjadi pengadopsi perdana
untuk laporan keuangan tersendiri lebih dini atau lebih kemudian dari laporan keuangan konsolidasiannya,
maka entitas induk mengukur aset dan liabilitasnya pada jumlah yang sama dalam kedua laporan keuangan
tersebut, kecuali untuk penyesuaian konsolidasi.

Instrumen keuangan majemuk
D18

PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian mensyaratkan entitas untuk memisahkan instrumen keuangan
majemuk pada tanggal insepsi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas terpisah. Jika komponen liabilitas
tidak lagi terutang, penerapan retrospektif PSAK i232 melibatkan pemisahan dua bagian ekuitas. Bagian
pertama adalah dalam saldo laba dan merepresentasikan bunga kumulatif yang bertambah pada komponen
liabilitas. Bagian lainnya merepresentasikan komponen ekuitas awal. Namun, sesuai dengan Pernyataan ini,
pengadopsi perdana tidak perlu memisahkan kedua bagian ini jika komponen liabilitas tidak lagi terutang
pada tanggal transisi ke SAK-I.

Penetapan instrumen keuangan yang diakui sebelumnya
D19

24

PSAK i109 mengizinkan liabilitas keuangan (sepanjang memenuhi kriteria tertentu) untuk ditetapkan sebagai
liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Terlepas dari persyaratan ini, entitas diizinkan untuk
menetapkan, pada tanggal transisi ke IFRS, liabilitas keuangan sebagai pada nilai wajar melalui laba rugi
sepanjang liabilitas tersebut memenuhi kriteria dalam PSAK i109 paragraf 4.2.2 pada tanggal tersebut.
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D19A

Entitas dapat menetapkan aset keuangan sebagai yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan
PSAK i109 paragraf 4.1.5 berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal transisi ke SAK-I.

D19B

Entitas dapat menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas sebagai pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.7.5 berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada
tanggal transisi ke SAK-I.

D19C

Untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi, entitas menentukan apakah perlakuan dalam PSAK i109 paragraf 5.7.7 akan menciptakan
ketidaksesuaian akuntansi (accounting mismatch) dalam laba rugi berdasarkan fakta dan keadaan yang ada
pada tanggal transisi ke SAK-I.

Pengukuran nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan
pada pengakuan awal
D20

Terlepas dari persyaratan paragraf 7 dan 9, entitas dapat menerapkan persyaratan dalam PSAK i109 paragraf
B5.1.2A(b) secara prospektif untuk transaksi yang dilakukan pada atau setelah tanggal transisi ke SAK-I.

Liabilitas aktivitas purnaoperasi (decommissioning) yang
termasuk dalam biaya perolehan aset tetap
D21

D21A

ISAK i101 Perubahan dalam Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa
mensyaratkan perubahan spesifik dalam liabilitas aktivitas purnaoperasi, restorasi, atau liabilitas serupa untuk
ditambahkan atau dikurangkan dari biaya perolehan aset yang terkait; jumlah terdepresiasi yang disesuaikan
dari aset kemudian didepresiasi secara prospektif selama sisa masa manfaatnya. Pengadopsi perdana tidak
perlu memenuhi persyaratan ini untuk perubahan dalam liabilitas tersebut yang terjadi sebelum tanggal
transisi ke SAK-I. Jika pengadopsi perdana menggunakan pembebasan ini, maka pengadopsi perdana
tersebut:
(a)

mengukur liabilitas pada tanggal transisi ke SAK-I sesuai dengan PSAK i237;

(b)

sepanjang liabilitas tersebut berada dalam ruang lingkup ISAK i101, mengestimasi jumlah yang
seharusnya termasuk dalam biaya perolehan aset terkait ketika liabilitas pertama kali muncul,
dengan mendiskontokan liabilitas tersebut sampai pada tanggal tersebut menggunakan estimasi
terbaik dari tingkat diskonto yang telah disesuaikan dengan risiko historis yang seharusnya berlaku
untuk liabilitas tersebut selama periode intervensi; dan

(c)

menghitung akumulasi depresiasi dari jumlah tersebut, pada tanggal transisi ke SAK-I,
berdasarkan estimasi kini masa manfaat aset, menggunakan kebijakan depresiasi yang diadopsi
oleh entitas sesuai dengan SAK-I.

Entitas yang menggunakan pembebasan dalam paragraf D8A(b) (untuk aset minyak dan gas dalam tahap
pengembangan atau produksi yang dicatat pada pusat biaya yang mencakup seluruh properti di area geografis
yang luas berdasarkan standar akuntansi sebelumnya), daripada menerapkan paragraf D21 atau ISAK i101:
(a)

mengukur liabilitas aktivitas purnaoperasi, restorasi, dan liabilitas serupa pada tanggal transisi ke
SAK-I sesuai dengan PSAK i237; dan

(b)

mengakui secara langsung dalam saldo laba selisih antara jumlah tersebut dan jumlah tercatat
liabilitas tersebut pada tanggal transisi ke SAK-I yang ditentukan berdasarkan standar akuntansi
sebelumnya yang digunakan entitas.

Aset keuangan atau aset tidak berwujud dicatat sesuai dengan
ISAK i112
D22

Pengadopsi perdana dapat menerapkan ketentuan transisi dalam ISAK i112.

Biaya pinjaman
D23

Pengadopsi perdana dapat memilih untuk menerapkan persyaratan PSAK i223 sejak tanggal transisi atau
sejak tanggal yang lebih dini sebagaimana diperkenankan oleh PSAK i223 paragraf 28. Sejak tanggal entitas
yang menerapkan pembebasan ini mulai menerapkan PSAK i223, entitas:

(a)

tidak menyajikan kembali komponen biaya pinjaman yang dikapitalisasi berdasarkan standar akuntansi
sebelumnya dan yang termasuk dalam jumlah tercatat aset pada tanggal tersebut; dan
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(b)

mencatat biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut sesuai dengan PSAK i223, termasuk
biaya pinjaman yang timbul pada atau setelah tanggal tersebut pada aset kualifikasian yang sedang dalam
konstruksi.

D24

[Dihapus]

Pengakhiran liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas
D25

Pengadopsi perdana dapat menerapkan ketentuan transisi dalam ISAK i119 Pengakhiran Liabilitas Keuangan
dengan Instrumen Ekuitas.

Hiperinflasi berat
D26

Jika suatu entitas memiliki mata uang fungsional yang dulu, atau sekarang, merupakan mata uang dari
ekonomi hiperinflasi, maka entitas menentukan apakah mata uang tersebut mengalami hiperinflasi berat
sebelum tanggal transisi ke SAK-I. Ini berlaku untuk entitas yang mengadopsi SAK-I untuk pertama kalinya,
serta entitas yang sebelumnya telah menerapkan SAK-I.

D27

Mata uang ekonomi hiperinflasi mengalami hiperinflasi berat jika memiliki kedua karakteristik berikut:
(a)

indeks harga umum yang andal tidak tersedia untuk semua entitas dengan transaksi dan saldo dalam
mata uang tersebut.

(b)

tidak terdapat pertukaran antara mata uang tersebut dan mata uang asing yang relatif stabil.

D28

Mata uang fungsional suatu entitas tidak lagi mengalami hiperinflasi berat pada tanggal normalisasi mata
uang fungsional. Yakni tanggal ketika mata uang fungsional tidak lagi memiliki salah satu, atau keduanya,
karakteristik dalam paragraf D27, atau ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional entitas ke mata
uang yang tidak mengalami hiperinflasi berat.

D29

Ketika tanggal transisi entitas ke SAK-I adalah pada, atau setelah, tanggal normalisasi mata uang fungsional,
entitas dapat memilih untuk mengukur seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki sebelum tanggal normalisasi
mata uang fungsional pada nilai wajar pada tanggal transisi ke SAK-I. Entitas dapat menggunakan nilai wajar
tersebut sebagai biaya perolehan bawaan aset dan liabilitas tersebut dalam laporan posisi keuangan awal
berdasarkan SAK-I.

D30

Ketika tanggal normalisasi mata uang fungsional jatuh dalam periode komparatif 12 bulan, periode
komparatif tersebut mungkin kurang dari 12 bulan, sepanjang laporan keuangan lengkap (seperti yang
dipersyaratkan oleh PSAK i201 paragraf 10) dibuat untuk periode yang lebih pendek tersebut.

Pengaturan bersama
D31

Pengadopsi perdana dapat menerapkan ketentuan transisi dalam PSAK i111 dengan pengecualian berikut:
(a)

Ketika menerapkan ketentuan transisi dalam
ketentuan ini pada tanggal transisi ke SAK-I.

PSAK i111, pengadopsi perdana menerapkan

(b)

Ketika mengubah dari konsolidasi proporsional ke metode ekuitas, pengadopsi perdana menguji
penurunan nilai investasi sesuai dengan PSAK i236 pada tanggal transisi ke SAK-I, terlepas dari
apakah terdapat indikasi bahwa investasi mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai
yang dihasilkan diakui sebagai penyesuaian saldo laba pada tanggal transisi ke SAK-I.

Biaya pengupasan tanah dalam tahap produksi pada tambang
terbuka
D32

Pengadopsi perdana dapat menerapkan ketentuan transisi yang ditetapkan dalam ISAK i120 Biaya
Pengupasan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka paragraf A1 sampai A4. Dalam paragraf
tersebut, referensi ke tanggal efektif diinterpretasikan sebagai tanggal 1 Januari 2013 atau dimulainya periode
pelaporan pertama berdasarkan SAK-I, mana yang lebih kemudian.

Penetapan kontrak untuk membeli atau menjual item
nonkeuangan
D33

26

PSAK i109 mengizinkan beberapa kontrak untuk membeli atau menjual item nonkeuangan untuk ditetapkan,
pada saat insepsi, sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lihat PSAK i109 paragraf 2.5). Terlepas
dari persyaratan ini suatu entitas diizinkan untuk menetapkan, pada tanggal transisi ke SAK-I, kontrak yang
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telah ada pada tanggal tersebut untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tetapi hanya jika kontrak
tersebut memenuhi persyaratan PSAK i109 paragraf 2.5 pada tanggal tersebut. dan entitas menetapkan untuk
seluruh kontrak serupa.

Pendapatan
D34

Pengadopsi perdana dapat menerapkan ketentuan transisi dalam PSAK i115 paragraf C5. Dalam paragraf
tersebut, referensi ke 'tanggal penerapan awal' diinterpretasikan sebagai dimulainya periode pelaporan
pertama berdasarkan SAK-I. Jika pengadopsi perdana memutuskan untuk menerapkan ketentuan transisi
tersebut, maka pengadopsi perdana juga menerapkan PSAK i115 paragraf C6.

D35

Pengadopsi perdana tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali kontrak yang telah selesai sebelum
periode paling awal yang disajikan. Kontrak yang telah selesai adalah kontrak yang entitas telah
mengalihkan seluruh barang atau jasa teridentifikasi sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya.

Transaksi valuta asing dan imbalan di muka
D36

Pengadopsi perdana tidak perlu menerapkan ISAK i122 Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Di Muka atas
aset, beban, dan penghasilan dalam lingkup Interpretasi tersebut yang awalnya diakui sebelum tanggal transisi
ke SAK-I.
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Lampiran E
Pembebasan jangka pendek dalam penerapan SAK-I
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i101.

Pembebasan dari persyaratan untuk menyajikan kembali informasi
komparatif untuk PSAK i109
E1

Jika periode pelaporan pertama berdasarkan SAK-I suatu entitas dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2019 dan
entitas tersebut menerapkan versi lengkap PSAK i109 (terbit pada tahun 2014), maka informasi komparatif
dalam laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas tidak perlu sesuai dengan PSAK i107 Instrumen
Keuangan: Pengungkapan atau versi lengkap PSAK i109 (terbit pada tahun 2014), sepanjang pengungkapan
yang disyaratkan oleh PSAK i107 terkait dengan item dalam ruang lingkup PSAK i109. Bagi entitas tersebut,
referensi ke ‘tanggal transisi ke SAK-I’ berarti, dalam hal PSAK i107 dan PSAK i109 (2014) saja, dimulainya
periode pelaporan pertama berdasarkan SAK-I.

E2

Entitas yang memilih untuk menyajikan informasi komparatif yang tidak sesuai dengan PSAK i107 dan
versi lengkap PSAK i109 (terbit pada tahun 2014) dalam tahun pertama transisi:

E3-E7

(a)

menerapkan persyaratan standar akuntansi sebelumnya sebagai pengganti persyaratan PSAK i109
untuk informasi komparatif mengenai item dalam ruang lingkup PSAK i109.

(b)

mengungkapkan fakta tersebut bersama dengan dasar yang digunakan untuk menyusun informasi
tersebut.

(c)

memperlakukan penyesuaian antara laporan posisi keuangan pada tanggal pelaporan periode
komparatif (yakni laporan posisi keuangan yang mencakup informasi komparatif berdasarkan
standar akuntansi sebelumnya) dan laporan posisi keuangan sejak dimulainya periode pelaporan
pertama berdasarkan SAK-I (yakni periode pertama yang mencakup informasi yang patuh pada
PSAK i107 dan versi lengkap PSAK i109 (terbit pada tahun 2014)) yang timbul dari perubahan
kebijakan akuntansi dan memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK i208 paragraf
28(a)-(e) dan (f)(i). Paragraf 28(f)(i) berlaku hanya pada jumlah yang disajikan dalam laporan
posisi keuangan pada tanggal pelaporan periode komparatif.

(d)

menerapkan PSAK i201 paragraf 17(c) untuk memberikan pengungkapan tambahan jika kepatuhan
pada persyaratan spesifik dalam SAK-I tidak memadai untuk memungkinkan pengguna memahami
dampak transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain dalam posisi keuangan dan kinerja keuangan
entitas.

[Dihapus]

Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan
E8

28

Pengadopsi perdana yang tanggal transisi ke SAK-I adalah sebelum tanggal 1 Juli 2017 dapat memilih untuk
tidak mencerminkan penerapan ISAK i123 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan untuk
informasi komparatif dalam laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I. Entitas yang membuat pilihan
tersebut mengakui dampak kumulatif penerapan ISAK i123 sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal
(atau komponen lain ekuitas, mana yang lebih sesuai) saat dimulainya periode pelaporan pertama berdasarkan
SAK-I.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i102 Pembayaran Berbasis Saham (PSAK i102) terdiri dari paragraf 1–64
dan Lampiran A-B. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak tebal mengatur
prinsip utama. Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran dicetak miring pada saat pertama kali muncul dalam
Pernyataan ini. Definisi dan istilah lainnya terdapat dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional.
PSAK i102 harus dibaca dalam konteks tujuan dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan
kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan secara eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i102
Pembayaran Berbasis Saham
Tujuan
1

Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur pelaporan keuangan entitas yang melakukan transaksi
pembayaran berbasis saham. Secara khusus, Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan dampak
transaksi pembayaran berbasis saham dalam laba rugi dan posisi keuangan, termasuk beban yang berhubungan
dengan transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan.

Ruang lingkup
2

Entitas menerapkan PSAK ini untuk akuntansi seluruh transaksi pembayaran berbasis saham, tanpa tergantung
apakah entitas dapat mengidentifikasi secara spesifik beberapa atau seluruh barang atau jasa yang diterima,
termasuk:
(a)

transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas;

(b)

transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas; dan

(c)

transaksi entitas menerima atau memperoleh barang atau jasa dan syarat pengaturannya
memberikan pilihan kepada entitas atau pemasok barang atau jasa mengenai penyelesaian transaksi
apakah dengan kas (atau aset lain) atau dengan penerbitan instrumen ekuitas;

kecuali sebagaimana yang tercantum di paragraf 3A–6. Dengan tidak adanya barang atau jasa teridentifikasi
secara spesifik, keadaan lain dapat mengindikasikan bahwa barang atau jasa telah (atau akan) diterima, dalam
kasus tersebut diterapkan PSAK ini.
3

[Dihapus]

3A

Transaksi pembayaran berbasis saham dapat diselesaikan oleh entitas lain dalam kelompok usaha (atau
pemegang saham entitas manapun dalam kelompok usaha) atas nama entitas yang menerima atau memperoleh
barang atau jasa. Paragraf 2 juga diterapkan untuk entitas yang:
(a)

menerima barang atau jasa ketika entitas lain dalam kelompok usaha (atau pemegang saham entitas
manapun dalam kelompok usaha) yang sama memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi
pembayaran berbasis saham; atau

(b)

memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi pembayaran berbasis saham ketika entitas lain
dalam kelompok usaha yang sama menerima barang atau jasa;

kecuali transaksi tersebut secara jelas untuk tujuan selain pembayaran barang atau jasa yang dipasok kepada
entitas yang menerimanya.
4

Untuk tujuan PSAK ini, transaksi dengan karyawan (atau pihak lain) dalam kapasitasnya sebagai pemegang
instrumen ekuitas entitas bukan merupakan transaksi pembayaran berbasis saham. Sebagai contoh, jika entitas
memberikan kepada seluruh pemegang kelas instrumen ekuitas tertentu, hak untuk memperoleh tambahan
instrumen ekuitas entitas pada harga yang lebih rendah dari nilai wajarnya, dan karyawan menerima hak
tersebut karena mereka adalah pemegang kelas instrumen ekuitas tertentu tersebut, maka pemberian atau
eksekusi hak tersebut tidak tunduk pada persyaratan dalam PSAK ini.

5

Sebagaimana dijelaskan di paragraf 2, PSAK ini diterapkan untuk transaksi pembayaran berbasis saham ketika
entitas memperoleh atau menerima barang atau jasa. Barang meliputi antara lain persediaan, perlengkapan,
aset tetap, aset takberwujud, dan aset nonkeuangan lain. Akan tetapi, entitas tidak menerapkan PSAK ini untuk
transaksi di mana entitas memperoleh barang sebagai bagian dari aset neto yang diperoleh dalam kombinasi
bisnis sebagaimana diatur dalam PSAK i103 Kombinasi Bisnis (yang direvisi pada tahun 2008), dalam
kombinasi entitas atau bisnis sepengendali sebagaimana dijelaskan dalam PSAK i103 paragraf B1–B4, atau
kontribusi dari suatu bisnis dalam rangka pembentukan suatu ventura bersama sebagaimana didefinisikan
dalam PSAK i111 Pengaturan Bersama. Oleh karena itu, instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi
bisnis yang ditukar dengan pengendalian atas pihak yang diakuisisi tidak termasuk dalam PSAK ini. Akan
tetapi, instrumen ekuitas yang diberikan kepada karyawan entitas yang diakuisisi dalam kapasitas mereka
sebagai karyawan (contohnya sebagai imbalan atas jasa berkelanjutan) termasuk dalam ruang lingkup PSAK
ini. Serupa dengan hal tersebut, pembatalan, penggantian, atau modifikasi lain dari pengaturan pembayaran
berbasis saham yang diakibatkan oleh kombinasi bisnis atau restrukturisasi ekuitas lain dicatat sesuai dengan
PSAK ini. PSAK i103 memberikan pedoman tentang penentuan apakah instrumen ekuitas yang diterbitkan
dalam kombinasi bisnis adalah bagian dari imbalan dialihkan yang ditukar dengan pengendalian atas pihak

4
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yang diakuisisi (dan oleh karena itu termasuk dalam ruang lingkup PSAK i103) atau sebagai imbalan atas jasa
berkelanjutan yang diakui dalam periode pasca-kombinasi bisnis (dan karena itu termasuk dalam ruang lingkup
PSAK ini).
6

PSAK ini tidak diterapkan untuk transaksi pembayaran berbasis saham ketika entitas menerima atau
memperoleh barang atau jasa dalam suatu kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK i232 Instrumen
Keuangan: Penyajian (yang direvisi pada tahun 2003)1 paragraf 8–10 atau PSAK i109 Instrumen Keuangan
paragraf 2.4-27.

6A

PSAK ini menggunakan istilah “nilai wajar” dengan cara yang berbeda dalam beberapa hal dari definisi nilai
wajar dalam PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar. Oleh karena itu, ketika menerapkan PSAK i102 entitas
mengukur nilai wajar sesuai dengan PSAK ini, bukan PSAK i113.

Pengakuan
7

Entitas mengakui barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis
saham ketika entitas memperoleh barang atau pada saat jasa tersebut diterima. Entitas mengakui suatu
kenaikan terkait di ekuitas jika barang atau jasa diterima dalam transaksi pembayaran berbasis saham
yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, atau suatu liabilitas jika barang atau jasa diperoleh dalam
transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas.

8

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

9

Secara umum, beban timbul dari konsumsi barang atau jasa. Sebagai contoh, secara umum jasa dikonsumsi
segera, dalam hal ini beban diakui ketika pihak lawan memberikan jasa. Barang mungkin dikonsumsi selama
periode waktu tertentu atau, dalam hal persediaan, dijual di kemudian hari, dalam hal ini beban diakui ketika
barang dikonsumsi atau dijual. Akan tetapi, kadang-kadang beban perlu diakui sebelum barang atau jasa
dikonsumsi atau dijual karena barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset.
Sebagai contoh, entitas mungkin memperoleh barang sebagai bagian dari tahap riset proyek pengembangan
produk baru. Meskipun belum dikonsumsi, barang tersebut mungkin tidak memenuhi kualifikasi untuk diakui
sebagai aset berdasarkan PSAK yang relevan.

Transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan
instrumen ekuitas
Tinjauan umum
10

Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas
mengukur barang atau jasa yang diterima, dan kenaikan terkait di ekuitas, secara langsung, pada nilai
wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara
andal. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar barang atau jasa yang diterima secara andal,
maka entitas mengukur nilai barang dan jasa tersebut dan kenaikan terkait di ekuitas, secara tidak
langsung, dengan mengacu pada2 nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan.

11

Untuk menerapkan persyaratan paragraf 10 atas transaksi dengan karyawan dan pihak lain yang memberikan
jasa serupa dengan karyawan3, entitas mengukur nilai wajar jasa yang diterima dengan mengacu pada nilai
wajar instrumen ekuitas yang diberikan, karena pada umumnya tidak mungkin untuk mengestimasi nilai wajar
jasa yang diterima secara andal, sebagaimana dijelaskan di paragraf 12. Nilai wajar instrumen ekuitas tersebut
diukur pada tanggal pemberian.

12

Secara umum, saham, opsi saham, atau instrumen ekuitas lain diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari
paket remunerasi, sebagai tambahan dari gaji tunai dan imbalan kerja lain. Biasanya, tidak memungkinkan
untuk mengukur secara langsung jasa yang diterima untuk komponen tertentu dari paket remunerasi karyawan.
Tidak memungkinkan juga untuk mengukur nilai wajar dari jumlah paket remunerasi secara terpisah, tanpa
mengukur secara langsung nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Selanjutnya, saham atau opsi saham
kadang diberikan sebagai bagian dari pengaturan bonus, dan bukan sebagai bagian dari remunerasi pokok,

1

Judul PSAK i232 diamendemen pada tahun 2005.
PSAK ini menggunakan istilah “mengacu pada” dan bukan “sebesar” karena transaksi pada akhirnya diukur dengan mengalikan
nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, yang diukur pada tanggal sebagaimana disebutkan di paragraf 11 atau 13 (mana yang
dapat diterapkan), dengan jumlah instrumen ekuitas yang vest sebagaimana dijelaskan di paragraf 20.
Selanjutnya dalam PSAK ini, seluruh acuan mengenai karyawan juga mencakup pihak lain yang memberikan jasa serupa dengan
karyawan.

2

3
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contohnya sebagai insentif kepada karyawan untuk tetap bekerja di entitas atau untuk menghargai mereka atas
usahanya dalam meningkatkan kinerja entitas. Dengan memberikan saham atau opsi saham, sebagai tambahan
atas remunerasi lain, entitas membayarkan remunerasi tambahan untuk memperoleh manfaat tambahan.
Mengestimasi nilai wajar dari manfaat tambahan tersebut sepertinya akan sulit. Disebabkan oleh kesulitan
untuk mengukur secara langsung nilai wajar jasa yang diterima, entitas mengukur nilai wajar jasa karyawan
yang diterima dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan.
13

Untuk menerapkan persyaratan paragraf 10 atas transaksi dengan pihak selain karyawan, terdapat praduga
yang dapat dibantah (rebuttable presumption) bahwa nilai wajar barang atau jasa yang diterima dapat
diestimasi secara andal. Nilai wajar tersebut diukur pada tanggal entitas menerima barang atau pihak lawan
memberikan jasa. Dalam kasus yang jarang terjadi, jika entitas membantah praduga ini (rebut the presumption)
karena entitas tidak dapat mengestimasi secara andal nilai wajar barang dan jasa yang diterima, maka entitas
mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan terkait di ekuitas, secara tidak langsung, dengan
mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, yang diukur pada tanggal entitas menerima barang
atau pihak lawan memberikan jasa.

13A

Secara khusus, jika imbalan teridentifikasi yang diterima (jika ada) oleh entitas tampak kurang dari nilai wajar
instrumen ekuitas yang diberikan atau liabilitas yang timbul, biasanya kondisi ini mengindikasikan bahwa
imbalan lain (yaitu barang atau jasa tidak teridentifikasi) telah (atau akan) diterima oleh entitas. Entitas
mengukur barang atau jasa teridentifikasi yang diterima sesuai dengan PSAK ini. Entitas mengukur barang
atau jasa tidak teridentifikasi yang diterima (atau akan diterima) sebesar selisih antara nilai wajar pembayaran
berbasis saham dan nilai wajar setiap barang atau jasa teridentifikasi yang diterima (atau akan diterima).
Entitas mengukur barang atau jasa tidak teridentifikasi yang diterima tersebut pada tanggal pemberian. Akan
tetapi, untuk transaksi yang diselesaikan dengan kas, liabilitas diukur kembali pada akhir periode pelaporan
sampai transaksi ini diselesaikan sesuai dengan paragraf 30–33.

Transaksi atas jasa yang diterima
14

Jika instrumen ekuitas yang diberikan vest dengan segera, maka pihak lawan tidak disyaratkan untuk
menyelesaikan periode jasa tertentu sebelum mejadi berhak tanpa syarat atas instrumen ekuitas tersebut.
Dalam hal tidak ada bukti yang menunjukkan keadaan sebaliknya, entitas mengasumsikan bahwa jasa yang
diberikan pihak lawan telah diterima sebagai imbalan atas instrumen ekuitas. Dalam kasus ini, pada tanggal
pemberian entitas mengakui jasa yang diterima secara penuh beserta dengan kenaikan terkait di ekuitas.

15

Jika instrumen ekuitas yang diberikan tidak vest sampai dengan pihak lawan menyelesaikan periode jasa
tertentu, maka entitas mengasumsikan bahwa jasa yang akan diberikan oleh pihak lawan sebagai imbalan atas
instrumen ekuitas tersebut akan diterima di masa depan selama periode vesting. Entitas mencatat jasa tersebut
ketika diberikan oleh pihak lawan selama periode vesting, dengan kenaikan terkait pada ekuitas. Sebagai
contoh:
(a)

jika karyawan diberikan opsi saham dengan syarat menyelesaikan bekerja selama tiga tahun, maka
entitas mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan karyawan, sebagai imbalan atas pemberian opsi
saham, akan diterima di masa depan selama tiga tahun periode vesting tersebut.

(b)

jika seorang karyawan diberikan opsi saham dengan syarat pencapaian kondisi kinerja dan tetap
bekerja di entitas sampai dengan tercapainya kondisi kinerja tersebut, dan lama periode vesting
bervariasi bergantung pada kapan kondisi kinerja tersebut tercapai, maka entitas mengasumsikan
bahwa jasa yang akan diberikan karyawan sebagai imbalan atas opsi saham akan diterima di masa
depan selama periode vesting yang diperkirakan. Entitas mengestimasi lama periode vesting yang
diperkirakan pada tanggal pemberian, berdasarkan hasil pencapaian kondisi kinerja yang paling
memungkinkan. Jika kondisi kinerja yang dimaksud adalah kondisi pasar, maka estimasi lama
periode vesting yang diperkirakan konsisten dengan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi
nilai wajar opsi yang diberikan, dan selanjutnya tidak direvisi. Jika kondisi kinerja yang dimaksud
bukan merupakan kondisi pasar, maka entitas merevisi estimasi lama periode vesting tersebut, jika
diperlukan, jika informasi selanjutnya mengindikasikan bahwa lama periode vesting berbeda
dengan estimasi sebelumnya.

Transaksi yang diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen
ekuitas yang diberikan
Penentuan nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan
16

6

Untuk transaksi yang diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, entitas
mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan pada tanggal pengukuran berdasarkan harga pasar,
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jika tersedia, dengan mempertimbangkan syarat dan kondisi pemberian instrumen ekuitas tersebut (bergantung
pada persyaratan paragraf 19–22).
17

Jika harga pasar tidak tersedia, maka entitas mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan dengan
menggunakan teknik penilaian untuk mengestimasi harga instrumen ekuitas tersebut pada tanggal pengukuran
dalam transaksi yang wajar antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pemahaman yang memadai. Teknik
penilaian tersebut konsisten dengan metodologi penilaian yang diterima umum dalam menentukan harga
instrumen keuangan, dan memasukkan seluruh faktor dan asumsi yang dipertimbangkan pelaku pasar yang
berkeinginan dan memiliki pemahaman yang memadai dalam penentuan harga (bergantung pada persyaratan
paragraf 19–22).

18

Lampiran B berisi pedoman lebih lanjut mengenai pengukuran nilai wajar saham dan opsi saham, dengan
memfokuskan pada syarat dan kondisi spesifik yang merupakan fitur umum dari pemberian saham atau opsi
saham kepada karyawan.

Perlakuan kondisi vesting
19

Pemberian instrumen ekuitas mungkin dengan syarat pemenuhan kondisi vesting tertentu. Sebagai contoh,
pemberian saham atau opsi saham kepada seorang karyawan biasanya mensyaratkan karyawan tetap bekerja
di entitas sampai dengan jangka waktu tertentu. Mungkin terdapat kondisi kinerja yang harus dipenuhi, seperti
entitas mencapai pertumbuhan laba tertentu atau kenaikan tertentu pada harga sahamnya. Kondisi vesting,
selain kondisi pasar, tidak dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar saham atau opsi saham pada
tanggal pengukuran. Sebaliknya, kondisi vesting, selain kondisi pasar, dipertimbangkan dengan menyesuaikan
jumlah instrumen ekuitas yang termasuk dalam pengukuran jumlah transaksi sehingga, akhirnya, jumlah yang
diakui untuk barang atau jasa yang diterima sebagai imbalan atas instrumen ekuitas yang diberikan didasarkan
pada jumlah instrumen ekuitas yang akhirnya vest. Dengan demikian, secara kumulatif, tidak ada jumlah yang
diakui untuk barang atau jasa yang diterima jika instrumen ekuitas yang diberikan tidak vest karena kegagalan
memenuhi kondisi vesting, selain dari kondisi pasar, sebagai contoh, pihak lawan gagal menyelesaikan periode
jasa tertentu atau kondisi kinerja tidak dipenuhi, bergantung pada persyaratan paragraf 21.

20

Untuk menerapkan persyaratan paragraf 19, entitas mengakui jumlah barang atau jasa yang diterima selama
periode vesting berdasarkan estimasi terbaik yang tersedia atas jumlah instrumen ekuitas yang diperkirakan
akan vest dan merevisi estimasi tersebut, jika diperlukan, jika informasi selanjutnya mengindikasikan bahwa
jumlah instrumen ekuitas yang diperkirakan akan vest berbeda dari estimasi sebelumnya. Pada tanggal vesting,
entitas merevisi estimasi tersebut untuk menyamakan jumlah instrumen ekuitas yang akhirnya vest, bergantung
pada persyaratan paragraf 21.

21

Kondisi pasar, seperti target harga saham yang menjadi persyaratan vesting (atau ketereksekusian),
dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Oleh karena itu, untuk
pemberian instrumen ekuitas dengan kondisi pasar, entitas mengakui barang atau jasa yang diterima dari pihak
lawan yang memenuhi seluruh kondisi vesting lain (contohnya jasa yang diterima dari karyawan yang tetap
bekerja selama periode jasa tertentu), tanpa memperhatikan apakah kondisi pasar tersebut dipenuhi.

Perlakuan kondisi non-vesting
21A

Serupa dengan hal tersebut, entitas mempertimbangkan seluruh kondisi non-vesting ketika mengestimasi nilai
wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Oleh karena itu, untuk pemberian instrumen ekuitas dengan kondisi
non-vesting, entitas mengakui barang atau jasa yang diterima dari pihak lawan yang memenuhi seluruh kondisi
vesting yang bukan kondisi pasar (contohnya jasa yang diterima dari karyawan yang tetap bekerja selama
periode jasa tertentu), tanpa memperhatikan apakah kondisi non-vesting tersebut dipenuhi.

Perlakuan fitur penambahan kembali
22

Untuk opsi dengan fitur penambahan kembali, fitur tersebut tidak dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai
wajar opsi yang diberikan pada tanggal pengukuran. Sebaliknya, opsi penambahan kembali dicatat sebagai
pemberian opsi baru, jika dan ketika opsi penambahan kembali selanjutnya diberikan.

Setelah tanggal vesting
23

Setelah mengakui barang atau jasa yang diterima sesuai dengan paragraf 10–22, dan kenaikan terkait di
ekuitas, entitas tidak membuat penyesuaian selanjutnya terhadap total ekuitas setelah tanggal vesting. Sebagai
contoh, entitas selanjutnya tidak membalik jumlah yang diakui untuk jasa yang diterima dari karyawan jika
instrumen ekuitas yang vest kemudian menjadi hangus (forfeit), atau dalam hal opsi saham, opsi tersebut tidak
dieksekusi. Akan tetapi, persyaratan ini tidak melarang entitas untuk mengakui pengalihan dalam ekuitas, yaitu
pengalihan dari satu komponen ekuitas ke komponen ekuitas lain.
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Jika nilai wajar instrumen ekuitas tidak dapat diestimasi secara andal
24

25

Persyaratan paragraf 16–23 diterapkan ketika entitas disyaratkan untuk mengukur transaksi pembayaran
berbasis saham dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Dalam kasus yang jarang
terjadi, entitas mungkin tidak dapat mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan secara andal
pada tanggal pengukuran, sesuai dengan persyaratan paragraf 16–22. Dalam kasus yang jarang terjadi ini,
entitas:
(a)

mengukur instrumen ekuitas pada nilai intrinsiknya, awalnya pada tanggal entitas memperoleh
barang atau pihak lawan menyerahkan jasa dan selanjutnya pada setiap akhir periode pelaporan dan
pada tanggal penyelesaian akhir, dengan setiap perubahan nilai instrinsik diakui dalam laba rugi.
Untuk pemberian opsi saham, pengaturan pembayaran berbasis saham akhirnya diselesaikan ketika
opsi dieksekusi, hangus (contohnya pada saat penghentian kontrak kerja) atau tidak dilaksanakan
(contohnya pada akhir masa opsi).

(b)

mengakui barang atau jasa yang diterima berdasarkan jumlah instrumen ekuitas yang akhirnya vest
atau (jika dapat diterapkan) akhirnya dieksekusi. Untuk menerapkan persyaratan ini pada opsi
saham, sebagai contoh, entitas mengakui barang atau jasa yang diterima selama periode vesting,
jika ada, sesuai dengan paragraf 14 dan 15, kecuali bahwa persyaratan dalam paragraf 15(b) yang
berkaitan dengan kondisi pasar tidak dapat diterapkan. Jumlah yang diakui untuk barang atau jasa
yang diterima selama periode vesting didasarkan pada jumlah opsi saham yang diperkirakan akan
vest. Entitas merevisi estimasi tersebut, jika diperlukan, jika informasi selanjutnya
mengindikasikan bahwa jumlah opsi saham yang diperkirakan akan vest berbeda dengan estimasi
sebelumnya. Pada tanggal vesting, entitas merevisi estimasi untuk menyamakan jumlah instrumen
ekuitas yang akhirnya vest. Setelah tanggal vesting, entitas membalik jumlah yang diakui untuk
barang dan jasa yang diterima jika opsi saham kemudian hangus, atau tidak dilaksanakan pada akhir
masa opsi saham.

Jika entitas menerapkan paragraf 24, maka entitas tersebut tidak perlu menerapkan paragraf 26–29, karena
modifikasi syarat dan kondisi pemberian instrumen ekuitas akan dipertimbangkan ketika menerapkan metode
nilai instrinsik sebagaimana diatur di paragraf 24. Akan tetapi, jika entitas menyelesaikan pemberian instrumen
ekuitas dengan menerapkan paragraf 24:
(a)

jika penyelesaian terjadi selama periode vesting, entitas mencatat penyelesaian tersebut sebagai
percepatan vesting, dan oleh karena itu segera mengakui jumlah yang seharusnya diakui untuk jasa
yang diterima selama sisa periode vesting.

(b)

setiap pembayaran yang dilakukan untuk penyelesaian dicatat sebagai pembelian kembali
instrumen ekuitas, yaitu sebagai pengurang ekuitas, kecuali jika pembayaran melebihi nilai
instrinsik instrumen ekuitas, yang diukur pada tanggal pembelian kembali. Kelebihan tersebut
diakui sebagai beban.

Modifikasi syarat dan kondisi pemberian instrumen ekuitas,
termasuk pembatalan dan penyelesaian
26

Entitas mungkin memodifikasi syarat dan kondisi pemberian instrumen ekuitas. Sebagai contoh, entitas
mengurangi harga eksekusi opsi yang diberikan kepada karyawan (yaitu menentukan kembali harga opsi),
yang meningkatkan nilai wajar opsi. Persyaratan paragraf 27–29 untuk mencatat dampak modifikasi tersebut
dinyatakan dalam konteks transaksi pembayaran berbasis saham dengan karyawan. Akan tetapi, persyaratan
tersebut juga diterapkan atas transaksi pembayaran berbasis saham dengan pihak lain selain karyawan yang
diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Untuk kasus yang terakhir, setiap
acuan di paragraf 27–29 mengenai tanggal pemberian diganti dengan mengacu pada tanggal entitas
memperoleh barang atau pihak lawan memberikan jasa.

27

Entitas mengakui, sekurang-kurangnya, jasa yang diterima yang diukur dengan nilai wajar instrumen ekuitas
yang diberikan pada tanggal pemberian, kecuali instrumen ekuitas tersebut tidak vest karena kegagalan
memenuhi kondisi vesting (selain kondisi pasar) yang ditentukan pada tanggal pemberian. Hal ini berlaku
tanpa memperhatikan setiap modifikasi terhadap syarat dan kondisi pemberian instrumen ekuitas, atau
pembatalan atau penyelesaian pemberian instrumen ekuitas tersebut. Sebagai tambahan, entitas mengakui
dampak modifikasi yang meningkatkan total nilai wajar pengaturan pembayaran berbasis saham atau
sebaliknya bermanfaat untuk karyawan. Pedoman untuk menerapkan persyaratan ini diberikan dalam
Lampiran B.

28

Jika pemberian instrumen ekuitas dibatalkan atau diselesaikan selama periode vesting (selain pemberian yang
dibatalkan karena hangus ketika kondisi vesting tidak dipenuhi):

8

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i102
(a)

entitas mencatat pembatalan atau penyelesaian sebagai percepatan vesting, dan oleh karena itu
segera mengakui jumlah yang seharusnya diakui untuk jasa yang diterima selama sisa periode
vesting.

(b)

setiap pembayaran kepada karyawan atas pembatalan atau penyelesaian pemberian dicatat sebagai
pembelian kembali kepentingan ekuitas, yaitu sebagai pengurang ekuitas, kecuali jika pembayaran
melebihi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, yang diukur pada tanggal pembelian
kembali. Kelebihan tersebut diakui sebagai beban. Akan tetapi, jika pengaturan pembayaran
berbasis saham mencakup komponen liabilitas, maka entitas mengukur kembali nilai wajar
liabilitas pada tanggal pembatalan atau penyelesaian. Setiap pembayaran yang dilakukan untuk
menyelesaikan komponen liabilitas dicatat sebagai pengurang liabilitas.

(c)

jika instrumen ekuitas baru diberikan kepada karyawan dan ketika pada tanggal pemberian
instrumen ekuitas baru tersebut entitas mengidentifikasi instrumen ekuitas baru yang diberikan
sebagai pengganti instrumen ekuitas yang dibatalkan, maka entitas mencatat pemberian instrumen
ekuitas pengganti dengan cara yang sama dengan modifikasi pemberian instrumen ekuitas awal,
sesuai dengan paragraf 27 dan pedoman dalam Lampiran B. Nilai wajar inkremental yang diberikan
merupakan selisih antara nilai wajar instrumen ekuitas pengganti dan nilai wajar neto instrumen
ekuitas yang dibatalkan, pada tanggal penggantian instrumen ekuitas diberikan. Nilai wajar neto
instrumen ekuitas yang dibatalkan merupakan nilai wajar instrumen ekuitas, sesaat sebelum
pembatalan, dikurangi dengan jumlah pembayaran kepada karyawan atas pembatalan instrumen
ekuitas yang dicatat sebagai pengurang ekuitas sesuai dengan huruf (b) di atas. Jika entitas tidak
mengidentifikasi instrumen ekuitas baru yang diberikan tersebut sebagai instrumen ekuitas
pengganti untuk instrumen ekuitas yang dibatalkan, maka entitas mencatat instrumen ekuitas baru
tersebut sebagai pemberian instrumen ekuitas baru.

28A

Jika entitas atau pihak lawan dapat memilih untuk memenuhi atau tidak memenuhi kondisi non-vesting, maka
entitas memperlakukan kegagalan entitas atau pihak lawan untuk memenuhi kondisi non-vesting tersebut
selama periode vesting sebagai pembatalan.

29

Jika entitas membeli kembali instrumen ekuitas yang telah vest, maka pembayaran yang dilakukan kepada
karyawan dicatat sebagai pengurang ekuitas, kecuali jika pembayaran tersebut melebihi nilai wajar instrumen
ekuitas yang dibeli kembali, yang diukur pada tanggal pembelian kembali. Setiap kelebihan pembayaran
tersebut diakui sebagai beban.

Transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas
30

Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, entitas mengukur barang
atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas, dengan tunduk pada
persyaratan dalam paragraf 31-33D. Sampai dengan liabilitas diselesaikan, entitas mengukur kembali
nilai wajar liabilitas pada setiap akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian, dengan setiap
perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi pada periode tersebut.

31

Sebagai contoh, entitas mungkin memberi karyawan hak atas kenaikan harga saham sebagai bagian dari paket
remunerasi, karyawan akan memperoleh hak atas pembayaran kas di masa depan (dan bukan instrumen
ekuitas), berdasarkan kenaikan harga saham entitas dari tingkat tertentu selama periode waktu tertentu.
Sebagai alternatif, entitas mungkin memberi karyawan hak untuk menerima pembayaran kas di masa depan
dengan memberikan hak atas saham (termasuk saham yang akan diterbitkan karena adanya eksekusi opsi
saham) yang dapat ditebus, baik karena diwajibkan (sebagai contoh, karena penghentian kontrak kerja) atau
atas pilihan karyawan. Pengaturan ini adalah contoh dari transaksi pembayaran berbasis saham yang
diselesaikan dengan kas. Hak atas kenaikan harga saham digunakan untuk mengilustrasikan beberapa
persyaratan dalam paragraf 32-33D; akan tetapi, persyaratan pada paragraf tersebut diterapkan untuk seluruh
transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas.

32

Entitas mengakui jasa yang diterima, dan liabilitas untuk membayar jasa, pada saat karyawan memberikan
jasa. Sebagai contoh, beberapa hak atas kenaikan harga saham vest segera, dan karenanya karyawan tidak
disyaratkan untuk menyelesaikan masa kerja tertentu supaya berhak atas pembayaran kas. Tanpa bukti yang
menunjukkan sebaliknya, entitas mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan karyawan yang ditukar dengan
hak atas kenaikan harga saham telah diterima. Oleh karena itu, entitas segera mengakui jasa yang diterima dan
liabilitas untuk membayar karyawan tersebut. Jika hak atas kenaikan harga saham tidak vest sampai dengan
karyawan menyelesaikan masa kerja tertentu, maka entitas mengakui jasa yang diterima dan liabilitas untuk
membayar karyawan, pada saat karyawan memberikan jasa selama periode tersebut.

33

Liabilitas diukur, pada awalnya dan setiap akhir periode pelaporan sampai dengan diselesaikan, sebesar nilai
wajar hak atas kenaikan harga saham, dengan menerapkan model penetapan harga opsi, yang
mempertimbangkan syarat dan kondisi pemberian hak atas kenaikan harga saham, dan sejauh mana karyawan
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telah memberikan jasa sampai dengan tanggal pengukuran tersebut – dengan tunduk pada persyaratan dalam
paragraph 33A-33D. Entitas dapat memodifikasi persyaratan dan kondisi di mana pembayaran berbasis saham
yang diselesaikan dengan kas diberikan. Panduan atas modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham yang
mengubah klasifikasi dari diselesaikan dengan kas menjadi diselesaikan dengan instrumen ekuitas diberikan
dalam Lampiran B paragraf B44A-B44C.
Perlakuan untuk kondisi vesting dan non-vesting
33A

Transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas dapat mensyaratkan pemenuhan kondisi
vesting tertentu. Mungkin terdapat kondisi kinerja yang harus dipenuhi, misalnya, entitas mencapai tingkat
pertumbuhan laba tertentu atau peningkatan tertentu dalam harga saham entitas. Kondisi vesting, selain kondisi
pasar, tidak diperhitungkan pada saat mengestimasi nilai wajar pembayaran berbasis saham yang diselesaikan
dengan kas pada saat tanggal pengukuran. Akan tetapi, kondisi vesting, selain kondisi pasar, diperhitungkan
dengan menyesuaikan jumlah penghargaan yang termasuk dalam pengukuran liabilitas yang timbul dari
transaksi tersebut.

33B

Untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 33A entitas mengakui jumlah barang atau jasa yang diterima
selama periode vesting. Jumlah tersebut berdasarkan estimasi terbaik yang tersedia atas jumlah penghargaan
yang diperkirakan untuk vest. Entitas merevisi estimasi tersebut, jika diperlukan, jika informasi selanjutnya
mengindikasikan bahwa jumlah penghargaan yang diperkirakan untuk vest berbeda dari estimasi sebelumnya.
Pada tanggal vesting, entitas merevisi estimasi yang setara dengan jumlah penghargaan yang akhirnya vested.

33C

Kondisi pasar, seperti target harga saham di mana kondisi vesting (atau kemampuan untuk dieksekusi)
disyaratkan, dan juga kondisi non-vesting, diperhitungkan pada saat mengestimasi nilai wajar pembayaran
berbasis saham yang diselesaikan dengan kas yang diberikan dan pada saat mengukur kembali nilai wajar pada
akhir setiap periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian.

33D

Akibat dari penerapan paragraf 30 – 33C, jumlah kumulatif yang akhirnya diakui untuk barang dan jasa yang
diterima sebagai imbalan atas pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, setara dengan jumlah
kas yang dibayarkan.

Transaksi pembayaran berbasis saham dengan fitur penyelesaian neto
untuk kewajiban pemotongan pajak
33E

Undang-undang atau peraturan pajak dapat mewajibkan entitas untuk memotong kewajiban pajak
karyawannya yang terkait dengan pembayaran berbasis saham, dan mengalihkan jumlah kewajiban pajak
tersebut, umumnya secara tunai, kepada otoritas pajak atas nama karyawan. Untuk memenuhi kewajiban ini,
syarat pengaturan pembayaran berbasis saham mungkin memperkenankan atau mensyaratkan entitas untuk
memotong jumlah instrumen ekuitas yang setara dengan nilai moneter kewajiban pajak karyawan dari total
jumlah instrumen ekuitas yang akan diterbitkan kepada karyawan atas pembayaran berbasis saham (yaitu
pengaturan pembayaran berbasis saham memiliki “fitur penyelesaian neto”) saat dieksekusi (atau vesting).

33F

Sebagai pengecualian atas persyaratan dalam paragraf 34, transaksi yang dideskripsikan dalam paragraf 33E
diklasifikasikan secara keseluruhan sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan
instrumen ekuitas jika transaksi tersebut akan diklasifikasikan sedemikian ketika tidak ada fitur penyelesaian
neto.

33G

Entitas menerapkan paragraf 29 dalam Pernyataan ini untuk mencatat pemotongan saham untuk mendanai
pembayaran kepada otoritas pajak atas kewajiban pajak karyawan yang terkait dengan pembayaran berbasis
saham. Oleh karena itu, pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai pengurang dari ekuitas untuk saham yang
dipotong, kecuali sepanjang pembayaran melebihi nilai wajar pada tanggal penyelesaian neto instrumen
ekuitas yang dipotong.

33H

Pengecualian dalam paragraf 33F tidak diterapkan untuk:

10

(a)

pengaturan pembayaran berbasis saham dengan fitur penyelesaian neto di mana entitas tidak
memiliki kewajiban berdasarkan undang-undang atau peraturan pajak untuk memotong sejumlah
kewajiban pajak karyawan yang terkait dengan pembayaran berbasis saham; atau

(b)

setiap instrumen ekuitas yang dipotong entitas melebihi kewajiban pajak karyawan yang terkait
dengan pembayaran berbasis saham (yaitu, entitas memotong sejumlah saham yang melebihi nilai
moneter kewajiban pajak karyawannya). Kelebihan saham yang dipotong tersebut dicatat sebagai
pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas pada saat jumlah tersebut dibayarkan
secara kas (atau aset lain) kepada karyawan.
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Transaksi pembayaran berbasis saham dengan alternatif kas
34

Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang persyaratan pengaturannya memberikan pilihan
kepada entitas atau pihak lawan untuk menyelesaikan transaksi dengan kas (atau aset lain) atau dengan
penerbitan instrumen ekuitas, maka entitas mencatat transaksi atau komponen transaksi tersebut,
sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas jika, dan sepanjang,
entitas telah menimbulkan liabilitas untuk diselesaikan dengan kas atau aset lain, atau sebagai transaksi
pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas jika, dan sepanjang, tidak
terdapat liabilitas yang timbul.

Transaksi pembayaran berbasis saham dengan persyaratan
pengaturan yang memberikan pilihan penyelesaian kepada pihak
lawan
35

Jika entitas memberikan hak kepada pihak lawan untuk memilih transaksi pembayaran berbasis saham akan
diselesaikan dengan kas4 atau dengan menerbitkan instrumen ekuitas, maka entitas telah memberikan
instrumen keuangan majemuk, yang meliputi komponen utang (yaitu hak pihak lawan untuk meminta
pembayaran dengan kas) dan komponen ekuitas (yaitu hak pihak lawan untuk meminta penyelesaian dengan
instrumen ekuitas daripada dengan kas). Untuk transaksi dengan pihak selain karyawan, yang nilai wajar
barang atau jasa yang diterima diukur secara langsung, entitas mengukur komponen ekuitas dari instrumen
keuangan majemuk sebagai selisih antara nilai wajar barang atau jasa yang diterima dan nilai wajar komponen
utang, pada tanggal barang atau jasa diterima.

36

Untuk transaksi lain, termasuk transaksi dengan karyawan, entitas mengukur nilai wajar instrumen keuangan
majemuk pada tanggal pengukuran, dengan mempertimbangkan syarat dan kondisi pemberian hak atas kas
atau instrumen ekuitas.

37

Untuk menerapkan paragraf 36, entitas terlebih dahulu mengukur nilai wajar komponen utang, dan kemudian
mengukur nilai wajar komponen ekuitas, dengan mempertimbangkan bahwa pihak lawan harus kehilangan
(forfeit) hak untuk menerima kas untuk dapat menerima instrumen ekuitas. Nilai wajar instrumen keuangan
majemuk adalah jumlah dari nilai wajar dua komponen tersebut. Akan tetapi, transaksi pembayaran berbasis
saham dengan pihak lawan memiliki pilihan penyelesaian seringkali dirancang sehingga nilai wajar satu
alternatif penyelesaian sama dengan alternatif lain. Sebagai contoh, pihak lawan mungkin memiliki pilihan
untuk menerima opsi saham atau hak atas kenaikan harga saham yang diselesaikan dengan kas. Dalam kasus
tersebut, nilai wajar komponen ekuitas adalah nol, dan oleh karena itu nilai wajar instrumen keuangan
majemuk sama dengan nilai wajar komponen utang. Sebaliknya, jika nilai wajar alternatif penyelesaian
berbeda, maka nilai wajar komponen ekuitas biasanya akan lebih besar dari nol, dalam kasus nilai wajar
instrumen keuangan majemuk akan lebih besar dari nilai wajar komponen utang.

38

Entitas mencatat barang dan jasa yang diterima atau diperoleh secara terpisah terkait dengan masing-masing
komponen instrumen keuangan majemuk. Untuk komponen utang, entitas mengakui barang atau jasa yang
diperoleh, dan liabilitas untuk membayar barang atau jasa tersebut, pada saat pihak lawan menyerahkan barang
atau memberikan jasa, sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk transaksi pembayaran berbasis saham
yang diselesaikan dengan kas (paragraf 30–33). Untuk komponen ekuitas (jika ada), entitas mengakui barang
atau jasa yang diterima, dan kenaikan di ekuitas, pada saat pihak lawan menyerahkan barang atau memberikan
jasa, sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan
dengan instrumen ekuitas (paragraf 10–29).

39

Pada tanggal penyelesaian, entitas mengukur kembali liabilitas tersebut pada nilai wajarnya. Jika entitas
menerbitkan instrumen ekuitas pada saat penyelesaian dan bukan dengan membayar kas, maka liabilitas
dialihkan secara langsung ke ekuitas, sebagai imbalan instrumen ekuitas yang diterbitkan.

40

Jika entitas membayar dengan kas pada saat penyelesaian dan bukan menerbitkan instrumen ekuitas, maka
pembayaran tersebut diperlakukan untuk menyelesaikan liabilitas secara penuh. Setiap komponen ekuitas yang
sebelumnya diakui, tetap berada di dalam ekuitas. Dengan memilih untuk menerima kas pada saat
penyelesaian, pihak lawan kehilangan hak untuk menerima instrumen ekuitas. Akan tetapi, persyaratan ini
tidak melarang entitas untuk mengakui pengalihan antar komponen ekuitas, yaitu pengalihan dari satu
komponen ekuitas ke komponen ekuitas lain.

4

Dalam paragraf 35-43, semua acuan mengenai kas juga mencakup aset lain dari entitas.
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Transaksi pembayaran berbasis saham dengan persyaratan
pengaturan yang memberikan pilihan penyelesaian kepada entitas
41

Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang persyaratan pengaturannya memberikan entitas pilihan akan
diselesaikan dengan kas atau dengan menerbitkan instrumen ekuitas, entitas menentukan apakah entitas
memiliki kewajiban kini untuk menyelesaikan dengan kas dan mencatat transaksi pembayaran berbasis saham
secara tepat. Entitas memiliki kewajiban kini untuk menyelesaikan dengan kas jika pilihan penyelesaian
dengan instrumen ekuitas tidak memiliki substansi komersial (contohnya, karena entitas dilarang secara legal
untuk menerbitkan saham), atau entitas memiliki praktik masa lalu atau kebijakan tertulis mengenai
penyelesaian dengan kas, atau secara umum menyelesaikan dengan kas jika pihak lawan meminta
penyelesaian dengan kas.

42

Jika entitas memiliki kewajiban kini untuk menyelesaikan dengan kas, maka entitas mencatat transaksi
tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan
dengan kas di paragraf 30-33.

43

Jika tidak ada kewajiban tersebut, maka entitas mencatat transaksi tersebut sesuai dengan persyaratan yang
berlaku untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas di paragraf
10-29. Pada saat penyelesaian:
(a)

jika entitas memilih untuk menyelesaikan dengan kas, maka pembayaran kas dicatat sebagai
pembelian kembali kepentingan ekuitas, yaitu sebagai pengurang ekuitas, kecuali sebagaimana
dinyatakan di huruf (c) di bawah ini.

(b)

jika entitas memilih untuk menyelesaikan dengan menerbitkan instrumen ekuitas, maka tidak
diperlukan pencatatan akuntansi lebih lanjut (selain pengalihan dari satu komponen ekuitas ke
komponen ekuitas yang lain, jika diperlukan), kecuali sebagaimana dinyatakan di huruf (c) di
bawah ini.

(c)

jika entitas memilih alternatif penyelesaian dengan nilai wajar yang lebih tinggi, pada tanggal
penyelesaian, maka entitas mengakui beban tambahan atas kelebihan nilai yang diberikan, yaitu
selisih antara kas yang dibayarkan dan nilai wajar dari instrumen ekuitas yang seharusnya
diterbitkan, atau selisih antara nilai wajar instrumen ekuitas yang diterbitkan dan jumlah kas yang
seharusnya dibayar, mana yang dapat diterapkan.

Transaksi pembayaran berbasis saham antar entitas dalam kelompok
usaha (amendemen 2009)
43A

Untuk transaksi pembayaran berbasis saham antar entitas dalam kelompok usaha, dalam laporan keuangan
tersendiri atau individual, entitas yang menerima barang atau jasa mengukur barang atau jasa yang diterima
sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas atau diselesaikan
dengan kas dengan menilai:
(a)

sifat dari penghargaan yang diberikan; dan

(b)

hak dan kewajiban yang dimiliki entitas.

Jumlah yang diakui oleh entitas yang menerima barang atau jasa dapat berbeda dari jumlah yang diakui oleh
kelompok usaha yang dikonsolidasi atau oleh entitas lain dalam kelompok usaha yang menyelesaikan transaksi
pembayaran berbasis saham.
43B

Entitas yang menerima barang atau jasa mengukur barang atau jasa yang diterima sebagai transaksi
pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas jika:
(a)

penghargaan yang diberikan adalah instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau

(b)

entitas tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi pembayaran berbasis saham.

Entitas selanjutnya mengukur kembali transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan
instrumen ekuitas tersebut hanya untuk perubahan dalam kondisi vesting nonpasar sesuai dengan paragraf 19–
21. Dalam seluruh keadaan lain, entitas yang menerima barang atau jasa mengukur barang atau jasa yang
diterima tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas.
43C

12

Entitas yang menyelesaikan transaksi pembayaran berbasis saham, ketika entitas lain dalam kelompok usaha
tersebut menerima barang atau jasa, mengakui transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham
yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas hanya jika transaksi ini diselesaikan dengan instrumen ekuitas
milik entitas sendiri. Jika tidak, transaksi tersebut diakui sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang
diselesaikan dengan kas.
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43D

Beberapa transaksi dalam kelompok usaha melibatkan pengaturan pembayaran kembali yang mensyaratkan
satu entitas dalam kelompok usaha untuk membayar entitas lain dalam kelompok usaha untuk provisi
pembayaran berbasis saham kepada pemasok barang atau jasa. Dalam hal ini, entitas yang menerima barang
atau jasa mencatat transaksi pembayaran berbasis saham sesuai dengan paragraf 43B tanpa memandang
pengaturan pembayaran intra kelompok usaha.

Pengungkapan
44

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
memahami sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode.

45

Untuk memenuhi prinsip di paragraf 44, entitas mengungkapkan sekurang-kurangnya hal berikut:
(a)

deskripsi mengenai setiap jenis pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada pada setiap waktu
selama periode, termasuk syarat dan kondisi umum setiap pengaturan, seperti persyaratan vesting,
jangka waktu maksimum atas opsi yang diberikan, dan metode penyelesaian (contohnya dengan
kas atau ekuitas). Entitas yang memiliki pengaturan pembayaran berbasis saham dengan jenis yang
serupa secara substansial dapat mengagregasikan informasi tersebut, kecuali jika pengungkapan
tersendiri untuk setiap pengaturan diperlukan untuk memenuhi prinsip di paragraf 44.

(b)

jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi saham untuk setiap kelompok opsi saham
berikut ini:
(i)

opsi yang beredar pada awal periode;

(ii)

opsi yang diberikan selama periode;

(iii)

opsi yang hangus selama periode;

(iv)

opsi yang dieksekusi selama periode;

(v)

opsi yang kedaluwarsa selama periode;

(vi)

opsi yang beredar pada akhir periode; dan

(vii)

opsi yang dapat dieksekusi pada akhir periode.

(c)

untuk opsi saham yang dieksekusi selama periode, rata-rata tertimbang harga saham pada tanggal
eksekusi. Jika opsi dieksekusi secara berkala selama periode, entitas dapat mengungkapkan ratarata tertimbang harga saham selama periode tersebut.

(d)

untuk opsi saham yang beredar pada akhir periode, kisaran harga eksekusi dan rata-rata tertimbang
sisa umur kontrak. Jika kisaran harga eksekusi sangat besar, maka opsi yang beredar dibagi ke
dalam beberapa kisaran yang dapat digunakan untuk menilai jumlah dan waktu tambahan saham
yang dapat diterbitkan dan kas yang dapat diterima pada saat eksekusi opsi tersebut.

46

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
memahami bagaimana penentuan nilai wajar barang atau jasa yang diterima, atau nilai wajar
instrumen ekuitas yang diberikan selama periode.

47

Jika entitas telah mengukur nilai wajar barang atau jasa yang diterima sebagai imbalan atas instrumen ekuitas
entitas secara tidak langsung, dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, untuk
berlakunya memenuhi prinsip di paragraf 46, entitas mengungkapkan sekurang-kurangnya hal berikut:
(a)

(b)

untuk opsi yang diberikan selama periode, rata-rata tertimbang nilai wajar opsi pada tanggal
pengukuran dan informasi tentang bagaimana nilai wajar tersebut diukur, termasuk:
(i)

model penetapan harga opsi yang digunakan dan input pada model tersebut, termasuk
rata-rata tertimbang harga saham, harga eksekusi, volatilitas yang diperkirakan, umur
opsi, dividen yang diperkirakan, suku bunga bebas risiko, dan input lain pada model
tersebut, termasuk metode yang digunakan dan asumsi yang dibuat untuk
memperhitungkan dampak eksekusi dini yang diperkirakan;

(ii)

bagaimana volatilitas yang diperkirakan ditentukan, termasuk penjelasan sejauh mana
volatilitas yang diperkirakan tersebut didasarkan pada volatilitas historis; dan

(iii)

apakah dan bagaimana fitur lain dari pemberian opsi diperhitungkan dalam pengukuran
nilai wajar, seperti kondisi pasar.

untuk instrumen ekuitas lain yang diberikan selama periode (yaitu selain opsi saham), jumlah dan
rata-rata tertimbang nilai wajar instrumen ekuitas tersebut pada tanggal pengukuran, dan informasi
tentang bagaimana nilai wajar tersebut diukur, termasuk:

© Ikatan Akuntan Indonesia

13

PSAK i102

(c)

(i)

jika nilai wajar tidak diukur atas dasar harga pasar yang dapat diobservasi, bagaimana
nilai wajar tersebut ditentukan;

(ii)

apakah dan bagaimana dividen yang diperkirakan diperhitungkan dalam pengukuran nilai
wajar; dan

(iii)

apakah dan bagaimana fitur lain dari instrumen ekuitas yang diberikan diperhitungkan
dalam pengukuran nilai wajar.

untuk pengaturan pembayaran berbasis saham yang dimodifikasi selama periode:
(i)

penjelasan tentang modifikasi tersebut;

(ii)

nilai wajar inkremental yang diberikan (sebagai hasil dari modifikasi tersebut); dan

(iii)

informasi tentang bagaimana nilai wajar inkremental yang diberikan diukur, konsisten
dengan persyaratan yang diatur di (a) dan (b) di atas, jika dapat diterapkan.

48

Jika entitas telah mengukur secara langsung nilai wajar barang atau jasa yang diterima selama periode, maka
entitas mengungkapkan bagaimana nilai wajar tersebut ditentukan, sebagai contoh apakah nilai wajar diukur
dengan harga pasar barang atau jasa tersebut.

49

Jika entitas telah membantahkan praduga di paragraf 13, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan
memberikan alasan mengapa praduga tersebut dibantah.

50

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
memahami dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi entitas selama periode
dan terhadap posisi keuangannya.

51

Untuk memenuhi prinsip di paragraf 50, entitas mengungkapkan sekurang-kurangnya hal berikut:

52

(a)

total beban yang diakui selama periode yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham
dengan barang atau jasa yang diterima tidak memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan
oleh karena itu diakui segera sebagai beban, termasuk pengungkapan tersendiri atas bagian dari
total beban yang timbul dari transaksi yang dicatat sebagai transaksi pembayaran berbasis saham
yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas;

(b)

untuk liabilitas yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham:
(i)

total jumlah tercatat pada akhir periode; dan

(ii)

total nilai intrinsik liabilitas pada akhir periode yang mana hak pihak lawan atas kas atau
aset lain telah vested pada akhir periode (sebagai contoh hak atas kenaikan harga saham
yang telah vested).

Jika informasi yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh Pernyataan ini tidak memenuhi prinsip di paragraf
44, 46, dan 50, maka entitas mengungkapkan informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi prinsip
tersebut. Sebagai contoh, jika entitas telah mengklasifikasikan transaksi pembayaran berbasis saham sebagai
diselesaikan dengan instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 33F, entitas mengungkapkan estimasi jumlah
yang diperkirakan untuk dialihkan kepada otoritas pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajak karyawan pada
saat diperlukan untuk menginformasikan pengguna laporan keuangan mengenai dampak arus kas masa depan
terkait dengan pengaturan pembayaran berbasis saham.

Ketentuan transisi
53

Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas menerapkan
PSAK ini untuk pemberian saham, opsi saham, atau instrumen ekuitas lain yang diberikan setelah tanggal 7
November 2002 dan belum vested pada tanggal efektif PSAK ini.

54

Entitas dianjurkan, tetapi tidak disyaratkan, untuk menerapkan PSAK ini untuk pemberian lain dari instrumen
ekuitas jika entitas telah mempublikasikan nilai wajar instrumen ekuitas tersebut, yang ditentukan pada tanggal
pengukuran.

55

Untuk seluruh pemberian instrumen ekuitas yang menerapkan PSAK ini, entitas menyajikan kembali
informasi komparatif dan, jika dapat diterapkan, menyesuaikan saldo laba awal untuk periode sajian paling
awal.

56

Untuk seluruh pemberian instrumen ekuitas yang belum menerapkan PSAK ini (sebagai contoh instrumen
ekuitas yang diberikan pada atau sebelum tanggal 7 November 2002), entitas tetap mengungkapkan informasi
yang disyaratkan di paragraf 44 dan 45.

14

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i102
57

Jika, setelah PSAK ini efektif, entitas memodifikasi syarat dan kondisi pemberian instrumen ekuitas yang
belum menerapkan PSAK ini, maka entitas tetap menerapkan paragraf 26-29 untuk mencatat modifikasi
tersebut.

58

Untuk liabilitas yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham yang telah ada pada tanggal efektif
PSAK ini, entitas menerapkan PSAK ini secara retrospektif. Terhadap liabilitas tersebut, entitas menyajikan
kembali informasi komparatif, termasuk menyesuaikan saldo laba awal pada periode sajian paling awal yang
informasi komparatifnya disajikan kembali, kecuali entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali
informasi komparatif sepanjang informasi tersebut terkait dengan periode atau tanggal sebelum tanggal 7
November 2002.

59

Entitas dianjurkan, tetapi tidak disyaratkan, untuk menerapkan secara retrospektif PSAK ini untuk liabilitas
lain yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham, sebagai contoh, liabilitas yang diselesaikan selama
periode yang informasi komparatifnya disajikan.

59A

Entitas menerapkan amendemen dalam paragraf 30-31, 33-33H dan B44A-B44C sebagaimana diatur di bawah
ini. Periode sebelumnya tidak disajikan kembali.

59B

(a)

Amendemen dalam paragraf B44A-B44C hanya diterapkan atas modifikasi yang terjadi pada atau
setelah tanggal saat entitas pertama kali menerapkan amendemen ini.

(b)

Amendemen dalam paragraf 30-31 dan 33-33D diterapkan untuk transaksi pembayaran berbasis
saham yang belum vested pada tanggal entitas pertama kali menerapkan amendemen dan untuk
transaksi pembayaran berbasis saham dengan tanggal pemberian pada atau setelah tanggal entitas
pertama kali menerapkan amendemen ini. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang belum
vested yang diberikan sebelum tanggal entitas pertama kali menerapkan amendemen ini, entitas
mengukur kembali liabilitas pada tanggal tersebut dan mengakui dampak pengukuran kembali
dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) dari periode pelaporan pada
saat amendemen pertama kali diterapkan.

(c)

Amendemen dalam paragraf 33E-33H dan amendemen atas paragraf 52 diterapkan untuk transaksi
pembayaran berbasis saham yang belum vested (atau vested tetapi belum dieksekusi), pada tanggal
entitas pertama kali menerapkan amendemen ini dan untuk transaksi pembayaran berbasis saham
dengan tanggal pemberian pada atau setelah tanggal entitas pertama kali menerapkan amendemen
ini. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham (atau komponen lainnya) yang belum vested (atau
vested tetapi belum dieksekusi) yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pembayaran berbasis
saham yang diselesaikan dengan kas tetapi sekarang diklasifikasikan sebagai diselesaikan dengan
instrumen ekuitas sesuai dengan amendemen ini, entitas mereklasifikasi nilai tercatat liabilitas
pembayaran berbasis saham ke ekuitas pada tanggal amendemen ini pertama kali diterapkan oleh
entitas.

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 59A, entitas dapat menerapkan amendemen dalam paragraf 63D
secara retrospektif, dengan tunduk pada ketentuan transisi dalam paragraf 53-59 dari Pernyataan ini, sesuai
dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, jika dan hanya jika
hal tersebut mungkin tanpa peninjauan ke belakang. Jika entitas memilih penerapan retrospektif, entitas harus
menerapkannya untuk seluruh amendemen yang diatur dalam Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi
Pembayaran Berbasis Saham (Amendemen PSAK i102).

Tanggal efektif
60

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan PSAK ini untuk periode yang dimulai sebelum
tanggal 1 Januari 2005, maka fakta tersebut diungkapkan.

61

PSAK i103 (yang direvisi pada tahun 2008) dan Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan April 2009
mengamendemen paragraf 5. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan PSAK
i103 (revisi 2008) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut juga diterapkan pada periode yang
lebih dini tersebut.

62

Entitas menerapkan amendemen berikut ini secara retrospektif pada periode tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2009:
(a)

persyaratan dalam paragraf 21A terkait perlakuan kondisi non-vesting;

(b)

definisi “vest” dan “kondisi vesting” yang direvisi dalam Lampiran A;

(c)

amendemen dalam paragraf 28 dan 28A terkait pembatalan.
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Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang dimulai
sebelum tanggal 1 Januari 2009, maka fakta tersebut diungkapkan.
63

Entitas menerapkan amendemen berikut ini yang diakibatkan oleh Transaksi Pembayaran Berbasis Saham
yang Diselesaikan dengan Kas dalam Kelompok Usaha terbit pada bulan Juni 2009 secara retrospektif, dengan
tunduk pada ketentuan transisi dalam paragraf 53-59, sesuai dengan PSAK i208 untuk periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010:
(a)

amendemen paragraf 2, penghapusan paragraf 3 dan penambahan paragraf 3A dan 43A-43D dan
paragraf B45, B47, B50, B54, B56–B58 dan B60 dalam Lampiran B terkait pencatatan transaksi
antar entitas dalam kelompok usaha.

(b)

definisi yang direvisi dalam Lampiran A atas istilah berikut:
•

transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas,

•

transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas,

•

pengaturan pembayaran berbasis saham, dan

•

transaksi pembayaran berbasis saham.

Jika informasi yang diperlukan untuk penerapan restrospektif tidak tersedia, maka entitas mencerminkan
dalam laporan keuangan tersendiri atau individual jumlah yang sebelumnya diakui dalam laporan keuangan
konsolidasian kelompok usaha. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2010, maka fakta tersebut diungkapkan.
63A

PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK i111, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen
paragraf 5 dan Lampiran A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i110 dan
PSAK i111.

63B

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010-2012, terbit pada bulan Desember 2013, mengamendemen paragraf
15 dan 19. Dalam Lampiran A, definisi ‘kondisi vesting’ dan ‘kondisi pasar’ diamendemen dan definisi
‘kondisi kinerja’ dan ‘kondisi jasa’ ditambahkan. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif
untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang tanggal pemberiannya pada atau setelah tanggal 1 Juli 2014.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

63C

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 6. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

63D

Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham (Amendemen PSAK i102), terbit pada
bulan Juni 2016, mengamendemen paragraf 19, 30-31, 33, 52, dan 63 dan menambahkan paragraf 33A-33H,
59A-59B, 63D dan B44A-B44C dan judul terkait. Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan lebih dini diperkenankan. Apabila
entitas menerapkan amendemen ini untuk periode yang lebih dini, entitas mengungkapkan fakta tersebut.

63E

Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK-I, terbit pada tahun 2018, mengamendemen
catatan kaki atas definisi instrumen ekuitas dalam Lampiran A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan jika
pada saat yang sama entitas juga menerapkan seluruh amendemen lain yang dibuat oleh Amendemen terhadap
Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK-I. Entitas menerapkan amendemen PSAK i102 secara retrospektif,
dengan tunduk pada ketentuan transisi dalam paragraf 53-59 Pernyataan ini, sesuai dengan PSAK i208
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Akan tetapi, jika entitas menentukan
bahwa penerapan retrospektif tidak praktis atau mengakibatkan biaya atau usaha yang berlebihan, maka entitas
menerapkan amendemen PSAK i102 dengan mengacu pada PSAK i208 paragraf 23-28, 50-53 dan 54F.

Penarikan Interpretasi
64

Transaksi Pembayaran Berbasis Saham yang Diselesaikan dengan Kas dalam Kelompok Usaha terbit pada
bulan Juni 2009 menggantikan ISAK i108 Ruang Lingkup PSAK i102 dan ISAK i111 PSAK i102-Transaksi
Kelompok Usaha dan Saham Tresuri. Amendemen yang dibuat oleh dokumen tersebut memasukkan
persyaratan yang sebelumnya diatur dalam ISAK i108 dan ISAK i111 sebagai berikut:
(a)

16

mengamendemen paragraf 2 dan menambahkan paragraf 13A terkait pencatatan transaksi yang
beberapa atau seluruh barang atau jasa yang diterima tidak dapat diidentifikasi secara spesifik oleh
entitas. Persyaratan tersebut efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Mei 2006.
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(b)

menambahkan paragraf B46, B48, B49, B51–B53, B55, B59 dan B61 dalam Lampiran B terkait
pencatatan untuk transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Persyaratan tersebut efektif untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Maret 2007.

Persyaratan tersebut diterapkan secara retrsopektif sesuai dengan persyaratan PSAK i208, dengan tunduk pada
ketentuan transisi PSAK i102.
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LAMPIRAN A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i102.
transaksi pembayaran
berbasis saham yang
diselesaikan dengan kas

Transaksi pembayaran berbasis saham yang entitas memperoleh barang atau jasa
dengan menimbulkan liabilitas untuk mengalihkan kas atau aset lain kepada pemasok
barang atau jasa dengan jumlah yang didasarkan pada harga (atau nilai) instrumen
ekuitas (termasuk saham atau opsi saham) entitas atau instrumen ekuitas entitas lain
dalam kelompok usaha.

karyawan dan pihak lain
yang memberikan jasa
serupa dengan karyawan

Individu yang memberikan jasa secara personal kepada entitas dan baik (a) individu
tersebut dianggap sebagai karyawan untuk tujuan legal atau perpajakan, (b) individu
tersebut bekerja pada entitas atas arahan entitas sebagaimana halnya dengan individu
yang dianggap sebagai karyawan untuk tujuan legal atau perpajakan, atau (c) jasa yang
diberikan serupa dengan jasa yang diberikan oleh karyawan. Sebagai contoh, istilah ini
mencakup seluruh personel manajemen, yaitu pihak yang memiliki wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan
entitas, termasuk direktur noneksekutif.

instrumen ekuitas

Suatu kontrak yang memberikan bukti suatu kepentingan residual atas aset entitas
setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.5

instrumen ekuitas yang
diberikan

Hak (dengan persyaratan atau tanpa persyaratan) atas instrumen ekuitas entitas yang
diberikan oleh entitas kepada pihak lain dalam pengaturan pembayaran berbasis
saham.

transaksi pembayaran
berbasis saham yang
diselesaikan dengan
instrumen ekuitas

Suatu transaksi pembayaran berbasis saham dimana entitas menerima barang atau
jasa sebagai imbalan atas instrumen ekuitasnya (termasuk saham dan opsi saham),
atau menerima barang atau jasa tetapi tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan
transaksi tersebut dengan pemasok.

nilai wajar

Jumlah suatu aset dapat dipertukarkan, liabilitas diselesaikan, atau instrumen ekuitas
yang diberikan dapat dipertukarkan, antara pihak yang berkeinginan dan memiliki
pengetahuan yang memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

tanggal pemberian

Tanggal persetujuan entitas dan pihak lain (termasuk karyawan) atas suatu pengaturan
pembayaran berbasis saham, yaitu pada saat entitas dan pihak lawan memiliki
kesepahaman mengenai syarat dan kondisi dari pengaturan tersebut. Pada tanggal
pemberian, entitas memberikan kepada pihak lawan hak untuk memperoleh kas, atau
aset lain, atau instrumen ekuitas entitas, jika kondisi vesting tertentu (jika ada)
dipenuhi. Jika perjanjian tersebut melalui proses persetujuan (sebagai contoh, oleh
pemegang saham), tanggal pemberian adalah tanggal pada saat persetujuan tersebut
diperoleh.

nilai intrinsik

Selisih antara nilai wajar saham yang pihak lawan memiliki hak (dengan persyaratan
atau tanpa persyaratan) untuk memesan atau menerima, dan harga (jika ada) pihak
lawan disyaratkan (atau akan disyaratkan) untuk membayar saham tersebut. Sebagai
contoh, suatu opsi saham dengan harga eksekusi sebesar MU156, atas suatu saham
dengan nilai wajar sebesar MU20, memiliki nilai intrinsik sebesar MU5.

kondisi pasar

Suatu kondisi kinerja yang menjadi persyaratan harga eksekusi, vesting atau
ketereksekusian suatu instrumen ekuitas, yang terkait dengan harga (atau nilai) pasar
instrumen ekuitas milik entitas (atau instrumen ekuitas entitas lain dalam kelompok
usaha yang sama) seperti:
(a)
(b)

5

6

18

pencapaian harga saham tertentu atau nilai intrinsik tertentu dari opsi
saham; atau
pencapaian target tertentu yang didasarkan pada harga (atau nilai) pasar dari
instrumen ekuitas entitas (atau instrumen ekuitas entitas lain dalam

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan terbit pada tahun 2018 mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban kini entitas untuk
mengalihkan sumber daya ekonomik akibat peristiwa masa lalu.
Dalam lampiran ini, jumlah moneter didenominasikan dalam “unit mata uang (MU)”.
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kelompok usaha yang sama) secara relatif terhadap indeks harga pasar
instrumen ekuitas entitas lain.
Suatu kondisi pasar mensyaratkan pihak lawan untuk menyelesaikan periode jasa
tertentu (yaitu kondisi jasa); persyaratan jasa dapat eksplisit atau implisit.
tanggal pengukuran

kondisi kinerja

Tanggal nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan diukur untuk tujuan PSAK
ini. Untuk transaksi dengan karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa
dengan karyawan, tanggal pengukuran adalah tanggal pemberian. Untuk transaksi
dengan pihak selain karyawan (dan mereka yang memberikan jasa serupa dengan
karyawan), tanggal pengukuran adalah tanggal entitas memperoleh barang atau pihak
lawan memberikan jasa.
Suatu kondisi vesting yang mensyaratkan:
(a)
(b)

pihak lawan untuk menyelesaikan periode jasa tertentu (yaitu kondisi jasa);
persyaratan jasa dapat eksplisit atau implisit; dan
pencapaian target kinerja tertentu ketika pihak lawan memberikan jasa yang
disyaratkan dalam (a).

Periode pencapaian target kinerja:
(a)
(b)

tidak melewati batas akhir dari periode jasa; dan
dapat dimulai sebelum periode jasa pada kondisi di mana tanggal dimulainya
target kinerja tidak secara substansial sebelum dimulainya periode jasa.

Target kinerja didefinisikan dengan mengacu pada:
(a)
(b)

operasi (atau aktivitas) milik entitas sendiri atau operasi atau aktivitas dari
entitas lain dalam kelompok usaha yang sama (yaitu kondisi non-pasar); atau
harga (atau nilai) dari instrumen ekuitas milik entitas atau instrumen ekuitas
dari entitas lain dalam kelompok usaha yang sama (termasuk saham dan opsi
saham) (yaitu kondisi pasar).

Target kinerja mungkin terkait dengan kinerja entitas secara keseluruhan atau sebagian
dari entitas (atau bagian dari kelompok usaha), seperti suatu divisi atau seorang
karyawan.
fitur penambahan kembali

Fitur yang memberikan opsi saham tambahan secara otomatis jika pemegang opsi
mengeksekusi opsi yang diterima sebelumnya dengan menggunakan saham entitas, dan
bukan dengan kas, untuk memenuhi harga eksekusi.

opsi penambahan kembali

Opsi saham baru yang diberikan jika saham digunakan untuk memenuhi harga
eksekusi opsi saham sebelumnya.

kondisi jasa

Suatu kondisi vesting yang mensyaratkan pihak lawan untuk menyelesaikan periode
jasa tertentu selama jasa diberikan kepada entitas. Jika pihak lawan, terlepas dari
alasannya, berhenti untuk memberikan jasa selama periode vesting, maka pihak lawan
telah gagal memenuhi kondisi tersebut. Suatu kondisi jasa tidak mensyaratkan
pencapaian target kinerja.

pengaturan pembayaran
berbasis saham

Perjanjian antara entitas (atau entitas lain dalam kelompok usaha7 atau pemegang saham
dari entitas manapun dalam kelompok usaha) dan pihak lain (termasuk karyawan) yang
menyebabkan pihak lain berhak untuk menerima:
(a)

(b)

kas atau aset lain entitas dengan jumlah yang didasarkan pada harga (atau
nilai) instrumen ekuitas (termasuk saham atau opsi saham) entitas atau
entitas lain dalam kelompok usaha; atau
instrumen ekuitas (termasuk saham atau opsi saham) entitas atau entitas lain
dalam kelompok usaha,

apabila kondisi vesting tertentu, jika ada, dipenuhi.

7

“Kelompok usaha” didefinisikan dalam Lampiran A PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai “entitas induk dan
entitas anaknya” dari perspektif entitas induk akhir dari entitas pelapor.
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transaksi
pembayaran
berbasis saham

Transaksi entitas:
(a)
(b)

menerima barang atau jasa dari pemasok barang atau jasa (termasuk
karyawan) dalam pengaturan pembayaran berbasis saham; atau
menimbulkan kewajiban untuk menyelesaikan transaksi dengan pemasok
dalam pengaturan pembayaran berbasis saham jika entitas lain dalam
kelompok usaha menerima barang atau jasa.

opsi saham

Kontrak yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, kepada pemegangnya untuk
membeli saham entitas pada suatu harga tetap atau yang dapat ditentukan selama
periode waktu tertentu.

vest

Memenuhi kondisi untuk memiliki. Dalam pengaturan pembayaran berbasis saham,
hak pihak lawan untuk menerima kas, aset lain, atau instrumen ekuitas entitas menjadi
vest jika hak (kepemilikan) pihak lawan tidak lagi dengan syarat pemenuhan kondisi
vesting.

kondisi vesting

Suatu kondisi yang menentukan apakah entitas menerima jasa yang memberikan hak
kepada pihak lawan untuk menerima kas, aset lain, atau instrumen ekuitas entitas,
dalam pengaturan pembayaran berbasis saham. Suatu kondisi vesting dapat berupa
kondisi jasa atau kondisi kinerja.

periode vesting

Periode seluruh kondisi vesting yang ditentukan dalam pengaturan pembayaran
berbasis saham terpenuhi.

20
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Lampiran B
Pedoman penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i102.

Estimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan
B1

Paragraf B2–B41 lampiran ini membahas tentang pengukuran nilai wajar saham dan opsi saham yang
diberikan, dengan berfokus pada syarat dan kondisi spesifik yang merupakan fitur umum dari pemberian
saham atau opsi saham kepada karyawan. Oleh karena itu, pengukuran ini tidak komprehensif. Lebih lanjut,
disebabkan isu penilaian yang dibahas di bawah ini berfokus pada pemberian saham atau opsi saham kepada
karyawan, maka diasumsikan bahwa nilai wajar saham atau opsi saham diukur pada tanggal pemberian. Akan
tetapi, beberapa isu penilaian yang dibahas di bawah ini (seperti penentuan volatilitas yang diperkirakan) juga
diterapkan dalam konteks mengestimasi nilai wajar saham atau opsi saham yang diberikan kepada pihak selain
karyawan pada tanggal entitas memperoleh barang atau pihak lawan menyerahkan jasa.

Saham
B2

Untuk saham yang diberikan kepada karyawan, nilai wajar saham diukur pada harga pasar saham entitas (atau
estimasi harga pasar jika saham entitas tidak diperdagangkan), yang disesuaikan untuk mempertimbangkan
syarat dan kondisi yang mendasari pemberian saham tersebut (kecuali untuk kondisi vesting yang dikecualikan
dari pengukuran nilai wajar sesuai dengan paragraf 19–21).

B3

Sebagai contoh, jika karyawan tidak berhak untuk menerima dividen selama periode vesting, maka faktor ini
dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar saham yang diberikan. Serupa dengan hal tersebut, jika
saham memiliki pembatasan pengalihan setelah tanggal vesting, maka faktor ini dipertimbangkan tetapi hanya
sepanjang bahwa pembatasan setelah tanggal vesting memengaruhi harga yang akan dibayar untuk saham oleh
pelaku pasar yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai. Sebagai contoh, jika saham
diperdagangkan secara aktif pada pasar yang aktif (deep) dan likuid, maka pembatasan pengalihan setelah
tanggal vesting mungkin memiliki dampak yang kecil, jika ada, terhadap harga yang akan dibayar untuk saham
oleh pelaku pasar yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai. Pembatasan pengalihan atau
pembatasan lain yang ada selama periode vesting tidak dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar
saham yang diberikan pada tanggal pemberian, karena pembatasan tersebut berasal dari adanya kondisi
vesting, yang dicatat sesuai dengan paragraf 19–21.

Opsi saham
B4

Untuk opsi saham yang diberikan kepada karyawan, dalam beberapa kasus harga pasarnya tidak tersedia
karena opsi yang diberikan bergantung pada syarat dan kondisi yang tidak dapat diterapkan pada opsi yang
diperdagangkan. Jika opsi yang diperdagangkan dengan syarat dan kondisi yang sejenis tidak tersedia, maka
nilai wajar opsi yang diberikan diestimasi dengan menerapkan model penetapan harga opsi.

B5

Entitas mempertimbangkan faktor-faktor yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar yang berkeinginan
dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam pemilihan model penetapan harga opsi yang akan diterapkan.
Sebagai contoh, beberapa opsi karyawan mempunyai umur yang panjang, biasanya dapat dieksekusi selama
periode antara tanggal vesting dan akhir umur opsi, dan sering dieksekusi dini. Faktor ini dipertimbangkan
ketika mengestimasi nilai wajar opsi pada tanggal pemberian. Untuk beberapa entitas, penggunaan rumus
Black-Scholes-Merton mungkin tidak dapat digunakan, karena metode ini tidak memperbolehkan
kemungkinan eksekusi sebelum akhir umur opsi dan mungkin tidak cukup mencerminkan dampak eksekusi
dini yang diperkirakan. Metode ini juga tidak memperbolehkan kemungkinan volatilitas yang diperkirakan
dan input model lain dapat berubah selama umur opsi. Akan tetapi, untuk opsi saham dengan umur kontraktual
yang relatif pendek, atau yang harus dieksekusi dalam periode yang pendek setelah tanggal vesting, faktor
yang diidentifikasikan di atas mungkin tidak berlaku. Dalam kondisi tersebut, rumus Black-Scholes-Merton
akan menghasilkan nilai yang secara substansial sama dengan model penetapan harga opsi yang lebih fleksibel.

B6

Seluruh model penetapan harga opsi mempertimbangkan, sekurang-kurangnya, faktor berikut:
(a)

harga eksekusi opsi;

(b)

umur opsi;

(c)

harga terkini saham pendasar;

(d)

volatilitas yang diperkirakan dari harga saham;

(e)

dividen yang diperkirakan atas saham (jika ada); dan
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(f)

tingkat suku bunga bebas risiko selama umur opsi.

B7

Faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang
memadai dalam menetapkan harga juga harus dipertimbangkan (kecuali untuk kondisi vesting dan fitur
penambahan kembali yang dikecualikan dari pengukuran nilai wajar sesuai dengan paragraf 19–22).

B8

Sebagai contoh, opsi saham yang diberikan kepada karyawan biasanya tidak dapat dieksekusi selama periode
tertentu (contohnya selama periode vesting atau selama periode yang diatur oleh regulator pasar modal). Faktor
ini dipertimbangkan jika model penetapan harga opsi yang diterapkan mengasumsikan sebaliknya bahwa opsi
dapat dieksekusi setiap saat selama umur opsi. Akan tetapi, jika entitas menggunakan model penetapan harga
opsi yang menilai opsi yang dapat dieksekusi hanya pada akhir umur opsi, maka tidak ada penyesuaian yang
diperlukan atas tidak dapat dilakukannya eksekusi opsi selama periode vesting (atau periode lain selama umur
opsi) karena model ini mengasumsikan bahwa opsi tidak dapat dieksekusi selama periode tersebut.

B9

Serupa dengan hal di atas, faktor lain yang biasa terdapat dalam opsi saham kepada karyawan adalah
kemungkinan eksekusi dini opsi, sebagai contoh, karena opsi tidak dapat dialihkan secara bebas, atau karena
karyawan harus mengeksekusi seluruh opsi yang vest pada akhir masa kerja. Dampak dari eksekusi dini yang
diperkirakan, dipertimbangkan sebagaimana dibahas di paragraf B16–B21.

B10

Faktor-faktor yang tidak akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar yang berkeinginan dan memiliki
pengetahuan yang memadai dalam menentukan harga opsi saham (atau instrumen ekuitas lain) tidak
dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar opsi saham (atau instrumen ekuitas lain) yang diberikan.
Sebagai contoh, untuk opsi saham yang diberikan kepada karyawan, faktor yang mempengaruhi nilai opsi yang
hanya berasal dari sudut pandang karyawan tidak relevan dalam mengestimasi harga yang akan ditentukan
oleh pelaku pasar yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai.

Input untuk model penetapan harga opsi
B11

Tujuan mengestimasi volatilitas yang diperkirakan dari dan dividen atas saham yang mendasari adalah untuk
memperkirakan volatilitas yang akan tercermin pada harga pasar terkini atau harga pertukaran yang
dinegosiasikan untuk opsi tersebut. Serupa dengan hal tersebut, ketika mengestimasi dampak eksekusi dini
opsi saham karyawan, tujuannya untuk memperkirakan dampak eksekusi dini yang akan dikembangkan oleh
pihak luar yang mempunyai akses terhadap informasi detail tentang perilaku eksekusi karyawan berdasarkan
informasi yang tersedia pada tanggal pemberian.

B12

Seringkali terdapat kisaran tingkat prakiraan yang wajar tentang volatilitas, dividen dan perilaku eksekusi masa
datang. Jika demikian, maka prakiraan nilai dihitung, dengan memberikan bobot pada masing-masing jumlah
dalam kisaran dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya jumlah tersebut.

B13

Prakiraan tentang masa depan biasanya didasarkan pada pengalaman, yang dimodifikasi jika masa depan
diperkirakan akan berbeda dengan masa lalu. Dalam beberapa keadaan, faktor yang dapat diidentifikasi
mengindikasikan bahwa pengalaman historis yang tidak disesuaikan merupakan alat prediksi yang relatif
buruk tentang keadaan masa depan. Sebagai contoh, jika entitas dengan dua lini usaha yang dapat dibedakan
dengan jelas menghentikan salah satu lini yang secara signifikan kurang berisiko, maka volatilitas historis
mungkin bukan merupakan informasi terbaik untuk menjadi dasar penentuan prakiraan yang wajar tentang
masa depan.

B14

Dalam keadaan lain, informasi historis mungkin tidak tersedia. Sebagai contoh, entitas yang baru tercatat di
pasar modal akan memiliki data historis yang sedikit, jika ada, tentang volatilitas harga sahamnya. Entitas yang
tidak tercatat dan yang baru tercatat di pasar modal akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

B15

Secara ringkas, entitas tidak boleh begitu saja mendasarkan estimasi volatilitas, perilaku eksekusi, dan dividen
pada informasi historis tanpa mempertimbangkan sejauh mana pengalaman historis diperkirakan akan
menghasilkan prediksi yang wajar tentang masa depan.

Eksekusi dini yang diperkirakan
B16

Karyawan sering mengeksekusi dini opsi saham dengan berbagai alasan. Sebagai contoh, opsi saham karyawan
biasanya tidak dapat dialihkan. Hal ini sering menyebabkan karyawan untuk mengeksekusi dini opsi saham
mereka karena hal itu merupakan satu-satunya cara bagi karyawan untuk menutup posisi mereka. Selain itu,
karyawan yang mengakhiri masa kerja biasanya diminta untuk mengeksekusi seluruh opsi yang telah vest
dalam jangka waktu yang pendek, atau jika tidak maka opsi saham tersebut akan hangus. Faktor ini juga
menyebabkan eksekusi dini atas opsi saham karyawan. Faktor lain yang menyebabkan eksekusi dini adalah
untuk menghindari risiko dan kurangnya diversifikasi kekayaan.

B17

Cara menggunakan dampak eksekusi dini yang diperkirakan sebagai pertimbangan, bergantung pada jenis
model penetapan harga opsi yang diterapkan. Sebagai contoh, eksekusi dini yang diperkirakan, dapat
dipertimbangkan dengan menggunakan estimasi prakiraan umur opsi (untuk opsi saham karyawan adalah
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periode dari tanggal pemberian sampai dengan tanggal opsi diperkirakan akan dieksekusi) sebagai input bagi
model penetapan harga opsi (seperti rumus Black-Scholes-Merton). Sebagai alternatif, eksekusi dini yang
diperkirakan dapat dijadikan model dalam model penetapan harga opsi binomial atau model yang sejenis, yang
menggunakan umur kontraktual sebagai input.
B18

Faktor yang dipertimbangkan dalam mengestimasi eksekusi dini mencakup:
(a)

lama periode vesting, karena biasanya opsi saham tidak dapat dieksekusi sampai dengan akhir
periode vesting. Dengan demikian, penentuan implikasi penilaian atas ekspektasi eksekusi dini
didasarkan pada asumsi bahwa opsi akan vest. Dampak kondisi vesting dibahas di paragraf 19–21.

(b)

rata-rata lama opsi sejenis masih beredar di masa lalu.

(c)

harga saham yang mendasari. Pengalaman mengindikasikan bahwa karyawan cenderung untuk
mengeksekusi opsi ketika harga saham mencapai level tertentu di atas harga eksekusi.

(d)

tingkatan karyawan dalam organisasi. Sebagai contoh, pengalaman mengindikasikan bahwa
karyawan pada level yang lebih tinggi cenderung untuk mengeksekusi opsi lebih lambat daripada
karyawan pada level yang lebih rendah (dibahas lebih lanjut di paragraf B21).

(e)

volatilitas yang diperkirakan dari saham yang mendasari. Secara rata-rata karyawan cenderung
untuk mengeksekusi opsi atas saham dengan volatilitas tinggi lebih dini daripada saham dengan
volatilitas rendah.

B19

Sebagaimana disebutkan di paragraf B17, dampak eksekusi dini dapat dipertimbangkan dengan menggunakan
estimasi umur opsi yang diperkirakan sebagai input untuk model penetapan harga opsi. Ketika mengestimasi
prakiraan umur opsi saham yang diberikan kepada sekelompok karyawan, entitas dapat menggunakan ratarata tertimbang prakiraan umur untuk seluruh kelompok karyawan atau rata-rata tertimbang umur untuk
sebagian karyawan dalam kelompok sebagai dasar estimasi, berdasarkan pada data yang lebih detail tentang
perilaku eksekusi karyawan (dibahas lebih lanjut di bawah ini).

B20

Memisahkan pemberian opsi ke dalam beberapa kelompok karyawan dengan perilaku eksekusi yang relatif
sama merupakan hal penting untuk dilakukan. Nilai opsi bukan merupakan fungsi linear dari jangka waktu
opsi; nilai naik dengan tingkat yang menurun dengan semakin lama jangka waktu opsi. Sebagai contoh, jika
seluruh asumsi lain sama, walaupun opsi dua tahun bernilai lebih daripada opsi satu tahun, namun opsi tersebut
tidak bernilai sebesar dua kalinya. Hal ini berarti bahwa menghitung estimasi nilai opsi berdasarkan pada satu
rata-rata tertimbang umur opsi yang mencakup umur yang berbeda jauh menyebabkan total nilai wajar opsi
yang diberikan akan lebih saji. Memisahkan opsi yang diberikan menjadi beberapa kelompok, yang masingmasing memiliki kisaran umur yang tercakup dalam rata-rata tertimbang umur opsi yang relatif pendek, dapat
mengurangi lebih saji tersebut.

B21

Pertimbangan yang sama berlaku ketika menggunakan model binomial atau yang sejenis. Sebagai contoh,
pengalaman entitas yang memberikan opsi secara luas kepada seluruh level karyawan mengindikasikan bahwa
eksekutif level atas cenderung untuk memegang opsi lebih lama daripada karyawan pada manajemen level
menengah dan bahwa karyawan level bawah cenderung untuk mengeksekusi opsi lebih dini daripada
kelompok lain. Sebagai tambahan, karyawan yang didorong atau disyaratkan untuk memegang jumlah
minimum instrumen ekuitas entitas pemberi kerja, termasuk opsi, secara rata-rata mungkin mengeksekusi opsi
lebih lama daripada karyawan yang tidak disyaratkan ketentuan tersebut. Dalam situasi ini, pemisahan opsi
berdasarkan kelompok penerima dengan perilaku eksekusi yang relatif sama akan menghasilkan estimasi total
nilai wajar yang lebih akurat atas opsi saham yang diberikan.

Volatilitas yang diperkirakan
B22

Volatilitas yang diperkirakan merupakan suatu ukuran jumlah harga yang diperkirakan akan berfluktuasi
selama suatu periode. Ukuran volatilitas yang digunakan dalam model penetapan harga opsi adalah standar
deviasi yang disetahunkan dari tingkat imbal hasil majemuk berkelanjutan atas saham selama periode tertentu.
Volatilitas biasanya dinyatakan dalam tahunan yang dapat diperbandingkan tanpa memperhatikan periode
waktu yang digunakan dalam perhitungan, sebagai contoh, observasi harga harian, mingguan atau bulanan.

B23

Tingkat imbal hasil (mungkin positif atau negatif) atas saham untuk suatu periode mengukur seberapa besar
pemegang saham memperoleh manfaat dari dividen dan peningkatan (atau penurunan) harga saham.

B24

Volatilitas disetahunkan yang diperkirakan dari saham merupakan tingkat imbal hasil majemuk berkelanjutan
tahunan yang diperkirakan akan berada dalam rentang tertentu pada masa sekitar dua pertiga dari kurun waktu
tertentu. Sebagai contoh, saham dengan perkiraan tingkat imbal hasil majemuk tahunan berkelanjutan sebesar
12% mempunyai volatilitas 30% berarti probabilitas tingkat imbal hasil atas saham untuk satu tahun berada di
antara –18% (12% – 30%) dan 42% (12% + 30%) adalah sekitar dua per tiga. Jika harga saham adalah MU100
pada awal tahun dan tidak ada dividen yang dibagikan, maka harga saham akhir tahun diperkirakan akan
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berada di antara MU83,53 (MU100 × e–0.18) dan MU152,20 (MU100 × e0.42), sekitar dua per tiga selama kurun
waktu tersebut.
B25

Faktor yang dipertimbangkan dalam mengestimasi volatilitas yang diperkirakan mencakup:
(a)

volatilitas tersirat dari opsi saham yang diperdagangkan atas saham entitas, atau instrumen entitas
yang diperdagangkan lain yang memiliki fitur opsi (seperti obligasi konversi), jika ada.

(b)

volatilitas historis dari harga saham selama periode terkini yang biasanya sepadan dengan perkiraan
jangka waktu opsi (dengan mempertimbangkan sisa umur kontraktual opsi dan dampak eksekusi
dini yang diperkirakan).

(c)

lama saham entitas diperdagangkan di pasar modal. Entitas yang baru tercatat di pasar modal
mungkin memiliki volatilitas historis yang tinggi, dibandingkan dengan entitas sejenis yang telah
tercatat lebih lama. Pedoman lebih lanjut untuk entitas yang baru tercatat diberikan di bawah ini.

(d)

kecenderungan volatilitas mengarah kembali kepada rata-ratanya, yaitu tingkat rata-rata jangka
panjang, dan faktor lain yang mengindikasikan bahwa volatilitas masa depan yang diperkirakan,
dapat berbeda dari volatilitas masa lalu. Sebagai contoh, jika harga saham entitas bergerak dengan
volatilitas yang luar biasa untuk beberapa periode waktu yang dapat diidentifikasi karena kegagalan
penawaran pengambilalihan atau restrukturisasi signifikan, maka periode tersebut diabaikan dalam
perhitungan rata-rata historis atas volatilitas tahunan.

(e)

interval yang tepat dan teratur untuk observasi harga. Observasi harga konsisten dari waktu ke
waktu. Sebagai contoh, entitas mungkin menggunakan harga penutupan untuk setiap minggu atau
harga tertinggi dalam minggu tersebut, tetapi tidak boleh menggunakan harga penutupan untuk
beberapa minggu dan harga tertinggi untuk minggu lain. Observasi harga juga disajikan dalam mata
uang yang sama dengan harga eksekusi.

Entitas yang baru tercatat di pasar modal
B26

Sebagaimana disebutkan di paragraf B25, entitas mempertimbangkan volatilitas historis harga saham selama
periode terkini yang biasanya sepadan dengan jangka waktu opsi yang diperkirakan. Jika entitas yang baru
tercatat di pasar modal tidak memiliki informasi yang cukup tentang volatilitas historis, maka entitas tetap
menghitung volatilitas historis untuk periode terlama aktivitas perdagangan yang tersedia. Entitas juga dapat
mempertimbangkan volatilitas historis entitas sejenis yang memiliki periode umur yang dapat
diperbandingkan. Sebagai contoh, entitas yang telah tercatat di pasar modal selama satu tahun dan memberikan
opsi dengan rata- rata umur yang diperkirakan adalah lima tahun dapat mempertimbangkan pola dan tingkat
volatilitas historis dari entitas dalam industri yang sama untuk enam tahun pertama saham entitas tersebut
diperdagangkan di pasar modal.

Entitas yang tidak tercatat di pasar modal
B27

Entitas yang tidak tercatat di pasar modal tidak akan memiliki informasi historis untuk dipertimbangkan ketika
mengestimasi volatilitas yang diperkirakan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan diatur di bawah ini.

B28

Dalam beberapa kasus, entitas yang tidak tercatat di pasar modal yang secara reguler menerbitkan opsi atau
saham kepada karyawan (atau pihak lain) mungkin telah membentuk pasar internal untuk sahamnya tersebut.
Volatilitas dari harga saham tersebut dapat dipertimbangkan ketika mengestimasi volatilitas yang
diperkirakan.

B29

Sebaliknya, entitas dapat mempertimbangkan volatilitas historis atau tersirat dari entitas serupa yang tercatat
di pasar modal, yang tersedia informasi harga saham atau harga opsi, untuk digunakan ketika mengestimasi
ekspektasi volatilitas. Hal ini akan tepat dilakukan jika entitas mendasarkan nilai sahamnya pada harga saham
entitas serupa yang tercatat di pasar modal.

B30

Jika entitas tidak mendasarkan estimasi nilai sahamnya pada harga saham entitas serupa yang tercatat di pasar
modal, dan sebaliknya menggunakan metode penilaian lain untuk menilai sahamnya, maka entitas dapat
membuat estimasi perkiraan volatilitas yang konsisten dengan metode penilaian tersebut. Sebagai contoh,
entitas dapat menilai saham berdasarkan aset neto atau laba. Entitas dapat mempertimbangkan volatilitas yang
diperkirakan dari nilai aset neto atau laba tersebut.

Dividen yang diperkirakan
B31

24

Dividen yang diperkirakan dipertimbangkan ketika mengukur nilai wajar saham atau opsi yang diberikan
bergantung pada apakah pihak lawan berhak atas dividen yang diperkirakan atau setara dividen.
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B32

Sebagai contoh, jika karyawan diberi opsi dan berhak atas dividen dari saham yang mendasari atau setara
dividen (yang mungkin dibayar dengan kas atau untuk mengurangi harga eksekusi) antara tanggal pemberian
dan tanggal eksekusi, maka opsi yang diberikan dinilai seolah-olah tidak ada dividen yang akan dibayar dari
saham yang mendasari, yaitu input untuk dividen yang diperkirakan adalah nol.

B33

Sama dengan hal tersebut, ketika nilai wajar saham yang diberikan kepada karyawan pada tanggal pemberian
diestimasi, tidak ada penyesuaian yang diperlukan untuk ekspektasi dividen jika karyawan berhak untuk
menerima dividen yang dibayar selama periode vesting.

B34

Sebaliknya, jika karyawan tidak berhak atas dividen atau setara dividen selama periode vesting (atau sebelum
eksekusi, dalam hal opsi), maka penilaian pada tanggal pemberian atas hak yang melekat pada saham atau opsi
mempertimbangkan dividen yang diperkirakan, yaitu ketika estimasi nilai wajar opsi yang diberikan, perkiraan
dividen tersebut dimasukkan dalam penerapan model penetapan harga opsi. Jika nilai wajar pemberian saham
diestimasi, maka penilaian tersebut dikurangi dengan nilai kini dividen yang diperkirakan akan dibayar selama
periode vesting.

B35

Model penetapan harga opsi biasanya memerlukan perkiraan tingkat imbal hasil dividen. Akan tetapi, model
tersebut dapat dimodifikasi menggunakan perkiraan jumlah dividen, dan bukan dengan tingkat imbal hasil
dividen. Entitas dapat menggunakan perkiraan tingkat imbal hasil dividen maupun perkiraan pembayaran
dividen. Jika entitas menggunakan perkiraan pembayaran dividen, maka entitas mempertimbangkan pola
historis mengenai peningkatan dividen. Sebagai contoh, jika kebijakan entitas secara umum meningkatkan
dividen sebesar 3% per tahun, maka estimasi nilai opsi tidak boleh mengasumsikan nilai dividen yang tetap
selama umur opsi kecuali jika terdapat bukti yang mendukungnya.

B36

Pada umumnya, asumsi tentang dividen yang diperkirakan berdasarkan pada informasi yang tersedia secara
publik. Entitas yang tidak membayar dividen dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya mengasumsikan
tingkat imbal hasil dividen yang diperkirakan adalah nol. Akan tetapi, entitas yang sedang berkembang yang
tidak memiliki historis pembayaran dividen mungkin memperkirakan untuk mulai membayar dividen selama
perkiraan umur opsi saham karyawan. Entitas dapat menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil dividen masa
lalu mereka (nol) dan rata-rata tingkat imbal hasil dividen dari peer group yang dapat diperbandingkan.

Suku bunga bebas risiko
B37

Pada umumnya, suku bunga bebas risiko adalah tingkat imbal hasil tersirat yang tersedia dari surat utang
pemerintah tanpa bunga dari negara yang mata uangnya digunakan untuk harga eksekusi, dengan sisa jangka
waktu yang sama dengan perkiraan jangka waktu opsi yang dinilai (berdasarkan sisa umur kontrak opsi dan
mempertimbangkan pengaruh eksekusi dini yang diperkirakan). Mungkin dibutuhkan untuk menggunakan
nilai pengganti yang tepat, jika tidak terdapat surat utang pemerintah atau kondisi yang mengindikasikan
bahwa tingkat imbal hasil tersirat dari surat utang pemerintah tanpa bunga tidak mencerminkan suku bunga
bebas risiko (contohnya, dalam ekonomi dengan inflasi tinggi). Juga, nilai pengganti yang tepat digunakan
jika pelaku pasar akan menentukan suku bunga bebas risiko dengan menggunakan nilai pengganti tersebut,
dan bukannya tingkat imbal hasil tersirat dari surat utang pemerintah tanpa bunga, ketika mengestimasi nilai
wajar opsi dengan umur yang sama dengan perkiraan jangka waktu opsi yang dinilai.

Pengaruh struktur modal
B38

Pada umumnya, pihak ketiga, bukan entitas, menerbitkan opsi saham yang diperdagangkan. Ketika opsi saham
ini dieksekusi, penerbit menyerahkan saham kepada pemegang opsi. Saham tersebut diperoleh dari pemegang
saham yang ada. Oleh karena itu eksekusi opsi saham yang diperdagangkan tidak memiliki efek dilutif.

B39

Sebaliknya, jika opsi saham diterbitkan oleh entitas, maka saham baru diterbitkan ketika opsi saham tersebut
dieksekusi (baik secara aktual saham baru tersebut diterbitkan atau diterbitkan secara substansi, jika saham
dibeli kembali sebelumnya dan saham treasuri yang dimiliki digunakan). Bahwa saham akan diterbitkan pada
harga eksekusi dan bukan harga pasar terkini pada tanggal eksekusi, maka dilusi aktual atau potensial ini
mungkin mengurangi harga saham, sehingga pemegang opsi tidak memperoleh besar keuntungan dari eksekusi
yang sama dengan dari eksekusi opsi sejenis yang diperdagangkan yang tidak mendilusi harga saham.

B40

Hal ini akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai opsi saham yang diberikan bergantung pada
beberapa faktor, seperti jumlah saham baru yang akan diterbitkan pada saat eksekusi opsi dibandingkan dengan
jumlah saham yang telah diterbitkan. Juga, jika pasar telah memperkirakan bahwa pemberian opsi akan
dilakukan, maka pasar mungkin telah mempertimbangkan potensi dilusi dalam harga saham pada tanggal
pemberian.

B41

Akan tetapi, entitas mempertimbangkan pengaruh dilutif yang mungkin terjadi dari eksekusi opsi saham yang
diberikan di masa datang terhadap estimasi nilai wajar pada tanggal pemberian. Model penetapan harga opsi
dapat juga disesuaikan untuk mempertimbangkan pengaruh potensi dilutif ini.

© Ikatan Akuntan Indonesia

25

PSAK i102

Modifikasi terhadap pengaturan pembayaran berbasis saham yang
diselesaikan dengan instrumen ekuitas
B42

Paragraf 27 mensyaratkan bahwa, tanpa memperhatikan adanya modifikasi terhadap syarat dan kondisi atas
instrumen ekuitas yang diberikan, atau pembatalan atau penyelesaian pemberian instrumen ekuitas tersebut,
entitas mengakui, sekurang-kurangnya, jasa yang diterima yang diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas yang
diberikan pada tanggal pemberian, kecuali jika instrumen ekuitas tersebut tidak vest karena kegagalan untuk
memenuhi kondisi vesting (selain dari kondisi pasar) yang ditentukan pada tanggal pemberian. Sebagai
tambahan, entitas mengakui pengaruh modifikasi yang meningkatkan total nilai wajar pengaturan pembayaran
berbasis saham atau sebaliknya bermanfaat bagi karyawan.

B43

Untuk menerapkan persyaratan paragraf 27:

B44

26

(a)

jika modifikasi meningkatkan nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan (contohnya dengan
mengurangi harga eksekusi), yang diukur segera sebelum dan setelah modifikasi, maka entitas
memasukkan nilai wajar tambahan yang diberikan dalam pengukuran jumlah yang diakui atas jasa
yang diterima sebagai imbalan atas instrumen ekuitas yang diberikan. Nilai wajar tambahan yang
diberikan merupakan selisih antara nilai wajar instrumen ekuitas yang dimodifikasi dan nilai wajar
instrumen ekuitas awal, yang keduanya diestimasi pada tanggal modifikasi. Jika modifikasi terjadi
selama periode vesting, maka nilai wajar tambahan yang diberikan dimasukkan dalam pengukuran
jumlah yang diakui atas jasa yang diterima selama periode dari tanggal modifikasi sampai dengan
tanggal ketika instrumen ekuitas yang dimodifikasi tersebut vest, sebagai tambahan atas jumlah
yang didasarkan pada nilai wajar instrumen ekuitas awal pada tanggal pemberian, yang diakui
selama sisa periode vesting awal. Jika modifikasi terjadi setelah tanggal vesting, maka nilai wajar
tambahan yang diberikan diakui segera, atau selama periode vesting jika karyawan disyaratkan
untuk menyelesaikan masa kerja tambahan sebelum menjadi berhak tanpa syarat atas instrumen
ekuitas yang dimodifikasi tersebut.

(b)

serupa dengan hal tersebut, jika modifikasi meningkatkan jumlah instrumen ekuitas yang diberikan,
maka entitas memasukkan nilai wajar instrumen ekuitas tambahan yang diberikan tersebut, yang
diukur pada tanggal modifikasi, dalam pengukuran jumlah yang diakui atas jasa yang diterima
sebagai imbalan atas instrumen ekuitas yang diberikan, secara konsisten dengan persyaratan pada
huruf (a) di atas. Sebagai contoh, jika modifikasi terjadi selama periode vesting, maka nilai wajar
instrumen ekuitas tambahan yang diberikan dimasukkan dalam pengukuran jumlah yang diakui
atas jasa yang diterima selama periode dari tanggal modifikasi sampai dengan tanggal instrumen
ekuitas tambahan vest, sebagai tambahan atas jumlah yang didasarkan pada nilai wajar instrumen
ekuitas yang awalnya diberikan pada tanggal pemberian, yang diakui selama sisa periode vesting
awal.

(c)

jika entitas memodifikasi kondisi vesting dengan cara yang menguntungkan karyawan, sebagai
contoh, dengan mengurangi periode vesting atau dengan memodifikasi atau menghapuskan kondisi
kinerja (selain kondisi pasar, perubahan yang dicatat sesuai dengan huruf (a) di atas), maka entitas
mempertimbangkan kondisi vesting yang dimodifikasi tersebut ketika menerapkan persyaratan di
paragraf 19–21.

Lebih lanjut, jika entitas memodifikasi syarat atau kondisi instrumen ekuitas yang diberikan dengan cara
mengurangi total nilai wajar pengaturan pembayaran berbasis saham, atau sebaliknya tidak menguntungkan
karyawan, maka entitas tetap meneruskan untuk mencatat jasa yang diterima sebagai imbalan atas instrumen
ekuitas yang diberikan seolah-olah bahwa modifikasi tidak terjadi (selain pembatalan sebagian atau seluruh
instrumen ekuitas yang diberikan, yang dicatat sesuai dengan paragraf 28). Sebagai contoh:
(a)

jika modifikasi mengurangi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, yang diukur segera
sebelum dan setelah modifikasi, maka entitas tidak mempertimbangkan penurunan nilai wajar
tersebut dan terus mengukur jumlah yang diakui atas jasa yang diterima sebagai imbalan atas
instrumen ekuitas berdasarkan nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan pada tanggal
pemberian.

(b)

jika modifikasi mengurangi jumlah instrumen ekuitas yang diberikan kepada karyawan, maka
pengurangan dicatat sebagai pembatalan sebagian pemberian, sesuai dengan persyaratan paragraf
28.

(c)

jika entitas memodifikasi kondisi vesting yang tidak menguntungkan karyawan, sebagai contoh,
dengan meningkatkan periode vesting atau memodifikasi atau menambah kondisi kinerja (selain
kondisi pasar, perubahan yang dicatat sesuai dengan huruf (a) di atas), maka entitas tidak boleh
mempertimbangkan kondisi vesting yang dimodifikasi ketika menerapkan persyaratan paragraf 19–
21.
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Akuntansi untuk modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham
yang mengubah klasifikasi dari yang diselesaikan dengan kas
menjadi yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas
B44A

Jika syarat dan kondisi dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas telah
dimodifikasi menjadi transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas,
transaksi tersebut dicatat sebagai transaksi yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas sejak tanggal
modifikasi. Khususnya:
(a)

Transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas diukur dengan
merujuk pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan pada tanggal modifikasi. Transaksi
pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan ekuitas diakui dalam ekuitas pada tanggal
modifikasi sepanjang barang dan jasa telah diterima.

(b)

Liabilitas untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas pada tanggal
modifikasi dihentikan pengakuannya pada tanggal tersebut.

(c)

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas yang dihentikan pengakuannya dan jumlah ekuitas yang
diakui pada tanggal modifikasi segera diakui dalam laba rugi.

B44B

Jika, akibat modifikasi, periode vesting diperpanjang atau dipersingkat, penerapan persyaratan dalam paragraf
B44A merefleksikan modifikasi periode vesting. Persyaratan dalam paragraf B44A diterapkan meskipun
modifikasi terjadi setelah periode vesting.

B44C

Transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas mungkin dapat dibatalkan atau
diselesaikan (selain transaksi yang dibatalkan karena kehilangan (forfeiture) pada saat kondisi vesting tidak
terpenuhi). Jika instrumen ekuitas diberikan dan, pada tanggal pemberian, entitas mengidentifikasinya sebagai
penggantian atas pembatalan transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, entitas
menerapkan paragraf B44A dan B44B.

Transaksi pembayaran berbasis saham antar entitas dalam
kelompok usaha (amendemen 2009)
B45

Paragraf 43A–43C mengatur akuntansi untuk transaksi pembayaran berbasis saham antara entitas dalam
kelompok usaha dalam setiap laporan keuangan tersendiri atau individual. Paragraf B46-B61 menjelaskan
bagaimana menerapkan persyaratan di paragraf 43A–43C. Sebagaimana tercantum di paragraf 43D, transaksi
pembayaran berbasis saham antara entitas dalam kelompok usaha dapat terjadi karena berbagai alasan
bergantung pada fakta dan keadaan. Oleh karena itu, penjelasan ini tidak mendalam dan berasumsi bahwa jika
entitas menerima barang atau jasa yang tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi, maka
transaksi tersebut adalah kontribusi ekuitas entitas induk kepada entitas anak, terlepas dari pengaturan
pembayaran kembali intrakelompok usaha.

B46

Meskipun penjelasan di bawah ini berfokus pada transaksi dengan karyawan, entitas juga menerapkan
transaksi pembayaran berbasis saham yang sama kepada pemasok barang atau jasa selain karyawan.
Pengaturan antara entitas induk dan entitas anak mungkin mensyaratkan entitas anak untuk membayar kepada
entitas induk untuk provisi instrumen ekuitas kepada karyawan. Penjelasan di bawah ini tidak menunjukkan
bagaimana untuk mencatat pengaturan pembayaran intrakelompok usaha tersebut.

B47

Empat permasalahan sering ditemui dalam transaksi pembayaran berbasis saham antara entitas dalam
kelompok usaha. Untuk kemudahan, contoh di bawah ini menjelaskan permasalahan dalam entitas induk dan
entitas anaknya.

Pengaturan pembayaran berbasis saham yang melibatkan instrumen ekuitas
entitas
B48

Permasalahan pertama adalah transaksi berikut yang melibatkan instrumen ekuitas entitas dicatat untuk
diselesaikan dengan instrumen ekuitas atau diselesaikan dengan kas sesuai dengan persyaratan PSAK ini:
(a)

entitas memberi karyawan hak atas instrumen ekuitas entitas (contohnya opsi saham), dan memilih
atau disyaratkan untuk membeli instrumen ekuitas (saham treasuri) dari pihak lain, untuk
memenuhi kewajiban kepada karyawan; dan

(b)

karyawan diberikan hak atas instrumen ekuitas entitas (contohnya opsi saham), oleh entitas itu
sendiri atau oleh pemegang sahamnya, dan pemegang saham entitas menyediakan instrumen
ekuitas yang diperlukan.
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B49

B50

Entitas mencatat transaksi pembayaran berbasis saham atas jasa yang diterima entitas sebagai imbalan atas
instrumen ekuitas sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.
Hal ini diterapkan tanpa memandang entitas memilih atau disyaratkan untuk membeli instrumen ekuitas dari
pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada karyawan dalam pengaturan pembayaran berbasis saham.
Entitas juga menerapkan hal tersebut tanpa memandang:
(a)

hak karyawan terhadap instrumen ekuitas entitas yang diberikan oleh entitas atau oleh pemegang
sahamnya; atau

(b)

pengaturan pembayaran berbasis saham yang diselesaikan oleh entitas atau pemegang sahamnya.

Jika pemegang saham memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi dengan karyawan investee-nya,
maka entitas menyediakan instrumen ekuitas investee-nya daripada instrumen ekuitas miliknya. Oleh karena
itu, jika investee-nya berada dalam kelompok usaha yang sama dengan pemegang saham, sesuai dengan
paragraf 43C, pemegang saham mengukur kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang diterapkan untuk
transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas dalam laporan keuangan tersendiri
pemegang saham dan sesuai dengan persyaratan yang diterapkan untuk transaksi pembayaran berbasis saham
yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian pemegang saham.

Pengaturan pembayaran berbasis saham yang melibatkan instrumen ekuitas
entitas induk
B51

Permasalahan kedua yaitu mengenai transaksi pembayaran berbasis saham antara dua entitas atau lebih dalam
kelompok usaha yang sama yang melibatkan instrumen ekuitas entitas lain dalam kelompok usaha. Sebagai
contoh, karyawan entitas anak diberikan hak atas instrumen ekuitas entitas induk sebagai imbalan atas jasa
yang disediakan untuk entitas anak.

B52

Oleh karena itu, permasalahan kedua mengenai pengaturan pembayaran berbasis saham adalah:
(a)

entitas induk memberikan hak atas instrumen ekuitasnya secara langsung kepada karyawan entitas
anak: entitas induk (bukan entitas anak) memiliki kewajiban menyediakan instrumen ekuitasnya
untuk karyawan entitas anak; dan

(b)

entitas anak memberikan hak atas instrumen ekuitas entitas induknya kepada karyawannya: entitas
anak memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen ekuitas tersebut untuk karyawannya.

Entitas induk memberikan hak atas instrumen ekuitasnya kepada karyawan entitas
anak (paragraf B52(a))
B53

Entitas anak tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen ekuitas entitas induknya kepada
karyawan entitas anak. Oleh karena itu, sesuai dengan paragraf 43B, entitas anak mengukur jasa yang diterima
dari karyawannya sesuai dengan persyaratan yang diterapkan terhadap transaksi pembayaran berbasis saham
yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, dan mengakui kenaikan terkait di ekuitas sebagai kontribusi dari
entitas induk.

B54

Entitas induk memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi dengan karyawan entitas anak dengan
menyediakan instrumen ekuitas entitas induk. Oleh karena itu, sesuai dengan paragraf 43C, entitas induk
mengukur kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang diterapkan terhadap transaksi pembayaran berbasis
saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.

Entitas anak memberikan hak atas instrumen ekuitas entitas induknya kepada
karyawannya (paragraf B52(b))
B55

Disebabkan entitas anak tidak memenuhi kondisi di paragraf 43B, entitas mencatat transaksi dengan
karyawannya sebagai transaksi berbasis saham yang diselesaikan dengan kas. Persyaratan ini diterapkan
terlepas bagaimana entitas anak memperoleh instrumen ekuitas untuk memenuhi kewajibannya kepada
karyawan.

Pengaturan pembayaran berbasis saham yang melibatkan pembayaran yang
diselesaikan dengan kas kepada karyawan
B56
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Permasalahan ketiga adalah bagaimana entitas yang menerima barang atau jasa dari pemasok (termasuk
karyawan) mencatat pengaturan pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas ketika entitas tidak
memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran yang telah disyaratkan kepada pemasok. Sebagai contoh,
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mempertimbangkan pengaturan berikut ketika entitas induk (bukan entitas itu sendiri) memiliki kewajiban
untuk melakukan pembayaran kas yang disyaratkan tersebut kepada karyawan entitas:
(a)

karyawan entitas akan menerima pembayaran kas yang dikaitkan dengan harga instrumen
ekuitasnya.

(b)

karyawan akan menerima pembayaran kas yang dikaitkan dengan harga instrumen ekuitas entitas
induknya.

B57

Entitas anak tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi dengan karyawannya. Oleh karena itu,
entitas anak mencatat transaksi dengan karyawannya sebagai transaksi berbasis saham yang diselesaikan
dengan instrumen ekuitas, dan mengakui kenaikan terkait di ekuitas sebagai kontribusi dari entitas induk.
Entitas anak mengukur kembali biaya transaksi selanjutnya untuk setiap perubahan yang dihasilkan dari
kondisi vesting nonpasar yang tidak dipenuhi sesuai dengan paragraf 19–21. Hal ini berbeda dengan
pengukuran transaksi yang diselesaikan dengan kas dalam laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha.

B58

Disebabkan entitas induk memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi dengan karyawan dan
imbalannya berupa kas, entitas induk (dan kelompok usaha konsolidasian) mengukur kewajibannya sesuai
dengan persyaratan yang diterapkan terhadap transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan
kas di paragraf 43C.

Pengalihan karyawan antar entitas dalam kelompok usaha
B59

Permasalahan keempat terkait dengan pengaturan pembayaran berbasis saham kelompok usaha yang
melibatkan karyawan lebih dari satu entitas dalam kelompok usaha. Sebagai contoh, entitas induk dapat
memberikan hak atas instrumen ekuitasnya kepada karyawan entitas anaknya, bergantung pada penyelesaian
jasa lanjutan dengan kelompok usaha untuk periode tertentu. Karyawan dari salah satu entitas anak dapat
mengalihkan pekerjaan kepada entitas anak lain selama periode vesting tertentu tanpa memengaruhi hak
karyawan atas instrumen ekuitas entitas induk dalam pengaturan pembayaran berbasis saham awal. Jika entitas
anak tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi pembayaran berbasis saham dengan
karyawannya, maka entitas anak mencatatnya sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan
dengan instrumen ekuitas. Setiap entitas anak mengukur jasa yang diterima dari karyawan dengan mengacu
pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal hak atas instrumen ekuitas tersebut diberikan oleh entitas
induk sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran A, dan proporsi periode vesting karyawan yang
memberikan jasa kepada setiap entitas anak.

B60

Jika entitas anak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi dengan karyawannya dengan instrumen
ekuitas entitas induk, maka entitas anak mencatat transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis
saham yang diselesaikan dengan kas. Setiap entitas anak mengukur jasa yang diterima berdasarkan nilai wajar
instrumen ekuitas pada tanggal pemberian terhadap proporsi periode vesting karyawan memberikan jasa
kepada setiap entitas anak. Di samping itu, setiap entitas anak mengakui setiap perubahan dalam nilai wajar
instrumen ekuitas selama periode jasa karyawan dengan setiap entitas anak.

B61

Karyawan tersebut, setelah pengalihan antara entitas dalam kelompok usaha, mungkin gagal untuk memenuhi
kondisi vesting selain kondisi pasar sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran A, sebagai contoh, karyawan
meninggalkan kelompok entitas sebelum menyelesaikan periode jasa. Dalam hal ini, karena kondisi vesting
adalah memberikan jasa kepada kelompok entitas, setiap entitas anak menyesuaikan jumlah yang sebelumnya
diakui sehubungan dengan jasa yang diterima dari karyawan sesuai dengan prinsip di paragraf 19. Oleh karena
itu, jika hak atas instrumen ekuitas yang diberikan oleh entitas induk tidak vest karena kegagalan karyawan
untuk memenuhi kondisi vesting selain kondisi pasar, maka tidak ada jumlah yang diakui dengan dasar
kumulatif atas jasa yang diterima dari karyawan tersebut dalam laporan keuangan entitas manapun dalam
kelompok usaha.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i103 Kombinasi Bisnis (PSAK i103) terdiri dari paragraf 1–68 dan Lampiran
A-B. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak tebal mengatur prinsip- utama.
Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pada saat pertama kali muncul dalam Pernyataan ini.
Definisi istilah lainnya terdapat dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional. PSAK i103 harus dibaca
dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi
ketika tidak terdapat panduan secara eksplisit.
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PSAK i103

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i103
Kombinasi Bisnis
Tujuan
1

Pernyataan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang
disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Untuk
mencapai tujuan tersebut, Pernyataan ini mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak
pengakuisisi (acquirer):
(a)

mengakui dan mengukur dalam laporan keuangannya aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas
yang diambil alih dan kepentingan nonpengendali dari pihak diakuisisi (acquiree);

(b)

mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari
pembelian dengan diskon; dan

(c)

menentukan informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan
mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis.

Ruang lingkup
2

2A

Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis.
Pernyataan ini tidak diterapkan untuk:
(a)

akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu
sendiri.

(b)

akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Dalam hal tersebut, pihak
pengakuisisi mengidentifikasi dan mengakui setiap aset teridentifikasi yang diperoleh (termasuk
aset yang memenuhi definisi dari, dan kriteria pengakuan untuk, aset takberwujud sebagaimana
diatur dalam PSAK i238 Aset Takberwujud) dan setiap liabilitas teridentifikasi yang diambil alih.
Biaya perolehan dari kelompok tersebut dialokasikan pada masing-masing aset dan liabilitas
teridentifikasi berdasarkan nilai wajar relatifnya pada tanggal pembelian. Transaksi atau peristiwa
tersebut tidak menimbulkan goodwill.

(c)

kombinasi entitas atau bisnis sepengendali (paragraf B1–B4 memberikan pedoman penerapan yang
terkait).

Persyaratan dalam Pernyataan ini tidak diterapkan untuk akuisisi yang dilakukan oleh entitas investasi,
sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian, atas investasi pada entitas
anak yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengidentifikasian kombinasi bisnis
3

Entitas menentukan apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis dengan
menerapkan definisi dalam Pernyataan ini, yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan
liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka
entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset. Paragraf B5–B12D
memberikan pedoman untuk mengidentifikasi suatu kombinasi bisnis dan definisi suatu bisnis.

Metode akuisisi
4

Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi.

5

Penerapan metode akuisisi mensyaratkan:

4

(a)

pengidentifikasian pihak pengakuisisi;

(b)

penentuan tanggal akuisisi;

(c)

pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan
kepentingan nonpengendali pihak diakuisisi; dan

(d)

pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon.
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Pengidentifikasian pihak pengakuisisi
6

Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak
pengakuisisi.

7

Pedoman dalam PSAK i110 digunakan untuk mengidentifikasi pihak pengakuisisi-entitas yang memperoleh
pengendalian atas entitas lain, yaitu pihak diakusisi. Jika suatu kombinasi bisnis telah terjadi tetapi penerapan
pedoman PSAK i110 tidak secara jelas mengindikasikan mana dari entitas yang bergabung sebagai pihak
pengakuisisi, maka penentuan tersebut mempertimbangkan faktor di paragraf B14-B18.

Penentuan tanggal akuisisi
8

Pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh
pengendalian atas pihak diakuisisi.

9

Tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi umumnya adalah tanggal pihak
pengakuisisi secara legal mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak
diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Akan tetapi, pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian pada
tanggal sebelum atau setelah tanggal penutupan. Sebagai contoh, tanggal akuisisi mendahului tanggal
penutupan jika dalam perjanjian tertulis menyatakan bahwa pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas
pihak diakuisisi pada tanggal sebelum tanggal penutupan. Pihak pengakuisisi mempertimbangkan seluruh
fakta dan keadaan terkait dalam mengidentifikasi tanggal akuisisi.

Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh,
liabilitas yang diambil alih dan kepentingan nonpengendali pada
pihak diakuisisi
Prinsip pengakuan
10

Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui, terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang
diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan nonpengendali pihak diakuisisi. Pengakuan aset
teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih tunduk kepada persyaratan yang
dijelaskan di paragraf 11 dan 12.

Persyaratan pengakuan
11

Untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi
yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih harus memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam Kerangka
Konseptual Pelaporan Keuangan pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh, biaya yang diperkirakan pihak
pengakuisisi, tetapi tidak wajib dikeluarkan di masa depan, dalam melaksanakan rencananya untuk
menghentikan suatu aktivitas pihak diakuisisi atau memutus kontrak kerja atau memindahkan pekerja pihak
diakuisisi bukan merupakan liabilitas pada tanggal akuisisi. Oleh karena itu, pihak pengakuisisi tidak
mengakui biaya tersebut sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi. Akan tetapi, pihak pengakuisisi
mengakui biaya tersebut dalam laporan keuangan setelah kombinasi sesuai dengan SAK-I lain.

12

Sebagai tambahan, untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi,
aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih harus merupakan bagian yang dipertukarkan
antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi (atau pemilik sebelumnya) dalam transaksi kombinasi bisnis,
dan bukan hasil transaksi terpisah. Pihak pengakuisisi menerapkan pedoman di paragraf 51–53 untuk
menentukan aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang merupakan bagian dari pertukaran pihak
diakuisisi, serta aset dan liabilitas (jika ada) hasil transaksi terpisah dicatat sesuai dengan sifatnya dan SAK-I
terkait.

13

Penerapan prinsip dan persyaratan pengakuan oleh pihak pengakuisisi dapat menyebabkan pengakuan
beberapa aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak diakuisisi sebagai aset dan liabilitas dalam
laporan keuangannya. Sebagai contoh, pihak pengakuisisi mengakui aset takberwujud yang dapat
diidentifikasi yang diperoleh, seperti merek, paten atau hubungan pelanggan, yang tidak diakui oleh pihak
diakuisisi sebagai aset dalam laporan keuangannya karena pihak diakuisisi mengembangkannya secara internal
dan memperlakukan biaya terkait sebagai beban.

14

Paragraf B31–B40 memberikan pedoman dalam pengakuan aset takberwujud. Paragraf 21A–28B mengatur
jenis aset dan liabilitas teridentifikasi yang termasuk item yang diberikan pengecualian terbatas oleh PSAK ini
terkait prinsip dan persyaratan pengakuan.

© Ikatan Akuntan Indonesia

5

PSAK i103
Pengklasifikasikan atau penetapan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas
yang diambil alih dalam kombinasi bisnis
15

Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengklasifikasikan atau menetapkan aset teridentifikasi yang
diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK-I lain
selanjutnya. Pihak pengakuisisi membuat klasifikasi atau penetapan tersebut berdasarkan pada
persyaratan kontraktual, kondisi ekonomik, kebijakan operasional atau akuntansinya, dan keadaan
terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi.

16

Pada beberapa situasi, SAK-I memberikan perbedaan perlakuan akuntansi yang bergantung pada bagaimana
entitas mengklasifikasikan atau menetapkan aset atau liabilitas tertentu. Contoh dari klasifikasi atau penetapan
yang dilakukan pihak pengakuisisi berdasarkan pada keadaan terkait yang ada pada tanggal akuisisi termasuk
tetapi tidak terbatas pada:

17

(a)

klasifikasi aset dan liabilitas keuangan tertentu sebagai aset atau liabilitas keuangan yang diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau sebagai aset
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK
i109 Instrumen Keuangan;

(b)

penetapan instrumen derivatif sebagai instrumen lindung nilai sesuai dengan PSAK i109; dan

(c)

penilaian apakah suatu derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama sesuai dengan PSAK i109
(merupakan masalah ‘klasifikasi’ sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam PSAK ini).

PSAK ini memberikan dua pengecualian atas prinsip dalam paragraf 15, yaitu:
(a)

klasifikasi suatu kontrak sewa, dimana pihak diakuisi merupakan pesewa, sebagai sewa operasi
atau sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK i116 Sewa; dan

(b)

klasifikasi suatu kontrak sebagai kontrak asuransi sesuai dengan PSAK i104 Kontrak Asuransi.

Pihak pengakuisisi mengklasifikasikan kontrak tersebut berdasarkan pada persyaratan kontraktual dan faktor
lainnya pada awal kontrak (atau, jika syarat kontrak telah dimodifikasi yang akan mengubah klasifikasinya,
pada tanggal modifikasi tersebut, yang mungkin merupakan tanggal akuisisi).

Prinsip pengukuran
18

Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebesar
nilai wajar pada tanggal akuisisi.

19

Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur pada tanggal akuisisi komponen dari kepentingan
nonpengendali pada pihak diakuisisi yang merupakan bagian kepemilikan saat ini dan memberikan mereka
hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada:
(a)

nilai wajar; atau

(b)

bagian proporsional instrumen kepemilikan saat ini dalam jumlah yang diakui atas aset neto
teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Seluruh komponen lain dari kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali
terdapat dasar pengukuran lain yang disyaratkan oleh SAK-I.
20

Paragraf 24–31 mengatur jenis aset dan liabilitas teridentifikasi yang termasuk item yang diberikan
pengecualian terbatas oleh PSAK ini terkait prinsip pengukuran.

Pengecualian dari prinsip pengakuan atau pengukuran
21

6

PSAK ini memberikan pengecualian terbatas terhadap prinsip pengakuan dan pengukuran. Paragraf 21A–31
mengatur item tertentu yang dikecualikan dan sifat pengecualian tersebut. Pihak pengakuisisi mencatat item
tersebut dengan menerapkan persyaratan pada paragraf 21A–31, yang akan mengakibatkan beberapa item:
(a)

diakui dengan menerapkan persyaratan pengakuan sebagai tambahan atas persyaratan pada
paragraf 11 dan 12 atau dengan menerapkan persyaratan SAK-I lain, dengan hasil yang berbeda
jika menerapkan prinsip dan persyaratan pengakuan di atas.

(b)

diukur pada suatu jumlah selain nilai wajar pada tanggal akuisisi.
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Pengecualian dari prinsip pengakuan
Liabilitas dan liabilitas kontingensi dalam ruang lingkup PSAK i237 atau ISAK i121

21A

Paragraf 21B berlaku untuk liabilitas dan liabilitas kontingensi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK i237
Provisi, Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi atau ISAK i121 Pungutan jika liabilitas tersebut timbul
secara terpisah namun bukan diambil alih dalam kombinasi bisnis.

21B

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan mendefinisikan liabilitas sebagai ’kewajiban kini entitas untuk
mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat peristiwa masa lalu’. Untuk provisi atau liabilitas
kontingensi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK i237, pihak pengakuisisi menerapkan PSAK i237
paragraf 15–22 untuk menentukan apakah pada tanggal akuisisi terdapat kewajiban kini sebagai akibat
peristiwa masa lalu. Untuk pungutan yang masuk dalam ruang lingkup ISAK i121, pihak pengakuisisi
menerapkan ISAK i121 untuk menentukan apakah peristiwa yang mengikat yang menimbulkan liabilitas untuk
membayar pungutan telah terjadi pada tanggal akuisisi.

21C

Kewajiban kini yang diidentifikasi sesuai dengan paragraf 21B mungkin memenuhi definisi liabilitas
kontingensi yang ditetapkan dalam paragraf 22(b). Jika demikian, paragraf 23 berlaku untuk liabilitas
kontingensi tersebut.
Liabilitas kontingensi dan aset kontingensi

22

PSAK i237 mendefinisikan liabilitas kontingensi sebagai:
(a)

kewajiban potensial, yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti hanya
dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan yang tidak pasti yang tidak
sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau

(b)

kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
(i)

tidak mungkin terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik akan
diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban; atau

(ii)

jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan keandalan yang memadai.

23

Pihak pengakuisisi mengakui liabilitas kontingensi yang diambil alih pada tanggal akuisisi dalam kombinasi
bisnis jika hal tersebut merupakan kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan nilai wajarnya
dapat diukur secara andal. Oleh karena itu, berbeda dengan PSAK i237 paragraf 14(b), 23, 27, 29 dan 30,
pihak pengakuisisi mengakui liabilitas kontingensi yang diambil alih dalam kombinasi bisnis pada tanggal
akuisisi, meskipun jika tidak mungkin terjadi bahwa arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat
ekonomik akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Paragraf 56 dari PSAK ini memberikan
pedoman perlakuan akuntansi selanjutnya untuk liabilitas kontingensi.

23A

PSAK i237 mendefinisikan aset kontingensi sebagai ’potensi aset yang timbul dari peristiwa masa lalu dan
keberadaannya hanya akan dikonfirmasikan dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa
di masa depan yang tidak pasti yang tidak sepenuhnya berada dalam pengendalian entitas’. Pihak pengakuisisi
tidak mengakui aset kontingensi pada tanggal akuisisi.

Pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran
Pajak penghasilan
24

Pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang
diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis sesuai PSAK i212 Pajak Penghasilan.

25

Pihak pengakuisisi mencatat kemungkinan dampak pajak dari perbedaan temporer dan sisa kompensasi
kerugian dari pihak diakuisisi yang ada pada tanggal akuisisi, atau yang timbul sebagai hasil akuisisi sesuai
PSAK i212.
Imbalan pekerja

26

Pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur liabilitas (atau aset, jika ada) terkait dengan pengaturan imbalan
pekerja dari pihak diakuisisi sesuai PSAK i219 Imbalan Pekerja.
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Aset indemnifikasi
27

Penjual dalam kombinasi bisnis dapat secara kontraktual menjamin (indemnify) pihak pengakuisisi atas hasil
dari suatu kontingensi atau ketidakpastian terkait dengan seluruh atau sebagian dari aset atau liabilitas tertentu.
Sebagai contoh, penjual dapat menjamin pihak pengakuisisi atas kerugian di atas jumlah tertentu dari liabilitas
yang timbul dari kontingensi tertentu; dengan kata lain, penjual akan menjamin bahwa liabilitas pihak
pengakuisisi tidak akan melampaui jumlah tertentu. Sebagai akibatnya, pihak pengakuisisi memperoleh aset
indemnifikasi. Pihak pengakuisisi mengakui aset indemnifikasi pada saat yang sama dengan saat mengakui
item yang dijamin, diukur dengan dasar yang sama dengan item yang dijamin, dan tergantung pada kebutuhan
untuk penyisihan penilaian jumlah yang tidak tertagih. Oleh karena itu, jika jaminan tersebut terkait dengan
aset atau liabilitas yang diakui pada tanggal akuisisi dan diukur dengan nilai wajar pada tanggal akuisisinya,
maka pihak pengakuisisi mengakui aset indemnifikasi pada tanggal akuisisi yang diukur dengan nilai wajarnya
pada tanggal akuisisi. Untuk aset indemnifikasi yang diukur dengan nilai wajar, dampak ketidakpastian
mengenai arus kas masa depan karena pertimbangan kolektibilitas termasuk ke dalam pengukuran nilai wajar
dan penyisihan penilaian secara terpisah tidak diperlukan (paragraf B41 memberikan pedoman penerapan
terkait).

28

Dalam beberapa keadaan, jaminan dapat terkait dengan aset atau liabilitas yang dikecualikan dari prinsip
pengakuan atau pengukuran. Sebagai contoh, jaminan dapat terkait dengan liabilitas kontingensi yang tidak
diakui pada tanggal akuisisi karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal pada tanggal tersebut.
Sebagai alternatif, jaminan dapat terkait dengan aset atau liabilitas, sebagai contoh, aset atau liabilitas yang
dihasilkan dari imbalan pekerja, yang diukur atas dasar selain nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam keadaan
tersebut, aset indemnifikasi diakui dan diukur menggunakan asumsi yang konsisten dengan asumsi yang
digunakan untuk mengukur item yang dijaminkan, tunduk kepada penilaian manajemen atas kolektibilitas aset
indemnifikasi dan setiap pembatasan kontraktual pada jumlah yang dijaminkan. Paragraf 57 memberikan
pedoman terkait perlakuan akuntansi lebih lanjut untuk aset indemnifikasi.
Sewa yang pihak diakuisisi merupakan penyewa

28A

28B

Pihak pengakuisisi mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang diidentifikasi sesuai dengan
PSAK i116 dimana pihak diakuisisi adalah penyewa. Pihak pengakuisisi tidak disyaratkan untuk mengakui
aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:
(a)

sewa yang masa sewanya (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i116) berakhir dalam 12 bulan
dari tanggal akuisisi; atau

(b)

sewa dimana aset pendasarnya bernilai-rendah (sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK i116
paragraf B3-B8).

Pihak pengakuisisi mengukur liabilitas sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa (sebagaimana
didefinisikan dalam PSAK i116) seolah-olah sewa yang diperoleh merupakan sewa baru pada tanggal akuisisi.
Pihak pengakuisisi mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan
untuk merefleksikan syarat sewa yang menguntungkan atau tidak menguntungkan ketika dibandingkan dengan
syarat pasar.

Pengecualian dari prinsip pengukuran
Hak yang diperoleh kembali
29

Pihak pengakuisisi mengukur nilai hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset takberwujud
berdasarkan sisa jangka waktu kontraktual dari kontrak terkait tanpa memperhatikan apakah pelaku pasar
mempertimbangkan potensi pembaruan perjanjian ketika mengukur nilai wajarnya. Paragraf B35 dan B36
memberikan pedoman penerapan terkait.
Transaksi pembayaran berbasis saham

30

8

Pihak pengakuisisi mengukur instrumen liabilitas atau ekuitas yang terkait dengan transaksi pembayaran
berbasis saham dari pihak diakuisisi atau penggantian atas transaksi pembayaran berbasis saham pihak
diakuisisi dengan transaksi pembayaran berbasis saham pihak pengakuisisi sesuai dengan metode yang diatur
dalam PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham pada tanggal akuisisi. (Pernyataan ini mengacu pada hasil
dari metode tersebut sebagai ‘ukuran berbasis pasar’ dari transaksi pembayaran berbasis saham).
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Aset dikuasai untuk dijual
31

Pihak pengakuisisi mengukur aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diperoleh, yang diklasifikasikan
sebagai dikuasai untuk dijual pada tanggal akuisisi sesuai PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk
Dijual dan Operasi yang Dihentikan, pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sesuai paragraf 15–18
PSAK tersebut.

31A

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

Pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian
dengan diskon
32

Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih (a) atas
(b) di bawah ini:
(a)

(b)
33

agregat dari:
(i)

imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK ini, yang pada umumnya
mensyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi (lihat paragraf 37);

(ii)

jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi yang diukur sesuai
dengan PSAK ini; dan

(iii)

untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap (lihat paragraf 41 dan 42),
nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh
pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi.

jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada
tanggal akuisisi, yang diukur sesuai PSAK ini.

Dalam kombinasi bisnis di mana pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi (atau pemilik sebelumnya)
menukarkan hanya kepentingan ekuitas, nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas pihak diakuisisi
mungkin dapat diukur secara lebih andal daripada nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas pihak
pengakuisisi. Jika demikian, pihak pengakuisisi menentukan jumlah goodwill dengan menggunakan nilai wajar
pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas pihak diakuisisi dan bukan nilai wajar pada tanggal akuisisi
kepentingan ekuitas yang dialihkan. Untuk menentukan nilai goodwill suatu kombinasi bisnis yang tidak
terdapat imbalan yang dialihkan, pihak pengakuisisi menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi
kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi dan bukan nilai wajar pada tanggal akuisisi
imbalan yang dialihkan (paragraf 32(a)(i)). Paragraf B46-B49 memberikan pedoman penerapan hal yang
terkait.

Pembelian dengan diskon
34

Kadang kala, pihak pengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon, yaitu suatu kombinasi bisnis di mana
jumlah dalam paragraf 32(b) melebihi agregat dari jumlah yang diatur dalam paragraf 32(a). Jika selisih lebih
itu tetap ada setelah penerapan persyaratan dalam paragraf 36, maka pihak pengakuisisi mengakui keuntungan
yang dihasilkan dalam laba rugi pada tanggal akusisi. Keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak
pengakuisisi.

35

Pembelian dengan diskon dapat terjadi, sebagai contoh, dalam kombinasi bisnis yang merupakan penjualan
terpaksa yang terjadi karena pihak penjual melakukannya karena paksaan. Akan tetapi, pengecualian
pengakuan atau pengukuran untuk item tertentu dalam paragraf 22–31 mungkin juga mengakibatkan
pengakuan keuntungan (atau perubahan jumlah keuntungan yang diakui) pada pembelian dengan diskon.

36

Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah
telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan seluruh liabilitas yang diambil alih serta
mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang diidentifikasi dalam penelaahan tersebut. Pihak
pengakuisisi selanjutnya menelaah prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dipersyaratkan
PSAK ini untuk diakui pada tanggal akuisisi untuk seluruh hal berikut ini:
(a)

aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih;

(b)

kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi, jika ada;

(c)

untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi
yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi; dan

(d)

imbalan yang dialihkan.
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Tujuan dari penelaahan adalah untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah mencerminkan dengan
tepat pertimbangan atas seluruh informasi yang tersedia pada tanggal akuisisi.

Imbalan yang dialihkan
37

Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil
penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang
diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang
diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. (Akan tetapi, setiap bagian penghargaan pembayaran berbasis saham dari
pihak pengakuisisi yang ditukarkan dengan penghargaan yang dimiliki oleh pekerja pihak diakuisisi yang
termasuk dalam imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis diukur sesuai dengan paragraf 30 daripada
dengan nilai wajar). Contoh bentuk potensial dari imbalan tersebut mencakup kas, aset lain, bisnis atau entitas
anak dari pihak pengakuisisi, imbalan kontingensi, instrumen ekuitas biasa atau preferen, opsi, waran, dan
kepentingan anggota dari entitas bersama (mutual entities).

38

Imbalan yang dialihkan dapat mencakup aset atau liabilitas dari pihak pengakuisisi yang memiliki jumlah
tercatat yang berbeda dari nilai wajarnya pada tanggal akuisisi (sebagai contoh, aset nonmoneter atau suatu
bisnis dari pihak pengakuisisi). Jika demikian, pihak pengakuisisi mengukur kembali aset atau liabilitas yang
dialihkan pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan,
jika ada, dalam laba rugi. Akan tetapi, kadang aset atau liabilitas alihan tetap berada di dalam entitas hasil
kombinasi setelah kombinasi bisnis (sebagai contoh, karena aset atau liabilitas dialihkan kepada pihak
diakuisisi daripada kepada pemilik sebelumnya), dan oleh karena itu pihak pengakuisisi tetap mengendalikan
aset atau liabilitas tersebut. Dalam situasi tersebut, pihak pengakuisisi mengukur aset dan liabilitas tersebut
pada jumlah tercatatnya sesaat sebelum tanggal akuisisi dan tidak mengakui keuntungan atau kerugian dalam
laba rugi atas aset atau liabilitas yang dikendalikannya baik sebelum maupun setelah kombinasi bisnis.

Imbalan kontingensi
39

Imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi dalam pertukaran pihak diakuisisi termasuk setiap aset atau
liabilitas yang dihasilkan dari suatu pengaturan imbalan kontingensi (lihat paragraf 37). Pihak pengakuisisi
mengakui nilai wajar tanggal akuisisi atas imbalan kontingensi sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan
dalam pertukaran pihak diakuisisi.

40

Pihak pengakuisisi mengklasifikasikan kewajiban untuk membayar imbalan kontingensi yang memenuhi
definisi instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas berdasarkan definisi instrumen
ekuitas dan liabilitas keuangan dalam PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian paragraf 11. Pihak
pengakuisisi mengklasifikasikan hak atas imbal hasil dari imbalan yang dialihkan sebelumnya sebagai aset
jika memenuhi keadaan tertentu. Paragraf 58 memberikan pedoman akuntansi selanjutnya untuk imbalan
kontingensi.

Pedoman tambahan untuk menerapkan metode akuisisi untuk jenis
kombinasi bisnis tertentu
Kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap
41

Pihak pengakuisisi kadang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi di mana pihak pengakuisisi
memiliki kepentingan ekuitas sesaat sebelum tanggal akuisisi. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Desember
20X1, Entitas A memiliki 35% kepentingan ekuitas nonpengendali pada Entitas B. Pada tanggal tersebut,
Entitas A membeli tambahan 40% kepentingan Entitas B, yang memberinya pengendalian atas Entitas B.
PSAK ini merujuk transaksi dimaksud sebagai suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kadang
disebut juga sebagai akuisisi bertahap.

42

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali
kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan
mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif
lain, yang sesuai. Dalam periode pelaporan sebelumnya, pihak pengakuisisi mungkin telah mengakui
perubahan nilai atas kepentingan ekuitasnya pada pihak diakuisisi dalam penghasilan komprehensif lain. Jika
demikian, jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama
sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang
dimiliki sebelumnya.

42A

Ketika suatu pihak dalam pengaturan bersama (seperti yang didefinisikan dalam PSAK i111 Pengaturan
Bersama) memperoleh pengendalian bisnis yang merupakan operasi bersama (seperti yang didefinisikan
dalam PSAK i111), dan mempunyai hak atas aset dan kewajiban untuk liabilitas terkait operasi bersama
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tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, maka transaksi tersebut merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan
secara bertahap. Dengan demikian, pihak pengakuisisi menerapkan persyaratan kombinasi bisnis yang
dilakukan secara bertahap, termasuk mengukur kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi
bersama sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 42. Dalam melakukan hal tersebut, pihak pengakuisisi
mengukur kembali seluruh kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama.

Kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan
43

44

Pihak pengakuisisi kadang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi tanpa adanya pengalihan imbalan.
Metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis diterapkan pada kombinasi tersebut. Keadaan tersebut
mencakup:
(a)

Pihak diakuisisi membeli kembali sahamnya sendiri dengan jumlah yang memadai sehingga
investor yang ada saat ini (pihak pengakuisisi) memperoleh pengendalian.

(b)

Hilangnya hak veto minoritas, yang sebelumnya menghalangi pihak pengakuisisi untuk
mengendalikan pihak diakuisisi, di mana pihak pengakuisisi memiliki hak suara mayoritas.

(c)

Pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi sepakat untuk mengombinasikan bisnisnya dengan kontrak
semata. Pihak pengakuisisi tidak mengalihkan imbalan dalam pertukaran pengendalian atas pihak
diakuisisi dan tidak memiliki kepentingan ekuitas pada pihak diakuisisi, baik pada tanggal akuisisi
maupun sebelumnya. Contoh dari kombinasi bisnis yang dilakukan dengan kontrak semata
termasuk penggabungan dua bisnis bersama-sama dalam satu kesepakatan gabungan (stapling
arrangement) atau pembentukan perusahaan yang tercatat di dua bursa (dual listed corporation).

Dalam kombinasi bisnis yang dilakukan dengan kontrak semata, pihak pengakuisisi mengatribusikan kepada
pemilik pihak diakuisisi sejumlah aset neto pihak diakuisisi yang diakui sesuai dengan PSAK ini. Dengan kata
lain, kepentingan ekuitas pada pihak diakuisisi yang dimiliki oleh pihak selain pihak pengakuisisi adalah
kepentingan nonpengendali dalam laporan keuangan setelah kombinasi pihak pengakuisisi, bahkan jika
hasilnya adalah bahwa seluruh kepentingan ekuitas pada pihak diakuisisi diatribusikan kepada kepentingan
nonpengendali.

Periode pengukuran
45

Jika proses akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat
kombinasi terjadi, maka pihak pengakuisisi melaporkan dalam laporan keuangannya jumlah
sementara untuk item yang proses akuntansinya belum selesai. Selama periode pengukuran, 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, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal
tersebut. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi juga mengakui aset atau liabilitas tambahan
jika informasi baru diperoleh mengenai fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika
diketahui, telah berakibat pada pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut. Periode
pengukuran berakhir segera setelah pihak pengakuisisi menerima informasi yang dicari tentang fakta
dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat
diperoleh. Akan tetapi, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

46

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi selama pihak pengakuisisi dapat menyesuaikan
jumlah sementara yang diakui atas suatu kombinasi bisnis. Periode pengukuran memberikan waktu yang
cukup pada pihak pengakusisi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan
mengukur hal-hal sebagai berikut pada tanggal akuisisi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK ini:

47

(a)

aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan setiap kepentingan
nonpengendali pada pihak diakuisisi;

(b)

imbalan yang dialihkan untuk pihak diakuisisi (atau jumlah lain yang digunakan untuk mengukur
goodwill);

(c)

dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pada pihak diakuisisi
yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi; dan

(d)

goodwill yang dihasilkan atau keuntungan dari pembelian dengan diskon.

Pihak pengakuisisi mempertimbangkan seluruh faktor yang terkait dalam menentukan apakah informasi yang
diperoleh setelah tanggal akuisisi mengakibatkan penyesuaian terhadap jumlah sementara yang diakui atau
apakah informasi tersebut berasal dari peristiwa yang terjadi setelah tanggal akuisisi. Faktor yang terkait
mencakup tanggal ketika informasi tambahan diperoleh dan apakah pihak pengakuisisi dapat mengidentifikasi
alasan atas perubahan jumlah sementara. Informasi yang diperoleh segera setelah tanggal akuisisi akan lebih
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mencerminkan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi daripada informasi yang diperoleh beberapa bulan
kemudian. Sebagai contoh, kecuali jika suatu peristiwa antara yang mengubah nilai wajarnya dapat
diidentifikasi, penjualan aset kepada pihak ketiga segera setelah tanggal akuisisi dengan jumlah yang berbeda
secara signifikan dengan nilai wajar sementara yang diukur pada tanggal tersebut, mungkin mengindikasikan
kesalahan dalam jumlah sementara tersebut.
48

Pihak pengakuisisi mengakui kenaikan (penurunan) dalam jumlah sementara yang diakui untuk aset (liabilitas)
teridentifikasi melalui penurunan (kenaikan) goodwill. Akan tetapi, informasi baru yang diperoleh selama
periode pengukuran mungkin kadang mengakibatkan penyesuaian jumlah sementara atas lebih dari satu aset
atau liabilitas. Sebagai contoh, pihak pengakuisisi mungkin telah mengambil alih liabilitas untuk membayar
kerusakan terkait dengan kecelakaan atas salah satu fasilitas pihak diakuisisi, yang sebagian atau seluruhnya
ditanggung oleh polis asuransi pihak diakuisisi. Jika pihak pengakusisi memperoleh informasi baru selama
periode pengukuran tentang nilai wajar pada tanggal akuisisi liabilitas tersebut, maka penyesuaian atas
goodwill yang dihasilkan dari perubahan jumlah sementara yang diakui atas liabilitas tersebut akan
disalinghapuskan (baik seluruhnya maupun sebagian) dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill yang
dihasilkan dari perubahan jumlah sementara yang diakui atas piutang klaim dari asuradur.

49

Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi mengakui penyesuaian atas jumlah sementara seolah-olah
akuntansi untuk kombinasi bisnis telah diselesaikan pada tanggal akuisisi. Dengan demikian, pihak
pengakuisisi merevisi informasi komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dalam laporan keuangan
sebagaimana yang dibutuhkan, termasuk membuat perubahan dalam depresiasi, amortisasi atau dampak
penghasilan lain yang diakui pada saat menyelesaikan akuntansi awal.

50

Setelah periode pengukuran berakhir, pihak pengakuisisi merevisi akuntansi untuk kombinasi bisnis hanya
untuk memperbaiki kesalahan sesuai dengan PSAK PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan.

Penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis
51

Pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi mungkin telah memiliki hubungan yang telah ada sebelumnya
atau pengaturan lainnya sebelum negosiasi kombinasi bisnis dimulai, atau mereka mungkin melakukan
suatu pengaturan selama negosiasi yang terpisah dari kombinasi bisnis. Dalam kedua situasi tersebut,
pihak pengakuisisi mengidentifikasi setiap jumlah yang bukan merupakan bagian yang dipertukarkan
oleh pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi (atau pemilik sebelumnya) dalam kombinasi bisnis, yaitu
jumlah yang bukan merupakan bagian yang dipertukarkan untuk pihak diakuisisi. Pihak pengakuisisi
mengakui hanya imbalan yang dialihkan untuk pihak diakuisisi serta aset yang diperoleh dan liabilitas
yang diambil alih yang dipertukarkan untuk pihak diakuisisi sebagai bagian dari penerapan metode
akuisisi. Transaksi terpisah lainnya dicatat sesuai dengan SAK-I yang relevan.

52

Transaksi yang dilakukan oleh atau atas nama pihak pengakuisisi atau utamanya untuk kepentingan pihak
pengakuisisi atau entitas hasil kombinasi, dan bukan utamanya untuk kepentingan pihak diakuisisi (atau
pemilik sebelumnya) sebelum kombinasi, adalah mungkin merupakan suatu transaksi terpisah. Berikut ini
adalah contoh transaksi terpisah yang tidak tercakup dalam penerapan metode akuisisi:
(a)

transaksi yang bertujuan untuk menyelesaikan hubungan yang telah ada sebelumnya antara pihak
pengakuisisi dan pihak diakuisisi;

(b)

transaksi yang memberikan remunerasi kepada pekerja atau pemilik sebelumnya dari pihak
diakuisisi untuk jasa masa depan; dan

(c)

transaksi yang merupakan penggantian kepada pihak diakuisisi atau pemilik sebelumnya atas
pembayaran biaya terkait akuisisi yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi.

Paragraf B50–B62 memberikan pedoman penerapan terkait.

Biaya terkait akuisisi
53

12

Biaya terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis. Biaya
tersebut mencakup fee makelar (finder’s fees); penasehat, legal, akuntansi, penilaian dan fee profesional atau
konsultasi lainnya; biaya administrasi umum, termasuk biaya pemeliharaan departemen akuisisi internal; dan
biaya pendaftaran serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Pihak pengakuisisi mencatat biaya terkait
akuisisi sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima, dengan satu pengecualian.
Biaya penerbitan efek utang dan efek ekuitas diakui sesuai PSAK i232 dan PSAK i109.
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Akuntansi dan pengukuran selanjutnya
54

Secara umum, pihak pengakuisisi selanjutnya mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas
yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai
dengan SAK-I yang dapat diterapkan untuk item tersebut, bergantung pada sifatnya. Akan tetapi,
PSAK ini memberikan pedoman atas akuntansi dan pengukuran selanjutnya untuk aset yang
diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam
kombinasi bisnis sebagai berikut:
(a)

hak yang diperoleh kembali;

(b)

liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi;

(c)

aset indemnifikasi; dan

(d)

imbalan kontingensi.

Paragraf B63 memberikan pedoman penerapan yang terkait.

Hak yang diperoleh kembali
55

Hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset takberwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual
dari kontrak yang mendasari pemberian hak tersebut. Pihak pengakuisisi yang selanjutnya menjual hak yang
diperoleh kembali kepada pihak ketiga memasukkan jumlah tercatat aset takberwujud tersebut dalam
menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan.

Liabilitas kontingensi
56

Setelah pengakuan awal dan sampai liabilitas diselesaikan, dibatalkan atau kedaluwarsa, pihak pengakuisisi
mengukur liabilitas kontingensi yang diakui dalam kombinasi bisnis pada nilai yang lebih tinggi antara:
(a)

jumlah yang diakui sesuai dengan PSAK i237; dan

(b)

jumlah yang pada awalnya diakui setelah dikurangi, jika dapat diterapkan, jumlah akumulasi
penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan
Pelanggan.

Persyaratan ini tidak berlaku terhadap kontrak yang dicatat sesuai dengan PSAK i109.

Aset indemnifikasi
57

Pada setiap akhir periode pelaporan selanjutnya, pihak pengakuisisi mengukur aset indemnifikasi yang diakui
pada tanggal akuisisi dengan dasar yang sama dengan liabilitas atau aset yang dijamin, tunduk kepada
setiap pembatasan kontraktual atas jumlahnya dan, untuk aset indemnifikasi yang selanjutnya tidak diukur
pada nilai wajarnya, berdasarkan pada penilaian manajemen tentang kolektibilitas aset indemnifikasi tersebut.
Pihak pengakuisisi menghentikan pengakuan aset indemnifikasi hanya ketika pihak pengakusisi mengambil
aset, menjualnya, atau kehilangan haknya.

Imbalan kontingensi
58

Beberapa perubahan nilai wajar imbalan kontingensi yang diakui pihak pengakuisisi setelah tanggal akuisisi
mungkin timbul dari adanya informasi tambahan yang diperoleh pihak pengakuisisi setelah tanggal tersebut
tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi. Perubahan tersebut merupakan penyesuaian periode
pengukuran sesuai dengan paragraf 45–49. Akan tetapi, perubahan yang dihasilkan dari peristiwa setelah
tanggal akuisisi, seperti pencapaian target laba, pencapaian harga saham tertentu, atau pencapaian tonggak
(milestone) dalam proyek penelitian dan pengembangan, bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran.
Pihak pengakuisisi mencatat perubahan nilai wajar imbalan kontingensi yang bukan merupakan penyesuaian
periode pengukuran sebagai berikut:
(a)

Imbalan kontingensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian
selanjutnya dicatat dalam ekuitas.

(b)

Imbalan kontingensi lain yang:
(i)

termasuk dalam ruang lingkup PSAK i109 diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal
pelaporan dan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK i109.
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(ii)

tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK i109 diukur pada nilai wajar pada setiap
tanggal pelaporan dan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pengungkapan
59

Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan
untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi:
(a)

selama periode pelaporan berjalan; atau

(b)

setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

60

Untuk mencapai tujuan dalam paragraf 59, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang diatur dalam
paragraf B64–B66.

61

Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang
berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan
sebelumnya.

62

Untuk memenuhi tujuan pada paragraf 61, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang diatur dalam
paragraf B67.

63

Jika pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh PSAK ini dan SAK-I lainnya tidak mencapai tujuan yang
ditentukan dalam paragraf 59 dan 61, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan
yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Tanggal efektif dan transisi
Tanggal efektif
64

Pernyataan ini diterapkan secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah
awal periode tahun buku pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Penerapan lebih dini
diperkenankan. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan hanya pada awal periode pelaporan tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 30 Juni 2007. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini sebelum tanggal 1 Juli
2009, maka fakta tersebut diungkapkan dan menerapkan PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2008)
pada saat yang bersamaan.

64A

[Dihapus]

64B

Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2010 mengamendemen paragraf 19, 30 dan B56 dan menambahkan
paragraf B62A dan B62B. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Juli 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Penerapan dilakukan
secara prospektif sejak tanggal ketika entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini.

64C

Paragraf 65A-65E ditambahkan oleh Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2010. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2010. Penerapan
lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen untuk periode yang lebih dini, maka fakta
tersebut diungkapkan. Amendemen tersebut diterapkan untuk saldo imbalan kontingensi yang timbul dari
kombinasi bisnis dengan tanggal akuisisi sebelum penerapan Pernyataan ini, yang diterbitkan pada tahun 2008.

64D

[Dihapus]

64E

PSAK i110, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 7, B13, B63(e) dan Lampiran A. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i110.

64F

PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 20, 29, 33, 47,
mengamendemen definisi nilai wajar dalam Lampiran A dan mengamendemen paragraf B22, B40, B43–B46,
B49 dan B64. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

64G

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112 dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf 7 dan menambahkan paragraf 2A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan lebih dini Entitas
Investasi diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini, maka juga menerapkan
seluruh amendemen yang terdapat dalam Entitas Investasi pada saat yang bersamaan.

64H

[Dihapus]
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64I

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010 – 2012, terbit pada bulan Desember 2013, mengamendemen paragraf
40 dan 58 dan menambahkan paragraf 67A dan judul terkait. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara
prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah tanggal 1 Juli 2014. Penerapan
lebih dini diperkenankan. Entitas dapat melakukan penerapan amendemen lebih dini jika PSAK i109 dan
PSAK i237 (keduanya yang diamendemen oleh Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010 – 2012) telah
diterapkan. Jika entitas melakukan penerapan amendemen lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

64J

Penyesuaian Tahunan Siklus 2011-2013 terbit pada bulan Desember 2013 mengamendemen paragraf 2(a).
Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Juli 2014. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

64K

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 56. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

64L

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 16, 42, 53, 56, 58 dan B41 and
menghapus paragraf 64A, 64D dan 64H. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK
i109.

64M

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 14, 17, B32 dan B42, menghapus
paragraf B28-B30 dan judul terkait, dan menambahkan paragraf 28A-28B dan judul terkait. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

64N

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini]

64O

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2015-2017, terbit pada bulan Desember 2017, menambahkan paragraf
42A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk kombinasi bisnis yang tanggal akusisinya pada atau
setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini, maka fakta
tersebut diungkapkan.

64P

Definisi Bisnis, terbit pada bulan Oktober 2018, menambahkan paragraf B7A–B7C, B8A dan B12A–B12D,
mengamendemen definisi istilah “bisnis” dalam Lampiran A, mengamendemen paragraf 3, B7–B9, B11 dan
B12 dan menghapus paragraf B10. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk kombinasi bisnis yang
tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2020 dan untuk akuisisi aset yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan
lebih dini amendemen tersebut diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

64Q

Referensi ke Kerangka Konseptual, terbit pada bulan Mei 2020, mengamendemen paragraf 11, 14, 21, 22 dan
23 dan menambahkan paragraf 21A, 21B, 21C dan 23A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku pertama yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan lebih dini diperkenankan jika pada saat yang sama atau
lebih dini entitas juga menerapkan seluruh amendemen yang dicakup dalam Amendemen terhadap Referensi
ke Kerangka Konseptual dalam SAK-I, yang diterbitkan pada bulan Maret 2018.

Transisi
65

Aset dan liabilitas yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum penerapan Pernyataan
ini tidak disesuaikan dengan berlakunya Pernyataan ini.

65A

Saldo imbalan kontingensi yang timbul dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal ketika
entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini yang diterbitkan pada tahun 2008 tidak disesuaikan pada
penerapan pertama kali Pernyataan ini. Paragraf 65B-65E diterapkan pada akuntansi selanjutnya atas saldo
tersebut. Paragraf 65B-65E tidak berlaku untuk akuntansi saldo imbalan kontingensi yang timbul dari
kombinasi bisnis dengan tanggal akuisisi pada atau setelah tanggal ketika entitas pertama kali menerapkan
Pernyataan ini yang diterbitkan pada tahun 2008. Dalam paragraf 65B-65E kombinasi bisnis mengacu secara
eksklusif pada kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum penerapan Pernyataan ini yang diterbitkan
pada tahun 2008.

65B

Jika suatu perjanjian kombinasi bisnis memungkinkan penyesuaian atas biaya kombinasi yang tergantung pada
peristiwa masa depan, maka pihak pengakuisisi memasukkan jumlah penyesuaian tersebut dalam biaya
kombinasi pada tanggal akuisisi jika penyesuaian tersebut mungkin terjadi dan dapat diukur secara andal.

65C

Perjanjian kombinasi bisnis mungkin mengizinkan penyesuaian biaya kombinasi yang tergantung pada satu
atau lebih peristiwa masa depan. Penyesuaian mungkin, sebagai contoh, tergantung pada tingkat laba yang
akan dipertahankan atau dicapai di masa depan, atau pada harga pasar yang akan dipertahankan atas instrumen
yang diterbitkan. Biasanya memungkinkan untuk mengestimasi jumlah penyesuaian tersebut pada saat
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pencatatan awal kombinasi tanpa mengganggu keandalan informasi, walaupun terdapat beberapa
ketidakpastian. Jika peristiwa masa depan tidak terjadi atau estimasi perlu direvisi, maka biaya kombinasi
bisnis disesuaikan.
65D

Akan tetapi, ketika perjanjian kombinasi bisnis memungkinkan adanya penyesuaian tersebut, maka
penyesuaian tersebut tidak termasuk dalam biaya kombinasi pada pencatatan awal kombinasi jika tidak
mungkin terjadi atau tidak dapat diukur secara andal. Jika selanjutnya penyesuaian tersebut mungkin terjadi
dan dapat diukur secara andal, imbalan tambahan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap biaya kombinasi.

65E

Dalam beberapa keadaan, pihak pengakuisisi mungkin dipersyaratkan untuk membuat pembayaran
selanjutnya kepada penjual sebagai kompensasi atas pengurangan nilai aset yang diserahkan, instrumen ekuitas
yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih oleh pihak pengakuisisi sebagai pertukaran atas
pengendalian pada pihak diakuisisi. Dalam kasus ini, sebagai contoh, ketika pihak pengakuisisi menjamin
harga pasar instrumen ekuitas atau instrumen liabilitas yang diterbitkan sebagai bagian dari biaya kombinasi
bisnis dan disyaratkan untuk menerbitkan tambahan instrumen ekuitas atau instrumen liabilitas untuk
memulihkan biaya awal yang ditentukan. Dalam kasus tersebut, tidak terdapat peningkatan dalam biaya
kombinasi bisnis yang diakui. Dalam kasus instrumen ekuitas, nilai wajar pembayaran tambahan
disalinghapuskan dengan pengurang yang sama dalam nilai yang diatribusikan pada instrumen awal yang
diterbitkan. Dalam kasus instrumen liabilitas, tambahan pembayaran dianggap sebagai pengurang premium
atau peningkatan diskon pada penerbitan awal.

66

Entitas, seperti entitas bersama, yang belum menerapkan PSAK i103 dan memiliki satu atau lebih kombinasi
bisnis yang dicatat menggunakan metode pembelian, menerapkan ketentuan transisi dalam paragraf B68 dan
B69.

Pajak penghasilan
67

Untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal efektif Pernyataan ini, pihak pengakuisisi
menerapkan persyaratan PSAK i212 paragraf 68, yang diamendemen dengan Pernyataan ini, secara prospektif.
Dengan kata lain, pihak pengakuisisi tidak menyesuaikan akuntansi untuk kombinasi bisnis yang lalu, untuk
perubahan sebelumnya yang diakui dalam aset pajak tangguhan. Akan tetapi, sejak tanggal efektif penerapan
Pernyataan ini, pihak pengakuisisi mengakui, perubahan dalam aset pajak tangguhan yang diakui tersebut
sebagai penyesuaian atas laba atau rugi (atau di luar laba atau rugi, jika disyaratkan dalam PSAK i212).

Referensi terhadap PSAK i109
67A

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini tetapi belum menerapkan PSAK i109, referensi terhadap PSAK i109
dibaca sebagai referensi terhadap PSAK i239.

Penarikan PSAK i103 (2004)
68

16

Pernyataan ini menggantikan PSAK i103 Kombinasi Bisnis (yang terbit pada tahun 2004).
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Lampiran A
Definisi Istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i103.
pihak diakuisisi

Bisnis atau beberapa bisnis yang atasnya pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian
dalam suatu kombinasi bisnis.

pihak pengakuisisi

Entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi.

tanggal akuisisi

Tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi.

bisnis

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.

kombinasi bisnis

Suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian
atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadangkala disebut sebagai “penggabungan
sesungguhnya (true merger)” atau “penggabungan setara (merger of equals)” juga
merupakan kombinasi bisnis sebagaimana istilah ini dipergunakan dalam PSAK ini.

imbalan kontingensi

Pada umumnya, suatu kewajiban pihak pengakuisisi untuk mengalihkan aset atau
kepentingan ekuitas tambahan kepada pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi sebagai
bagian pertukaran pengendalian atas pihak diakuisisi jika peristiwa masa depan tertentu
terjadi atau keadaan tertentu dipenuhi. Akan tetapi, imbalan kontingensi dapat juga
memberikan pihak pengakuisisi hak atas imbal hasil dari imbalan yang dialihkan
sebelumnya jika keadaan tertentu dipenuhi.

kepentingan ekuitas

Untuk tujuan PSAK ini, kepentingan ekuitas diartikan secara luas sebagai bagian
kepemilikan atas entitas yang dimiliki investor dan pemilik, anggota atau peserta atas
entitas bersama.

nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan
dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada
tanggal pengukuran. (Lihat PSAK i113.)

goodwill

Suatu aset yang merepresentasikan manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari aset
lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara
individual dan diakui secara terpisah.

teridentifikasi

Suatu aset disebut teridentifikasi jika aset tersebut:
(a)

(b)

dapat dipisahkan, yaitu mampu dipisahkan atau dipecah dari entitas dan dijual,
dialihkan, dilisensikan, direntalkan atau dipertukarkan, baik secara individual
atau bersama-sama dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi,
tanpa memperhatikan apakah entitas memiliki intensi untuk melakukannya; atau
timbul dari hak kontraktual atau legal lain, tanpa memperhatikan apakah hak
tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari entitas atau dari hak dan
kewajiban lainnya.

aset takberwujud

Suatu aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik.

entitas bersama (mutual
entity)

Suatu entitas, selain entitas yang dimiliki investor, yang memberikan dividen, biaya lebih
rendah, atau manfaat ekonomik lain, secara langsung kepada pemilik, anggota, atau peserta.
Sebagai contoh, perusahaan asuransi bersama, credit union, dan entitas koperasi seluruhnya
merupakan entitas bersama.

kepentingan
nonpengendali

Ekuitas pada entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, baik langsung maupun tidak
langsung, pada entitas induk.
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pemilik

18

Untuk tujuan PSAK ini, istilah pemilik digunakan secara luas termasuk pemegang
kepentingan ekuitas dari entitas yang dimiliki investor serta pemilik atau anggota, atau
peserta dari entitas bersama.
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Lampiran B
Pedoman penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i103.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali (penerapan paragraf 2(c))
B1

PSAK ini tidak diterapkan untuk kombinasi bisnis dari entitas atau bisnis sepengendali. Kombinasi bisnis yang
melibatkan entitas atau bisnis sepengendali adalah kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang
bergabung, pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum maupun setelah kombinasi bisnis)
dan pengendaliannya tidak bersifat sementara.

B2

Sekelompok individu dianggap sebagai pengendali suatu entitas jika, sebagai hasil dari suatu pengaturan
kontraktual, mereka secara kolektif memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional
entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Oleh karena itu, suatu kombinasi bisnis
berada di luar ruang lingkup PSAK ini jika sekelompok individu yang sama memiliki, sebagai hasil dari
pengaturan kontraktual, kekuasaan kolektif akhir (ultimate collective power) untuk mengatur kebijakan
keuangan dan operasional dari setiap entitas yang dikombinasikan sehingga mendapatkan manfaat dari
aktivitas entitas tersebut, dan kekuasaan kolektif akhir tersebut tidak bersifat sementara.

B3

Suatu entitas mungkin dikendalikan oleh individu atau kelompok individu yang bertindak bersama
berdasarkan pengaturan kontraktual, dan individu atau kelompok individu tersebut mungkin tidak tunduk pada
ketentuan pelaporan keuangan berdasarkan SAK-I. Oleh karena itu, entitas yang bergabung tidak perlu
dimasukkan sebagai bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang sama agar suatu kombinasi bisnis
dianggap sebagai kombinasi bisnis yang melibatkan entitas sepengendali.

B4

Besarnya kepentingan nonpengendali pada setiap entitas yang dikombinasi sebelum dan setelah kombinasi
bisnis bukan hal yang relevan untuk menentukan apakah kombinasi tersebut melibatkan entitas sepengendali.
Serupa dengan hal tersebut, fakta bahwa salah satu dari entitas yang dikombinasikan adalah entitas anak yang
dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian tidaklah relevan untuk menentukan apakah kombinasi
melibatkan entitas sepengendali.

Pengidentifikasian kombinasi bisnis (penerapan paragraf 3)
B5

B6

PSAK ini mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak
pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Pihak pengakuisisi mungkin memperoleh
pengendalian atas pihak diakuisisi dengan beberapa cara, sebagai contoh:
(a)

dengan mengalihkan kas, setara kas atau aset lain (termasuk aset neto yang merupakan suatu
bisnis);

(b)

dengan menimbulkan liabilitas;

(c)

dengan menerbitkan kepentingan ekuitas;

(d)

dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan; atau

(e)

tanpa mengalihkan imbalan, termasuk yang hanya berdasarkan kontrak (lihat paragraf 43).

Suatu kombinasi bisnis mungkin dirancang dengan berbagai cara untuk alasan legal, perpajakan atau alasan
lain, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
(a)

satu atau lebih bisnis menjadi entitas anak dari pihak pengakuisisi atau aset neto dari satu atau lebih
bisnis secara legal digabungkan ke pihak pengakuisisi;

(b)

satu entitas yang bergabung mengalihkan aset netonya, atau pemiliknya mengalihkan kepentingan
ekuitasnya, kepada entitas lain yang bergabung atau pemiliknya;

(c)

seluruh entitas yang bergabung mengalihkan aset netonya, atau pemiliknya mengalihkan
kepentingan ekuitasnya, kepada suatu entitas yang baru dibentuk (kadang disebut sebagai transaksi
roll-up atau put-together); atau

(d)

sekelompok pemilik sebelumnya dari salah satu entitas yang bergabung memperoleh pengendalian
atas entitas hasil kombinasi tersebut.
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Definisi bisnis (penerapan paragraf 3)
B7

Suatu bisnis terdiri dari input dan proses yang diterapkan pada input tersebut dan mampu berkontribusi untuk
menghasilkan output. Tiga elemen bisnis tersebut didefinisikan sebagai berikut (lihat paragraf B8-B12D untuk
pedoman atas elemen bisnis):

(a)

Input: Setiap sumber daya ekonomik yang menghasilkan output, atau memiliki kemampuan untuk
berkontribusi dalam menghasilkan output jika satu atau lebih proses diterapkan pada sumber daya
ekonomik tersebut. Contohnya termasuk aset tidak lancar (termasuk aset takberwujud atau hak
untuk menggunakan aset tidak lancar), kekayaan intelektual, kemampuan untuk memperoleh akses
atas bahan atau hak yang diperlukan dan karyawan.

(b)

Proses: Setiap sistem, standar, protokol, konvensi atau peraturan yang jika diterapkan terhadap
input, menghasilkan output atau memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menghasilkan
output. Contohnya termasuk proses manajemen strategis, proses operasional dan proses manajemen
sumber daya. Proses tersebut umumnya didokumentasikan, tetapi kapasitas intelektual tenaga kerja
terorganisir yang memiliki ketrampilan dan pengalaman yang diperlukan mengikuti peraturan dan
konvensi mungkin menyediakan proses yang diperlukan yang mampu diterapkan pada input untuk
menghasilkan output. (Sistem akuntansi, penagihan, penggajian, dan administrasi lainnya
umumnya bukanlah proses yang digunakan untuk menghasilkan output.)

(c)

Output: Hasil dari input dan proses yang diterapkan pada input yang menyediakan barang atau jasa
kepada pelanggan, menghasilkan penghasilan investasi (seperti dividen atau bunga) atau
menghasilkan penghasilan lain dari aktivitas normal.

Pengujian opsional untuk mengidentifikasi konsentrasi nilai wajar
B7A

B7B

20

Paragraf B7B mengatur pengujian opsional (pengujian konsentrasi) yang mengizinkan penilaian yang
disederhanakan mengenai apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis.
Entitas dapat memilih untuk menerapkan, atau tidak menerapkan, pengujian tersebut. Entitas dapat membuat
pilihan secara terpisah untuk setiap transaksi atau peristiwa lain. Pengujian konsentrasi memiliki konsekuensi
sebagai berikut:
(a)

jika pengujian konsentrasi dipenuhi, maka rangkaian aktivitas dan aset ditentukan bukan
merupakan suatu bisnis dan tidak diperlukan penilaian lanjutan.

(b)

jika pengujian konsentrasi tidak dipenuhi, atau jika entitas memilih untuk tidak menerapkan
pengujian tersebut, maka entitas kemudian melaksanakan penilaian yang diatur dalam paragraf B8B12D.

Tes konsentrasi dipenuhi jika secara substantial seluruh nilai wajar aset bruto yang diperoleh terkonsentrasi
dalam aset teridentifikasi tunggal atau kelompok aset teridentifikasi serupa. Untuk tes konsentrasi:
(a)

aset bruto yang diperoleh tidak termasuk kas dan setara kas, aset pajak tangguhan, dan goodwill
yang dihasilkan dari dampak liabilitas pajak tangguhan.

(b)

nilai wajar aset bruto yang diperoleh termasuk selisih lebih imbalan yang dialihkan (ditambah nilai
wajar kepentingan nonpengendali dan nilai wajar kepentingan yang sebelumnya dimiliki) atas nilai
wajar aset teridentifikasi neto yang diperoleh. Nilai wajar aset bruto yang diperoleh dapat secara
umum ditentukan sebagai total yang didapatkan dengan menambahkan nilai wajar imbalan yang
dialihkan (ditambah nilai wajar kepentingan nonpengendali dan nilai wajar kepentingan yang
sebelumnya dimiliki) pada nilai wajar liabilitas yang diambil alih (selain liabilitas pajak
tangguhan), dan kemudian mengeluarkan item yang terdapat dalam subparagraf (a). Akan tetapi,
jika nilai wajar aset bruto yang diperoleh lebih besar daripada total tersebut, perhitungan yang lebih
tepat mungkin terkadang diperlukan.

(c)

aset teridentifikasi tunggal termasuk aset atau kelompok aset yang akan diakui dan diukur sebagai
aset teridentifikasi tunggal dalam suatu kombinasi bisnis.

(d)

jika suatu aset berwujud melekat, dan tidak dapat secara fisik dilepaskan dan digunakan secara
terpisah dari, aset berwujud lainnya (atau dari aset pendasar dalam suatu sewa, yang didefinisikan
dalam PSAK i116 Sewa), tanpa menimbulkan biaya yang signifikan, atau penurunan signifikan
dalam penggunaan atau nilai wajar atas kedua aset tersebut (sebagai contoh, tanah dan bangunan),
maka aset tersebut dianggap sebagai suatu aset teridentifikasi tunggal.

(e)

ketika menilai apakah aset adalah serupa, entitas mempertimbangkan sifat dari setiap aset
teridentifikasi tunggal dan risiko yang terkait dengan pengelolaan dan pembuatan output dari aset
tersebut (yakni, karakteristik risiko).
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(f)

B7C

berikut ini tidak dapat dianggap sebagai aset serupa:
(i)

aset berwujud dan aset takberwujud;

(ii)

aset berwujud dalam kelas yang berbeda (sebagai contoh, persediaan, peralatan
manufaktur dan mobil) kecuali aset tersebut dianggap sebagai aset teridentifikasi tunggal
sesuai dengan kriteria dalam subparagraph (d);

(iii)

aset takberwujud teridentifikasi dalam kelas yang berbeda (sebagai contoh, merek, lisensi
dan aset takberwujud dalam pengembangan);

(iv)

aset keuangan dan aset nonkeuangan;

(v)

aset keuangan dalam kelas yang berbeda (sebagai contoh, piutang dan investasi dalam
instrumen ekuitas); dan

(vi)

aset teridentifikasi yang berada dalam kelas aset yang sama namun memiliki karakteristik
risiko yang berbeda secara signifikan.

Persyaratan dalam paragraf B7B tidak memodifikasi panduan untuk aset serupa dalam PSAK i238 Aset
Takberwujud; juga tidak memodifikasi arti istilah “kelas” dalam PSAK i216 Aset Tetap, PSAK i238 dan PSAK
i107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Elemen bisnis
B8

Meskipun bisnis umumnya memiliki output, output tersebut tidak disyaratkan bagi suatu rangkaian terintegrasi
dari aktivitas dan aset untuk memenuhi kualifikasi sebagai suatu bisnis. Supaya mampu dilaksanakan dan
dikelola sesuai dengan tujuan yang diidentifikasikan dalam definisi bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari
aktivitas dan aset mensyaratkan dua elemen dasar - input dan proses yang diterapkan kepada input tersebut.
Suatu bisnis tidak perlu mencakup seluruh input atau proses yang digunakan oleh penjual dalam
mengoperasikan bisnis tersebut. Akan tetapi, untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian
terintegrasi dari aktivitas dan aset harus mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama
berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output. Paragraf B12-B12D
mengatur bagaimana menilai apakah suatu proses adalah substantif.

B8A

Jika suatu rangkaian dari aktivitas dan aset yang diakuisi menghasilkan output, keberlanjutan pendapatan tidak
dengan sendirinya mengindikasikan bahwa suatu input dan proses substantif keduanya telah diakuisisi.

B9

Sifat dari unsur-unsur suatu bisnis bervariasi berdasarkan industri dan struktur operasi (aktivitas) entitas,
termasuk tahap pengembangan entitas. Bisnis yang sudah mapan seringkali memiliki berbagai jenis input,
proses, dan output yang berbeda-beda, sedangkan bisnis yang baru seringkali memiliki input dan proses yang
sedikit dan kadang-kadang hanya memiliki output (produk) tunggal. Hampir seluruh bisnis juga memiliki
liabilitas, tetapi suatu bisnis tidak harus memiliki liabilitas. Selain itu, rangkaian aktivitas dan aset yang
diakuisisi yang bukan merupakan suatu bisnis mungkin memiliki liabilitas.

B10

[Dihapus]

B11

Penentuan apakah serangkaian aktivitas dan aset tertentu disebut sebagai suatu bisnis berdasarkan pada apakah
rangkaian diintegrasikan itu dapat dilakukan dan dikelola sebagai suatu bisnis oleh pelaku pasar. Oleh karena
itu, dalam mengevaluasi apakah rangkaian tertentu merupakan suatu bisnis, bukan merupakan suatu hal yang
relevan apakah pihak penjual yang mengoperasikan rangkaian tersebut sebagai suatu bisnis atau apakah pihak
pengakuisisi yang bermaksud mengoperasikan rangkaian tersebut sebagai suatu bisnis.

Penilaian apakah proses yang diakuisisi adalah substantif
B12

Paragraf B12A-B12D menjelaskan bagaimana menilai apakah proses yang diakuisisi adalah substantif jika
rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi tidak memiliki output (paragraf B12B) dan jika rangkaian aktivitas
dan aset yang diakuisisi memiliki output (paragraf B12C).

B12A

Suatu contoh dari rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi yang tidak memiliki output pada tanggal akuisisi
adalah suatu entitas tahap awal (early-stage entity) yang belum mulai menghasilkan pendapatan. Selain itu,
jika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi menghasilkan pendapatan pada tanggal akuisisi, rangkaian
tersebut dipertimbangkan memiliki output pada tanggal tersebut, meskipun jika selanjutnya tidak akan
menghasilkan pendapatan dari pelanggan eksternal, sebagai contoh karena akan diintegrasikan oleh pihak
pengakuisisi.

B12B

Jika suatu rangkaian aktivitas dan aset tidak memiliki output pada tanggal akuisisi, proses (atau kelompok
proses) yang diakuisisi dipertimbangkan substantif hanya jika:
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(a)

penting terhadap kemampuan untuk mengembangkan atau mengonversi input atau input yang
diakuisisi menjadi output; dan

(b)

input yang diakuisisi mencakup tenaga kerja terorganisir yang memiliki keterampilan,
pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut (atau
kelompok proses) dan input lain yang dapat dikembangkan atau dikonversi oleh tenaga kerja
terorganisir menjadi output. Input lain tersebut dapat mencakup:
(i)

kekayaan intelektual yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu barang atau
jasa;

(ii)

sumber daya ekonomik lain yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan output; atau

(iii)

hak untuk mendapatkan akses ke bahan atau hak yang diperlukan yang memungkinkan
penciptaan output masa depan.

Contoh input yang disebutkan dalam subparagraf (b)(i)-(iii) mencakup teknologi, proyek penelitian dan
pengembangan dalam proses, real estat dan kandungan mineral.
B12C

B12D

Jika rangkaian aktivitas dan aset memiliki output pada tanggal akuisisi, proses (atau kelompok proses) yang
diakuisisi dipertimbangkan substantif jika, ketika diterapkan pada input atau input yang diakuisisi, hal tersebut:
(a)

penting terhadap kemampuan untuk terus memproduksi output, dan input yang diakuisisi
mencakup tenaga kerja terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang
diperlukan untuk melaksanakan proses (atau kelompok proses) tersebut; atau

(b)

berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk terus memproduksi output dan:
(i)

dipertimbangkan unik atau langka; atau

(ii)

tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam
kemampuannya untuk terus memproduksi output.

Pembahasan tambahan berikut mendukung kedua paragraf B12B dan B12C:
(a)

kontrak yang diakuisisi adalah input dan bukan merupakan proses substantif. Namun demikian,
kontrak yang diakuisisi, sebagai contoh, kontrak untuk manajemen properti yang dialihdayakan
atau manajemen aset yang dialihdayakan, dapat memberikan akses ke tenaga kerja terorganisir.
Entitas menilai apakah tenaga kerja terorganisir yang diakses melalui kontrak tersebut
melaksanakan proses substantif yang dikendalikan entitas, dan oleh karena itu telah diakuisisi.
Faktor yang dipertimbangkan dalam membuat penilaian tersebut mencakup durasi kontrak dan
ketentuan pembaruannya.

(b)

kesulitan dalam mengganti tenaga kerja terorganisir yang diakuisisi dapat mengindikasikan bahwa
tenaga kerja terorganisir yang diakuisisi melaksanakan proses penting terhadap kemampuan untuk
menghasilkan output.

(c)

proses (atau kelompok proses) tidak penting jika, sebagai contoh, proses bersifat tambahan atau
minor dalam konteks seluruh proses yang disyaratkan untuk menghasilkan output.

Pengidentifikasian pihak pengakuisisi (penerapan paragraf 6 dan 07)
B13

Pedoman dalam PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian digunakan untuk mengidentifikasi pihak
pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis
telah terjadi tetapi penerapan pedoman dalam PSAK i110 tidak secara jelas mengindikasikan entitas yang
bergabung mana sebagai pihak pengakuisisi, maka faktor pada paragraf B14–B18 dipertimbangkan dalam
membuat penentuan tersebut.

B14

Dalam suatu kombinasi bisnis yang terutama disebabkan oleh pengalihan kas atau aset lain atau timbulnya
liabilitas, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang mengalihkan kas atau aset lain atau
menimbulkan liabilitas.

B15

Dalam suatu kombinasi bisnis yang terutama disebabkan oleh pertukaran kepentingan ekuitas, pihak
pengakuisisi biasanya adalah entitas yang menerbitkan kepentingan ekuitas tersebut. Akan tetapi, dalam
beberapa kombinasi bisnis, yang biasa disebut 'akuisisi terbalik', entitas yang menerbitkan ekuitas tersebut
merupakan pihak diakuisisi. Paragraf B19–B27 memberikan pedoman akuntansi untuk akuisisi terbalik. Fakta
dan keadaan lain yang terkait juga dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pihak pengakuisisi dalam
kombinasi bisnis yang disebabkan oleh pertukaran kepentingan ekuitas, termasuk:
(a)

22

bagian hak suara dalam entitas hasil kombinasi setelah kombinasi bisnis. Pihak pengakuisisi
biasanya adalah entitas yang bergabung yang pemiliknya merupakan kelompok usaha yang
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mempertaankan atau memperoleh porsi terbesar atas hak suara pada entitas hasil kombinasi. Dalam
menentukan kelompok pemilik mana yang mempertahankan atau memperoleh porsi terbesar atas
hak suara, entitas mempertimbangkan adanya pengaturan khusus atau tidak biasa atas hak suara
dan opsi, waran atau efek dapat dikonversi..
(b)

keberadaan kepentingan suara minoritas yang besar dalam entitas hasil kombinasi jika tidak ada
pemilik lain atau kelompok pemilik terorganisasi lain yang mempunyai kepentingan suara
signifikan. Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang pemilik tunggal
atau kelompok pemilik terorganisasi dari entitas tersebut memiliki kepentingan suara minoritas
terbesar dalam entitas hasil kombinasi.

(c)

komposisi organ pengatur entitas hasil kombinasi. Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas
yang bergabung yang pemiliknya mempunyai kemampuan untuk memilih atau menunjuk atau
mengganti mayoritas anggota organ pengatur entitas hasil kombinasi.

(d)

komposisi manajemen senior entitas hasil kombinasi. Pihak pengakuisisi biasanya merupakan
entitas yang bergabung yang manajemen (sebelumnya) mendominasi manajemen entitas hasil
kombinasi.

(e)

ketentuan pertukaran kepentingan ekuitas. Pihak pengakuisisi biasanya entitas yang bergabung
yang membayar premium di atas nilai wajar sebelum kombinasi bisnis dari kepentingan ekuitas
entitas yang bergabung lainnya.

B16

Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang ukuran relatifnya (diukur dengan,
sebagai contoh, aset, pendapatan atau laba) yang secara signifikan lebih besar dari ukuran entitas yang
bergabung lainnya.

B17

Dalam suatu kombinasi bisnis yang melibatkan lebih dari dua entitas, penentuan pihak pengakuisisi
mempertimbangkan, antara lain, entitas yang bergabung yang berinisiatif untuk melakukan kombinasi, serta
ukuran relatif dari entitas yang bergabung.

B18

Entitas baru yang terbentuk dalam rangka kombinasi bisnis tidak selalu merupakan pihak pengakuisisi. Jika
entitas baru dibentuk untuk menerbitkan kepentingan ekuitas dalam rangka kombinasi bisnis, maka salah satu
entitas yang bergabung yang telah ada sebelum kombinasi bisnis diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi
dengan menerapkan pedoman dalam paragraf B13–B17. Sebaliknya, entitas baru yang mengalihkan kas atau
aset lainnya atau menimbulkan liabilitas sebagai imbalan mungkin merupakan pihak pengakuisisi.

Akuisisi terbalik
B19

Akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek (pihak pengakuisisi secara legal) diidentifikasi
sebagai pihak diakuisisi untuk tujuan akuntansi berdasarkan pedoman dalam paragraf B13-B18. Entitas yang
kepentingan ekuitasnya diakuisisi (pihak diakuisisi secara legal) harus menjadi pihak pengakuisisi untuk
tujuan akuntansi dalam transaksi yang merupakan akuisisi terbalik. Sebagai contoh, akuisisi terbalik terkadang
terjadi ketika suatu entitas tertutup ingin menjadi entitas terbuka tapi tidak ingin mendaftarkan saham
ekuitasnya. Untuk mencapai hal tersebut, entitas tertutup akan merancang agar entitas terbuka mengakuisisi
kepentingan ekuitasnya sebagai pertukaran atas kepentingan ekuitas entitas terbuka tersebut. Dalam contoh
ini, entitas terbuka merupakan pihak pengakuisisi secara legal karena entitas terbuka menerbitkan
kepentingan ekuitas, dan entitas tertutup merupakan pihak diakuisisi secara legal karena kepentingan
ekuitasnya diakuisisi. Akan tetapi, penerapan pedoman dalam paragraf B13–B18 menghasilkan identifikasi:
(a)

entitas terbuka sebagai pihak diakuisisi untuk tujuan akuntansi (pihak diakuisisi secara akuntansi);
dan

(b)

entitas tertutup sebagai pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi (pihak pengakuisisi secara
akuntansi).

Pihak diakuisisi secara akuntansi harus memenuhi definisi bisnis agar transaksi tersebut dicatat sebagai akuisisi
terbalik, dan seluruh prinsip pengakuan dan pengukuran dalam PSAK ini berlaku, termasuk persyaratan untuk
mengakui goodwill.

Pengukuran imbalan yang dialihkan
B20

Dalam suatu akuisisi terbalik, pihak pengakuisisi secara akuntansi biasanya tidak memberikan imbalan kepada
pihak diakuisisi. Sebaliknya, pihak diakuisisi secara akuntansi biasanya menerbitkan saham ekuitasnya kepada
pemilik pihak pengakuisisi secara akuntansi. Sejalan dengan hal tersebut, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari
imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk kepentingannya pada pihak diakuisisi
secara akuntansi didasarkan pada jumlah kepentingan ekuitas yang seharusnya diterbitkan oleh entitas anak
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secara legal untuk memberikan kepada pemilik entitas induk secara legal persentase kepentingan ekuitas yang
sama dalam entitas hasil kombinasi sebagai hasil dari akuisisi terbalik. Nilai wajar dari jumlah kepentingan
ekuitas yang dihitung dengan cara tersebut dapat digunakan sebagai nilai wajar imbalan yang dialihkan untuk
pertukaran atas pihak diakuisisi.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian
B21

Laporan keuangan konsolidasian yang disusun setelah akuisisi terbalik diterbitkan dengan menggunakan nama
entitas induk secara legal (pihak diakuisisi secara akuntansi) tetapi dideskripsikan dalam catatan atas laporan
keuangan sebagai keberlanjutan laporan keuangan entitas anak secara legal (pihak pengakuisisi secara
akuntansi), dengan satu penyesuaian, yang disesuaikan secara retroaktif atas modal menurut legal pihak
pengakuisisi secara akuntansi untuk mencerminkan modal menurut legal dari pihak diakuisisi secara
akuntansi. Penyesuaian tersebut disyaratkan untuk mencerminkan modal dari entitas induk secara legal (pihak
diakuisisi secara akuntansi). Informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian
tersebut juga disesuaikan secara retroaktif untuk mencerminkan modal menurut legal dari entitas induk secara
legal (pihak diakuisisi secara akuntansi).

B22

Karena laporan keuangan konsolidasian merepresentasikan keberlanjutan laporan keuangan entitas anak
secara legal kecuali untuk struktur modalnya, maka laporan keuangan konsolidasian mencerminkan:
(a)

aset dan liabilitas dari entitas anak secara legal (pihak pengakuisisi secara akuntansi) yang diakui
dan diukur pada jumlah tercatatnya sebelum kombinasi bisnis.

(b)

aset dan liabilitas dari entitas induk secara legal (pihak diakuisisi secara akuntansi) yang diakui dan
diukur sesuai PSAK ini.

(c)

saldo laba dan saldo ekuitas lainnya dari entitas anak secara legal (pihak pengakuisisi secara
akuntansi) sebelum kombinasi bisnis.

(d)

jumlah yang diakui sebagai kepentingan ekuitas yang diterbitkan dalam laporan keuangan
konsolidasian yang ditentukan dengan menambahkan kepentingan ekuitas yang diterbitkan entitas
anak secara legal (pihak pengakusisi secara akuntansi) yang beredar sesaat sebelum kombinasi
bisnis pada nilai wajar entitas induk secara legal (pihak diakuisisi secara akuntansi). Akan tetapi,
struktur ekuitas (yaitu jumlah dan jenis kepentingan ekuitas yang diterbitkan) mencerminkan
struktur ekuitas dari entitas induk secara legal (pihak diakuisisi secara akuntansi), termasuk
kepentingan ekuitas entitas induk secara legal yang diterbitkan dalam rangka kombinasi bisnis.
Sejalan dengan hal tersebut, struktur ekuitas dari entitas anak secara legal (pihak pengakuisisi
secara akuntansi) disajikan kembali menggunakan rasio pertukaran yang ditetapkan dalam
perjanjian akuisisi untuk mencerminkan jumlah saham dari entitas induk secara legal (pihak
diakuisisi secara akuntansi) yang diterbikan dalam akuisisi terbalik.

(e)

proporsi kepentingan nonpengendali atas jumlah tercatat saldo laba sebelum kombinasi bisnis dan
kepentingan ekuitas lainnya dari entitas anak secara legal (pihak pengakuisisi secara akuntansi)
sebagaimana dibahas dalam paragraf B23 dan B24.

Kepentingan nonpengendali
B23

Dalam suatu akuisisi terbalik, beberapa pemilik dari pihak diakuisisi secara legal (pihak pengakuisisi secara
akuntansi) mungkin tidak menukarkan kepentingan ekuitasnya dengan kepentingan ekuitas entitas induk
secara legal (pihak diakuisisi secara akuntansi). Pemilik tersebut diperlakukan sebagai kepentingan
nonpengendali dalam laporan keuangan konsolidasian setelah akuisisi terbalik. Hal ini disebabkan pemilik
pihak diakuisisi secara legal yang tidak menukarkan kepentingan ekuitasnya dengan kepentingan ekuitas dari
pihak pengakuisisi secara legal mempunyai kepentingan hanya atas hasil dan aset neto dari pihak diakuisisi
secara legal -bukannya atas hasil dan aset neto dari entitas hasil kombinasi. Sebaliknya, walaupun pihak
pengakuisisi secara legal merupakan pihak diakuisisi untuk tujuan akuntansi, pemilik dari pihak pengakuisisi
secara legal mempunyai kepentingan atas hasil dan aset neto entitas hasil kombinasi.

B24

Aset dan liabilitas dari pihak diakuisisi secara legal diukur dan diakui dalam laporan keuangan konsolidasian
pada jumlah tercatat sebelum kombinasi bisnis (lihat paragraf B22(a)). Oleh karena itu, dalam akuisisi terbalik
kepentingan nonpengendali mencerminkan proporsi kepentingan pemegang saham nonpengendali atas jumlah
tercatat sebelum kombinasi bisnis dari aset neto pihak diakuisisi secara legal bahkan jika kepentingan
nonpengendali dalam akuisisi lain diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

24
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Laba per saham
B25

Sebagaimana diatur pada paragraf B22(d), struktur ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian setelah
akuisisi terbalik mencerminkan struktur ekuitas dari pihak pengakuisisi secara legal (pihak diakuisisi secara
akuntansi), termasuk kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi secara legal dalam rangka
kombinasi bisnis.

B26

Dalam menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (sebagai penyebut dalam
menghitung laba bersih per saham) selama periode akuisisi terbalik terjadi:

B27

(a)

jumlah saham biasa yang beredar dari awal periode tersebut sampai dengan tanggal akuisisi harus
dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa dari pihak diakuisisi secara legal
(pihak pengakuisisi secara akuntansi) yang beredar selama periode tersebut dikalikan dengan rasio
pertukaran yang disepakati dalam perjanjian merger; dan

(b)

jumlah saham biasa yang beredar dari tanggal akuisisi sampai akhir periode tersebut merupakan
jumlah aktual dari jumlah saham biasa pihak pengakuisisi secara legal (pihak diakuisisi secara
akuntansi) yang beredar selama periode tersebut.

Laba per saham dasar untuk setiap periode komparatif sebelum tanggal akuisisi yang disajikan dalam laporan
keuangan konsolidasian setelah akuisisi terbalik dihitung dengan membagi:
(a)

laba atau rugi dari pihak diakuisisi secara legal yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham
biasa pada tiap periode tersebut, dengan

(b)

jumlah rata-rata tertimbang historis saham biasa yang beredar dari pihak diakuisisi secara legal
dikalikan dengan rasio pertukaran yang disepakati dalam perjanjian akuisisi.

Pengakuan aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih tertentu
(penerapan paragraf 10–13)
B28–B30[Dihapus]

Aset takberwujud
B31

Pihak pengakuisisi mengakui, secara terpisah dari goodwill, aset takberwujud teridentifikasi yang diperoleh
dalam kombinasi bisnis. Aset takberwujud adalah teridentifikasi jika memenuhi kriteria pemisahan atau
kriteria legal kontraktual.

B32

Aset takberwujud yang memenuhi kriteria legal kontraktual dapat diidentifikasi meskipun aset tidak dapat
dialihkan atau dipisahkan dari pihak diakuisisi atau dari hak dan kewajiban lainnya. Sebagai contoh:

B33

(a)

[dihapus]

(b)

pihak diakuisisi memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Lisensi untuk
mengoperasikan pembangkit listrik tersebut merupakan aset takberwujud yang memenuhi kriteria
legal kontraktual untuk pengakuan secara terpisah dari goodwill, bahkan jika pihak pengakuisisi
tidak dapat menjual atau mengalihkan lisensi tersebut secara terpisah dari pembangkit listrik yang
diakuisisi. Pihak pengakuisisi dapat mengakui nilai wajar dari lisensi operasi dan nilai wajar dari
pembangkit listrik sebagai aset tunggal untuk tujuan pelaporan keuangan jika umur manfaat aset
tersebut adalah serupa.

(c)

pihak diakuisisi memiliki paten teknologi. Pihak diakuisisi telah melisensikan paten kepada pihak
lain untuk penggunaan eksklusifnya di luar pasar domestik dan menerima persentase tertentu dari
penghasilan luar negeri di masa depan sebagai gantinya. Baik paten teknologi maupun perjanjian
lisensi terkait memenuhi kriteria legal kontraktual untuk pengakuan secara terpisah dari goodwill,
bahkan jika penjualan atau pertukaran paten dan perjanjian lisensi terkait secara terpisah tidak
praktis.

Kriteria pemisahan berarti bahwa aset takberwujud yang diperoleh dapat dipisahkan atau dilepaskan dari pihak
diakuisisi dan dijual, dialihkan, dilisensikan, direntalkan atau dipertukarkan baik secara individual maupun
bersama-sama dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi. Aset takberwujud yang dapat dijual,
dilisensikan atau dipertukarkan pihak pengakuisisi dengan sesuatu yang memiliki nilai memenuhi kriteria
pemisahan bahkan jika pihak pengakuisisi tidak memiliki intensi untuk menjual, melisensikan atau
menukarkannya. Aset takberwujud yang diperoleh memenuhi kriteria pemisahan jika terdapat bukti transaksi
pertukaran untuk jenis aset tersebut atau aset serupa, bahkan jika transaksi tersebut jarang terjadi dan tanpa
memperhatikan apakah pihak pengakuisisi terlibat didalamnya. Sebagai contoh, daftar pelanggan dan pemesan
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seringkali dilisensikan, dan oleh karena itu memenuhi kriteria pemisahan. Walaupun pihak diakuisisi yakin
bahwa daftar pelanggannya memiliki karakteristik yang berbeda dari daftar pelanggan lain, fakta bahwa daftar
pelanggan seringkali dilisensikan berarti bahwa daftar pelanggan yang diperoleh memenuhi kriteria
pemisahan. Akan tetapi, daftar pelanggan yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis tidak akan memenuhi
kriteria pemisahan jika persyaratan kerahasiaan atau perjanjian lain melarang entitas untuk menjual,
menyewakan atau mempertukarkan informasi tentang pelanggannya.
B34

Aset takberwujud yang tidak dapat dipisahkan secara individual dari pihak diakuisisi atau entitas hasil
kombinasi memenuhi kriteria pemisahan jika aset tersebut dapat dipisahkan dalam kombinasi dengan kontrak
yang terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi. Sebagai contoh:
(a)

pelaku pasar mempertukarkan liabilitas simpanan dan aset takberwujud hubungan penyimpan
terkait dalam transaksi pertukaran terobservasi. Oleh karena itu, pihak pengakuisisi mengakui aset
takberwujud hubungan penyimpan secara terpisah dari goodwill.

(b)

pihak diakuisisi memiliki merek dagang terdaftar dan terdokumentasi tetapi keahlian teknis yang
digunakan untuk memproduksi produk bermerek dagang tersebut tidak dipatenkan. Untuk
mengalihkan kepemilikan merek dagang, pemilik juga disyaratkan untuk mengalihkan segala
sesuatu yang diperlukan oleh pemilik baru untuk menghasilkan barang atau jasa yang tidak dapat
dibedakan dengan yang dihasilkan oleh pemilik terdahulu. Karena keahlian teknis yang tidak
dipatenkan harus dipisahkan dari pihak diakuisisi atau entitas hasil kombinasi dan dijual jika merek
dagang tersebut dijual, maka keahlian teknis tersebut memenuhi kriteria pemisahan.

Hak yang diperoleh kembali
B35

Sebagai bagian dari kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi dapat memperoleh kembali suatu hak yang
sebelumnya diberikan kepada pihak diakuisisi untuk menggunakan satu atau lebih aset pihak pengakusisi yang
diakui atau tidak diakui. Contoh dari hak tersebut meliputi hak menggunakan nama dagang pihak pengakuisisi
dengan perjanjian waralaba atau hak untuk menggunakan teknologi pihak pengakusisi dengan perjanjian
lisensi teknologi. Hak yang diperoleh kembali adalah aset takberwujud teridentifikasi yang diakui pihak
pengakuisisi secara terpisah dari goodwill. Paragraf 29 memberikan pedoman pengukuran hak yang diperoleh
kembali dan paragraf 55 memberikan pedoman terkait akuntansi selanjutnya untuk hak yang diperoleh
kembali.

B36

Jika persyaratan kontrak menimbulkan hak yang diperoleh kembali menguntungkan atau tidak menguntungkan
dibandingkan dengan persyaratan transaksi pasar saat ini untuk item yang sama atau serupa, maka pihak
pengakuisisi mengakui keuntungan atau kerugian penyelesaian. Paragraf B52 memberikan pedoman untuk
mengukur keuntungan atau kerugian penyelesaian tersebut.

Kumpulan tenaga kerja dan item lain yang tidak teridentifikasi
B37

Pihak pengakuisisi memasukkan ke dalam goodwill nilai aset takberwujud yang diperoleh yang tidak
teridentifikasi pada tanggal akusisi. Sebagai contoh, pihak pengakusisi dapat mengatribusikan nilai pada
adanya sekumpulan tenaga kerja, yang merupakan kumpulan karyawan yang ada yang memungkinkan pihak
pengakuisisi melanjutkan operasi bisnis yang diperoleh sejak tanggal akuisisi. Kumpulan tenaga kerja tidak
merepresentasikan modal intelektual dari tenaga kerja yang terlatih – pengetahuan dan pengalaman (yang
biasanya terspesialisasi) yang digunakan karyawan pihak diakuisisi dalam pekerjaannya. Karena kumpulan
tenaga kerja bukan merupakan aset teridentifikasi yang diakui secara terpisah dari goodwill, maka setiap nilai
yang diatribusikan pada kumpulan tenaga kerja tersebut dimasukkan ke dalam goodwill.

B38

Pihak pengakuisisi juga memasukkan ke dalam goodwill setiap nilai yang diatribusikan pada item yang tidak
memenuhi kualifikasi sebagai aset pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh, pihak pengakuisisi dapat
mengatribusikan nilai kontrak potensial yang dinegosiasikan pihak diakuisisi dengan calon pelanggan baru
pada tanggal akuisisi. Karena kontrak potensial tersebut bukan merupakan aset tersendiri pada tanggal akuisisi,
maka pihak pengakuisisi tidak mengakui kontrak potensial tersebut secara terpisah dari goodwill. Pihak
pengakuisisi selanjutnya tidak mereklasifikasi nilai kontrak tersebut dari goodwill untuk peristiwa yang terjadi
setelah tanggal akusisi. Akan tetapi, pihak pengakusisi melakukan penilaian terhadap fakta dan keadaan terkait
peristiwa yang terjadi segera setelah akuisisi untuk menentukan apakah terdapat aset takberwujud yang dapat
diakui secara terpisah pada tanggal akuisisi.

B39

Setelah pengakuan awal, pihak pengakuisisi mencatat aset takberwujud yang diperoleh pada kombinasi bisnis
sesuai dengan ketentuan pada PSAK i238 Aset Takberwujud. Akan tetapi, sebagaimana dideskripsikan dalam
PSAK i238 paragraf 3, akuntansi untuk beberapa aset takberwujud yang diperoleh setelah pengakuan awal
diatur dalam SAK-I lainnya.

B40

Kriteria keteridentifikasian menentukan apakah aset takberwujud diakui secara terpisah dari goodwill. Akan
tetapi, kriteria tersebut tidak memberikan pedoman untuk mengukur nilai wajar aset takberwujud maupun
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membatasi asumsi yang digunakan dalam mengukur nilai wajar aset takberwujud. Sebagai contoh, pihak
pengakusisi memperhitungkan asumsi yang digunakan oleh para pelaku pasar ketika menetapkan harga aset
takberwujud, seperti ekspektasi pembaruan kontrak di masa depan dalam mengukur nilai wajar. Pembaharuan
tersebut tidak harus memenuhi kriteria keteridentifikasian. (Akan tetapi, paragraf 29 memberikan
pengecualian terhadap prinsip pengukuran nilai wajar untuk hak yang diperoleh kembali yang diakui dalam
suatu kombinasi bisnis). PSAK i238 paragraf 36 dan 37 memberikan pedoman dalam menentukan apakah aset
takberwujud dikombinasikan ke dalam satu unit pengukuran dengan aset takberwujud atau aset berwujud lain.

Pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan
nonpengendali pada pihak diakuisisi (penerapan paragraf 18 dan 19)
Aset dengan arus kas yang tidak pasti (penyisihan penilaian)
B41

Pihak pengakuisisi tidak mengakui penyisihan penilaian terpisah pada tanggal akuisisi untuk aset yang
diperoleh dalam kombinasi bisnis yang diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi karena dampak ketidakpastian
arus kas di masa depan termasuk dalam pengukuran nilai wajar. Sebagai contoh, karena PSAK ini
mensyaratkan pihak pengakusisi untuk mengukur piutang yang diperoleh, termasuk pinjaman, pada nilai wajar
tanggal akuisisi dalam akuntansi untuk kombinasi bisnis, maka pihak pengakuisisi tidak mengakui penyisihan
penilaian terpisah untuk arus kas kontraktual yang dianggap tidak tertagih pada tanggal tersebut atau
penyisihan kerugian atas kerugian kredit ekspektasian.

Aset yang terkait dengan sewa operasi yang mana pihak diakuisisi
merupakan pesewa
B42

Dalam mengukur nilai wajar tanggal akusisi dari aset seperti bangunan atau paten yang terkait dengan sewa
operasi yang mana pihak diakuisisi merupakan pesewa, pihak pengakuisisi harus memperhitungkan
persyaratan dalam sewa tersebut. Pihak pengakuisisi tidak mengakui aset atau liabilitas terpisah jika
persyaratan dari sewa operasi menguntungkan atau tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan
persyaratan pasar.

Aset yang mana pihak pengakuisisi memiliki intensi untuk tidak
menggunakan atau menggunakan dengan cara yang berbeda dari
cara pelaku pasar lain dalam menggunakan aset
B43

Untuk melindungi posisi kompetitif, atau karena alasan lain, pihak pengakuisisi mungkin memiliki intensi
untuk tidak menggunakan aset nonkeuangan yang diperoleh secara aktif, atau mungkin tidak memiliki intensi
untuk menggunakan aset tersebut sesuai dengan penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Sebagai contoh,
mungkin pada kasus aset takberwujud penelitian dan pengembangan yang diperoleh yang pihak pengakuisisi
merencanakan untuk menggunakan secara defensif dengan mencegah pihak lain menggunakannya. Akan
tetapi, pihak pengakuisisi mengukur nilai wajar aset nonkeuangan tersebut mengasumsikan penggunaan
tertinggi dan terbaik oleh pelaku pasar sesuai dengan premis penilaian yang sesuai, baik pada awal maupun
ketika mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan untuk pengujian penurunan nilai selanjutnya.

Kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi
B44

PSAK ini memperkenankan pihak pengakuisisi untuk mengukur kepentingan nonpengendali pada pihak
diakuisisi pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Kadang kala pihak pengakuisisi mampu mengukur nilai wajar
kepentingan nonpengendali pada tanggal akuisisi berdasarkan harga kuotasian di pasar aktif saham ekuitas
(yaitu yang tidak dimiliki oleh pihak pengakuisisi). Akan tetapi, dalam situasi lain, harga kuotasian dalam
pasar aktif saham ekuitas tersebut mungkin tidak tersedia. Dalam situasi demikian, pihak pengakuisisi
mengukur nilai wajar kepentingan nonpengendali tersebut menggunakan teknik penilaian lain.

B45

Nilai wajar per saham kepentingan pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi dan kepentingan nonpengendali
dapat berbeda. Perbedaan utama mungkin karena dimasukkannya premium pengendalian dalam nilai wajar
per saham kepentingan pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atau, sebaliknya, dimasukkannya diskon atas
tidak adanya pengendalian (juga disebut sebagai diskon kepentingan nonpengendali) dalam nilai wajar per
saham kepentingan nonpengendali jika pelaku pasar memperhitungkan premium atau diskon ketika
menetapkan harga kepentingan nonpengendali.
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Pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon
Pengukuran nilai wajar tanggal akuisisi atas kepentingan pihak
pengakuisisi pada pihak diakuisisi dengan menggunakan teknik
penilaian (penerapan paragraf 33)
B46

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan, pihak pengakuisisi harus
menggunakan nilai wajar tanggal akuisisi atas kepentingannya dalam pihak diakuisisi sebagai pengganti nilai
wajar tanggal akuisisi atas imbalan yang dialihkan untuk mengukur goodwill atau keuntungan atas pembelian
dengan diskon (lihat paragraf 32–34).

Pertimbangan khusus dalam penerapan metode akuisisi untuk
kombinasi entitas bersama (penerapan paragraf 33)
B47

Jika dua entitas bersama berkombinasi, maka nilai wajar kepentingan ekuitas atau kepentingan anggota pada
pihak diakuisisi (atau nilai wajar pihak diakuisisi) mungkin dapat diukur secara lebih andal dibandingkan
dengan nilai wajar kepentingan anggota yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi. Dalam situasi tersebut,
paragraf 33 mensyaratkan pihak pengakuisisi untuk menentukan jumlah goodwill dengan menggunakan nilai
wajar tanggal akuisisi kepentingan ekuitas pihak diakuisisi dan bukan nilai wajar tanggal akuisisi kepentingan
ekuitas pihak pengakuisisi yang dialihkan sebagai imbalan. Sebagai tambahan, pihak pengakuisisi dalam suatu
kombinasi entitas bersama mengakui aset neto pihak diakuisisi sebagai tambahan langsung pada modal atau
ekuitas dalam laporan posisi keuangannya, bukan sebagai tambahan saldo laba, hal ini konsisten dengan cara
entitas jenis lain dalam menerapkan metode akuisisi.

B48

Walaupun dalam beberapa hal serupa dengan bisnis lain, entitas bersama memiliki karakteristik berbeda yang
terutama timbul karena anggotanya adalah pelanggan dan pemilik. Anggota entitas bersama umumnya
mengharapkan untuk menerima manfaat atas keanggotaannya, seringkali dalam bentuk pengurangan biaya
barang dan jasa atau dividen peserta (dividend patronage). Porsi dari dividen peserta yang dialokasikan kepada
masing- masing anggota seringkali didasarkan pada jumlah bisnis yang dilakukan anggota dengan entitas
bersama sepanjang tahun.

B49

Pengukuran nilai wajar entitas bersama mencakup asumsi yang akan dibuat pelaku pasar tentang manfaat masa
depan anggota, serta asumsi lain yang relevan yang dibuat pelaku pasar tentang entitas bersama. Sebagai
contoh, teknik nilai kini mungkin dapat digunakan untuk mengukur nilai wajar entitas bersama. Arus kas yang
digunakan sebagai input dari model tersebut didasarkan pada arus kas ekspektasian dari entitas bersama
tersebut, yang kemungkinan mencerminkan pengurangan yang diberikan untuk manfaat anggota, seperti
pengurangan harga barang dan jasa.

Penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis (penerapan paragraf 51
dan 52)
B50

Pihak pengakuisisi mempertimbangkan faktor berikut ini, yang tidak bersifat konklusif secara bersama-sama
atau individual, untuk menentukan apakah suatu transaksi merupakan bagian dari pertukaran untuk pihak
diakuisisi atau apakah transaksi terpisah dari kombinasi bisnis:
(a)

alasan transaksi
Memahami alasan mengapa para pihak dalam kombinasi bisnis (pihak pengakuisisi dan pihak
diakuisisi dan pemilik, direktur dan manajer - dan agennya) melakukan transaksi atau pengaturan
tertentu dapat memberikan gambaran apakah transaksi atau pengaturan tersebut merupakan bagian
dari imbalan yang dialihkan dan aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih. Sebagai
contoh, jika transaksi diatur terutama untuk kepentingan pihak pengakuisisi atau entitas hasil
kombinasi dan bukan untuk kepentingan pihak diakuisisi atau pemilik terdahulu sebelum
kombinasi bisnis, maka bagian harga transaksi yang dibayarkan tersebut (dan aset atau liabilitas
terkait) kemungkinan kecil menjadi bagian pertukaran untuk pihak diakuisisi. Sejalan dengan hal
tersebut, pihak pengakuisisi akan memperhitungkan bagian tersebut secara terpisah dari kombinasi
bisnis.

(b)

pihak yang memprakarsai transaksi
Memahami pihak yang memprakarsai transaksi dapat juga memberikan gambaran apakah transaksi
tersebut merupakan bagian dari pertukaran untuk pihak diakuisisi. Sebagai contoh, transaksi atau
peristiwa lain yang diprakarsai oleh pihak pengakuisisi mungkin dilakukan dengan tujuan
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memberikan manfaat ekonomik di masa depan kepada pihak pengakuisisi atau entitas hasil
kombinasi dengan sedikit atau tidak ada manfaat yang diterima oleh pihak diakuisisi atau pemilik
terdahulunya sebelum kombinasi bisnis. Di sisi lain, transaksi atau perjanjian yang diprakarsai oleh
pihak diakuisisi atau pemilik terdahulunya kemungkinan kecil untuk kepentingan pihak
pengakuisisi atau entitas hasil kombinasi dan lebih cenderung menjadi bagian dari transaksi
kombinasi bisnis.
(c)

waktu transaksi
Waktu transaksi juga dapat memberikan gambaran apakah transaksi tersebut merupakan bagian
dari pertukaran untuk pihak diakuisisi. Sebagai contoh, transaksi antara pihak pengakuisisi dan
pihak diakuisisi yang terjadi selama negosiasi tentang persyaratan kombinasi bisnis mungkin telah
dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kombinasi bisnis yang memberikan manfaat
ekonomik masa depan kepada pihak pengakuisisi atau entitas hasil kombinasi. Jika demikian, pihak
diakuisisi atau para pemilik terdahulunya sebelum kombinasi bisnis cenderung menerima sedikit
atau tidak ada manfaat dari transaksi tersebut kecuali manfaat yang mereka terima sebagai bagian
dari entitas hasil kombinasi.

Penyelesaian efektif dari hubungan yang telah ada sebelumnya
antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi dalam kombinasi
bisnis (penerapan paragraf 52(a))
B51

Pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi mungkin memiliki hubungan yang ada sebelum mereka
mempertimbangkan kombinasi bisnis, yang disebut sebagai ‘hubungan yang telah ada sebelumnya’. Suatu
hubungan yang telah ada sebelumnya antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi dapat terjadi secara
kontraktual (sebagai contoh, penjual dan pembeli atau pemilik lisensi dan pengguna lisensi) atau
nonkontraktual (sebagai contoh, penggugat dan tergugat).

B52

Jika kombinasi bisnis mengakibatkan penyelesaian hubungan yang telah ada sebelumnya, maka pihak
pengakuisisi mengakui keuntungan atau kerugian yang diukur sebagai berikut:
(a)

untuk suatu hubungan nonkontraktual yang telah ada sebelumnya (seperti gugatan hukum) yaitu
nilai wajar.

(b)

untuk suatu hubungan kontraktual yang telah ada sebelumnya, yaitu mana yang lebih rendah antara
(i) dengan (ii):
(i)

jumlah dalam kontrak yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perspektif
pihak pengakuisisi jika dibandingkan dengan persyaratan transaksi pasar saat ini untuk
item yang sama atau serupa. (Kontrak yang tidak menguntungkan adalah kontrak yang
tidak menguntungkan dalam keadaan pasar saat ini. Hal tersebut tidak berarti kontrak
memberatkan yang didalamnya biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi
kewajiban dari kontrak melebihi manfaat ekonomik yang diperkirakan akan diterima
melalui kontrak ini.)

(ii)

jumlah dalam ketentuan penyelesaian yang dinyatakan dalam kontrak yang tersedia bagi
pihak lawan yang mana kontrak tersebut tidak menguntungkan baginya.

Jika jumlah (ii) lebih kecil dari jumlah (i), maka selisihnya diperhitungkan sebagai bagian dari
akuntansi kombinasi bisnis.
Jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui dapat bergantung pada apakah pihak pengakuisisi sebelumnya
telah mengakui aset atau liabilitas yang terkait, dan oleh karena itu, keuntungan atau kerugian yang dilaporkan
dapat berbeda dari jumlah yang dihitung dengan menerapkan persyaratan di atas.
B53

Suatu hubungan yang telah ada sebelumnya mungkin merupakan kontrak yang diakui pihak pengakuisisi
sebagai hak yang diperoleh kembali. Jika kontrak memiliki ketentuan yang menguntungkan atau tidak
menguntungkan saat dibandingkan dengan harga transaksi pasar saat ini untuk item yang sama atau serupa,
maka pihak pengakuisisi mengakui, secara terpisah dari kombinasi bisnis, keuntungan atau kerugian untuk
penyelesaian kontrak yang efektif, yang diukur sesuai dengan paragraf B52.

Pengaturan untuk pembayaran kontingensi kepada karyawan atau
pemegang saham penjual (penerapan paragraf 52(b))
B54

Apakah pengaturan untuk pembayaran kontingensi kepada karyawan atau pemegang saham penjual
merupakan imbalan kontingensi dalam kombinasi bisnis atau merupakan transaksi terpisah, bergantung pada
sifat pengaturan tersebut. Memahami alasan mengapa perjanjian akuisisi mencakup ketentuan untuk
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pembayaran kontingensi, siapa pihak yang memprakarsai pengaturan dan kapan pengaturan dilakukan oleh
para pihak dapat membantu dalam menilai sifat pengaturan tersebut.
B55

Jika terdapat ketidakjelasan apakah pengaturan untuk pembayaran kepada karyawan atau pemegang saham
penjual merupakan bagian dari pertukaran pihak diakuisisi atau merupakan suatu transaksi terpisah dari
kombinasi bisnis, maka pihak pengakuisisi mempertimbangkan beberapa indikator berikut:
(a)

Hubungan kerja berkelanjutan
Persyaratan dalam hubungan kerja berkelanjutan oleh pemegang saham penjual yang menjadi
karyawan kunci mungkin merupakan indikator dari substansi pengaturan imbalan kontingensi.
Persyaratan yang relevan dengan hubungan kerja berkelanjutan mungkin termasuk dalam suatu
kontrak kerja, perjanjian akuisisi, atau beberapa dokumen lain. Suatu pengaturan imbalan
kontingensi yang pembayarannya secara otomatis dibatalkan jika hubungan kerja diputus
merupakan remunerasi untuk jasa setelah kombinasi bisnis. Pengaturan pembayaran kontingensi
yang tidak dipengaruhi oleh pemutusan hubungan kerja dapat mengindikasikan bahwa pembayaran
kontingensi merupakan imbalan tambahan dan bukannya remunerasi.

(b)

Durasi hubungan kerja berkelanjutan
Jika periode yang disyaratkan dalam hubungan kerja bersamaan dengan atau lebih lama dari
periode pembayaran kontingensi, maka fakta tersebut mungkin mengindikasikan bahwa
pembayaran kontingensi, secara substansi, merupakan remunerasi.

(c)

Level remunerasi
Situasi dimana remunerasi karyawan selain pembayaran kontingensi berada pada tingkat yang
wajar dibandingkan dengan remunerasi karyawan kunci lainnya dalam entitas hasil kombinasi
mungkin mengindikasikan bahwa pembayaran kontingensi merupakan imbalan tambahan,
bukannya remunerasi.

(d)

Pembayaran inkremental kepada karyawan
Jika pemegang saham penjual yang tidak menjadi karyawan menerima pembayaran kontingensi
dengan basis per saham yang lebih rendah daripada pemegang saham penjual yang menjadi
karyawan dari entitas hasil kombinasi, maka fakta tersebut mengindikasikan bahwa jumlah
inkremental dari pembayaran kontingensi kepada pemegang saham penjual yang menjadi karyawan
merupakan remunerasi.

(e)

Jumlah saham yang dimiliki
Jumlah saham relatif yang dimiliki oleh pemegang saham penjual yang tetap sebagai karyawan
kunci mungkin merupakan indikator dari substansi pengaturan imbalan kontingensi. Sebagai
contoh, jika pemegang saham penjual, yang memiliki secara substantial seluruh saham pihak
diakuisisi tetap sebagai karyawan kunci, maka fakta tersebut mungkin mengindikasikan bahwa
pengaturan tersebut secara substansi merupakan pengaturan bagi laba yang bertujuan untuk
memberikan remunerasi untuk jasa setelah kombinasi bisnis. Sebagai alternatif, jika pemegang
saham penjual yang tetap sebagai karyawan kunci memiliki hanya sedikit saham pihak diakuisisi
dan seluruh pemegang saham penjual menerima jumlah yang sama atas imbalan kontingensi
dengan dasar per saham, fakta tersebut dapat mengindikasikan bahwa pembayaran kontingensi
merupakan imbalan tambahan. Kepentingan kepemilikan sebelum akuisisi yang dimiliki oleh pihak
yang terkait dengan pemegang saham penjual yang tetap sebagai karyawan kunci, seperti anggota
keluarga, juga dipertimbangkan.

(f)

Keterkaitan dengan penilaian
Jika imbalan awal yang dialihkan pada tanggal akuisisi didasarkan pada batas bawah dari rentang
yang ditetapkan dalam penilaian atas pihak diakuisisi dan formula kontingensi yang berkaitan
dengan pendekatan penilaian tersebut, maka fakta tersebut dapat diartikan bahwa pembayaran
kontingensi merupakan imbalan tambahan. Sebagai alternatif, jika formula pembayaran
kontingensi konsisten dengan pengaturan bagi laba sebelumnya, maka fakta tersebut dapat diartikan
bahwa substansi pengaturan tersebut adalah untuk memberikan remunerasi.

(g)

Formula dalam menentukan imbalan
Formula yang digunakan untuk menentukan pembayaran kontingensi mungkin membantu dalam
menilai substansi dari pengaturan. Sebagai contoh, jika pembayaran kontingensi ditentukan dengan
dasar multiple of earnings, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa kewajiban merupakan imbalan
kontingensi dalam kombinasi bisnis dan bahwa formula tersebut memiliki intensi untuk
menetapkan atau memverifikasi nilai wajar pihak diakuisisi. Sebaliknya, pembayaran kontingensi
yang merupakan persentase tertentu dari laba dapat diartikan bahwa kewajiban kepada karyawan
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merupakan pengaturan bagi laba, untuk memberikan remunerasi bagi karyawan atas jasa yang
diberikan.
(h)

Perjanjian dan isu lainnya
Persyaratan pengaturan lain dengan pemegang saham penjual (seperti perjanjian untuk tidak saling
berkompetisi, kontrak eksekutori, kontrak konsultasi, dan perjanjian sewa properti) dan perlakuan
pajak penghasilan dari pembayaran kontingensi mungkin mengindikasikan bahwa pembayaran
kontingensi dapat diatribusikan pada suatu hal selain imbalan kepada pihak diakuisisi. Sebagai
contoh, dalam kaitannya dengan akuisisi, pihak pengakusisi dapat melakukan pengaturan sewa
properti dengan pemegang saham penjual yang signifikan. Jika pembayaran sewa yang diatur
dalam kontrak sewa tersebut secara signifikan di bawah harga pasar, maka sebagian atau seluruh
pembayaran kontingensi kepada pesewa (pemegang saham penjual) yang disyaratkan dalam
pengaturan terpisah untuk pembayaran kontingensi mungkin, secara substansi, merupakan
pembayaran untuk penggunaan properti sewaan yang diakui secara terpisah oleh pihak pengakuisisi
dalam laporan keuangan setelah kombinasi bisnis. Sebaliknya, jika kontrak sewa mengatur
pembayaran sewa yang konsisten dengan persyaratan pasar untuk properti sewaan, maka
pengaturan pembayaran kontingensi kepada pemegang saham penjual mungkin merupakan
imbalan kontingensi dalam kombinasi bisnis.

Penghargaan berbasis saham pihak pengakuisisi yang
dipertukarkan dengan penghargaan yang dimiliki oleh pekerja pihak
diakuisisi (penerapan paragraf 52(b))
B56

Pihak pengakuisisi dapat mempertukarkan penghargaan pembayaran berbasis saham1 (penghargaan
pengganti) dengan penghargaan yang dimiliki oleh pekerja pihak diakuisisi. Pertukaran opsi saham atau
penghargaan pembayaran berbasis saham lain yang berkaitan dengan kombinasi bisnis dicatat sebagai
modifikasi dari penghargaan pembayaran berbasis saham sesuai dengan PSAK i102 Pembayaran Berbasis
Saham. Jika pihak pengakuisisi mengganti penghargaan pihak diakuisisi, baik seluruh maupun sebagian
ukuran berbasis pasar penghargaan pengganti pihak pengakuisisi dimasukkan dalam mengukur imbalan yang
dialihkan dalam kombinasi bisnis. Paragraf B57-B62 memberikan pedoman tentang bagaimana
mengalokasikan ukuran berbasis pasar. Akan tetapi, dalam situasi di mana penghargaan pihak diakuisisi
kedaluwarsa sebagai konsekuensi dari kombinasi bisnis dan jika pihak pengakuisisi mengganti penghargaan
tersebut walaupun hal tersebut tidak diwajibkan, maka seluruh ukuran berbasis pasar dari penghargaan
pengganti diakui sebagai biaya remunerasi dalam laporan keuangan setelah kombinasi bisnis sesuai dengan
PSAK i102. Hal ini dapat dikatakan, bahwa tidak ada satupun dari ukuran berbasis pasar atas penghargaan
tersebut termasuk dalam mengukur imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis. Pihak pengakuisisi
berkewajiban untuk mengganti penghargaan pihak diakuisisi jika pihak diakuisisi atau pekerjanya mempunyai
kemampuan untuk memaksa penggantian. Sebagai contoh, untuk memenuhi tujuan dalam penerapan pedoman
ini, pihak pengakuisisi berkewajiban untuk mengganti penghargaan pihak diakuisisi jika penggantian tersebut
disyaratkan oleh:
(a)

persyaratan perjanjian akuisisi;

(b)

persyaratan penghargaan pihak diakuisisi;

(c)

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

B57

Untuk menentukan bagian penghargaan pengganti yang merupakan bagian imbalan yang dialihkan kepada
pihak diakuisisi dan bagian yang merupakan remunerasi untuk jasa setelah kombinasi bisnis, pihak
pengakuisisi mengukur penghargaan pengganti yang diberikan oleh pihak pengakuisisi dan penghargaan pihak
diakuisisi pada tanggal akuisisi sesuai dengan PSAK i102. Bagian ukuran berbasis pasar dari penghargaan
pengganti yang merupakan bagian dari imbalan yang dialihkan dalam pertukaran dengan pihak diakuisisi sama
dengan bagian penghargaan pihak diakuisisi yang dapat diatribusikan pada jasa sebelum kombinasi bisnis.

B58

Bagian penghargaan pengganti yang dapat diatribusikan pada jasa sebelum kombinasi bisnis merupakan
ukuran berbasis pasar dari penghargaan pihak diakuisisi dikalikan dengan rasio dari bagian periode vesting
yang diselesaikan terhadap yang lebih besar antara total periode vesting atau periode vesting awal dari
penghargaan pihak diakuisisi. Periode vesting adalah periode di mana seluruh kondisi vesting dipenuhi.
Kondisi vesting didefinisikan pada PSAK i102.

1

Dalam paragraf B56-B62 istilah “penghargaan pembayaran berbasis saham” mengacu pada transaksi pembayaran berbasis saham
yang vested atau unvested.
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B59

Bagian penghargaan pengganti non-vested dapat diatribusikan pada jasa setelah kombinasi bisnis, dan oleh
karena itu diakui sebagai biaya remunerasi dalam laporan keuangan setelah kombinasi bisnis, sama dengan
total ukuran berbasis pasar dari penghargaan pengganti dikurangi jumlah yang diatribusikan pada jasa sebelum
kombinasi bisnis. Oleh karena itu, pihak pengakuisisi mengatribusikan setiap kelebihan ukuran berbasis pasar
dari penghargaan pengganti atas ukuran berbasis pasar dari penghargaan pihak diakuisisi untuk jasa setelah
kombinasi bisnis dan mengakui kelebihan tersebut sebagai biaya remunerasi dalam laporan keuangan setelah
kombinasi bisnis. Pihak pengakuisisi mengatribusikan bagian penghargaan pengganti pada jasa setelah
kombinasi bisnis jika penghargaan tersebut mensyaratkan jasa setelah kombinasi bisnis, tanpa
mempertimbangkan apakah pekerja telah melakukan seluruh jasa yang disyaratkan agar penghargaan pihak
diakuisisi yang dimilikinya menjadi vest sebelum tanggal akuisisi.

B60

Bagian penghargaan pengganti non-vested yang dapat diatribusikan pada jasa sebelum kombinasi bisnis, sama
halnya dengan bagian yang dapat diatribusikan pada jasa setelah kombinasi bisnis, mencerminkan estimasi
terbaik yang tersedia atas jumlah penghargaan pengganti yang diperkirakan menjadi vest. Sebagai contoh, jika
ukuran berbasis pasar bagian penghargaan pengganti yang diatribusikan pada jasa sebelum kombinasi bisnis
sebesar MU100 dan pihak pengakuisisi memperkirakan hanya 95% dari penghargaan akan vest, maka jumlah
yang termasuk dalam imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis adalah MU95. Perubahan dalam estimasi
angka penghargaan pengganti yang diperkirakan menjadi vest tercerminkan dalam biaya remunerasi pada
periode perubahan atau kehilangan (forfeitures) terjadi bukan sebagai penyesuaian atas imbalan yang dialihkan
dalam kombinasi bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, dampak dari peristiwa lain, seperti modifikasi atau hasil
akhir dari penghargaan dengan kondisi kinerja, yang terjadi setelah tanggal akuisisi dicatat sesuai dengan
PSAK i102 dalam menentukan biaya remunerasi pada periode terjadinya peristiwa tersebut.

B61

Persyaratan yang sama dalam penentuan bagian penghargaan pengganti yang dapat diatribusikan pada jasa
sebelum kombinasi bisnis dan setelah kombinasi bisnis diterapkan tanpa mempertimbangkan apakah
penghargaan pengganti diklasifikasikan sebagai liabilitas atau sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan
ketentuan PSAK i102. Seluruh perubahan ukuran berbasis pasar penghargaan diklasifikasikan sebagai
liabilitas setelah tanggal akuisisi dan dampak pajak penghasilan terkait diakui dalam laporan keuangan setelah
kombinasi bisnis dari pihak pengakuisisi dalam periode terjadinya perubahan.

B62

Dampak pajak penghasilan atas penghargaan pengganti dari pembayaran berbasis saham diakui sesuai dengan
ketentuan dalam PSAK i212 Pajak Penghasilan.

Penyelesaian dengan ekuitas atas transaksi pembayaran berbasis
saham pihak diakuisisi
B62A

Pihak diakuisisi mungkin memiliki transaksi pembayaran berbasis saham yang belum diselesaikan yang tidak
dipertukarkan pihak pengakuisisi untuk transaksi pembayaran berbasis sahamnya. Jika vested, transaksi
pembayaran berbasis saham pihak diakuisisi merupakan bagian dari kepentingan non-pengendali pada pihak
diakuisisi dan diukur pada ukuran berbasis pasar. Jika unvested, maka diukur pada ukuran berbasis pasar
seolah-olah tanggal akuisisi merupakan tanggal pemberian sesuai dengan paragraf 19 dan 30.

B62B

Ukuran berbasis pasar atas transaksi pembayaran berbasis saham unvested dialokasikan kepada kepentingan
nonpengendali berdasarkan rasio dari bagian periode vesting yang diselesaikan terhadap mana yang lebih besar
antara total periode vesting dan periode vesting awal dari transaksi pembayaran berbasis saham. Saldo tersebut
dialokasikan pada jasa setelah kombinasi.

PSAK lainnya yang memberikan pedoman pengukuran dan akuntansi
selanjutnya (penerapan paragraf 54)
B63

32

Contoh PSAK lainnya yang memberikan pedoman pengukuran dan akuntansi selanjutnya untuk aset yang
diperoleh dan liabilitas yang diambil alih atau timbul dalam kombinasi bisnis mencakup:
(a)

PSAK i238 mengatur akuntansi untuk aset takberwujud teridentifikasi yang diperoleh dalam
kombinasi bisnis. Pihak pengakuisisi mengukur goodwill pada jumlah yang diakui pada tanggal
akusisi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. PSAK i236 Penurunan Nilai Aset mengatur
akuntansi untuk rugi penurunan nilai.

(b)

PSAK i104 Kontrak Asuransi memberikan pedoman akuntansi selanjutnya untuk kontrak asuransi
yang diperoleh dalam kombinasi bisnis.

(c)

PSAK i212 mengatur akuntansi selanjutnya untuk aset pajak tangguhan (termasuk aset pajak
tangguhan yang tidak diakui) dan liabilitas pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi
bisnis.
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(d)

PSAK i102 memberikan pedoman pengukuran dan akuntansi selanjutnya untuk bagian
penghargaan pengganti pembayaran berbasis saham yang diterbitkan pihak pengakuisisi yang dapat
diatribusikan pada jasa masa depan pekerja.

(e)

PSAK i110 memberikan pedoman akuntansi untuk perubahan dalam bagian kepemilikan entitas
induk pada entitas anak setelah pengendalian diperoleh.

Pengungkapan (penerapan paragraf 59 dan 61)
B64

Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 59, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi berikut untuk setiap
kombinasi bisnis yang terjadi selama periode pelaporan:
(a)

nama dan deskripsi pihak diakuisisi.

(b)

tanggal akuisisi.

(c)

persentase kepentingan ekuitas berhak suara yang diperoleh.

(d)

alasan utama melakukan kombinasi bisnis dan deskripsi tentang bagaimana pihak pengakuisisi
memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi.

(e)

deskripsi kualitatif tentang faktor yang membentuk goodwill yang diakui, seperti sinergi yang
diperkirakan dari penggabungan operasi pihak diakuisisi dan pihak pengakuisisi, aset takberwujud
yang tidak memenuhi persyaratan untuk pengakuan terpisah atau faktor lain.

(f)

nilai wajar tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dan nilai wajar tanggal akuisisi untuk
setiap kelas utama imbalan, seperti:

(g)

(h)

(i)

kas;

(ii)

aset berwujud atau aset takberwujud lain, termasuk bisnis atau entitas anak dari pihak
pengakuisisi;

(iii)

liabilitas yang timbul, sebagai contoh, liabilitas untuk imbalan kontingensi; dan

(iv)

kepentingan ekuitas dari pihak pengakuisisi termasuk jumlah instrumen atau kepentingan
yang diterbitkan atau dapat diterbitkan serta metode pengukuran nilai wajar instrumen
atau kepentingan tersebut.

untuk pengaturan imbalan kontingensi dan aset indemnifikasi:
(i)

jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi;

(ii)

deskripsi tentang pengaturan dan dasar penentuan jumlah pembayaran; dan

(iii)

estimasi rentang hasil (tidak didiskonto) atau, jika rentang tidak dapat diestimasi, maka
fakta dan alasan mengapa rentang tersebut tidak dapat diestimasi. Jika jumlah maksimum
pembayaran tidak terbatas, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan fakta tersebut.

untuk piutang yang diperoleh:
(i)

nilai wajar piutang;

(ii)

jumlah piutang kontraktual bruto; dan

(iii)

estimasi terbaik pada tanggal akuisisi atas jumlah arus kas kontraktual yang diperkirakan
tidak tertagih.

Pengungkapan tersebut disediakan berdasarkan kelas utama piutang, seperti pinjaman, sewa
pembiayaan langsung, dan kelas piutang lain.
(i)

jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi untuk setiap kelas utama aset yang diperoleh dan liabilitas
yang diambil alih.

(j)

untuk setiap liabilitas kontingensi yang diakui sesuai dengan paragraf 23, informasi yang
disyaratkan dalam PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi paragraph 85.
Jika liabilitas kontingensi tidak diakui karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka
pihak pengakuisisi mengungkapkan:

(k)

(i)

informasi yang disyaratkan oleh PSAK i237 paragraf 86; dan

(ii)

alasan mengapa liabilitas tidak dapat diukur secara andal.

jumlah total goodwill yang diperkirakan dapat dikurangkan untuk tujuan pajak.
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(l)

untuk transaksi yang diakui secara terpisah dari akuisisi aset dan pengambilalihan liabilitas dalam
kombinasi bisnis sesuai dengan paragraf 51:
(i)

deskripsi dari setiap transaksi;

(ii)

bagaimana pihak pengakuisisi mencatat setiap transaksi;

(iii)

jumlah yang diakui untuk setiap transaksi dan pos dalam laporan keuangan dimana setiap
jumlah diakui; dan

(iv)

jika transaksi tersebut merupakan penyelesaian efektif dari suatu hubungan yang sudah
ada sebelumnya, maka diungkapkan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah
penyelesaian.

(m)

pengungkapan atas transaksi yang diakui secara terpisah yang disyaratkan dalam huruf (l)
mencakup jumlah biaya terkait akuisisi dan, secara terpisah, jumlah biaya yang diakui sebagai
beban dan pos dalam laporan penghasilan komprehensif di mana beban tersebut diakui. Jumlah
setiap biaya penerbitan yang tidak diakui sebagai beban dan bagaimana biaya tersebut diakui juga
diungkapkan.

(n)

dalam pembelian dengan diskon (lihat paragraf 34–36):

(o)

(p)

(q)

(i)

jumlah keuntungan yang diakui sesuai dengan paragraf 34 dan pos dalam laporan
penghasilan komprehensif dimana keuntungan tersebut diakui; dan

(ii)

deskripsi tentang alasan mengapa transaksi tersebut menghasilkan keuntungan.

untuk setiap kombinasi bisnis dimana pihak pengakuisisi memiliki kurang dari 100% kepentingan
ekuitas pihak diakuisisi pada tanggal akuisisi:
(i)

jumlah dari kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi yang diakui pada tanggal
akuisisi dan dasar pengukurannya; dan

(ii)

untuk setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi yang diukur pada nilai
wajar, teknik penilaian dan input signifikan yang digunakan dalam mengukur nilai
tersebut.

dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap:
(i)

nilai wajar tanggal akuisisi atas kepentingan ekuitas pihak diakuisisi yang dimiliki oleh
pihak pengakuisisi sesaat sebelum tanggal akuisisi; dan

(ii)

jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui sebagai hasil dari pengukuran kembali ke
nilai wajar dari kepentingan ekuitas pada pihak diakuisisi yang dimiliki oleh pihak
pengakuisisi sebelum kombinasi bisnis (lihat paragraf 42) dan pos dalam penghasilan
komprehensif dimana keuntungan atau kerugian tersebut diakui.

informasi sebagai berikut:
(i)

jumlah pendapatan dan laba rugi dari pihak diakuisisi sejak tanggal akuisisi yang
dimasukkan dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian pada periode
pelaporan; dan

(ii)

pendapatan dan laba rugi dari entitas hasil kombinasi untuk periode pelaporan berjalan
seolah-olah tanggal akuisisi untuk seluruh kombinasi bisnis yang terjadi selama tahun
berjalan telah diperhitungkan sejak awal periode pelaporan tahunan.

Jika pengungkapan setiap informasi yang disyaratkan pada subparagraf ini tidak praktis, maka
pihak pengakuisisi mengungkapkan fakta tersebut dan menjelaskan mengapa pengungkapkan
tersebut tidak praktis. Pernyataan ini menggunakan istilah ‘tidak praktis’ dengan pengertian yang
sama seperti dalam PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Kesalahan.
B65

Untuk kombinasi bisnis yang secara individual tidak material yang terjadi selama periode pelaporan yang
secara kolektif material, pihak pengakuisisi mengungkapkan secara agregat informasi yang disyaratkan oleh
paragraf B64(e)–(q).

B66

Jika tanggal akuisisi kombinasi bisnis terjadi setelah tanggal periode pelaporan namun sebelum laporan
keuangan diotorisasi untuk terbit, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam
paragraf B64 kecuali akuntansi awal untuk kombinasi bisnis tersebut belum selesai pada saat laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit. Dalam situasi tersebut, pihak pengakuisisi mendeskripsikan pengungkapkan mana
yang tidak bisa dilakukan dan alasannya.
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B67

Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 61, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi berikut untuk setiap
kombinasi bisnis yang material atau secara agregat untuk kombinasi bisnis yang secara individual tidak
material namun secara koletif material:
(a)

(b)

jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai (lihat paragraf 45) untuk aset, liabilitas,
kepentingan nonpengendali atau item imbalan tertentu dan sehingga jumlah yang diakui dalam
laporan keuangan untuk kombinasi bisnis telah ditentukan hanya bersifat sementara:
(i)

alasan mengapa akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai;

(ii)

aset, liabilitas, kepentingan ekuitas atau item imbalan yang akuntansi awalnya belum
selesai; dan

(iii)

sifat dan jumlah dari setiap penyesuaian periode pengukuran yang diakui selama periode
pelaporan sesuai dengan paragraf 49.

untuk setiap periode pelaporan setelah tanggal akuisisi sampai dengan entitas mendapatkan,
menjual atau kehilangan hak atas aset imbalan kontingensi, atau sampai dengan entitas
menyelesaikan liabilitas imbalan kontingensi atau liabilitas tersebut dibatalkan atau kedaluwarsa:
(i)

setiap perubahan dalam jumlah yang diakui, termasuk setiap perbedaan yang timbul
selama penyelesaian;

(ii)

setiap perubahan dalam rentang hasil (tidak didiskonto) dan alasan perubahan tersebut;
dan

(iii)

teknik penilaian dan input model utama yang digunakan untuk mengukur imbalan
kontingensi.

(c)

untuk liabilitas kontingensi yang diakui dalam kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi
mengungkapkan informasi yang disyaratkan PSAK i237 paragraf 84 dan 85 untuk setiap kelas
provisi.

(d)

rekonsiliasi atas jumlah tercatat goodwill pada awal dan akhir periode pelaporan yang menunjukkan
secara terpisah:

(e)

(i)

jumlah bruto dan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal periode pelaporan.

(ii)

goodwill tambahan yang diakui selama periode pelaporan, kecuali goodwill yang
termasuk dalam kelompok lepasan yang, pada saat akuisisi, memenuhi kriteria untuk
diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK i105 Aset Tidak
Lancar yang Dikuasai Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

(iii)

penyesuaian yang berasal dari pengakuan selanjutnya atas aset pajak tangguhan selama
periode pelaporan sesuai dengan paragraf 67.

(iv)

goodwill yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai
untuk dijual sesuai dengan PSAK i105 dan goodwill yang dihentikan pengakuannya
selama periode pelaporan tanpa sebelumnya dimasukkan dalam kelompok lepasan yang
diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual.

(v)

rugi penurunan nilai yang diakui selama periode pelaporan sesuai dengan PSAK i236.
(PSAK i236 mensyaratkan pengungkapan informasi tentang jumlah yang dapat
dipulihkan kembali dan penurunan nilai goodwill sebagai tambahan dari persyaratan ini).

(vi)

selisih kurs neto yang timbul selama periode pelaporan sesuai dengan PSAK i221
Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing.

(vii)

perubahan lain dalam jumlah tercatat selama periode pelaporan.

(viii)

jumlah bruto dan akumulasi rugi penurunan nilai pada akhir periode pelaporan.

jumlah dan penjelasan dari setiap keuntungan atau kerugian yang diakui pada periode pelaporan
berjalan yang:
(i)

terkait dengan aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih dalam
kombinasi bisnis yang terjadi pada periode pelaporan berjalan atau periode pelaporan
sebelumnya; dan

(ii)

ukuran, sifat, atau kejadian relevan diungkapkan untuk memahami laporan keuangan
entitas hasil kombinasi.
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Ketentuan transisi untuk kombinasi bisnis yang melibatkan hanya entitas
bersama atau kontrak semata (penerapan paragraf 66)
B68

Paragraf 64 menjelaskan bahwa Pernyataan ini berlaku secara prospektif pada kombinasi bisnis yang tanggal
akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli
2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Akan tetapi, entitas menerapkan Pernyataan ini hanya pada awal
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 30 Juni 2007. Jika entitas menerapkan Pernyataan
ini sebelum tanggal efektif, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan menerapkan PSAK i227 (yang
diamendemen pada tahun 2008) secara bersamaan.

B69

Persyaratan untuk menerapkan Pernyataan ini secara prospektif memiliki dampak berikut ini untuk kombinasi
bisnis yang melibatkan hanya entitas bersama atau dengan kontrak semata jika tanggal akuisisi kombinasi
bisnis tersebut sebelum penerapan Pernyataan ini:

36

(a)

Klasifikasi. Entitas tetap mengklasifikasikan kombinasi bisnis sebelumnya sesuai dengan kebijakan
akuntansi sebelumnya untuk kombinasi tersebut.

(b)

Goodwill yang diakui sebelumnya. Pada awal periode tahun buku pertama Pernyataan ini
diterapkan, jumlah tercatat goodwill yang timbul akibat kombinasi bisnis sebelumnya adalah
jumlah tercatatnya pada tanggal tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi sebelumnya. Dalam
menentukan jumlah tersebut, entitas mengeliminasi jumlah tercatat akumulasi amortisasi goodwill
dan penurunan terkait dari goodwill. Tidak ada penyesuaian lain yang dibuat terhadap jumlah
tercatat goodwill.

(c)

Goodwill yang sebelumnya diakui sebagai pengurang ekuitas. Kebijakan akuntansi entitas
sebelumnya mungkin menghasilkan goodwill akibat kombinasi bisnis sebelumnya diakui sebagai
pengurang ekuitas. Dalam situasi tersebut entitas tidak mengakui goodwill tersebut sebagai aset
pada awal periode tahun buku pertama Pernyataan ini diterapkan. Demikian pula, entitas tidak
mengakui dalam laba rugi bagian dari goodwill tersebut ketika entitas melepaskan seluruh atau
sebagian bisnis, dimana goodwill tersebut terkait, atau ketika unit penghasil kas, dimana goodwill
tersebut terkait, mengalami penurunan nilai.

(d)

Akuntansi selanjutnya untuk goodwill. Sejak awal periode tahun buku pertama Pernyataan ini
diterapkan, entitas menghentikan amortisasi goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis
sebelumnya dan menguji goodwill untuk penurunan nilai sesuai dengan PSAK i236.

(e)

Goodwill negatif yang diakui sebelumnya. Entitas yang mencatat kombinasi bisnis sebelumnya
dengan menggunakan metode pembelian mungkin mengakui kredit tangguhan untuk selisih lebih
kepentingan dalam nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi pihak diakuisisi atas biaya
kepentingan tersebut (terkadang disebut goodwill negatif). Jika demikian, maka entitas
menghentikan pengakuan jumlah tercatat kredit tangguhan tersebut pada awal periode tahun buku
pertama Pernyataan ini diterapkan dengan penyesuaian terkait ke saldo laba awal pada tanggal
tersebut.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i104 Kontrak Asuransi (PSAK i104) terdiri dari paragraf 1–51 dan Lampiran
A-B. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak tebal mengatur prinsip utama.
Istilah dalam Lampiran A dicetak miring pertama kali muncul dalam Pernyataan ini. Definisi istilah lainnya dijelaskan
dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional. PSAK i104 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan
Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang
eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i104
Kontrak Asuransi
Tujuan
1

Tujuan Pernyataan ini adalah mengatur pelaporan keuangan kontrak asuransi oleh setiap entitas yang
menerbitkan kontrak asuransi (dideskripsikan dalam Pernyataan ini sebagai asuradur) sampai IASB
menyelesaikan tahap dua proyeknya terkait kontrak asuransi. Pernyataan ini secara khusus mensyaratkan:
(a)

pengembangan terbatas akuntansi asuradur untuk kontrak asuransi.

(b)

pengungkapan yang mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan asuradur
yang timbul dari kontrak asuransi dan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami
jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dari kontrak asuransi.

Ruang lingkup
2

3

4

4

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk:

(a)

kontrak asuransi (termasuk kontrak reasuransi) yang diterbitkan dan kontrak reasuransi yang dimiliki
entitas.

(b)

instrumen keuangan yang diterbitkan entitas dengan fitur partisipasi tidak mengikat (discretionary
participation feature) (lihat paragraf 35). PSAK i107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan
mensyaratkan pengungkapan tentang instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan yang
mengandung fitur tersebut.

Pernyataan ini tidak mengatur aspek lain akuntansi asuradur, seperti akuntansi untuk aset keuangan yang
dimiliki oleh asuradur dan liabilitas keuangan yang diterbitkan oleh asuradur (lihat PSAK i232 Instrumen
Keuangan: Penyajian, PSAK i107 dan PSAK i109 Instrumen Keuangan), kecuali:
(a)

paragraf 20A memperkenankan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan
pengecualian sementara dari PSAK i109;

(b)

paragraf 35B memperkenankan asuradur untuk menerapkan pendekatan berlapis pada aset keuangan
yang ditetapkan; dan

(c)

paragraf 45 memperkenankan asuradur untuk mereklasifikasi pada keadaan tertentu beberapa atau
seluruh aset keuangannya sehingga aset tersebut diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Entitas tidak menerapkan Pernyataan ini untuk:
(a)

jaminan produk yang diterbitkan langsung oleh pabrikan, dealer, atau pengecer (lihat PSAK i115
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi dan
Aset Kontingensi).

(b)

aset dan liabilitas pemberi kerja dalam program imbalan pekerja (lihat PSAK i219 Imbalan Pekerja
dan PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham) dan kewajiban imbalan purnakarya yang dilaporkan
oleh program purnakarya imbalan pasti (lihat PSAK i226 Akuntansi dan Pelaporan Program
Imbalan Purnakarya).

(c)

hak kontraktual atau kewajiban kontraktual yang bersifat kontingensi pada penggunaan, atau hak
untuk menggunakan di masa depan, item nonkeuangan (sebagai contoh, imbalan lisensi, royalti,
pembayaran sewa variabel, dan item serupa), dan termasuk jaminan penyewa atas nilai residual yang
melekat pada sewa (lihat PSAK i116 Sewa, PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan PSAK i238 Aset Takberwujud).

(d)

kontrak jaminan keuangan kecuali pihak penerbit telah menyatakan secara eksplisit sebelumnya
bahwa kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi dan telah menerapkan akuntansi yang berlaku
untuk kontrak asuransi, dalam kasus ini penerbit dapat memilih untuk menerapkan PSAK i232,
PSAK i107 dan PSAK i109 atau Pernyataan ini untuk kontrak jaminan keuangan tersebut. Penerbit
dapat menentukan pilihan tersebut kontrak per kontrak, tetapi pilihan untuk setiap kontrak tidak dapat
diubah kembali.
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(e)

utang atau piutang imbalan kontingensi dalam kombinasi bisnis (lihat PSAK i103 Kombinasi Bisnis).

(f)

kontrak asuransi langsung yang dimiliki entitas (yaitu kontrak asuransi langsung di mana entitas
merupakan pemegang polis). Akan tetapi, cedant menerapkan Pernyataan ini untuk kontrak
reasuransi yang dimilikinya.

5

Untuk kemudahan referensi, Pernyataan ini mendeskripsikan entitas yang menerbitkan kontrak asuransi
sebagai asuradur, terlepas dari apakah penerbit dianggap sebagai asuradur untuk tujuan legal atau untuk
pengawasan. Seluruh referensi dalam paragraf 3(a)–3(b), 20A–20Q, 35B–35N, 39B–39M dan 46–49 bagi
asuradur dibaca sebagai rujukan juga bagi penerbit instrumen keuangan yang mengandung fitur partisipasi
tidak mengikat.

6

Kontrak reasuransi merupakan suatu jenis kontrak asuransi. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh referensi
dalam Pernyataan ini pada kontrak asuransi juga berlaku untuk kontrak reasuransi.

Derivatif melekat
7

PSAK i109 mensyaratkan entitas untuk memisahkan beberapa derivatif melekat dari kontrak utamanya,
mengukurnya pada nilai wajar, dan memasukkan perubahan nilai wajarnya dalam laba rugi. PSAK i109
berlaku untuk derivatif melekat dalam kontrak asuransi kecuali derivatif melekat tersebut merupakan suatu
kontrak asuransi.

8

Sebagai pengecualian persyaratan dalam PSAK i109, asuradur tidak perlu memisahkan, dan mengukur pada
nilai wajar, suatu opsi pemegang polis untuk menyerahkan kontrak asuransi pada jumlah tetap (atau untuk
jumlah yang didasarkan pada suatu jumlah tetap dan suku bunga), bahkan jika harga eksekusi berbeda dengan
jumlah tercatat dari liabilitas asuransi utamanya. Akan tetapi, persyaratan dalam PSAK i109 berlaku untuk
opsi jual atau opsi penyerahan kas yang melekat dalam kontrak asuransi jika nilai penyerahan bervariasi
sebagai respon atas perubahan variabel keuangan (seperti harga atau indeks saham atau komoditas), atau
variabel nonkeuangan yang tidak spesifik untuk suatu pihak dalam kontrak tersebut. Selanjutnya, persyaratan
tersebut juga berlaku jika kemampuan pemegang polis untuk mengeksekusi opsi jual atau opsi penyerahan kas
dipicu oleh perubahan dalam variabel tersebut (sebagai contoh, opsi jual yang dapat dieksekusi jika indeks
pasar modal mencapai level tertentu).

9

Paragraf 8 berlaku juga untuk opsi penyerahan instrumen keuangan yang mengandung fitur partisipasi tidak
mengikat.

Pemisahan komponen deposit
10

Beberapa kontrak asuransi mengandung baik komponen asuransi maupun komponen deposit. Dalam beberapa
kasus, asuradur disyaratkan atau diperkenankan untuk memisahkan komponen tersebut:
(a)

pemisahan disyaratkan jika kedua kondisi berikut dipenuhi:
(i)

asuradur dapat mengukur komponen deposit (termasuk opsi penyerahan melekat) secara
terpisah (yaitu tanpa mempertimbangkan komponen asuransi).

(ii)

kebijakan akuntansi asuradur tidak mensyaratkan untuk mengakui seluruh kewajiban dan
hak yang timbul dari komponen deposit tersebut.

(b)

pemisahan diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan, jika asuradur dapat mengukur komponen deposit
secara terpisah sebagaimana dijelaskan di huruf (a)(i), tetapi kebijakan akuntansi asuradur
mensyaratkan untuk mengakui seluruh kewajiban dan hak yang timbul dari komponen deposit,
terlepas dari dasar yang digunakan untuk mengukur hak dan kewajiban tersebut.

(c)

pemisahan dilarang jika asuradur tidak dapat mengukur komponen deposit secara terpisah
sebagaimana dijelaskan di huruf (a)(i).

11

Berikut suatu contoh kasus ketika kebijakan akuntansi asuradur tidak mensyaratkan untuk mengakui seluruh
kewajiban yang timbul dari komponen deposit. Cedant menerima kompensasi kerugian dari reasuradur, tetapi
kontrak mewajibkan cedant untuk membayar kembali kompensasi tersebut di masa depan. Kewajiban tersebut
timbul dari suatu komponen deposit. Jika kebijakan akuntansi cedant memperkenankan untuk mengakui
kompensasi tersebut sebagai penghasilan tanpa mengakui kewajiban yang timbul, maka pemisahan
disyaratkan.

12

Untuk memisahkan kontrak, asuradur menerapkan:
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(a)

Pernyataan ini untuk komponen asuransi.

(b)

PSAK i109 untuk komponen deposit.

Pengakuan dan pengukuran
Pengecualian sementara dari beberapa SAK-I
13

14

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 10–12 menentukan
kriteria yang digunakan oleh entitas dalam mengembangkan kebijakan akuntansi jika tidak ada SAK-I yang
secara spesifik berlaku untuk suatu item. Akan tetapi, Pernyataan ini mengecualikan asuradur dari menerapkan
kriteria tersebut untuk kebijakan akuntansi untuk:
(a)

kontrak asuransi yang diterbitkan (termasuk biaya akuisisi terkait dan aset takberwujud terkait,
sebagaimana dideskripsikan di paragraf 31 dan 32); dan

(b)

kontrak reasuransi yang dimiliki.

Namun demikian, Pernyataan ini tidak mengecualikan asuradur dari beberapa implikasi kriteria dalam PSAK
i208 paragraf 10–12. Khususnya, asuradur:
(a)

tidak mengakui setiap provisi untuk kemungkinan klaim masa depan sebagai liabilitas, jika klaim
tersebut timbul berdasarkan kontrak asuransi yang tidak ada pada akhir periode pelaporan (seperti
provisi katastrofa dan provisi penyetaraan).

(b)

melakukan tes kecukupan liabilitas sebagaimana yang dideskripsikan di paragraf 15–19.

(c)

menghapus liabilitas asuransi (atau bagian dari liabilitas asuransi) dari laporan posisi keuangan jika,
dan hanya jika, liabilitas tersebut telah habis - yaitu ketika kewajiban yang ditentukan dalam kontrak
telah dihentikan atau dibatalkan atau habis masa berlakunya.

(d)

tidak saling hapus antara:
(i) aset reasuransi dan liabilitas asuransi terkait; atau
(ii) penghasilan atau beban dari kontrak reasuransi dan beban atau penghasilan dari kontrak asuransi
terkait.

(e)

mempertimbangkan apakah aset reasuransi mengalami penurunan nilai (lihat paragraf 20).

Tes kecukupan liabilitas
15

Asuradur menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah liabilitas asuransi yang diakui telah
mencukupi, dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak
asuransi. Jika penilaian tersebut menunjukkan bahwa jumlah tercatat liabilitas asuransi (dikurangi
dengan biaya akuisisi tangguhan terkait dan aset takberwujud terkait, sebagaimana dijelaskan di
paragraf 31 dan 32) tidak mencukupi dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka
seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi.

16

Jika asuradur menerapkan tes kecukupan liabilitas yang memenuhi syarat minimum yang telah ditentukan,
maka Pernyataan ini tidak mewajibkan persyaratan tambahan. Persyaratan minimum tersebut adalah sebagai
berikut:

17

(a)

Tes tersebut mempertimbangkan estimasi kini atas seluruh arus kas kontraktual, dan arus kas terkait,
seperti biaya pengurusan klaim, serta arus kas yang dihasilkan dari opsi dan jaminan melekat.

(b)

Jika tes tersebut menunjukkan bahwa liabilitas tidak mencukupi, maka seluruh kekurangan tersebut
diakui dalam laba rugi.

Jika kebijakan akuntansi asuradur tidak mensyaratkan tes kecukupan liabilitas yang memenuhi persyaratan
minimum di paragraf 16, maka asuradur:
(a)

1

6

menentukan jumlah tercatat atas liabilitas11 asuransi relevan dikurangi jumlah tercatat dari:

Liabilitas asuransi relevan adalah liabilitas asuransi (dan biaya akuisisi tangguhan terkait dan aset takberwujud terkait) yang mana
kebijakan akuntansi asuradur tidak mensyaratkan tes kecukupan liabilitas yang memenuhi persyaratan minimum di paragraf 16.
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(b)

(i)

setiap biaya akuisisi tangguhan terkait; dan

(ii)

setiap aset takberwujud terkait, seperti yang diperoleh dalam kombinasi bisnis atau
pengalihan portofolio (lihat paragraf 31 dan 32). Akan tetapi, aset reasuransi terkait tidak
dipertimbangkan karena asuradur menghitungnya secara terpisah (lihat paragraf 20).

menentukan apakah jumlah yang dideskripsikan di huruf (a) lebih kecil daripada jumlah tercatat yang
disyaratkan jika liabilitas asuransi relevan termasuk dalam ruang lingkup PSAK i237. Jika jumlah
tersebut lebih kecil, maka asuradur mengakui seluruh selisihnya dalam laba rugi dan mengurangi
jumlah tercatat biaya akuisisi tangguhan terkait atau aset takberwujud terkait atau meningkatkan
jumlah tercatat liabilitas asuransi relevan.

18

Jika tes kecukupan liabilitas asuradur memenuhi persyaratan minimum paragraf 16, maka tes tersebut
diterapkan pada level agregasi yang ditentukan dalam tes tersebut. Jika tes kecukupan liabilitas tidak
memenuhi persyaratan minimum tersebut, maka perbandingan yang dideskripsikan di paragraf 17 dibuat pada
level suatu portofolio kontrak yang bergantung pada risiko serupa secara luas dan dikelola bersama sebagai
portofolio tunggal.

19

Jumlah yang dideskripsikan di paragraf 17(b) (yaitu hasil dari penerapan PSAK i237) mencerminkan margin
investasi masa depan (lihat paragraf 27–29) jika, dan hanya jika, jumlah yang dideskripsikan di paragraf 17(a)
juga mencerminkan margin tersebut.

Penurunan nilai aset reasuransi
20

Jika aset reasuransi cedant mengalami penurunan nilai, maka cedant mengurangi jumlah tercatatnya dan
mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi. Penurunan nilai aset reasuransi terjadi jika, dan hanya jika:
(a)

terdapat bukti objektif, sebagai hasil atas kejadian yang terjadi setelah pengakuan awal aset
reasuransi, bahwa cedant mungkin tidak menerima seluruh jumlah yang terutang padanya
berdasarkan persyaratan kontrak; dan

(b)

kejadian tersebut memiliki dampak yang dapat diukur secara andal atas jumlah yang akan diterima
cedant dari reasuradur.

Pengecualian sementara dari PSAK i109
20A

20B

2

PSAK i109 membahas akuntansi untuk instrumen keuangan dan berlaku efektif untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Akan tetapi, bagi asuradur yang
memenuhi kriteria dalam paragraf 20B, Pernyataan ini memberikan pengecualian sementara yang
memperkenankan, tetapi tidak mensyaratkan, asuradur untuk menerapkan PSAK i239 Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran daripada PSAK i109 untuk periode tahun buku yang dimulai
sebelum tanggal 1 Januari 2023. Asuradur yang menerapkan pengecualian sementara dari PSAK i109:
(a)

menggunakan persyaratan dalam PSAK i109 yang diperlukan untuk menyediakan
pengungkapan yang disyaratkan dalam paragraf 39B-39J dari Pernyataan ini; dan

(b)

menerapkan seluruh SAK-I lainnya yang berlaku atas instrumen keuangannya, kecuali
sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 20A-20Q, 39B-39J, dan 46-47 dari Pernyataan
ini.

Asuradur dapat menerapkan pengecualian sementara dari PSAK i109 jika, dan hanya jika:
(a)

asuradur belum pernah menerapkan PSAK i1092 versi manapun, selain hanya persyaratan
untuk penyajian keuntungan dan kerugian liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi dalam PSAK i109 paragraf 5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14, dan
B5.7.5–B5.7.20; dan

(b)

aktivitas asuradur secara dominan berkaitan dengan asuransi, sebagaimana dideskripsikan
dalam paragraf 20D, pada tanggal pelaporan tahun buku terdekat sebelum tanggal 1 April
2016, atau pada tanggal pelaporan tahunan selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam
paragraf 20G.

IASB menerbitkan versi PSAK i109 secara berurutan pada tahun 2009, 2010, 2013 dan 2014.

© Ikatan Akuntan Indonesia

7

PSAK i104
20C

Asuradur yang menerapkan pengecualian sementara dari PSAK i109 diperkenankan memilih untuk
menerapkan hanya persyaratan penyajian keuntungan dan kerugian liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dalam PSAK i109 paragraf 5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14, dan B5.7.5–
B5.7.20. Jika asuradur memilih untuk menerapkan persyaratan tersebut, maka asuradur menerapkan ketentuan
transisi yang relevan dalam PSAK i109, mengungkapkan fakta bahwa asuradur telah menerapkan persyaratan
tersebut, dan menyediakan secara berkesinambungan pengungkapan terkait yang diatur dalam PSAK i107
(yang diamendemen oleh PSAK i109 (2010)) paragraf 10-11.

20D

Aktivitas asuradur secara dominan terkait dengan asuransi jika dan hanya jika:

20E

20F

20G

20H

8

(a)

jumlah tercatat liabilitas yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup Pernyataan ini, yang
mencakup komponen deposit atau derivatif melekat yang terpisah dari kontrak asuransi dengan
menerapkan paragraf 7-12 dalam Pernyataan ini, signifikan dibandingkan dengan total jumlah
tercatat seluruh liabilitasnya; dan

(b)

persentase total jumlah tercatat liabilitas yang berkaitan dengan asuransi (lihat paragraf 20E) secara
relatif terhadap total jumlah tercatat seluruh liabilitasnya adalah:
(i)

lebih besar dari 90%; atau

(ii)

lebih kecil dari atau sama dengan 90% tetapi lebih besar dari 80%, dan asuradur tidak
terlibat dalam aktivitas signifikan yang tidak terkait dengan asuransi (lihat paragraf 20F).

Untuk tujuan penerapan paragraf 20D(b), liabilitas yang terkait dengan asuransi meliputi:
(a)

liabilitas yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup Pernyataan ini, sebagaimana dideskripsikan
dalam paragraf 20D(a);

(b)

liabilitas kontrak investasi nonderivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan
menerapkan PSAK i239 (termasuk yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
yang mana asuradur telah menerapkan persyaratan dalam PSAK i109 untuk penyajian keuntungan
dan kerugian (lihat paragraf 20B(a) dan 20C)); dan

(c)

liabilitas yang timbul karena asuradur menerbitkan, atau memenuhi kewajiban yang timbul dari,
kontrak dalam (a) dan (b). Contoh liabilitas tersebut mencakup derivatif yang digunakan untuk
memitigasi risiko yang timbul dari kontrak dan dari aset yang menjadi agunan kontrak tersebut,
liabilitas pajak yang relevan seperti liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan temporer kena pajak
atas liabilitas yang timbul dari kontrak, dan instrumen utang yang diterbitkan yang termasuk dalam
permodalan asuradur yang dipersyaratkan regulator.

Dalam menilai apakah asuradur terlibat dalam aktivitas signifikan yang tidak berkaitan dengan asuransi untuk
tujuan menerapkan paragraf 20D(b)(ii), asuradur mempertimbangkan:
(a)

hanya aktivitas darimana asuradur dapat memperoleh penghasilan dan menimbulkan beban; dan

(b)

faktor kuantitatif atau kualitatif (atau keduanya), termasuk informasi yang tersedia bagi publik seperti
klasifikasi industri yang diterapkan pengguna laporan keuangan terhadap asuradur.

Paragraf 20B(b) mensyaratkan entitas untuk menilai apakah entitas memenuhi kualifikasi pengecualian
sementara dari penerapan PSAK i109 pada tanggal pelaporan tahun buku terdekat sebelum tanggal 1 April
2016. Setelah tanggal tersebut:
(a)

entitas yang sebelumnya memenuhi kualifikasi pengecualian sementara dari PSAK i109 menilai
kembali apakah aktitivasnya secara dominan terkait dengan asuransi pada tanggal pelaporan tahunan
selanjutnya jika, dan hanya jika, terdapat perubahan pada aktivitas entitas, sebagaimana
dideskripsikan dalam paragraf 20H-20I, selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal
tersebut.

(b)

entitas yang sebelumya tidak memenuhi kualifikasi pengecualian sementara dari PSAK i109
diperkenankan untuk menilai kembali apakah aktivitasnya secara dominan terkait dengan asuransi
pada tanggal laporan keuangan selanjutnya sebelum tanggal 31 Desember 2018 jika, dan hanya jika,
terdapat perubahan pada aktivitas entitas, sebagaimana dideskripsikan pada paragraf 20H-20I, selama
periode tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut.

Untuk tujuan penerapan paragraf 20G, perubahan dalam aktivitas entitas adalah perubahan yang:
(a)

ditentukan oleh manajemen senior entitas sebagai akibat perubahan eksternal atau internal;

(b)

signifikan terhadap kegiatan operasional entitas; dan
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(c)

dapat dibuktikan kepada pihak eksternal.

Dengan demikian, perubahan tersebut terjadi hanya ketika entitas memulai atau mengakhiri untuk melakukan
aktivitas yang signifikan terhadap operasinya atau mengubah secara signifikan besaran salah satu aktivitasnya;
sebagai contoh, ketika entitas telah mengakuisisi, melepas, atau menutup lini bisnisnya.
20I

Perubahan aktivitas entitas, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 20H, diperkirakan sangat jarang
terjadi. Berikut ini bukan merupakan perubahan aktivitas entitas untuk tujuan menerapkan paragraf 20G:
(a)

perubahan struktur pendanaan entitas yang dengan sendirinya tidak memengaruhi aktivitas darimana
entitas memperoleh penghasilan dan menimbulkan beban.

(b)

rencana entitas untuk menjual lini bisnis, bahkan jika aset dan liabilitas diklasifikasikan sebagai
dikuasai untuk dijual dengan menerapkan PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual
dan Operasi yang Dihentikan. Rencana untuk menjual suatu lini bisnis dapat mengubah aktivitas
entitas dan menimbulkan penilaian kembali di masa depan tetapi belum memengaruhi liabilitas yang
diakui dalam laporan posisi keuangannya.

20J

Jika entitas tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk pengecualian sementara dari PSAK i109 akibat penilaian
kembali (lihat paragraf 20G(a)), maka entitas diperkenankan untuk tetap menerapkan pengecualian sementara
dari PSAK i109 hanya sampai akhir periode tahun buku yang dimulai segera setelah penilaian kembali. Namun
demikian, entitas harus menerapkan PSAK i109 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2023. Sebagai contoh, jika entitas menentukan bahwa entitas tidak lagi memenuhi kualifikasi
pengecualian sementara dari PSAK i109 dengan menerapkan paragraf 20G(a) pada tanggal 31 Desember 2018
(akhir dari periode tahun bukunya), maka entitas diperkenankan untuk meneruskan penerapan pengecualian
sementara dari PSAK i109 hanya sampai tanggal 31 Desember 2019.

20K

Asuradur yang sebelumnya memilih untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK i109 dapat
memilih dengan takterbatalkan untuk menerapkan PSAK i109 pada awal periode tahun buku selanjutnya.

Pengadopsi perdana
20L

Pengadopsi perdana, seperti yang didefinisikan dalam PSAK i101 Adopsi Perdana Standar Akuntansi
Keuangan Internasional, dapat menerapkan pengecualian sementara dari PSAK i109 yang dideskripsikan
dalam paragraf 20A jika, dan hanya jika, memenuhi kriteria yang dideskripsikan dalam paragaraf 20B. Dalam
penerapan paragraf 20B(b), pengadopsi perdana menggunakan jumlah tercatat yang ditentukan dengan
menerapkan SAK-I pada tanggal yang ditetapkan dalam paragraf tersebut.

20M

PSAK i101 berisi persyaratan dan pengecualian yang dapat diterapkan bagi pengadopsi perdana. Persyaratan
dan pengecualian tersebut (sebagai contoh, PSAK i101 paragraf D16 - D17) tidak membatalkan persyaratan
dalam paragraf 20A-20Q dan 39B-39J Pernyataan ini. Sebagai contoh, persyaratan dan pengecualian dalam
PSAK i101 tidak membatalkan persyaratan bahwa pengadopsi perdana harus memenuhi kriteria yang
ditetapkan dalam paragraf 20L untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK i109.

20N

Pengadopsi perdana yang mengungkapkan informasi yang disyaratkan paragraf 39B-39J menggunakan
persyaratan dan pengecualian dalam PSAK i101 yang relevan dalam membuat penilaian yang diperlukan untuk
pengungkapan tersebut.

Pengecualian sementara dari persyaratan spesifik dalam PSAK i228
20O

20P

PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama paragraf 35-36 mensyaratkan entitas untuk
menerapkan kebijakan akuntansi yang seragam ketika menggunakan metode ekuitas. Namun demikian, untuk
periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2023, entitas diperkenankan, tetapi tidak
disyaratkan, untuk mempertahankan kebijakan akuntansi relevan yang diterapkan oleh entitas asosiasi atau
ventura bersama sebagai berikut:
(a)

entitas menerapkan PSAK i109 tetapi entitas asosiasi atau ventura bersama menerapkan pengecualian
sementara dari PSAK i109; atau

(b)

entitas menerapkan pengecualian sementara dari PSAK i109 tetapi entitas asosiasi atau ventura
bersama menerapkan PSAK i109.

Ketika entitas menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura
bersama:
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20Q

(a)

jika PSAK i109 sebelumnya diterapkan dalam laporan keuangan yang digunakan untuk menerapkan
metode ekuitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut (setelah mencerminkan setiap
penyesuaian yang dibuat oleh entitas), maka PSAK i109 tetap diterapkan.

(b)

jika pengecualian sementara dari PSAK i109 sebelumnya diterapkan dalam laporan keuangan yang
digunakan untuk menerapkan metode ekuitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama (setelah
mencerminkan setiap penyesuaian yang dibuat entitas), maka PSAK i109 selanjutnya dapat
diterapkan.

Entitas dapat menerapkan paragraf 20O dan 20P(b) secara terpisah untuk masing-masing entitas asosiasi atau
ventura bersama.

Perubahan dalam dasar untuk menentukan arus kas kontraktual sebagai akibat
dari reformasi acuan suku bunga
20R

Asuradur yang menerapkan pengecualian sementara dari PSAK i109 menerapkan persyaratan dalam PSAK
i109 paragraf 5.4.6 ‒ 5.4.9 untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, dasar untuk
menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut berubah sebagai akibat
dari reformasi acuan suku bunga. Untuk tujuan tersebut, istilah 'reformasi acuan suku bunga' mengacu pada
reformasi acuan suku bunga di pasar secara luas seperti yang dideskripsikan dalam PSAK i239 paragraf 102B.

20S

Untuk tujuan penerapan amendemen PSAK i109 paragraf 5.4.6 – 5.4.9, referensi ke PSAK i109 paragraf
B5.4.5 dibaca sebagai mengacu pada PSAK i239 paragraf AG7. Referensi pada PSAK i109 paragraf 5.4.3 dan
B5.4.6 dibaca sebagai mengacu pada PSAK i239 paragraf AG8.

Perubahan kebijakan akuntansi
21

Paragraf 22-30 berlaku untuk perubahan yang dibuat oleh asuradur yang telah menerapkan SAK-I dan untuk
perubahan yang dibuat oleh asuradur yang mengadopsi SAK-I untuk pertama kalinya.

22

Asuradur dapat mengubah kebijakan akuntansi untuk kontrak asuransi jika, dan hanya jika,
perubahan tersebut membuat laporan keuangan lebih relevan untuk kebutuhan pengambilan
keputusan ekonomik pengguna dan tidak mengurangi keandalan, atau lebih andal dan tidak
mengurangi relevansi untuk kebutuhan tersebut. Asuradur menilai relevansi dan keandalan sesuai
kriteria dalam PSAK i208.

23

Untuk menjustifikasi perubahan kebijakan akuntansi untuk kontrak asuransi, asuradur menunjukkan bahwa
perubahan tersebut membuat laporan keuangannya mendekati pemenuhan kriteria dalam PSAK i208, tetapi
perubahan tersebut tidak perlu mencapai kepatuhan penuh atas kriteria tersebut. Berikut isu spesifik yang
dijelaskan di bawah ini:
(a)

suku bunga kini (paragraf 24);

(b)

keberlanjutan praktik yang ada (paragraf 25);

(c)

prudensi (paragraf 26);

(d)

margin investasi masa depan (paragraf 27–29); dan

(e)

shadow accounting (paragraf 30).

Suku bunga pasar kini
24

Asuradur diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan, untuk mengubah kebijakan akuntansi sehingga asuradur
mengukur kembali liabilitas3 asuransi yang ditetapkan untuk mencerminkan suku bunga pasar kini dan
mengakui perubahan liabilitas tersebut dalam laba rugi. Pada saat itu, asuradur dapat juga memperkenalkan
kebijakan akuntansi yang mensyaratkan estimasi dan asumsi terkini lain untuk liabilitas yang ditetapkan
tersebut. Pilihan dalam paragraf ini memperkenankan asuradur mengubah kebijakan akuntansi untuk liabilitas
yang ditetapkan, tanpa menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten pada seluruh liabilitas serupa
sebagaimana disyaratkan PSAK i208. Jika asuradur menetapkan liabilitas untuk pilihan ini, maka asuradur

3

Dalam paragraf ini, liabilitas asuransi termasuk biaya akuisisi tangguhan terkait dan aset takberwujud terkait, seperti dijelaskan
dalam paragraf 31 dan 32.

10
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terus menerapkan suku bunga pasar kini (dan, jika dapat diterapkan, estimasi dan asumsi terkini lain) secara
konsisten dalam seluruh periode untuk seluruh liabilitas sampai liabilitas tersebut berakhir.

Keberlanjutan praktik yang ada
25

Asuradur dapat melanjutkan praktik berikut, tetapi penetapan salah satu dari praktik berikut tidak memenuhi
paragraf 22:
(a)

mengukur liabilitas asuransi dengan dasar tak terdiskonto..

(b)

mengukur hak kontraktual untuk imbalan manajemen investasi masa depan pada jumlah yang
melebihi nilai wajarnya sebagaimana tersirat oleh perbandingan dengan imbalan saat ini untuk jasa
sejenis yang dikenakan oleh pelaku pasar lain. Terdapat kemungkinan bahwa nilai wajar pada saat
insepsi hak kontraktual tersebut sama dengan biaya awal (origination cost) yang dibayarkan, kecuali
imbalan manajemen investasi masa depan dan biaya terkait berbeda dengan pasar yang sebanding;

(c)

menggunakan kebijakan akuntansi yang tidak seragam untuk kontrak asuransi entitas anak (dan biaya
akuisisi tangguhan terkait dan aset takberwujud terkait, jika ada), kecuali sebagaimana
diperkenankan paragraf 24. Jika kebijakan akuntansi tersebut tidak seragam, maka asuradur dapat
mengubahnya jika perubahan tidak membuat kebijakan akuntansi semakin beragam dan juga
memenuhi persyaratan lain dalam Pernyataan ini.

Prudensi
26

Asuradur tidak perlu mengubah kebijakan akuntansi kontrak asuransi untuk mengeliminasi prudensi yang
berlebihan. Akan tetapi, jika asuradur sudah mengukur kontrak asuransinya dengan prudensi yang cukup,
maka tidak perlu lagi menambah prudensi.

Margin investasi masa depan
27

28

29

Asuradur tidak perlu mengubah kebijakan akuntansi kontrak asuransi untuk mengeliminasi margin investasi
masa depan. Akan tetapi, terdapat praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) bahwa laporan
keuangan asuradur akan menjadi kurang relevan dan andal jika memperkenalkan kebijakan akuntansi yang
mencerminkan margin investasi masa depan dalam pengukuran kontrak asuransi, kecuali margin tersebut
berdampak terhadap pembayaran kontraktual. Dua contoh kebijakan akuntansi yang mencerminkan margin
tersebut adalah:
(a)

menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan imbal hasil estimasian dari aset asuradur; atau

(b)

memproyeksikan imbal hasil atas aset tersebut pada tingkat imbal hasil estimasian, mendiskontokan
imbal hasil yang diproyeksikan tersebut pada tingkat diskonto yang berbeda, dan memasukkan
hasilnya dalam pengukuran liabilitas.

Asuradur dapat mengatasi praduga yang dapat dibantah sebagaimana dideskripsikan di paragraf 27 jika, dan
hanya jika, komponen lain dari suatu perubahan kebijakan akuntansi meningkatkan relevansi dan keandalan
laporan keuangan dengan memadai untuk mengimbangi penurunan dalam relevansi dan keandalan yang
disebabkan oleh dimasukkannya margin investasi masa depan. Sebagai contoh, jika kebijakan akuntansi
asuradur untuk kontrak asuransi yang ada saat ini melibatkan asumsi prudensi yang berlebihan yang ditetapkan
pada saat insepsi dan tingkat diskonto yang diwajibkan oleh regulator tanpa referensi langsung pada kondisi
pasar, dan mengabaikan beberapa opsi dan jaminan melekat. Asuradur dapat membuat laporan keuangan
menjadi lebih relevan dan tidak berkurang keandalannya dengan beralih pada suatu dasar akuntansi
berorientasi-investor yang komprehensif yang digunakan secara luas dan melibatkan:
(a)

estimasi dan asumsi terkini;

(b)

penyesuaian yang wajar (bukan prudensi secara berlebihan) untuk mencerminkan risiko dan
ketidakpastian;

(c)

pengukuran yang mencerminkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari opsi dan jaminan melekat; dan

(d)

tingkat diskonto pasar terkini, bahkan jika tingkat diskonto tersebut mencerminkan imbal hasil
estimasian atas aset asuradur.

Dalam beberapa pendekatan pengukuran, tingkat diskonto digunakan untuk menentukan nilai kini dari margin
laba masa depan. Margin laba tersebut kemudian diatribusikan pada periode yang berbeda dengan
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menggunakan suatu rumus. Dalam pendekatan tersebut, tingkat diskonto hanya berdampak terhadap
pengukuran liabilitas secara tidak langsung. Dalam kondisi tertentu, penggunaan tingkat diskonto yang kurang
tepat mempunyai dampak terbatas atau sama sekali tidak memengaruhi pengukuran liabilitas pada saat insepsi.
Akan tetapi, dalam pendekatan lain, tingkat diskonto menentukan pengukuran liabilitas secara langsung.
Dalam kasus yang terakhir, karena penerapan awal dari tingkat diskonto berbasis aset memiliki dampak lebih
signifikan, sangat tidak mungkin asuradur dapat mengatasi praduga yang dapat dibantah sebagaimana
dideskripsikan di paragraf 27.

Shadow accounting
30

Dalam beberapa model akuntansi, keuntungan atau kerugian yang terealisasi dari aset asuradur memiliki
dampak langsung terhadap pengukuran beberapa atau seluruh (a) liabilitas asuransinya, (b) biaya akuisisi
tangguhan terkait, dan (c) aset takberwujud terkait, sebagaimana dideskripsikan di paragraf 31 dan 32.
Asuradur diperkenankan, tapi tidak disyaratkan, untuk mengubah kebijakan akuntansinya sehingga
keuntungan atau kerugian yang diakui tetapi belum terealisasi dari aset berdampak terhadap pengukuran
tersebut dengan cara yang sama sebagaimana keuntungan dan kerugian yang terealisasi. Penyesuaian terkait
atas liabilitas asuransi (atau biaya akuisisi tangguhan atau aset takberwujud) diakui dalam penghasilan
komprehensif lain jika, dan hanya jika, keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam
penghasilan komprehensif lain. Praktik ini terkadang dideskripsikan sebagai “shadow accounting”.

Kontrak asuransi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis atau
pengalihan portofolio
31

Untuk mematuhi PSAK i103, pada tanggal akuisisi, asuradur mengukur liabilitas asuransi yang diambil alih
dan aset asuransi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis pada nilai wajar. Akan tetapi, asuradur
diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan, untuk menggunakan penyajian diperluas yang membagi nilai wajar
kontrak asuransi yang diperoleh menjadi dua komponen:
(a)

liabilitas yang diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi asuradur untuk kontrak asuransi yang
diterbitkan; dan

(b)

aset takberwujud, yang merepresentasikan selisih antara (i) nilai wajar hak asuransi kontraktual yang
diperoleh dan kewajiban asuransi yang diambil alih dan (ii) jumlah yang dideskripsikan di huruf (a).
Pengukuran selanjutnya atas aset ini dilakukan secara konsisten dengan pengukuran liabilitas
asuransi terkait.

32

Asuradur yang memperoleh suatu portofolio kontrak asuransi dapat menggunakan penyajian diperluas
sebagaimana dideskripsikan di paragraf 31.

33

Aset takberwujud yang dideskripsikan di paragraf 31 dan 32 tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK i236
Penurunan Nilai Aset dan PSAK i238. Akan tetapi, PSAK i236 dan PSAK i238 berlaku untuk daftar pelanggan
dan hubungan pelanggan yang mencerminkan ekspektasi atas kontrak masa depan yang bukan merupakan
bagian dari hak asuransi kontraktual dan kewajiban asuransi kontraktual yang ada pada tanggal kombinasi
bisnis atau pengalihan portofolio.

Fitur partisipasi tidak mengikat
Fitur partisipasi tidak mengikat dalam kontrak asuransi
34

12

Beberapa kontrak asuransi mengandung fitur partisipasi tidak mengikat sama seperti halnya elemen yang
dijamin. Penerbit kontrak tersebut:
(a)

dapat, tetapi tidak perlu, mengakui elemen yang dijamin secara terpisah dari fitur partisipasi tidak
mengikat. Jika penerbit tidak mengakui secara terpisah, maka penerbit mengklasifikasikan seluruh
kontrak tersebut sebagai liabilitas. Jika penerbit mengklasifikasikannya secara terpisah, maka
penerbit mengklasifikasikan elemen yang dijamin tersebut sebagai liabilitas.

(b)

mengklasifikasikan fitur partisipasi tidak mengikat sebagai liabilitas atau komponen ekuitas terpisah
jika penerbit mengakui fitur partisipasi tidak mengikat secara terpisah dari elemen yang dijamin.
Pernyataan ini tidak mengatur bagaimana penerbit menentukan fitur tersebut sebagai liabilitas atau
ekuitas. Penerbit dapat memisahkan fitur tersebut ke dalam komponen liabilitas dan ekuitas dan

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i104
menggunakan kebijakan akuntansi untuk pemisahan tersebut secara konsisten. Penerbit tidak
mengklasifikasikan fitur tersebut sebagai suatu kategori antara yang bukan liabilitas dan bukan
ekuitas.
(c)

dapat mengakui seluruh premi yang diterima sebagai pendapatan tanpa memisahkan setiap bagian
yang terkait dengan komponen ekuitas. Hasil dari perubahan dalam elemen yang dijamin dan dalam
bagian fitur partisipasi tidak mengikat yang diklasifikasikan sebagai liabilitas diakui dalam laba rugi.
Jika sebagian atau seluruh fitur partisipasi tidak mengikat diklasifikasikan dalam ekuitas, maka suatu
bagian dari laba rugi dapat diatribusikan pada fitur tersebut (dengan cara yang sama suatu bagian
dapat diatribusikan pada kepentingan nonpengendali). Penerbit mengakui bagian laba rugi yang dapat
diatribusikan pada setiap komponen ekuitas dari fitur partisipasi tidak mengikat sebagai alokasi laba
rugi, bukan sebagai beban atau penghasilan (lihat PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan).

(d)

menerapkan PSAK i109 untuk derivatif melekat jika kontrak mengandung derivatif melekat dalam
ruang lingkup PSAK i109.

(e)

melanjutkan kebijakan akuntansi yang ada untuk kontrak tersebut, terkait dengan hal yang tidak
dideskripsikan di paragraf 14–20 dan 34(a)–(d), kecuali jika penerbit mengubah kebijakan akuntansi
tersebut dengan cara yang mematuhi paragraf 21–30.

Fitur partisipasi tidak mengikat dalam instrumen keuangan
35

35A

Persyaratan di paragraf 34 juga diterapkan untuk instrumen keuangan yang mengandung fitur partisipasi tidak
mengikat. Sebagai tambahan:
(a)

jika penerbit mengklasifikasikan seluruh fitur partisipasi tidak mengikat sebagai liabilitas, maka
penerbit menerapkan tes kecukupan liabilitas di paragraf 15–19 untuk seluruh kontrak (yaitu elemen
yang dijamin dan fitur partisipasi tidak mengikat). Penerbit tidak perlu menentukan jumlah yang akan
dihasilkan dari penerapan PSAK i109 untuk elemen yang dijamin.

(b)

jika penerbit mengklasifikasikan sebagian atau seluruh fitur tersebut sebagai komponen ekuitas
terpisah, maka liabilitas yang diakui untuk seluruh kontrak tidak kurang dari jumlah yang akan
dihasilkan dari penerapan PSAK i109 untuk elemen yang dijamin. Jumlah tersebut termasuk nilai
intrinsik opsi untuk menebus (option to surrender) kontrak tersebut, tetapi tidak perlu memasukkan
nilai waktunya jika paragraf 9 mengecualikan opsi tersebut dari pengukuran pada nilai wajar.
Penerbit tidak perlu mengungkapkan jumlah yang akan dihasilkan dari penerapan PSAK i109 untuk
elemen yang dijamin, tidak perlu juga menyajikan jumlah tersebut secara terpisah. Lebih lanjut,
penerbit tidak perlu menentukan jumlah tersebut jika total liabilitas yang diakui adalah jelas lebih
tinggi;

(c)

meskipun kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, penerbit dapat terus mengakui premi untuk
kontrak tersebut sebagai pendapatan dan mengakui kenaikan jumlah tercatat liabilitas sebagai beban;

(d)

meskipun kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, penerbit yang menerapkan PSAK i107
paragraf 20(b) untuk kontrak dengan fitur partisipasi tidak mengikat mengungkapkan total beban
bunga yang diakui dalam laba rugi, tetapi tidak perlu menghitung beban bunga tersebut menggunakan
metode suku bunga efektif.

Pengecualian sementara dalam paragraf 20A, 20L dan 20O serta pendekatan berlapis dalam paragraf 35B juga
tersedia bagi penerbit instrumen keuangan yang mengandung fitur partisipasi tidak mengikat. Sejalan dengan
hal tersebut, seluruh referensi dalam paragraf 3(a)–3(b), 20A–20Q, 35B–35N, 39B–39M dan 46–49 ke
asuradur dibaca sebagai juga mengacu ke penerbit instrumen keuangan yang mengandung fitur partisipasi
tidak mengikat.

Penyajian
Pendekatan berlapis
35B

Asuradur diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan, untuk menerapkan pendekatan berlapis pada aset
keuangan yang ditetapkan. Asuradur yang menerapkan pendekatan berlapis:
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(a)

(b)

35C

35D

35E

35F

mereklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jumlah yang
menghasilkan laba atau rugi pada akhir periode pelaporan untuk aset keuangan yang
ditetapkan menjadi sama seolah-olah asuradur telah menerapkan PSAK i239 pada aset
keuangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jumlah yang direklasifikasi setara dengan selisih
antara:
(i)

jumlah yang dilaporkan dalam laba rugi atas aset keuangan yang ditetapkan dengan
menerapkan PSAK i109; dan

(ii)

jumlah yang seandainya dilaporkan dalam laba rugi untuk aset keuangan yang
ditetapkan jika asuradur menerapkan PSAK i239.

menerapkan seluruh SAK-I yang berlaku untuk instrumen keuangannya, kecuali
sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 35B–35N, 39K–39M dan 48–49 dari Pernyataan
ini.

Asuradur dapat memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis seperti yang dideskripsikan dalam
paragraf 35B hanya ketika asuradur pertama kali menerapkan PSAK i109, termasuk ketika asuradur
pertama kali menerapkan PSAK i109 setelah sebelumnya menerapkan:
(a)

pengecualian sementara dari PSAK i109 yang dideskripsikan dalam paragraf 20A; atau

(b)

hanya persyaratan penyajian keuntungan atau kerugian atas liabilitas keuangan yang
ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dalam PSAK i109 paragraf 5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9,
7.2.14 dan B5.7.5–B5.7.20.

Asuradur menyajikan jumlah yang direklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan
menerapkan pendekatan berlapis:
(a)

dalam laba rugi sebagai pos tersendiri; dan

(b)

dalam penghasilan komprehensif lain sebagai komponen penghasilan komprehensif lain yang
terpisah.

Aset keuangan memenuhi syarat untuk penetapan pendekatan berlapis jika, dan hanya jika, kriteria berikut
dipenuhi:
(a)

aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menerapkan PSAK i109 tetapi tidak
akan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi secara keseluruhan dengan menerapkan PSAK i239;
dan

(b)

aset keuangan tidak dimiliki berkaitan dengan aktivitas yang tidak berhubungan dengan kontrak yang
termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Contoh aset keuangan yang tidak memenuhi syarat
untuk pendekatan berlapis adalah aset yang dimiliki berkaitan dengan aktivitas perbankan atau aset
keuangan dimiliki dalam dana berkaitan dengan kontrak investasi yang berada di luar ruang lingkup
Pernyataan ini.

Asuradur dapat menetapkan aset keuangan yang memenuhi syarat untuk pendekatan berlapis ketika asuradur
memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (lihat paragraf 35C). Selanjutnya, asuradur dapat menetapkan
aset keuangan yang memenuhi syarat untuk pendekatan berlapis saat, dan hanya saat:
(a)

aset tersebut pertama kali diakui; atau

(b)

aset tersebut baru memenuhi kriteria dalam paragraf 35E(b) setelah sebelumnya tidak memenuhi
kriteria tersebut.

35G

Asuradur diperkenankan untuk menetapkan aset keuangan yang memenuhi syarat untuk pendekatan berlapis
dengan menerapkan paragaraf 35F dengan dasar instrumen-per-instrumen.

35H

Ketika relevan, untuk tujuan penerapan pendekatan berlapis pada aset keuangan yang baru ditetapkan dengan
menerapkan paragraf 35F(b):

35I

14

(a)

nilai wajar aset keuangan tersebut pada tanggal penetapan merupakan jumlah tercatat biaya perolehan
diamortisasi yang baru; dan

(b)

suku bunga efektif ditentukan berdasarkan nilai wajar aset tersebut pada tanggal penetapan.

Entitas tetap menerapkan pendekatan berlapis atas aset keuangan yang ditetapkan sampai aset keuangan
tersebut dihentikan pengakuannya. Akan tetapi, entitas:
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(a)

membatalkan penetapan aset keuangan ketika aset keuangan tidak lagi memenuhi kriteria dalam
paragraf 35E(b). Sebagai contoh, aset keuangan tidak akan lagi memenuhi kriteria ketika entitas
mengalihkan aset sehingga aset tersebut dimiliki dalam kaitannya dengan aktivitas perbankan atau
ketika entitas berhenti sebagai asuradur.

(b)

dapat, pada awal periode tahun buku, berhenti menerapkan pendekatan berlapis atas seluruh aset
keuangan yang ditetapkan. Entitas yang memilih untuk berhenti menerapkan pendekatan berlapis,
menerapkan PSAK i208 untuk mencatat perubahan dalam kebijakan akuntansi.

35J

Ketika entitas membatalkan penetapan aset keuangan dengan menerapkan paragraf 35I(a), entitas
mereklasifikasi dari akumulasi penghasilan komprehensif lain ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian
reklasifikasi (lihat PSAK i201) setiap saldo yang terkait aset keuangan tersebut.

35K

Jika entitas berhenti menggunakan pendekatan berlapis dengan menerapkan pemilihan dalam paragraf 35I(b)
atau karena entitas tidak lagi merupakan asuradur, entitas selanjutnya tidak menerapkan pendekatan berlapis.
Asuradur yang telah memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (lihat paragraf 35C) tetapi aset
keuangannya tidak memenuhi syarat (lihat paragraf 35E) selanjutnya dapat menerapkan pendekatan berlapis
ketika entitas memiliki aset keuangan yang memenuhi syarat.

Interaksi dengan persyaratan lainnya
35L

Paragraf 30 dari Pernyataan ini memperkenankan praktik yang terkadang dideskripsikan sebagai ‘shadow
accounting’. Jika asuradur menerapkan pendekatan berlapis, shadow accounting mungkin dapat diterapkan.

35M

Reklasifikasi jumlah antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menerapkan paragraf 35B
mungkin memiliki dampak konsekuensial karena memasukkan jumlah lain dalam penghasilan komprehensif
lain, seperti pajak penghasilan. Asuradur menerapkan PSAK yang relevan, seperti PSAK i212 Pajak
Penghasilan, untuk menentukan setiap dampak konsekuensial tersebut.

Pengadopsi perdana
35N

Jika pengadopsi perdana memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis, maka pengadopsi perdana
menyajikan kembali informasi komparatif untuk mencerminkan pendekatan berlapis jika, dan hanya jika,
menyajikan kembali informasi komparatif untuk mematuhi PSAK i109 (lihat PSAK i101 paragraf E1-E2).

Pengungkapan
Penjelasan atas jumlah yang diakui
36

Asuradur mengungkapkan informasi yang mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah yang timbul
dari kontrak asuransi dalam laporan keuangannya.

37

Untuk mematuhi paragraf 36, asuradur mengungkapkan:
(a)

kebijakan akuntansi untuk kontrak asuransi serta aset, liabilitas, penghasilan, dan beban terkait.

(b)

aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang diakui (dan arus kas, jika laporan arus kas disajikan
dengan menggunakan metode langsung) yang timbul dari kontrak asuransi. Lebih lanjut, jika
asuradur adalah cedant, maka mengungkapkan:
(i)

keuntungan dan kerugian yang diakui dalam laba rugi dari pembelian reasuransi; dan

(ii)

jika cedant menangguhkan dan mengamortisasi keuntungan dan kerugian yang timbul dari
pembelian reasuransi, amortisasi untuk periode tersebut dan sisa jumlah yang belum
diamortisasi pada awal dan akhir periode.

(c)

proses yang digunakan untuk menentukan asumsi yang memiliki dampak paling besar atas
pengukuran jumlah yang diakui yang dideskripsikan di huruf (b). Jika praktis, asuradur juga
memberikan pengungkapan kuantitatif atas asumsi tersebut.

(d)

dampak atas perubahan dalam asumsi yang digunakan untuk mengukur aset asuransi dan liabilitas
asuransi, dengan menunjukkan secara terpisah dampak setiap perubahan yang memiliki dampak
material dalam laporan keuangan.
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(e)

rekonsiliasi atas perubahan dalam liabilitas asuransi, aset reasuransi, dan, jika ada, biaya akuisisi
tangguhan terkait.

Sifat dan luas risiko yang timbul dari kontrak asuransi
38

Asuradur mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi
sifat dan luas risiko yang timbul dari kontrak asuransi.

39

Untuk mematuhi paragraf 38, asuradur mengungkapkan:
(a)

tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari kontrak asuransi dan metode
yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut.

(b)

[dihapus]

(c)

informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah mitigasi risiko oleh reasuransi),
termasuk informasi tentang:

(d)

(e)

39A

16

(i)

sensitivitas risiko asuransi (lihat paragraf 39A).

(ii)

konsentrasi risiko asuransi, termasuk deskripsi bagaimana manajemen menentukan
konsentrasi dan deskripsi kesamaan karakteristik yang mengidentifikasikan masing-masing
konsentrasi (contohnya jenis kejadian yang diasuransikan, area geografis, atau mata uang).

(iii)

klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya (yaitu perkembangan klaim).
Pengungkapan tentang perkembangan klaim diterapkan surut ke periode ketika klaim
material paling awal timbul yang masih terdapat ketidakpastian mengenai jumlah dan waktu
atas pembayaran klaim, tetapi tidak perlu diterapkan surut lebih dari sepuluh tahun.
Asuradur tidak perlu mengungkapkan informasi ini untuk klaim yang ketidakpastian jumlah
dan waktu pembayaran klaim biasanya terselesaikan dalam satu tahun.

informasi tentang risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar yang disyaratkan PSAK i107
paragraf 31–42 jika kontrak asuransi termasuk dalam ruang lingkup PSAK i107. Akan tetapi:
(i)

asuradur tidak perlu menyediakan analisis jatuh tempo yang disyaratkan PSAK i107
paragraf 39(a) dan (b) jika asuradur mengungkapkan informasi tentang estimasi waktu arus
keluar kas neto yang dihasilkan dari liabilitas asuransi yang diakui. Hal ini dapat berupa
analisis, dengan waktu estimasian, atas jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

(ii)

jika asuradur menggunakan suatu metode alternatif untuk mengelola sensitivitas terhadap
kondisi pasar, seperti analisis nilai melekat, maka asuradur dapat menggunakan analisis
sensitivitas tersebut untuk memenuhi persyaratan di PSAK i107 paragraf 40(a). Asuradur
tersebut juga menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK i107 paragraf 41.

informasi tentang eksposur terhadap risiko pasar yang timbul dari derivatif melekat yang terkandung
dalam kontrak asuransi utama jika asuradur tidak disyaratkan untuk, dan tidak, mengukur derivatif
melekat pada nilai wajar.

Untuk mematuhi paragraf 39(c)(i), asuradur mengungkapkan salah satu ketentuan di huruf (a) atau (b) berikut:
(a)

analisis sensitivitas yang menunjukkan bagaimana dampak terhadap laba rugi dan ekuitas seandainya
jika perubahan dalam variabel risiko relevan yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan telah
terjadi; metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas; dan setiap
perubahan metode dan asumsi yang digunakan dari periode sebelumnya. Akan tetapi, jika asuradur
menggunakan suatu metode alternatif untuk mengelola sensitivitas terhadap kondisi pasar, seperti
analisis nilai melekat, maka asuradur dapat memenuhi persyaratan ini dengan mengungkapkan
analisis sensitivitas alternatif tersebut dan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK i107 paragraf
41.

(b)

informasi kualitatif tentang sensitivitas serta informasi tentang syarat dan kondisi kontrak asuransi
yang memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan
asuradur.
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Pengungkapan mengenai pengecualian sementara dari PSAK i109
39B

39C

39D

39E

39F

Asuradur yang memilih untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK i109 mengungkapkan
informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan:
(a)

untuk memahami bagaimana asuradur memenuhi kualifikasi untuk pengecualian sementara
tersebut; dan

(b)

untuk membandingkan asuradur yang menerapkan pengecualian sementara dengan entitas
yang menerapkan PSAK i109.

Untuk mematuhi paragraf 39B(a), asuradur mengungkapkan fakta bahwa asuradur menerapkan pengecualian
sementara dari PSAK i109 dan bagaimana asuradur menyimpulkan pada tanggal yang ditentukan dalam
paragraf 20B(b) bahwa asuradur memenuhi pengecualian sementara dari PSAK i109, termasuk:
(a)

jika jumlah tercatat liabilitas yang timbul dari kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup
Pernyataan ini (yaitu liabilitas yang dideskripsikan dalam paragraf 20E(a)) adalah kurang dari atau
sama dengan 90% dari total jumlah tercatat seluruh liabilitas, sifat dan jumlah tercatat liabilitas terkait
dengan asuransi yang bukan liabilitas yang timbul dari kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup
Pernyataan ini (yaitu liabilitas yang dideskripsikan dalam paragraf 20E(b) dan 20E(c));

(b)

jika persentase total jumlah tercatat liabilitas terkait dengan asuransi secara relatif terhadap total
jumlah tercatat seluruh liabilitas adalah kurang dari atau sama dengan 90% tetapi lebih besar dari
80%, bagaimana asuradur menentukan bahwa asuradur tidak terlibat dalam aktivitas signifikan yang
tidak terkait dengan asuransi, termasuk informasi apa yang dipertimbangkan; dan

(c)

jika asuradur memenuhi kualifikasi untuk pengecualian sementara dari PSAK i109 dengan dasar
penilaian kembali dengan menerapkan paragraf 20G(b):
(i)

alasan dari penilaian kembali;

(ii)

tanggal pada saat perubahan relevan dalam aktivitas terjadi; dan

(iii)

penjelasan rinci perubahan dalam aktivitas dan deskripsi kualitatif dari dampak perubahan
pada laporan keuangan asuradur.

Jika, dengan menerapkan paragraf 20G(a), entitas menyimpulkan bahwa aktivitasnya tidak lagi secara
dominan terkait dengan asuransi, maka entitas mengungkapkan informasi berikut dalam setiap periode
pelaporan sebelum memulai untuk menerapkan PSAK i109:
(a)

fakta bahwa entitas tidak lagi memenuhi pengecualian sementara dari PSAK i109;

(b)

tanggal pada saat perubahan relevan dalam aktivitas terjadi; dan

(c)

penjelasan rinci mengenai perubahan dalam aktivitas dan deskripsi kualitatif dari dampak perubahan
pada laporan keuangan entitas.

Untuk mematuhi paragraf 39B(b), asuradur mengungkapkan nilai wajar pada akhir periode pelaporan dan
jumlah perubahan pada nilai wajar selama periode untuk kedua kelompok aset keuangan berikut secara
terpisah:
(a)

aset keuangan dengan persyaratan kontraktual yang menimbulkan arus kas pada tanggal yang
ditetapkan yang semata-mata pembayaran atas pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang (yaitu
aset keuangan yang memenuhi kondisi dalam PSAK i109 paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b)), tidak
termasuk aset keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan dalam PSAK i109,
atau yang dikelola dan yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar (lihat PSAK i109 paragraf
B4.1.6).

(b)

seluruh aset keuangan selain yang ditetapkan dalam paragraf 39E(a); yaitu aset keuangan:
(i)

dengan persyaratan kontraktual yang tidak menimbulkan arus kas pada tanggal yang
ditetapkan yang semata-mata pembayaran atas pokok dan bunga atas jumlah pokok
terutang;

(ii)

yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan dalam PSAK i109; atau

(iii)

yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar.

Ketika mengungkapkan informasi dalam paragraf 39E, asuradur:
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39G

(a)

dapat menganggap jumlah tercatat aset keuangan yang diukur dengan menerapkan PSAK i239
merupakan taksiran yang wajar dari nilai wajar aset tersebut jika asuradur tidak disyaratkan untuk
mengungkapkan nilai wajar dengan menerapkan PSAK i107 paragraf 29(a) (sebagai contoh piutang
usaha jangka pendek); dan

(b)

mempertimbangkan level rincian yang diperlukan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan
memahami karakteristik aset keuangan.

Untuk mematuhi paragraf 39B(b), asuradur mengungkapkan informasi terkait eksposur risiko kredit, termasuk
konsentrasi risiko kredit yang signifikan, yang melekat pada aset keuangan yang dideskripsikan dalam paragraf
39E(a). Asuradur mengungkapkan paling sedikit informasi berikut ini untuk aset keuangan tersebut pada akhir
periode pelaporan:
(a)

berdasarkan peringkat risiko kredit sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i107 jumlah tercatat
dengan menerapkan PSAK i239 (dalam hal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi,
sebelum penyesuaian untuk setiap penyisihan penurunan nilai).

(b)

untuk aset keuangan yang dideskripsikan dalam paragraf 39E(a) yang tidak memiliki risiko kredit
rendah pada akhir periode pelaporan, nilai wajar dan jumlah tercatat dengan menerapkan PSAK i239
(dalam hal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, sebelum penyesuaian untuk
setiap penyisihan penurunan nilai). Untuk tujuan pengungkapan ini, PSAK i109 paragraf B5.5.22
memberikan persyaratan yang relevan untuk menilai apakah risiko kredit instrumen keuangan
dianggap rendah.

39H

Untuk mematuhi paragraf 39B(b), asuradur mengungkapkan informasi mengenai darimana pengguna laporan
keuangan dapat memperoleh informasi mengenai PSAK i109 yang tersedia secara publik yang terkait dengan
entitas dalam kelompok usaha yang tidak diberikan dalam laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha
untuk periode pelaporan yang relevan. Sebagai contoh, informasi mengenai PSAK i109 tersebut dapat
diperoleh dari laporan keuangan individual atau laporan keuangan tersendiri yang tersedia secara publik dari
entitas dalam kelompok usaha yang telah menerapkan PSAK i109.

39I

Jika entitas memilih untuk menerapkan pengecualian dalam paragraf 20O dari persyaratan tertentu dalam
PSAK i228, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

39J

Jika entitas menerapkan pengecualian sementara dari PSAK i109 ketika mencatat investasinya pada entitas
asosiasi atau ventura bersama menggunakan metode ekuitas (sebagai contoh, lihat paragraf 20O(a)), maka
entitas mengungkapkan informasi berikut ini, sebagai tambahan informasi yang disyaratkan oleh PSAK i112
Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain:
(a)

informasi yang dideskripsikan dalam paragraf 39B-39H untuk setiap entitas asosiasi atau ventura
bersama yang material terhadap entitas. Jumlah yang diungkapkan merupakan jumlah yang telah
dicakup dalam laporan keuangan berdasarkan SAK-I dari entitas asosiasi atau ventura bersama
setelah mencerminkan setiap penyesuaian yang dibuat entitas ketika menggunakan metode ekuitas
(lihat PSAK i112 paragraf B14(a)), daripada bagian entitas atas jumlah tersebut.

(b)

informasi kuantitatif yang dideskripsikan pada paragraf 39B-39H secara agregat untuk seluruh entitas
asosiasi atau ventura bersama yang tidak material secara individual. Jumlah agregat:
(i)

yang diungkapkan merupakan bagian entitas atas jumlah tersebut; dan

(ii)

untuk entitas asosiasi diungkapkan secara terpisah dari jumlah agregat yang diungkapkan
untuk ventura bersama.

Pengungkapan mengenai pendekatan berlapis
39K

39L

Asuradur yang menerapkan pendekatan berlapis mengungkapkan informasi yang memungkinkan
pengguna laporan keuangan untuk memahami:
(a)

bagaimana jumlah total yang direklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain pada periode pelaporan dihitung; dan

(b)

dampak reklasifikasi terhadap laporan keuangan.

Untuk memenuhi paragraf 39K, asuradur mengungkapkan:
(a)
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39M

(b)

jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan aset keuangan yang mana asuradur menerapkan
pendekatan berlapis berdasarkan kelas aset keuangan;

(c)

dasar bagi penetapan aset keuangan dengan pendekatan berlapis, termasuk penjelasan aset keuangan
yang ditetapkan yang dimiliki di luar entitas legal yang menerbitkan kontrak dalam ruang lingkup
Pernyataan ini;

(d)

penjelasan dari jumlah total yang direklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
pada periode pelaporan dengan cara yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
memahami bagaimana jumlah tersebut diperoleh, termasuk;
(i)

jumlah yang dilaporkan dalam laba rugi untuk aset keuangan yang ditetapkan dengan
menerapkan PSAK i109; dan

(ii)

jumlah yang seharusnya dilaporkan dalam laba rugi untuk aset keuangan yang ditetapkan
jika asuradur menerapkan PSAK i239.

(e)

dampak dari reklasifikasi yang dideskripsikan dalam paragraf 35B dan 35M pada setiap pos yang
terdampak dalam laba rugi; dan

(f)

jika selama periode pelaporan asuradur telah mengubah penetapan aset keuangan:
(i)

jumlah yang direklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode
pelaporan yang terkait dengan aset keuangan yang baru ditetapkan dengan menerapkan
pendekatan berlapis (lihat paragraf 35F(b));

(ii)

jumlah yang seharusnya direklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
pada periode pelaporan jika aset keuangan tidak dibatalkan penetapannya (lihat paragraf
35I(a)); dan

(iii)

jumlah yang direklasifikasi pada periode pelaporan ke laba rugi dari akumulasi penghasilan
komprehensif lain untuk aset keuangan yang telah dibatalkan penetapannya (lihat paragraf
35J).

Jika entitas menerapkan pendekatan berlapis ketika mencatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura
bersama menggunakan metode ekuitas, maka entitas mengungkapkan hal berikut, sebagai tambahan informasi
yang disyaratkan dalam PSAK i112:
(a)

informasi yang dijelaskan dalam paragraf 39K-39L untuk setiap entitas asosiasi atau ventura bersama
yang material terhadap entitas. Jumlah yang diungkapkan merupakan jumlah yang dicakup pada
laporan keuangan berdasarkan SAK-I dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah
mencerminkan setiap penyesuaian yang dibuat entitas ketika menggunakan metode ekuitas (lihat
PSAK i112 paragraf B14(a)), daripada bagian entitas atas jumlah tersebut.

(b)

informasi kuantitatif yang dideskripsikan dalam paragraf 39K-39L(d) dan 39L(f), dan dampak
reklasifikasi yang dideskripsikan dalam paragraf 35B pada laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain secara agregat untuk seluruh entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak material secara
individual. Jumlah agregat:
(i)

yang diungkapkan merupakan bagian entitas atas jumlah tersebut; dan

(ii)

untuk entitas asosiasi diungkapkan secara terpisah dari jumlah agregat yang diungkapkan
untuk ventura bersama.

Tanggal efektif dan transisi
40

Ketentuan transisi dalam paragraf 41-45 berlaku untuk entitas yang telah menerapkan SAK-I ketika
menerapkan Pernyataan ini untuk pertama kalinya dan untuk entitas yang menerapkan SAK-I untuk pertama
kalinya (pengadopsi perdana).

41

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini pada periode yang lebih dini,
maka fakta tersebut diungkapkan.

41A

Kontrak Jaminan Keuangan (Amendemen PSAK i239 dan PSAK i104), terbit pada bulan Agustus 2005,
mengamendemen paragraf 4(d), B18(g) dan B19(f). Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2006. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas
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menerapkan amendemen tersebut pada periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut
dan menerapkan amendemen PSAK i239 dan PSAK i2324 terkait pada waktu yang bersamaan.
41B

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam SAK-I.
Sebagai tambahan, PSAK tersebut mengamendemen paragraf 30. Entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan
PSAK i201 (revisi 2007) pada periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan pada periode
yang lebih dini tersebut.

41C

[Dihapus]

41D

[Dihapus]

41E

PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen definisi nilai wajar dalam
Lampiran A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

41F

[Dihapus]

41G

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 4(a) dan (c), B7, B18(h) dan B21. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK
i115.

41H

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35, 45, Lampiran A
dan paragraf B18–B20 serta menghapus paragraf 41C, 41D dan 41F. Entitas menerapkan amendemen tersebut
ketika menerapkan PSAK i109.

41I

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 4. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

Pengungkapan
42

Entitas tidak perlu menerapkan persyaratan pengungkapan dalam Pernyataan ini untuk informasi komparatif
yang terkait periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005, kecuali untuk pengungkapan
yang disyaratkan oleh paragraf 37(a) dan (b) tentang kebijakan akuntansi, aset, liabilitas, serta penghasilan dan
beban yang diakui (dan arus kas jika menggunakan metode langsung).

43

Jika tidak praktis untuk menerapkan persyaratan tertentu dari paragraf 10–35 untuk informasi komparatif yang
terkait dengan periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005, maka entitas mengungkapkan
fakta tersebut. Penerapan tes kecukupan liabilitas (paragraf 15–19) untuk informasi komparatif tersebut
terkadang tidak praktis, tetapi sangat tidak mungkin untuk tidak praktis dalam penerapan persyaratan lain dari
paragraf 10–35 untuk informasi komparatif. PSAK i208 menjelaskan istilah "tidak praktis".

44

Dalam menerapkan paragraf 39(c)(iii), entitas tidak perlu mengungkapkan informasi mengenai perkembangan
klaim yang terjadi lebih awal dari lima tahun sebelum akhir tahun buku pertama penerapan Pernyataan ini.
Selanjutnya, jika hal tersebut tidak praktis, ketika entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini, untuk
menyusun informasi mengenai perkembangan klaim yang terjadi sebelum awal periode paling awal ketika
entitas menyajikan informasi komparatif secara penuh yang memenuhi Pernyataan ini, maka entitas
mengungkapkan fakta tersebut.

Penetapan ulang aset keuangan
45

Terlepas dari persyaratan PSAK i109 paragraf 4.4.1, jika asuradur mengubah kebijakan akuntansi untuk
liabilitas asuransi, maka asuradur diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan, untuk mereklasifikasi beberapa atau
seluruh aset keuangannya sehingga aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Reklasifikasi ini diperkenankan jika asuradur mengubah kebijakan akuntansi ketika pertama kali menerapkan
Pernyataan ini dan jika asuradur mengubah kebijakan akuntansi selanjutnya yang diperkenankan di paragraf
22. Reklasifikasi tersebut merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan PSAK i208 diterapkan.

4

Ketika entitas menerapkan PSAK i107, referensi ke PSAK i232 digantikan oleh referensi ke PSAK i107.
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Penerapan PSAK i104 dengan PSAK i109
Pengecualian sementara dari PSAK i109
46

Penerapan PSAK i109 Instrumen Keuangan dengan PSAK i104 Kontrak Asuransi (Amendemen PSAK i104),
terbit pada bulan September 2016, mengamendemen paragraf 3 dan 5, dan menambahkan paragraf 20A-20Q,
35A dan 39B-39J dan judul setelah paragraf 20, 20K, 20N dan 39A. Entitas menerapkan amendemen tersebut,
yang memperkenankan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara
dari PSAK i109, untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.

47

Entitas yang mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam paragraf 39B-39J menggunakan ketentuan
transisi pada PSAK i109 yang relevan dalam membuat penilaian yang disyaratkan dalam pengungkapan
tersebut. Tanggal penerapan awal untuk tujuan tersebut dianggap pada awal periode tahun buku pertama yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.

Pendekatan berlapis
48

Penerapan PSAK i109 Instrumen Keuangan dengan PSAK i104 Kontrak Asuransi (Amendemen PSAK i104),
terbit pada bulan September 2016, mengamendemen paragraf 3 dan 5, dan menambahkan paragraf 35A–35N
dan 39K–39M dan judul setelah paragraf 35A, 35K, 35M dan 39J. Entitas menerapkan amendemen tersebut,
yang memperkenankan asuradur menerapkan pendekatan berlapis untuk aset keuangan yang ditetapkan, ketika
entitas pertama kali menerapkan PSAK i109 (lihat paragraf 35C).

49

Entitas yang memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis:
(a)

menerapkan pendekatan tersebut secara retrospektif untuk aset keuangan yang ditetapkan pada saat
transisi ke PSAK i109. Dengan demikian, sebagai contoh, entitas mengakui sebagai penyesuaian
terhadap saldo awal akumulasi penghasilan komprehensif lain suatu jumlah yang setara dengan
selisih antara nilai wajar aset keuangan yang ditetapkan dengan menerapkan PSAK i109 dan jumlah
tercatatnya yang ditentukan dengan menerapkan PSAK i239.

(b)

menyajikan kembali informasi komparatif untuk mencerminkan pendekatan berlapis jika, dan hanya
jika, entitas menyajikan kembali informasi komparatif dengan menerapkan PSAK i109.

50

Reformasi Acuan Suku Bunga — Tahap 2, mengamendemen PSAK i109, PSAK i239, PSAK i107, PSAK i104
dan PSAK i116, yang diterbitkan pada bulan Agustus 2020, menambahkan paragraf 20R – 20S dan paragraf
51. Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2021. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Entitas menerapkan amendemen ini secara
retrospektif sesuai dengan PSAK i208, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf 51.

51

Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan
amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya jika, dan hanya jika, hal tersebut
mungkin tanpa peninjauan ke belakang (hindsight). Jika entitas tidak menyajikan kembali periode sebelumnya,
maka entitas mengakui selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan jumlah tercatat pada awal periode
pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo laba awal (atau
komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan
awal amendemen ini.
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Lampiran A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i104.
cedant

Pemegang polis atas kontrak reasuransi.

komponen deposit

Komponen kontraktual yang tidak dicatat sebagai derivatif sesuai PSAK i109 dan
termasuk dalam ruang lingkup PSAK i109 jika komponen tersebut merupakan suatu
instrumen terpisah.

kontrak asuransi langsung

Kontrak asuransi yang bukan merupakan kontrak reasuransi.

fitur partisipasi tidak
mengikat

Hak kontraktual untuk menerima, sebagai tambahan dari manfaat yang dijamin,
manfaat tambahan yang:
(a)

mungkin akan menjadi bagian signifikan dari total manfaat kontraktual;

(b)

jumlah atau waktunya secara kontraktual berada pada diskresi penerbit;
dan

(c)

secara kontraktual berdasarkan:
(i)

kinerja sekelompok kontrak tertentu atau jenis kontrak tertentu;

(ii)

imbal hasil investasi yang terealisasi dan atau belum terealisasi
dari sekelompok aset tertentu yang dimiliki penerbit; atau

(iii)

laba rugi dari perusahaan, dana, atau entitas lain yang
menerbitkan kontrak.

nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga
yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara
pelaku pasar pada tanggal pengukuran. (Lihat PSAK i113).

kontrak jaminan keuangan

Kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk
mengganti kerugian pemegang kontrak yang terjadi karena debitur tertentu gagal
melakukan pembayaran ketika jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau
yang telah dimodifikasi dari instrumen utang.

risiko keuangan

Risiko atas kemungkinan perubahan di masa depan dalam satu atau lebih variabel
berikut: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing,
indeks harga atau suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain,
dalam kasus variabel nonkeuangan variabel tersebut tidak spesifik untuk satu pihak
dalam kontrak.

manfaat yang dijamin

Pembayaran atau manfaat lain yang terkait dengan pemegang polis atau investor
tertentu yang memiliki hak tanpa syarat yang tidak bergantung pada diskresi
kontraktual penerbit.

elemen yang dijamin

Kewajiban untuk membayar manfaat yang dijamin, termasuk dalam kontrak yang
mengandung fitur partisipasi tidak mengikat.

aset asuransi

Hak kontraktual neto asuradur dalam suatu kontrak asuransi.

kontrak asuransi

Kontrak yang satu pihaknya (asuradur) menerima risiko asuransi signifikan dari
pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk mengompensasi pemegang
polis jika kejadian masa depan tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan)
berdampak merugikan pemegang polis. (Lihat Lampiran B untuk panduan definisi
ini).

liabilitas asuransi

Kewajiban kontraktual neto asuradur dalam suatu kontrak asuransi.

risiko asuransi

Risiko, selain risiko keuangan, yang dialihkan dari pemegang kontrak kepada
penerbit.

22
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kejadian yang
diasuransikan

Kejadian masa depan yang tidak pasti yang dilindungi oleh kontrak asuransi dan
menimbulkan risiko asuransi.

asuradur

Pihak yang memiliki kewajiban dalam kontrak asuransi untuk mengompensasi
pemegang polis jika terjadi kejadian yang diasuransikan.

tes kecukupan liabilitas

Penilaian apakah jumlah tercatat atas suatu liabilitas asuransi perlu ditingkatkan
(atau jumlah tercatat dari biaya akuisisi tangguhan terkait atau aset takberwujud
terkait menurun), berdasarkan kajian atas arus kas masa depan.

pemegang polis

Pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi dalam kontrak asuransi
jika terjadi kejadian yang diasuransikan.

aset reasuransi

Hak kontraktual neto cedant dalam kontrak reasuransi.

kontrak reasuransi

Kontrak asuransi yang diterbitkan oleh satu asuradur (reasuradur) untuk
mengompensasi asuradur lain (cedant) atas kerugian dari satu atau lebih kontrak
yang diterbitkan oleh cedant.

reasuradur

Pihak yang memiliki kewajiban dalam kontrak reasuransi untuk mengompensasi
cedant jika terjadi kejadian yang diasuransikan.

pemisahan

Pencatatan komponen kontrak seolah-olah komponen tersebut merupakan kontrak
terpisah.
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Lampiran B
Definisi kontrak asuransi
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i104.
B1

Lampiran ini memberikan panduan untuk definisi kontrak asuransi dalam Lampiran A. Lampiran ini
menjelaskan permasalahan berikut ini:
(a)

istilah “kejadian masa depan yang tidak pasti” (paragraf B2–B4);

(b)

pembayaran dengan barang atau jasa (payment in kind) (paragraf B5–B7);

(c)

risiko asuransi dan risiko lain (paragraf B8–B17);

(d)

contoh kontrak asuransi (paragraf B18–B21);

(e)

risiko asuransi signifikan (paragraf B22–B28); dan

(f)

perubahan level risiko asuransi (paragraf B29 dan B30).

Kejadian masa depan yang tidak pasti
B2

Ketidakpastian (atau risiko) merupakan esensi dari kontrak asuransi. Dengan demikian, setidaknya salah satu
dari hal berikut ini tidak pasti pada insepsi kontrak asuransi:
(a)

apakah kejadian yang diasuransikan akan terjadi;

(b)

kapan hal tersebut akan terjadi; atau

(c)

seberapa banyak asuradur akan harus membayar jika hal tersebut terjadi.

B3

Dalam beberapa kontrak asuransi, kejadian yang diasuransikan merupakan penemuan kerugian (discovery of
loss) selama masa kontrak, bahkan jika kerugian tersebut timbul dari kejadian yang terjadi sebelum insepsi
kontrak. Pada kontrak asuransi lain, kejadian yang diasuransikan merupakan kejadian yang terjadi selama masa
kontrak, bahkan jika kerugian yang timbul ditemukan setelah masa kontrak berakhir.

B4

Beberapa kontrak asuransi mencakup kejadian yang telah terjadi, tetapi dampak keuangannya masih tidak
pasti. Sebagai contoh adalah kontrak reasuransi yang melindungi asuradur langsung dari perkembangan
merugikan dari klaim yang telah dilaporkan oleh pemegang polis. Dalam kontrak tersebut, kejadian yang
diasuransikan adalah penemuan biaya paling akhir dari klaim.

Pembayaran dengan barang atau jasa (payment in kind)
B5

Beberapa kontrak asuransi mensyaratkan atau memperkenankan pembayaran yang dilakukan dengan barang
atau jasa. Satu contoh adalah ketika asuradur mengganti barang yang dicuri secara langsung, daripada
mengganti secara tunai kepada pemegang polis. Contoh lain adalah ketika asuradur menggunakan rumah sakit
dan staf medis miliknya untuk menyediakan layanan medis yang dicakup oleh kontrak asuransi.

B6

Beberapa kontrak jasa imbalan tetap dengan level layanan yang bergantung pada suatu kejadian yang tidak
pasti, memenuhi definisi kontrak asuransi dalam Pernyataan ini namun tidak diatur sebagai kontrak asuransi
di beberapa negara. Satu contohnya adalah kontrak pemeliharaan yang penyedia jasa menyepakati untuk
memperbaiki peralatan tertentu setelah terjadi malfungsi. Imbalan jasa tetap didasarkan pada ekspektasi jumlah
malfungsi, tetapi tidak pasti apakah mesin tertentu akan rusak. Malfungsi peralatan berdampak merugikan
terhadap pemiliknya dan kontrak tersebut mengompensasi pemilik (dengan barang atau jasa, bukan dengan
tunai). Contoh lain adalah kontrak untuk layanan mobil rusak yang penyedia jasa menyepakati untuk
menyediakan bantuan di jalan atau menderek mobil tersebut ke bengkel terdekat dengan iuran tahunan tetap.
Kontrak tersebut dapat memenuhi definisi kontrak asuransi bahkan jika penyedia tidak sepakat melakukan
perbaikan atau mengganti suku cadang.

B7

Penerapan Pernyataan ini untuk kontrak yang dideskripsikan di paragraf B6 mungkin tidak akan lebih
memberatkan daripada penerapan SAK-I yang akan berlaku jika kontrak tersebut berada di luar ruang lingkup
Pernyataan ini:
(a)
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Tidak mungkin terdapat liabilitas yang material untuk malfungsi dan kerusakan yang telah terjadi.
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PSAK i104
(b)

Jika PSAK i115 diterapkan, maka penyedia jasa akan mengakui pendapatan ketika (atau selama)
penyedia jasa mengalihkan jasa kepada pelanggan (bergantung pada kriteria tertentu lain).
Pendekatan tersebut juga dapat diterima berdasarkan Pernyataan ini, yang memperkenankan
penyedia jasa (i) untuk melanjutkan kebijakan akuntansi yang telah ada untuk kontrak tersebut
kecuali kebijakan tersebut melibatkan praktik yang dilarang oleh paragraf 14 dan (ii) untuk
memperbaiki kebijakan akuntansinya jika hal tersebut diperkenankan oleh paragraf 22–30.

(c)

Penyedia jasa mempertimbangkan apakah biaya pemenuhan kewajiban kontraktual untuk
menyediakan jasa melebihi pendapatan yang diterima di muka. Untuk melakukan hal ini, penyedia
jasa menerapkan tes kecukupan liabilitas sebagaimana dideskripsikan di paragraf 15-19 Pernyataan
ini. Jika Pernyataan ini tidak diterapkan untuk kontrak tersebut, maka penyedia jasa akan menerapkan
PSAK i237 untuk menentukan apakah kontrak tersebut memberatkan.

(d)

Untuk kontrak tersebut, persyaratan pengungkapan dalam Pernyataan ini tidak mungkin secara
signifikan menambah pengungkapan yang disyaratkan dalam SAK-I lainnya.

Perbedaan antara risiko asuransi dan risiko lain
B8

Definisi kontrak asuransi merujuk pada risiko asuransi, yang oleh Pernyataan ini didefinisikan sebagai risiko,
yang berbeda dengan risiko keuangan, yang dialihkan dari pemegang kontrak kepada penerbitnya. Kontrak
yang menyebabkan penerbitnya terekspos risiko keuangan tanpa risiko asuransi signifikan bukan merupakan
kontrak asuransi.

B9

Definisi risiko keuangan dalam Lampiran A termasuk suatu daftar variabel keuangan dan nonkeuangan. Daftar
tersebut termasuk variabel nonkeuangan yang tidak spesifik untuk satu pihak dalam kontrak, seperti indeks
kerugian gempa bumi dalam area tertentu atau indeks suhu dalam kota tertentu. Daftar tersebut tidak termasuk
variabel nonkeuangan yang spesifik untuk satu pihak dalam kontrak, seperti keterjadian atau ketidakterjadian
kebakaran yang merusak atau menghancurkan aset pihak tersebut. Lebih lanjut, risiko perubahan dalam nilai
wajar aset nonkeuangan bukan merupakan risiko keuangan jika nilai wajar tersebut mencerminkan tidak hanya
perubahan harga pasar untuk aset tersebut (variabel keuangan) tetapi juga kondisi aset nonkeuangan spesifik
yang dimiliki suatu pihak dalam kontrak (variabel nonkeuangan). Sebagai contoh, jika jaminan nilai residual
mobil spesifik menyebabkan penjamin terekspos risiko perubahan kondisi fisik mobil, maka risiko tersebut
adalah risiko asuransi, bukan risiko keuangan.

B10

Beberapa kontrak menyebabkan penerbit terekpos risiko keuangan, sebagai tambahan atas risiko asuransi
signifikan. Sebagai contoh, banyak kontrak asuransi jiwa yang menjamin baik imbal hasil minimum kepada
pemegang polis (menciptakan risiko keuangan) maupun menjanjikan manfaat kematian yang terkadang secara
signifikan melebihi saldo akun pemegang polis (menciptakan risiko asuransi dalam bentuk risiko mortalitas).
Kontrak tersebut adalah kontrak asuransi.

B11

Dalam beberapa kontrak, kejadian yang diasuransikan memicu pembayaran jumlah yang terkait dengan indeks
harga. Kontrak tersebut adalah kontrak asuransi, sepanjang pembayaran yang bersifat kontingensi pada
kejadian yang diasuransikan dapat menjadi signifikan. Sebagai contoh, kontrak asuransi jiwa anuitas
kontingensi terkait dengan indeks biaya hidup mengalihkan risiko asuransi karena pembayaran dipicu oleh
suatu kejadian tidak pasti yaitu bertahan hidupnya penerima anuitas. Kaitan dengan indeks harga merupakan
derivatif melekat, tapi hal tersebut juga mengalihkan risiko asuransi. Jika hasil pengalihan risiko asuransi
signifikan, maka derivatif melekat memenuhi definisi kontrak asuransi, yang dalam kasus tersebut tidak perlu
dipisahkan dan diukur pada nilai wajar (lihat paragraf 7 Pernyataan ini).

B12

Definisi risiko asuransi mengacu pada risiko yang diterima asuradur dari pemegang polis. Dengan kata lain,
risiko asuransi adalah risiko yang telah ada sebelumnya yang dialihkan dari pemegang polis kepada asuradur.
Sehingga, risiko baru yang diciptakan oleh kontrak tersebut bukan merupakan risiko asuransi.

B13

Definisi kontrak asuransi mengacu pada dampak yang merugikan pemegang polis. Definisi tersebut tidak
membatasi jumlah pembayaran oleh asuradur dengan jumlah yang sama untuk dampak keuangan atas kejadian
yang merugikan tersebut. Sebagai contoh, definisi tersebut tidak mengecualikan perlindungan "baru untuk
lama" yang memberikan pembayaran yang mencukupi kepada pemegang polis untuk memungkinkan
penggantian aset tua yang rusak dengan aset baru. Sama halnya, definisi tersebut juga tidak membatasi jumlah
pembayaran berdasarkan kontrak asuransi jiwa berjangka sebesar kerugian keuangan yang dialami oleh ahli
waris, dan juga definisi tersebut tidak menghalangi pembayaran atas jumlah yang telah ditentukan sebelumnya
untuk menghitung kerugian yang disebabkan oleh kematian atau kecelakaan.
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B14

Beberapa kontrak mensyaratkan pembayaran jika terjadi kejadian tidak pasti tertentu, tetapi tidak
mensyaratkan dampak yang merugikan pemegang polis sebagai persyaratan awal untuk pembayaran. Kontrak
tersebut bukan merupakan kontrak asuransi bahkan jika pemegang polis menggunakan kontrak untuk
memitigasi eksposur risiko pendasar. Sebagai contoh, jika pemegang polis menggunakan derivatif untuk
melindung nilai variabel nonkeuangan pendasar yang berkorelasi dengan arus kas dari aset entitas, maka
derivatif tersebut bukan merupakan suatu kontrak asuransi karena pembayarannya tidak bergantung pada
apakah pemegang polis terkena dampak yang merugikan oleh penurunan arus kas dari aset. Sebaliknya,
definisi kontrak asuransi mengacu pada kejadian tidak pasti yang berdampak merugikan pada pemegang polis
merupakan persyaratan awal kontraktual untuk pembayaran. Persyaratan awal kontraktual ini tidak
mensyaratkan asuradur untuk menyelidiki apakah kejadian tersebut sebenarnya menyebabkan dampak yang
merugikan, tetapi mengizinkan asuradur untuk membatalkan pembayaran jika asuradur tidak yakin bahwa
kejadian tersebut menyebabkan dampak yang merugikan.

B15

Risiko lapse atau risiko persistency (yaitu risiko bahwa pihak lawan akan membatalkan kontrak lebih awal
atau lebih lama daripada ekspektasi penerbit dalam menentukan harga kontrak) bukan merupakan risiko
asuransi karena pembayaran kepada pihak lawan tidak bergantung pada ketidakpastian kejadian masa depan
yang berdampak merugikan pihak lawan. Sama halnya, risiko beban (expense risk) (yaitu risiko atas kenaikan
tidak terduga biaya administrasi terkait dengan pelaksanaan kontrak, bukan biaya terkait dengan kejadian yang
diasuransikan) bukan merupakan risiko asuransi karena peningkatan tidak terduga atas beban tidak berdampak
merugikan pihak lawan.

B16

Oleh karena itu, suatu kontrak yang menyebabkan penerbit terekspos risiko lapse, risiko persistency, atau
risiko beban bukan merupakan kontrak asuransi kecuali jika kontrak tersebut juga menyebabkan penerbit
terekspos risiko asuransi. Namun demikian, jika penerbit kontrak memitigasi risiko tersebut dengan
menggunakan kontrak kedua untuk mengalihkan bagian dari risiko tersebut kepada pihak lain, maka kontrak
kedua menyebabkan pihak lain terekspos risiko asuransi.

B17

Asuradur dapat menerima risiko asuransi signifikan dari pemegang polis hanya jika asuradur adalah entitas
terpisah dari pemegang polis. Dalam kasus asuradur bersama, asuradur bersama tersebut menerima risiko dari
setiap pemegang polis dan mengumpulkan risiko tersebut. Meskipun pemegang polis menanggung risiko
kumpulan tersebut secara bersama-sama dalam kapasitas mereka sebagai pemilik, namun asuradur bersama
tersebut tetap menerima risiko tersebut yang merupakan esensi dari kontrak asuransi.

Contoh kontrak asuransi
B18

26

Berikut adalah contoh kontrak yang merupakan kontrak asuransi, jika pengalihan atas risiko asuransi
signifikan:
(a)

asuransi atas pencurian atau kerusakan properti.

(b)

asuransi atas liabilitas produk, liabilitas profesional, liabilitas sipil atau beban legal.

(c)

asuransi jiwa dan rencana pemakaman dibayar di muka (meskipun kematian adalah pasti, namun
tidak pasti kapan kematian itu akan terjadi atau, untuk beberapa jenis asuransi jiwa, apakah kematian
itu akan terjadi dalam periode yang ditanggung oleh asuransi).

(d)

anuitas kontingensi jiwa dan pensiun (yaitu kontrak yang menyediakan kompensasi untuk kejadian
masa depan yang tidak pasti - bertahan hidupnya para penerima anuitas atau pensiunan - untuk
membantu penerima anuitas atau pensiunan dalam mempertahankan standar hidup tertentu, yang
sebaliknya akan terdampak merugikan karena bertahan hidupnya penerima anuitas atau pensiunan).

(e)

perlindungan cacat dan medis.

(f)

kontrak jaminan (surety bonds), jaminan fidelity (fidelity bonds), jaminan pelaksanaan (performance
bonds), dan jaminan penawaran (bid bonds) (yaitu kontrak yang menyediakan kompensasi jika pihak
lain gagal melaksanakan kewajiban kontraktual, sebagai contoh kewajiban untuk membangun sebuah
gedung).

(g)

asuransi kredit yang menyediakan pembayaran tertentu untuk mengganti kerugian pemegang yang
terjadi karena debitur tertentu gagal bayar ketika jatuh tempo berdasarkan persyaratan awal atau
modifikasian dari instrumen utang. Kontrak ini dapat memiliki berbagai variasi bentuk legal, seperti
jaminan, beberapa jenis letter of credit, kontrak kredit derivatif gagal bayar (credit derivative default
contract) atau kontrak asuransi. Namun, meskipun kontrak tersebut memenuhi definisi kontrak
asuransi, kontrak tersebut juga memenuhi definisi sebagai kontrak jaminan keuangan dalam PSAK
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PSAK i104
i109 dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK i2325 dan PSAK i109, bukan Pernyataan ini (lihat
paragraf 4(d)). Sehingga, jika penerbit kontrak jaminan keuangan sebelumnya telah menyatakan
secara eksplisit bahwa kontrak tersebut diperlakukan sebagai kontrak asuransi dan telah
menggunakan akuntansi yang berlaku untuk kontrak asuransi, maka penerbit dapat memilih untuk
menerapkan PSAK i2326 dan PSAK i109 atau Pernyataan ini untuk kontrak jaminan keuangan
tersebut.

B19

5
6

(h)

jaminan produk. Jaminan produk yang diterbitkan oleh pihak lain untuk barang yang dijual oleh
perusahaan manufaktur, dealer, atau pengecer termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Namun,
jaminan produk yang diterbitkan secara langsung oleh perusahaan manufaktur, dealer atau pengecer
di luar ruang lingkup Pernyataan ini, karena jaminan produk tersebut termasuk dalam ruang lingkup
PSAK i115 dan PSAK i237.

(i)

asuransi kepemilikan (yaitu asuransi terhadap penemuan cacat dalam kepemilikan tanah yang tidak
terlihat ketika kontrak asuransi diterbitkan). Dalam kasus ini, kejadian yang diasuransikan adalah
penemuan cacat dalam kepemilikan, bukan cacat itu sendiri.

(j)

bantuan perjalanan (yaitu kompensasi kas atau dalam bentuk barang atau jasa kepada pemegang polis
atas kerugian yang terjadi ketika mereka sedang melakukan perjalanan). Paragraf B6 dan B7
menjelaskan beberapa kontrak semacam ini.

(k)

obligasi katastrofe (catasthrope bonds) yang memberikan pengurangan pembayaran pokok, bunga,
atau keduanya jika suatu kejadian tertentu berdampak merugikan penerbit obligasi (kecuali kejadian
tersebut tidak menimbulkan risiko asuransi signifikan, sebagai contoh jika kejadiannya adalah
perubahan dalam tingkat suku bunga atau kurs valuta asing).

(l)

swap asuransi dan kontrak lain yang mensyaratkan pembayaran berdasarkan perubahan iklim,
geologis atau variabel fisik lain yang spesifik untuk suatu pihak dalam kontrak.

(m)

kontrak reasuransi.

Berikut adalah contoh kontrak yang tidak termasuk kontrak asuransi:
(a)

kontrak investasi yang memiliki bentuk legal kontrak asuransi tetapi tidak menyebabkan asuradur
terekspos risiko asuransi signifikan, sebagai contoh kontrak asuransi jiwa yang dalam hal ini asuradur
menanggung risiko mortalitas yang tidak signifikan (kontrak tersebut merupakan instrumen
keuangan nonasuransi atau kontrak jasa, lihat paragraf B20 dan B21).

(b)

kontrak yang memiliki bentuk legal asuransi, tetapi melepaskan risiko asuransi signifikan kembali
kepada pemegang polis melalui mekanisme yang tidak dapat dibatalkan dan dapat dipaksakan yang
menyesuaikan pembayaran masa depan oleh pemegang polis sebagai akibat langsung kerugian yang
diasuransikan, sebagai contoh beberapa kontrak reasuransi keuangan atau beberapa kontrak
kelompok (kontrak tersebut normalnya instrumen keuangan nonasuransi atau kontrak jasa, lihat
paragraf B20 dan B21).

(c)

asuransi sendiri (self-insurance), dengan kata lain menahan risiko yang seharusnya dapat ditanggung
oleh asuransi (tidak terdapat kontrak asuransi karena tidak ada perjanjian dengan pihak lain).

(d)

kontrak (seperti kontrak perjudian) yang mensyaratkan pembayaran jika kejadian masa depan yang
tidak pasti terjadi, tetapi tidak mensyaratkan, sebagai persyaratan awal kontraktual untuk
pembayaran, bahwa kejadian tersebut berdampak merugikan pemegang polis. Namun demikian, hal
ini tidak menghalangi spesifikasi pembayaran yang ditentukan sebelumnya untuk menguantifikasi
kerugian yang disebabkan oleh kejadian tertentu seperti kematian atau kecelakaan (lihat juga paragraf
B13).

(e)

derivatif yang menyebabkan satu pihak terekspos risiko keuangan tetapi bukan risiko asuransi, karena
derivatif, mensyaratkan pihak tersebut untuk membuat pembayaran hanya berdasarkan pada
perubahan dalam satu atau lebih variabel suku bunga tertentu, harga instrumen keuangan, harga
komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit atau
variabel lainnya sepanjang dalam kasus variabel nonkeuangan, variable tersebut tidak spesifik pada
suatu pihak dalam kontrak (lihat PSAK i109).

Ketika entitas menerapkan PSAK i107, referensi ke PSAK i232 digantikan dengan referensi ke PSAK i107.
Ketika entitas menerapkan PSAK i107, referensi ke PSAK i232 digantikan dengan referensi ke PSAK i107.
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B20

B21

(f)

jaminan yang terkait kredit (atau letter of credit, kontrak kredit derivatif gagal bayar atau kontrak
asuransi kredit) yang mensyaratkan pembayaran bahkan jika pemegang kontrak tidak mengalami
suatu kerugian atas gagal bayar debitur pada saat jatuh tempo (lihat PSAK i109).

(g)

kontrak yang mensyaratkan pembayaran berdasarkan iklim, geologis, atau variabel fisik lain yang
tidak spesifik untuk suatu pihak dalam kontrak (umumnya dideskripsikan sebagai derivatif cuaca).

(h)

obligasi katastrofe yang memberikan pengurangan pembayaran pokok, bunga, atau keduanya,
berdasarkan iklim, geologis atau variabel fisik lain yang tidak spesifik untuk suatu pihak dalam
kontrak.

Jika kontrak yang dideskripsikan di paragraf B19 menimbulkan aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka
kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup PSAK i109. Di antaranya, hal ini berarti bahwa pihak dalam
kontrak menggunakan apa yang disebut akuntansi deposit, yang melibatkan hal berikut:
(a)

satu pihak mengakui imbalan yang diterima sebagai liabilitas keuangan, bukan sebagai pendapatan.

(b)

pihak lain mengakui imbalan yang dibayarkan sebagai aset keuangan, bukan sebagai beban.

Jika kontrak yang dideskripsikan di paragraf B19 tidak menimbulkan aset keuangan atau liabilitas keuangan,
maka diterapkan PSAK i115. Berdasarkan PSAK i115, pendapatan diakui ketika (atau selama) entitas
menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada
pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas.

Risiko asuransi signifikan
B22

Suatu kontrak merupakan kontrak asuransi hanya jika kontrak mengalihkan risiko asuransi signifikan. Paragraf
B8–B21 menjelaskan risiko asuransi. Paragraf berikut menjelaskan penilaian apakah risiko asuransi adalah
signifikan.

B23

Risiko asuransi adalah signifikan jika, dan hanya jika, kejadian yang diasuransikan dapat menyebabkan
asuradur membayar manfaat tambahan yang signifikan dalam setiap skenario, tidak termasuk skenario
kurangnya substansi komersial (yaitu tidak memiliki dampak yang terlihat atas ekonomik transaksi). Jika
manfaat tambahan signifikan akan terutang dalam skenario yang memiliki substansi komersial, maka kondisi
dalam kalimat sebelumnya dapat dipenuhi bahkan jika kejadian yang diasuransikan sangat tidak mungkin
terjadi atau bahkan jika nilai kini ekspektasian (yaitu probabilitas tertimbang) atas arus kas kontingensi adalah
bagian kecil dari nilai kini ekspektasian atas seluruh sisa arus kas kontraktual.

B24

Manfaat tambahan yang dideskripsikan di paragraf B23 mengacu pada jumlah yang melebihi jumlah yang
akan terutang jika kejadian yang diasuransikan tidak terjadi (tidak termasuk skenario kurangya substansi
komersial). Jumlah tambahan tersebut termasuk biaya pengurusan klaim dan biaya penilaian klaim, tetapi tidak
termasuk:
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(a)

hilangnya kemampuan untuk pembebanan jasa masa depan kepada pemegang polis. Sebagai contoh,
dalam kontrak asuransi jiwa terkait investasi (investment-linked life insurance contract), kematian
pemegang polis berarti bahwa asuradur tidak dapat lagi melaksanakan jasa manajemen investasi dan
memperoleh imbalan atas jasa ini. Namun, kerugian ekonomik bagi asuradur tidak mencerminkan
risiko asuransi, seperti manajer reksadana yang tidak mengambil risiko asuransi terkait dengan
kemungkinan meninggalnya klien. Oleh karena itu, potensi kerugian imbalan manajemen investasi
masa depan tidak relevan dalam menilai berapa besar risiko asuransi yang dialihkan dalam suatu
kontrak.

(b)

dibebaskannya denda karena kematian yang akan dilakukan pada saat pembatalan atau penyerahan.
Karena kontrak membuat beban tersebut timbul, pembebasan beban tersebut tidak mengompensasi
pemegang polis dari risiko yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, hal tersebut tidak relevan
dalam menilai seberapa besar risiko asuransi yang dialihkan dalam suatu kontrak.

(c)

suatu pembayaran yang bergantung pada kejadian yang tidak menyebabkan kerugian signifikan
kepada pemegang kontrak. Sebagai contoh, suatu kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk
membayar satu juta unit mata uang jika aset mengalami kerusakan fisik sehingga menyebabkan
kerugian ekonomik yang tidak signifikan kepada pemegangnya sebesar satu unit mata uang. Dalam
kontrak ini, pemegang mengalihkan kepada asuradur risiko yang tidak signifikan atas kerugian satu
unit mata uang. Pada waktu yang sama, kontrak menimbulkan risiko nonasuransi yang membuat
penerbit akan harus membayar 999.999 unit mata uang jika kejadian spesifik tersebut terjadi. Karena
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penerbit tidak menerima risiko asuransi signifikan dari pemegang, maka kontrak ini bukan suatu
kontrak asuransi.
(d)

kemungkinan pemulihan reasuransi. Asuradur mencatat hal ini secara terpisah.

B25

Asuradur menilai signifikansi risiko asuransi kontrak per kontrak, bukan mengacu pada materialitas atas
laporan keuangan7. Sehingga, risiko asuransi dapat menjadi signifikan bahkan jika terdapat probabilitas yang
minimal atas kerugian material untuk seluruh kumpulan kontrak. Penilaian kontrak per kontrak ini membuat
klasifikasi suatu kontrak sebagai kontrak asuransi menjadi lebih mudah. Namun, jika sejumlah kecil kontrak
yang relatif homogen diketahui terdiri dari kontrak yang seluruhnya mengalihkan risiko asuransi, maka
asuradur tidak perlu menilai setiap kontrak dalam kumpulan kontrak tersebut untuk mengidentifikasi sedikit
kontrak nonderivatif yang mengalihkan risiko asuransi tidak signifikan.

B26

Sesuai dengan paragraf B23–B25, jika kontrak membayar manfaat kematian melebihi jumlah terutang atas
kelangsungan hidup, maka kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi kecuali manfaat kematian tambahan
tidak signifikan (dinilai dengan mengacu pada kontrak tersebut daripada seluruh kumpulan kontrak).
Sebagaimana dijelaskan paragraf B24(b), pembebasan karena kematian atas beban pembatalan atau
penyerahan tidak termasuk dalam penilaian ini jika pembebasan ini tidak mengompensasi pemegang polis
untuk risiko yang telah ada sebelumnya. Demikian halnya, kontrak anuitas yang membayar jumlah secara
reguler untuk sisa umur pemegang polis merupakan suatu kontrak asuransi, kecuali pembayaran kontingensijiwa agregat tidak signifikan.

B27

Paragraf B23 mengacu pada manfaat tambahan. Manfaat tambahan ini dapat termasuk persyaratan untuk
membayar manfaat lebih awal jika kejadian yang diasuransikan terjadi lebih awal dan pembayaran tidak
disesuaikan untuk nilai waktu dari uang. Sebagai contoh adalah keseluruhan asuransi jiwa untuk suatu jumlah
tetap (dengan kata lain, asuransi yang menyediakan manfaat kematian tetap kapan pun pemegang polis
meninggal, tanpa batas waktu perlindungan). Pasti terjadi bahwa pemegang polis akan meninggal, namun
tanggal kematian adalah tidak pasti. Asuradur akan mengalami kerugian atas kontrak individual tersebut jika
pemegang polis meninggal lebih awal, bahkan jika tidak terdapat kerugian menyeluruh pada seluruh kumpulan
kontrak.

B28

Jika kontrak asuransi dipisahkan menjadi komponen deposit dan komponen asuransi, maka signifikansi atas
pengalihan risiko asuransi dinilai dengan mengacu pada komponen asuransi. Signifikansi risiko asuransi yang
dialihkan dengan derivatif melekat dinilai dengan mengacu pada derivatif melekat tersebut.

Perubahan dalam tingkat risiko asuransi
B29

Beberapa kontrak tidak mengalihkan risiko asuransi kepada penerbit pada saat insepsi, meskipun kontrak
tersebut mengalihkan risiko asuransi di waktu mendatang. Sebagai contoh, suatu kontrak yang memberikan
imbal hasil investasi tertentu dan termasuk suatu opsi bagi pemegang polis untuk menggunakan hasil investasi
pada waktu jatuh tempo untuk membeli anuitas kontingensi-jiwa pada tingkat anuitas saat ini yang dibebankan
oleh asuradur kepada penerima anuitas baru lain ketika pemegang polis melaksanakan opsi tersebut. Kontrak
tersebut tidak mengalihkan risiko asuransi kepada penerbit hingga opsi tersebut dilaksanakan, karena asuradur
tetap bebas untuk menetapkan harga anuitas dengan dasar yang merefleksikan risiko asuransi yang dialihkan
kepada asuradur pada waktu itu. Namun, jika kontrak menentukan tingkat anuitas (atau dasar untuk
menetapkan tingkat anuitas), maka kontrak mengalihkan risiko asuransi kepada penerbit pada saat insepsi.

B30

Suatu kontrak yang memenuhi syarat sebagai kontrak asuransi tetap merupakan kontrak asuransi hingga
seluruh hak dan kewajiban berakhir atau kedaluwarsa.

7

Untuk tujuan ini, kontrak yang dibuat secara bersamaan dengan pihak lawan tunggal (atau kontrak yang sebaliknya saling
bergantung) membentuk suatu kontrak tunggal.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang
Dihentikan (PSAK i105) terdiri dari paragraf 1–45 dan Lampiran A-B. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur
yang sama. Paragraf yang dicetak tebal mengatur prinsip utama. Istilah dalam Lampiran A dicetak miring saat pertama
kali muncul dalam Pernyataan ini. Definisi istilah lainnya dijelaskan dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan
Internasional. PSAK i105 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih
dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i105
Aset Tidak Lancar Yang Dikuasai Untuk Dijual Dan Operasi Yang
Dihentikan
Tujuan
1

Tujuan Pernyataan ini adalah mengatur akuntansi untuk aset yang dikuasai untuk dijual serta penyajian dan
pengungkapan operasi yang dihentikan. Secara khusus, Pernyataan ini mensyaratkan:
(a)

aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual diukur pada
nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual,
dan depresiasi atas aset tersebut dihentikan; dan

(b)

aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual disajikan
secara terpisah dalam laporan posisi keuangan dan hasil dari operasi yang dihentikan disajikan
secara terpisah dalam laporan penghasilan komprehensif.

Ruang lingkup
2

Persyaratan klasifikasi dan penyajian yang diatur dalam Pernyataan ini berlaku untuk seluruh aset tidak
lancar1 yang diakui dan untuk seluruh kelompok lepasan dari entitas. Persyaratan pengukuran dalam
Pernyataan ini berlaku untuk seluruh aset tidak lancar dan kelompok lepasan yang diakui (sebagaimana
diatur dalam paragraf 4), kecuali untuk aset yang diuraikan di paragraf 5 yang tetap diukur sesuai dengan
PSAK yang terkait.

3

Aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar sesuai dengan PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan
tidak direklasifikasikan menjadi aset lancar sampai aset tersebut memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan
sebagai aset yang dikuasai untuk dijual sesuai dengan Pernyataan ini. Aset dari suatu kelas yang biasanya oleh
entitas dianggap sebagai aset tidak lancar yang diperoleh khusus dengan tujuan untuk dijual kembali
tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar kecuali aset tersebut memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan
sebagai aset yang dikuasai untuk dijual sesuai dengan Pernyataan ini.

4

Kadang kala entitas melepaskan sekelompok aset, mungkin dengan beberapa liabilitas yang berkaitan secara
langsung, bersama-sama dalam suatu transaksi tunggal. Kelompok lepasan tersebut dapat merupakan suatu
kelompok unit penghasil kas, suatu unit penghasil kas tunggal, atau bagian dari unit penghasil kas.2 Kelompok
tersebut dapat mencakup aset dan liabilitas entitas, termasuk aset lancar, liabilitas jangka pendek, dan aset
yang dikecualikan di paragraf 5 dari persyaratan pengukuran berdasarkan Pernyataan ini. Jika suatu aset tidak
lancar yang termasuk dalam ruang lingkup persyaratan pengukuran Pernyataan ini adalah bagian dari
kelompok lepasan, maka persyaratan pengukuran dalam Pernyataan ini berlaku untuk kelompok tersebut
secara keseluruhan, sehingga kelompok tersebut diukur berdasarkan pada yang lebih rendah antara jumlah
tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Persyaratan tentang pengukuran aset dan liabilitas
secara individual dalam kelompok lepasan diatur di paragraf 18, 19, dan 23.

5

Ketentuan tentang pengukuran dalam Pernyataan ini3 tidak berlaku untuk aset berikut, yang telah diatur dalam
SAK-I berikut ini, baik sebagai aset individual maupun sebagai bagian dari kelompok lepasan:

1

2

3

4

(a)

aset pajak tangguhan (PSAK i212 Pajak Penghasilan)

(b)

aset yang timbul dari imbalan pekerja (PSAK i219 Imbalan Pekerja)

(c)

aset keuangan dalam lingkup PSAK i109 Instrumen Keuangan.

(d)

aset tidak lancar yang dicatat sesuai dengan model nilai wajar berdasarkan PSAK i240 Properti
Investasi.

(e)

aset tidak lancar yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sesuai dengan PSAK
i241 Agrikultur.

Untuk aset yang diklasifikasikan sesuai dengan penyajian berdasarkan likuiditas, aset tidak lancar adalah aset yang meliputi
jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Paragraf 3 diterapkan terhadap
klasifikasi aset tersebut.
Namun demikian, jika arus kas dari suatu aset atau kelompok aset diperkirakan timbul terutama dari penjualan daripada
pemakaian berlanjut, maka aset tersebut menjadi kurang bergantung pada arus kas yang timbul dari aset lainnya, dan kelompok
lepasan yang dulunya menjadi bagian suatu unit penghasil kas menjadi unit penghasil kas terpisah.
Selain paragraf 18 dan 19, yang mensyaratkan aset tersebut diukur sesuai dengan PSAK lain terkait.
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(f)

hak kontraktual dalam kontrak asuransi sebagaimana yang diatur dalam PSAK i104 Kontrak
Asuransi.

5A

Persyaratan klasifikasi, penyajian dan pengukuran dalam Pernyataan ini yang diterapkan untuk aset tidak
lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual juga diterapkan terhadap
aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk didistribusikan
kepada pemilik yang bertindak dalam kapasitas sebagai pemilik (dikuasai untuk didistribusikan kepada
pemilik).

5B

Pernyataan ini menetapkan persyaratan pengungkapan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang
diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan. Pengungkapan dalam SAK-I lain
tidak diterapkan terhadap aset (atau kelompok lepasan) tersebut kecuali SAK-I tersebut mensyaratkan:
(a)

pengungkapan spesifik terhadap aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan
sebagai dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan; atau

(b)

pengungkapan mengenai pengukuran aset dan liabilitas dalam kelompok lepasan yang berada di
luar ruang lingkup persyaratan pengukuran PSAK i105 dan pengungkapan tersebut belum
diungkapkan dalam catatan lain atas laporan keuangan.

Pengungkapan tambahan mengenai aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai
dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan mungkin diperlukan untuk mematuhi persyaratan umum
dari PSAK i201, secara khusus paragraf 15 dan 125.

Klasifikasi aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) sebagai dikuasai
untuk dijual atau dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik
6

Entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) sebagai dikuasai untuk
dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui
pemakaian berlanjut.

7

Dalam hal ini, aset (atau kelompok lepasan) harus berada dalam keadaan segera dapat dijual pada kondisi
aset saat ini dengan syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan)
tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi (highly probable).

8

Agar penjualan tersebut sangat mungkin terjadi, manajemen di tingkat yang sesuai harus berkomitmen
terhadap rencana penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan harus telah memulai suatu program
aktif untuk mencari pembeli dan menyelesaikan rencana tersebut. Selain itu, aset (atau kelompok lepasan)
tersebut harus dipasarkan secara aktif pada harga yang pantas sesuai dengan nilai wajar terkininya. Sebagai
tambahan, penjualan ini diperkirakan memenuhi ketentuan pengakuan sebagai penjualan yang selesai dalam
waktu satu tahun dari tanggal klasifikasi, kecuali diizinkan di paragraf 9, serta tindakan yang diperlukan
untuk menyelesaikan rencana tersebut mengindikasikan bahwa tidak mungkin terjadi perubahan signifikan
atau pembatalan atas rencana tersebut. Probabilitas persetujuan pemegang saham (jika disyaratkan dalam
yurisdiksi) dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian apakah penjualan tersebut dikategorikan sebagai
sangat mungkin terjadi.

8A

Entitas yang berkomitmen terhadap rencana penjualan yang mengakibatkan kehilangan pengendalian atas
entitas anak mengklasifikasikan seluruh aset dan liabilitas entitas anak tersebut sebagai dikuasai untuk dijual
ketika kriteria yang diatur di paragraf 6-8 dipenuhi, terlepas dari apakah setelah penjualan tersebut entitas
masih memiliki kepentingan nonpengendali dalam entitas anak terdahulu atau tidak.

9

Peristiwa atau keadaan mungkin dapat memperpanjang periode penyelesaian penjualan menjadi lebih dari satu
tahun. Perpanjangan periode yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu penjualan tidak menghalangi
pengklasifikasian aset (atau kelompok lepasan) sebagai dikuasai untuk dijual jika penundaan tersebut
disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kendali entitas dan terdapat cukup bukti bahwa entitas tetap
berkomitmen dengan rencana penjualan aset (atau kelompok lepasan). Hal ini mungkin jika kriteria di Lampiran
B terpenuhi.

10

Transaksi penjualan mencakup pertukaran aset tidak lancar dengan aset tidak lancar lainnya ketika pertukaran
tersebut memiliki substansi komersial sesuai dengan PSAK i216 Aset Tetap.

11

Ketika entitas memperoleh aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) secara khusus dengan tujuan untuk
kemudian dilepaskan, maka aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) tersebut diklasifikasikan sebagai dikuasai
untuk dijual pada tanggal perolehan, hanya jika persyaratan satu tahun di paragraf 8 dipenuhi (kecuali diizinkan
oleh paragraf 9) dan kriteria lain di paragraf 7 dan 8 yang tidak terpenuhi pada tanggal perolehan, akan sangat
mungkin terpenuhi dalam periode singkat setelah perolehan (biasanya dalam waktu tiga bulan).

12

Jika kriteria di paragraf 7 dan 8 dipenuhi setelah periode pelaporan, maka entitas tidak mengklasifikasikan aset
tidak lancar (atau kelompok lepasan) sebagai dikuasai untuk dijual dalam laporan keuangan ketika diterbitkan.
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Akan tetapi, jika kriteria tersebut dipenuhi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi
untuk terbit, maka entitas mengungkapkan informasi yang diatur di paragraf 41(a), (b), dan (d) dalam catatan atas
laporan keuangan.
12A

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk didistribusikan kepada
pemilik ketika entitas berkomitmen untuk mendistribusikan aset (atau kelompok lepasan) kepada pemilik. Untuk
kasus tersebut, aset harus tersedia untuk segera didistribusikan pada kondisi aset saat ini dan pendistribusian
harus sangat mungkin terjadi. Agar pendistribusian menjadi sangat mungkin terjadi, tindakan untuk
menyelesaikan pendistribusian harus telah dimulai dan diperkirakan akan diselesaikan dalam satu tahun sejak
tanggal klafisikasi. Tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan pendistribusian mengindikasikan bahwa
tidak mungkin terjadi perubahan signifikan atau pembatalan atas pendistribusian tersebut. Probabilitas
persetujuan pemegang saham (jika disyaratkan di suatu yurisdiksi) dipertimbangkan sebagai bagian dari
penilaian apakah pendistribusian tersebut sangat mungkin terjadi.

Aset tidak lancar yang akan ditinggalkan
13

Entitas tidak mengklasifikasikan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang akan ditinggalkan sebagai
dikuasai untuk dijual. Hal ini karena jumlah tercatatnya terutama akan dipulihkan melalui pemakaian
berlanjut. Akan tetapi, jika kelompok lepasan yang akan ditinggalkan tersebut memenuhi kriteria di paragraf
32(a)–(c), maka entitas menyajikan hasil dan arus kas dari kelompok lepasan tersebut sebagai operasi yang
dihentikan sesuai dengan paragraf 33 dan 34 pada tanggal aset tersebut dihentikan pemakaiannya. Aset
tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang akan ditinggalkan termasuk aset tidak lancar (atau kelompok
lepasan) yang akan digunakan sampai dengan akhir umur ekonomisnya serta aset tidak lancar (atau kelompok
lepasan) yang akan ditutup daripada dijual.

14

Entitas tidak mencatat aset tidak lancar yang tidak digunakan sementara seakan-akan seperti telah
ditinggalkan.

Pengukuran aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang
diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual
Pengukuran aset tidak lancar (atau kelompok lepasan)
15

Entitas mengukur aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai
untuk dijual pada yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual.

15A

Entitas mengukur aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasi sebagai dikuasai
untuk didistribusikan kepada pemilik pada yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar
dikurangi biaya untuk mendistribusikan.4

16

Jika aset (atau kelompok lepasan) yang baru diperoleh memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai
dikuasai untuk dijual (lihat paragraf 11), maka penerapan paragraf 15 akan mengakibatkan aset (atau
kelompok lepasan) pada saat pengakuan awal diukur pada yang lebih rendah antara jumlah tercatat,
seandainya aset (atau kelompok lepasan) tersebut tidak diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual (sebagai
contoh, biaya perolehan), dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Oleh karena itu, jika aset (atau
kelompok lepasan) diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, maka aset (atau kelompok lepasan)
tersebut diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

17

Ketika penjualan diperkirakan akan terjadi lebih dari satu tahun, maka entitas mengukur biaya untuk menjual
pada nilai kininya. Peningkatan nilai kini biaya untuk menjual sehubungan dengan berlalunya waktu disajikan
sebagai biaya keuangan dalam laba rugi.

18

Sesaat sebelum klasifikasi awal aset (atau kelompok lepasan) sebagai dikuasai untuk dijual, jumlah tercatat
aset (atau seluruh aset dan liabilitas dalam kelompok) diukur sesuai dengan SAK-I terkait.

19

Dalam pengukuran kembali selanjutnya atas kelompok lepasan, jumlah tercatat aset dan liabilitas yang
tidak termasuk dalam r u a n g lingkup persyaratan pengukuran Pernyataan ini, tetapi termasuk dalam
kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual, diukur kembali sesuai dengan SAK-I
terkait, sebelum nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atas kelompok lepasan tersebut diukur kembali.

4

Biaya untuk mendistribusikan adalah biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung pada distribusi, tidak termasuk
biaya keuangan dan beban pajak penghasilan.

6
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Pengakuan rugi dan pembalikan penurunan nilai
20

Entitas mengakui rugi penurunan nilai awal atau selanjutnya atas penurunan nilai aset (atau kelompok lepasan)
ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, sepanjang rugi penurunan nilai tersebut belum diakui sesuai
dengan paragraf 19.

21

Entitas mengakui keuntungan atas peningkatan selanjutnya nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual suatu
aset, tetapi tidak melebihi rugi penurunan nilai kumulatif yang telah diakui, baik sesuai dengan Pernyataan ini
atau diakui sebelumnya sesuai dengan PSAK i236 Penurunan Nilai Aset.

22

Entitas mengakui keuntungan atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari kelompok
lepasan yang terjadi selanjutnya:
(a)

sepanjang hal tersebut belum diakui sesuai dengan paragraf 19; tetapi

(b)

tidak melebihi rugi penurunan nilai kumulatif yang telah diakui, baik sesuai dengan Pernyataan ini
atau diakui sebelumnya sesuai dengan PSAK i236, atas aset tidak lancar yang termasuk dalam
ruang lingkup persyaratan pengukuran Pernyataan ini.

23

Rugi penurunan nilai (atau keuntungan yang terjadi selanjutnya) yang diakui untuk kelompok lepasan
mengurangi (atau menambah) jumlah tercatat aset tidak lancar dalam kelompok lepasan yang termasuk dalam
ruang lingkup persyaratan pengukuran Pernyataan ini, yang pengalokasiannya diatur dalam PSAK i236
(yang direvisi pada tahun 2004) paragraf 104(a) dan (b) dan 122.

24

Keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui pada tanggal penjualan aset tidak lancar (atau
kelompok lepasan) diakui pada tanggal penghentian pengakuan. Persyaratan yang terkait dengan penghentian
pengakuan ini diatur dalam:

25

(a)

PSAK i216 (yang direvisi pada tahun 2003) paragraf 67–72 untuk aset tetap, dan

(b)

PSAK i238 Aset Takberwujud (yang direvisi pada tahun 2004) paragraf 112–117 untuk aset
takberwujud.

Entitas tidak mendepresiasikan (atau mengamortisasi) aset tidak lancar selama diklasifikasikan sebagai
dikuasai untuk dijual atau selama menjadi bagian dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai
dikuasai untuk dijual. Bunga dan beban lainnya yang dapat diatribusikan pada liabilitas dari kelompok lepasan
yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual tetap diakui.

Perubahan rencana penjualan atau rencana distribusi kepada
pemilik
26

Jika entitas telah mengklasifikasikan suatu aset (atau kelompok lepasan) sebagai dikuasai untuk dijual atau sebagai
dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik, tetapi kriteria di paragraf 7-9 (untuk dikuasai untuk dijual) atau
pada paragraf 12A (untuk dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik) tidak lagi dipenuhi, maka entitas
menghentikan pengklasifikasian aset (atau kelompok lepasan) tersebut sebagai dikuasai untuk dijual atau dikuasai
untuk didistribusikan kepada pemilik (secara berurutan). Dalam hal tersebut, entitas mengikuti pedoman dalam
paragraf 27-29 untuk mencatat perubahan ini, kecuali jika paragraf 26A diterapkan.

26A

Jika entitas mereklasifikasi aset (atau kelompok lepasan) secara langsung dari dikuasai untuk dijual menjadi
dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik, atau secara langsung dari dikuasai untuk didistribusikan
kepada pemilik menjadi dikuasai untuk dijual, maka perubahan pada klasifikasi ini dianggap sebagai
kelanjutan dari rencana awal pelepasan. Entitas:

27

(a)

tidak mengikuti pedoman pada paragraf 27-29 untuk mencatat perubahan ini. Entitas menerapkan
persyaratan klasifikasi, penyajian, dan pengukuran pada Pernyataan ini yang berlaku untuk metode
pelepasan baru tersebut.

(b)

mengukur aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) dengan mengikuti persyaratan dalam paragraf
15 (jika direklasifikasi sebagai dikuasai untuk dijual) atau 15A (jika direklasifikasi sebagai dikuasai
untuk didistribusikan kepada pemilik) dan mengakui setiap pengurangan atau kenaikan pada nilai
wajar dikurangi biaya untuk menjual/biaya untuk mendistribusikan aset tidak lancar (atau kelompok
lepasan) dengan mengikuti persyaratan pada paragraf 20-25.

(c)

tidak mengubah tanggal klasifikasi sesuai dengan paragraf 8 dan 12A. Hal ini tidak menghalangi
perpanjangan periode yang disyaratkan untuk menyelesaikan penjualan atau pendistribusian kepada
pemilik jika kondisi dalam paragraf 9 dipenuhi.

Entitas mengukur aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang dihentikan pengklasifikasiannya sebagai
dikuasai untuk dijual atau dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik (atau dihentikan
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pengklasifikasiannya dalam kelompok lepasan yang dikuasai untuk dijual atau dikuasai untuk didistribusikan
kepada pemilik) pada yang lebih rendah antara:
(a)

jumlah tercatatnya sebelum aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk
dijual atau sebagai dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik, disesuaikan dengan depresiasi,
amortisasi, atau revaluasi yang telah diakui jika aset (atau kelompok lepasan) tersebut tidak
diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik,
dan

(b)

jumlah terpulihkan pada tanggal keputusan selanjutnya untuk tidak menjual atau mendistribusikan.5

28

Entitas memasukkan penyesuaian yang disyaratkan pada jumlah tercatat aset tidak lancar yang dihentikan
untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik dalam
laba rugi6 dari operasi yang dilanjutkan pada periode di mana masing-masing kriteria dalam paragraf 7-9
atau 12A tidak lagi dipenuhi. Laporan keuangan untuk periode sejak klasifikasi sebagai dikuasai untuk
dijual atau dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik diubah jika kelompok lepasan atau aset tidak lancar
tidak lagi diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik
merupakan entitas anak, operasi bersama, ventura bersama, entitas asosiasi, atau bagian dari kepentingan
dalam ventura bersama atau entitas asosiasi. Entitas menyajikan penyesuaian tersebut pada pos yang sama
dalam laporan penghasilan komprehensif yang digunakan untuk menyajikan laba rugi, jika ada, yang diakui
sesuai paragraf 37.

29

Jika entitas memindahkan suatu aset atau liabilitas individual dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan
sebagai dikuasai untuk dijual, maka sisa aset dan liabilitas dari kelompok lepasan untuk dijual tersebut terus
diukur sebagai suatu kelompok hanya jika kelompok tersebut memenuhi kriteria pada paragraf 7-9. Jika entitas
memindahkan suatu aset atau liabilitas individual dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai
untuk didistribusikan kepada pemilik, maka sisa aset dan liabilitas dari kelompok lepasan untuk didistribusikan
tersebut terus diukur sebagai satu kelompok hanya jika kelompok tersebut memenuhi kriteria pada paragraf
12A. Jika tidak memenuhi kriteria, maka sisa aset tidak lancar dari kelompok lepasan yang secara individual
memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual (atau sebagai dikuasai untuk
didistribusikan kepada pemilik) diukur secara individual pada yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai
wajar dikurangi biaya untuk menjual (atau biaya untuk mendistribusikan) pada tanggal tersebut. Aset tidak lancar
yang tidak memenuhi kriteria dikuasai untuk dijual dihentikan untuk diklasifikasi sebagai dikuasai untuk dijual
sesuai dengan paragraf 26. Setiap aset tidak lancar yang tidak memenuhi kriteria dikuasai untuk didistribusikan
kepada pemilik dihentikan klasifikasinya sebagai dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik sesuai dengan
paragraf 26.

Penyajian dan pengungkapan
30

Entitas menyajikan dan mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan
untuk mengevaluasi dampak keuangan dari operasi yang dihentikan dan pelepasan aset tidak lancar
(atau kelompok lepasan).

Penyajian operasi yang dihentikan
31

Komponen suatu entitas terdiri dari operasi dan arus kas yang dapat dibedakan secara jelas, untuk tujuan
operasional dan pelaporan keuangan, dari komponen lain dalam entitas. Dengan kata lain, komponen entitas
akan terdiri dari unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang dikuasai untuk digunakan.

32

Operasi yang dihentikan adalah komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai
dikuasai untuk dijual, dan

33

(a)

merepresentasikan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah,

(b)

merupakan bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area
geografis operasi utama yang terpisah, atau

(c)

merupakan entitas anak yang diakuisisi secara khusus dengan tujuan dijual kembali.

Entitas mengungkapkan:
(a)

5

6

8

suatu jumlah tunggal dalam laporan penghasilan komprehensif yang terdiri dari total :

Jika aset tidak lancar adalah bagian dari unit penghasil kas, maka jumlah terpulihkan adalah jumlah tercatat yang akan diakui
setelah alokasi rugi penurunan nilai dari unit penghasil kas sesuai dengan PSAK i236.
Kecuali aset tersebut adalah aset tetap atau aset takberwujud yang telah direvaluasi sesuai dengan PSAK i216 atau PSAK i238
sebelum diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual, dalam kasus dimana penyesuaian diperlakukan sebagai kenaikan atau
penurunan revaluasi.
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(b)

(i)

laba atau rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan

(ii)

laba atau rugi setelah pajak yang diakui dalam pengukuran ke nilai wajar dikurangi biaya
untuk menjual atau pelepasan aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi
yang dihentikan.

analisis atas jumlah tunggal dalam huruf (a) terhadap:
(i)

pendapatan, beban, dan laba atau rugi sebelum pajak dari operasi yang dihentikan;

(ii)

beban pajak penghasilan yang terkait sebagaimana disyaratkan PSAK i212 paragraf
81(h);

(iii)

keuntungan atau kerugian yang diakui dalam pengukuran ke nilai wajar dikurangi biaya
untuk menjual atau pelepasan aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi
yang dihentikan; dan

(iv)

beban pajak penghasilan yang terkait sebagaimana diisyaratkan PSAK i212 paragraf
81(h).

Analisis tersebut dapat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau laporan penghasilan
komprehensif. Jika analisis tersebut disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif, maka
disajikan dalam bagian yang diidentifikasi sebagai terkait dengan operasi yang dihentikan, yaitu
disajikan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Analisis ini tidak disyaratkan untuk
kelompok lepasan yang merupakan entitas anak yang baru diakuisisi yang memenuhi kriteria
sebagai dikuasai untuk dijual dalam akuisisi (lihat paragraf 11).
(c)

arus kas neto yang dapat diatribusikan pada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari operasi
yang dihentikan. Pengungkapan ini dapat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau dalam
laporan keuangan. Pengungkapan ini tidak diisyaratkan untuk kelompok lepasan yang merupakan
entitas anak yang baru diakuisisi yang memenuhi kriteria sebagai dikuasai untuk dijual pada saat
akuisisi (lihat paragraf 11).

(d)

jumlah penghasilan dari operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan yang dapat
diatribusikan pada pemilik entitas induk. Pengungkapan ini dapat disajikan dalam catatan atas
laporan keuangan atau laporan penghasilan komprehensif.

33A

Jika entitas menyajikan item laba atau rugi dalam laporan terpisah sebagaimana dijelaskan dalam PSAK i201
(yang diamendemen pada tahun 2011) paragraf 10A, maka bagian yang diidentifikasi sebagai terkait dengan
operasi yang dihentikan disajikan dalam laporan terpisah tersebut.

34

Entitas menyajikan kembali pengungkapan yang diatur di paragraf 33 untuk periode sajian sebelumnya dalam
laporan keuangan sehingga pengungkapan tersebut terkait dengan seluruh operasi yang telah dihentikan pada
akhir periode pelaporan untuk periode sajian paling akhir.

35

Penyesuaian dalam periode berjalan atas jumlah yang sebelumnya disajikan dalam operasi yang dihentikan,
yang secara langsung terkait dengan pelepasan operasi yang dihentikan pada periode sebelumnya,
diklasifikasikan secara terpisah dalam operasi yang dihentikan. Sifat dan jumlah penyesuaian tersebut
diungkapkan. Contoh keadaan di mana penyesuaian tersebut dapat timbul, termasuk sebagai berikut:
(a)

keputusan penyelesaian ketidakpastian yang timbul dari persyaratan transaksi pelepasan, seperti
penyelesaian penyesuaian harga beli dan masalah indemnifikasi dengan pembeli.

(b)

keputusan penyelesaian ketidakpastian yang timbul dari dan secara langsung terkait dengan operasi
dari komponen sebelum dilepaskan, seperti kewajiban terhadap lingkungan dan kewajiban jaminan
produk yang ditanggung oleh penjual.

(c)

penyelesaian kewajiban program imbalan pekerja yang penyelesaiannya terkait secara langsung
dengan transaksi pelepasan tersebut.

36

Jika entitas berhenti untuk mengklasifikasikan suatu komponen dari entitas sebagai dikuasai untuk dijual,
maka hasil operasi komponen tersebut yang sebelumnya disajikan dalam operasi yang dihentikan sesuai
dengan paragraf 33-35, direklasifikasi dan termasuk dalam penghasilan dari operasi yang dilanjutkan untuk
seluruh periode sajian. Jumlah untuk periode sebelumnya dijelaskan bahwa telah dilakukan penyajian
kembali.

36A

Entitas yang berkomitmen terhadap rencana penjualan yang mengakibatkan kehilangan pengendalian atas
entitas anak mengungkapkan informasi yang disyaratkan di paragraf 33–36 ketika entitas anak merupakan
kelompok lepasan yang memenuhi definisi sebagai operasi yang dihentikan sesuai dengan paragraf 32.
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Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan operasi yang
dilanjutkan
37

Setiap keuntungan atau kerugian dalam pengukuran kembali aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang
diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual, yang tidak memenuhi definisi operasi yang dihentikan,
dimasukkan dalam laba rugi dari operasi yang dilanjutkan.

Penyajian aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang
diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual
38

Entitas menyajikan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dan aset kelompok
lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan
posisi keuangan. Liabilitas dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual
disajikan secara terpisah dari liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas ini
tidak disalinghapuskan dan disajikan sebagai suatu jumlah tunggal. Kelas aset dan liabilitas utama yang
diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan
atau catatan atas laporan keuangan, kecuali diperkenankan oleh paragraf 39. Setiap penghasilan atau beban
kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terkait dengan aset tidak lancar (atau
kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual, disajikan secara terpisah.

39

Jika kelompok lepasan adalah entitas anak yang baru diakuisisi yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan
sebagai dikuasai untuk dijual pada saat akuisisi (lihat paragraf 11), maka pengungkapan untuk kelompok
aset dan liabilitas utama tidak diperlukan.

40

Entitas tidak mereklasifikasi atau menyajikan kembali jumlah sajian untuk aset tidak lancar atau untuk aset
dan liabilitas dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dalam laporan posisi
keuangan untuk periode sebelumnya, untuk mencerminkan pengklasifikasian dalam laporan posisi keuangan
periode s a j i a n p a l i n g a k h i r .

Pengungkapan tambahan
41

42

Untuk periode di mana aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) telah diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk
dijual atau telah dijual, entitas mengungkapkan informasi berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan:
(a)

deskripsi dari aset tidak lancar (atau kelompok lepasan);

(b)

deskripsi fakta dan keadaan dari penjualan atau yang mengarah pada pelepasan yang diperkirakan,
dan cara serta waktu pelepasan yang diperkirakan;

(c)

keuntungan atau kerugian yang diakui sesuai dengan paragraf 20-22 dan, jika tidak disajikan secara
terpisah dalam laporan penghasilan komprehensif, dijelaskan judul pos dalam laporan penghasilan
komprehensif yang di dalamnya terdapat keuntungan atau kerugian tersebut;

(d)

jika dapat diterapkan, segmen yang dilaporkan dari aset tidak lancar (atau kelompok lepasan)
disajikan sesuai dengan PSAK i105 Segmen Operasi.

Jika paragraf 26 atau 29 diterapkan, maka entitas mengungkapkan, dalam periode keputusan untuk mengubah
rencana penjualan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan), deskripsi fakta dan keadaan yang mengarah pada
keputusan tersebut dan dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode tersebut dan periode sajian
sebelumnya.

Ketentuan transisi
43

10

Pernyataan ini diterapkan secara prospektif terhadap aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang memenuhi
kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dan operasi yang memenuhi kriteria untuk
diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan setelah tanggal efektif Pernyataan ini. Entitas dapat
menerapkan persyaratan Pernyataan ini terhadap seluruh aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang
memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dan operasi yang memenuhi kriteria
untuk diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan setelah tanggal kapanpun sebelum tanggal efektif
Pernyataan ini, sepanjang penilaian dan informasi lain yang dibutuhkan untuk menerapkan Pernyataan ini
d i p e r o l e h pada saat kriteria tersebut p a d a a w a l n y a dipenuhi.
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Tanggal efektif
44

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang
dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005, maka fakta tersebut diungkapkan.

44A

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam SAK-I.
Selain itu, PSAK tersebut mengamendemen paragraf 3 dan 38, dan menambahkan paragraf 33A. Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen
tersebut diterapkan pada periode yang lebih dini tersebut.

44B

PSAK i227 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri (yang diamendemen pada
tahun 2008) menambahkan paragraf 33(d). Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i227 (amendemen
2008) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan pada periode yang lebih dini
tersebut. Amendemen diterapkan secara retrospektif.

44C

Paragraf 8A dan 36A ditambahkan oleh Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2008. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Penerapan
lebih dini diperkenankan. Akan tetapi, entitas tidak menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang
dimulai sebelum tanggal 1 Juli 2009 kecuali jika entitas juga menerapkan PSAK i227 (yang diamendemen
pada bulan Januari 2008). Jika entitas menerapkan amendemen tersebut sebelum tanggal 1 Juli 2009, maka
fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif sejak tanggal entitas
pertama kali menerapkan PSAK i105, sesuai dengan ketentuan transisi pada PSAK i227 (amendemen Januari
2008) paragraf 45.

44

Paragraf 5A, 12A dan 15A ditambahkan dan paragraf 8 diamendemen oleh ISAK i117 Distribusi Aset Nonkas
kepada Pemilik pada bulan November 2008. Amendemen tersebut diterapkan secara prospektif pada aset
tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk didistribusikan kepada
pemilik untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Penerapan retrospektif
tidak diperkenankan. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Juli 2009 maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan juga
menerapkan PSAK i103 Kombinasi Bisnis (yang direvisi pada tahun 2008), PSAK i227 (yang diamendemen
pada bulan Januari 2008) dan ISAK i117.

44E

Paragraf 5B ditambahkan oleh Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan April 2009. Entitas menerapkan
amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

44F

[Dihapus]

44G

PSAK i111 Pengaturan Bersama terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 28. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i111.

44H

PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen definisi nilai wajar dan
definisi jumlah terpulihkan dalam Lampiran A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan
PSAK i113.

44I

Penyajian Item Penghasilan Komprehensif Lain (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Juni 2011,
mengamendemen paragraf 33A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i201
yang diamendemen pada bulan Juni 2011.

44J

[Dihapus]

44K

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 5 dan menghapus paragraf 44F dan
44J. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

44L

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2012-2014, terbit pada bulan September 2014, mengamendemen paragraf
26-29 dan menambahkan paragraf 26A. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif sesuai dengan
PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk perubahan pada
metode pelepasan yang terjadi dalam periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

44M

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]
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Penarikan PSAK i235
45

12

Pernyataan ini menggantikan PSAK i235 Operasi dalam Penghentian.
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Lampiran A
Daftar istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i105.
unit penghasil kas

Kelompok terkecil aset teridentifikasi yang menghasilkan arus masuk kas yang sebagian
besar independen dari arus masuk kas dari aset atau kelompok aset lain.

komponen suatu entitas

Operasi dan arus kas yang dapat dipisahkan secara jelas, untuk tujuan operasi dan
pelaporan keuangan, dari komponen lain entitas.

biaya untuk menjual

Biaya inkremental yang secara langsung dapat diatribusikan pada pelepasan aset (atau
kelompok lepasan), selain biaya keuangan dan beban pajak penghasilan.

aset lancar

Entitas mengklasifikasikan suatu aset sebagai lancar ketika:

operasi yang dihentikan

(a)

entitas memperkirakan untuk merealisasikan aset atau bermaksud untuk
menjual atau memakai aset, dalam siklus operasi normal entitas;

(b)

entitas menguasai aset terutama untuk tujuan diperdagangkan;

(c)

entitas memperkirakan untuk merealisasikan aset dalam dua belas bulan setelah
periode pelaporan; atau

(d)

aset tersebut merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK i207), kecuali terdapat pembatasan untuk ditukarkan atau digunakan
untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya dalam dua belas bulan setelah
periode pelaporan.

Komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk
dijual dan:
(a)

merepresentasikan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah,

(b)

merupakan bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini
usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah, atau

(c)

merupakan entitas anak yang diakuisisi secara khusus dengan tujuan dijual
kembali.

kelompok lepasan

Suatu kelompok aset yang dilepaskan, dengan dijual atau cara lainnya, secara bersamasama sebagai kelompok dalam suatu transaksi tunggal, dan liabilitas yang berhubungan
secara langsung dengan aset tersebut yang akan dialihkan dalam transaksi tersebut. Dalam
kelompok ini termasuk goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis jika kelompok
ini adalah unit penghasil kas di mana goodwill telah dialokasikan sesuai dengan
persyaratan PSAK i236 Penurunan Nilai Aset (yang direvisi pada tahun 2004) paragraf
80–87 atau jika kelompok merupakan operasi dalam unit penghasil kas tersebut.

nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk
mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. (Lihat PSAK i113).

komitmen pembelian pasti

Suatu perjanjian dengan pihak yang tidak berelasi, mengikat kedua belah pihak dan
biasanya dapat dipaksakan secara legal, yang (a) memuat semua persyaratan yang
signifikan, termasuk harga dan waktu transaksi, dan (b) termasuk disinsentif untuk
wanprestasi yang besarnya memadai untuk para pihak untuk melakukan hal-hal yang
diperjanjikan menjadi sangat mungkin terjadi (highly probable).

sangat mungkin terjadi
(highly probable)

Secara signifikan lebih mungkin terjadi (more likely) daripada mungkin (probable).

aset tidak lancar

Aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar.
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mungkin terjadi
(probable)

Lebih mungkin terjadi daripada tidak.

jumlah terpulihkan

Nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan nilai pakai
dari suatu aset.

nilai pakai

Nilai kini dari arus kas masa depan estimasian yang diperkirakan timbul dari penggunaan
berlanjut aset dan dari pelepasannya pada akhir umur manfaatnya.

14
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Lampiran B
Tambahan aplikasi
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i105.

Perpanjangan periode yang diperlukan untuk menyelesaikan penjualan
B1

Sebagaimana dinyatakan di paragraf 9, perpanjangan periode yang diperlukan untuk menyelesaikan penjualan
tidak menghalangi aset (atau kelompok lepasan) untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual, jika
penundaan tersebut disebabkan oleh kejadian atau keadaan di luar kendali entitas dan terdapat bukti yang
memadai bahwa entitas tersebut tetap berkomitmen dengan rencana untuk menjual aset (atau kelompok
lepasan). Oleh karena itu, pengecualian persyaratan satu tahun di paragraf 8 diterapkan untuk situasi berikut
di mana peristiwa atau keadaan tersebut timbul:
(a)

(b)

(c)

pada tanggal entitas berkomitmen atas rencana untuk menjual aset tidak lancar (atau kelompok
lepasan), entitas memperkirakan secara rasional bahwa pihak lain (bukan pembeli) akan
memaksakan kondisi dalam pengalihan aset (atau kelompok lepasan) yang akan memperpanjang
periode yang diperlukan untuk menyelesaikan penjualan tersebut, dan:
(i)

tindakan yang diperlukan untuk merespon kondisi tersebut tidak dapat dilakukan sampai
dengan setelah komitmen pembelian pasti diperoleh, dan

(ii)

komitmen pembelian pasti sangat mungkin terjadi dalam satu tahun.

suatu entitas mendapatkan komitmen pembelian pasti dan, sebagai akibatnya, pembeli atau pihak
lain secara tidak terduga memaksakan kondisi dalam pengalihan aset tidak lancar (atau kelompok
lepasan) yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual yang akan
memperpanjang periode yang diperlukan untuk menyelesaikan penjualan tersebut, dan:
(i)

tindakan yang diperlukan untuk merespon kondisi tersebut telah dilakukan pada
waktunya, dan

(ii)

resolusi yang menguntungkan atas faktor penundaan tersebut sudah diperkirakan.

selama periode satu tahun awal, timbul keadaan yang sebelumnya dipertimbangkan kecil
kemungkinan, sebagai akibat, aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang sebelumnya
diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual tidak terjual sampai dengan akhir periode tersebut,
dan:
(i)

selama periode satu tahun awal, entitas telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk
merespon keadaan tersebut;

(ii)

aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) telah ditawarkan secara aktif pada harga yang
pantas, dengan mempertimbangan perubahan keadaan; dan

(iii)

kriteria di paragraf 7 dan 8 dipenuhi.
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Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
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DAFTAR ISI
paragraf

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i106
EKSPLORASI DAN EVALUASI SUMBER DAYA MINERAL
TUJUAN

1

RUANG LINGKUP

3

PENGAKUAN ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

6

Pengecualian sementara dari PSAK i208 paragraf 11 dan 12

6

PENGUKURAN ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

8

Pengukuran pada saat pengakuan

8

Elemen biaya perolehan aset eksplorasi dan evaluasi

9

Pengukuran setelah pengakuan

12

Perubahan kebijakan akuntansi

13

PENYAJIAN

15

Klasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi

15

Reklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi

17

PENURUNAN NILAI

18

Pengakuan dan pengukuran
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Penentuan level aset eksplorasi dan evaluasi untuk penilaian penurunan nilai
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23

TANGGAL EFEKTIF

26

KETENTUAN TRANSISI

27

A Definisi istilah

2
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i106 Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral (PSAK i106) terdiri dari
paragraf 1–27 dan Lampiran A. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak tebal
mengatur prinsip utama. Definisi istilah dalam Lampiran A dicetak miring saat pertama kali muncul dalam Pernyataan
ini. Definisi istilah lainnya dijelaskan dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional. PSAK i106 harus
dibaca dalam konteks tujuannya, dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi
ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i106
Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
Tujuan
1

Tujuan PSAK ini adalah untuk menetapkan pelaporan keuangan atas eksplorasi dan evaluasi sumber daya
mineral.

2

Secara khusus PSAK ini mensyaratkan:
(a)

pengembangan terbatas atas praktik akuntansi yang ada untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi.

(b)

entitas yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi, untuk menilai apakah aset tersebut mengalami
penurunan nilai sesuai dengan PSAK ini dan mengukur setiap penurunan nilai sesuai dengan PSAK
i236 Penurunan Nilai Aset.

(c)

pengungkapan yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari eksplorasi dan
evaluasi sumber daya mineral dalam laporan keuangan entitas dan membantu pengguna laporan
keuangan untuk memahami jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan dari setiap aset
eksplorasi dan evaluasi yang diakui.

Ruang lingkup
3

Entitas menerapkan PSAK ini terhadap pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi.

4

PSAK ini tidak mengatur aspek akuntansi lain dari entitas yang melakukan eksplorasi dan evaluasi sumber
daya mineral.

5

Entitas tidak menerapkan PSAK ini untuk pengeluaran yang terjadi:
(a)

sebelum eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, seperti pengeluaran yang terjadi sebelum
entitas memperoleh hak legal untuk mengeksplorasi suatu wilayah spesifik.

(b)

setelah dapat dibuktikan kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi
Pengecualian sementara dari PSAK i208 paragraf 11 dan 12
6

Ketika mengembangkan kebijakan akuntansinya, entitas yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi
menerapkan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 10.

7

PSAK i208 paragraf 11 dan 12 menetapkan sumber persyaratan dan panduan otoritatif yang perlu
dipertimbangkan oleh manajemen dalam mengembangkan suatu kebijakan akuntansi untuk suatu item jika
tidak ada SAK yang diterapkan secara spesifik terhadap item tersebut. Bergantung pada paragraf 9 dan 10,
PSAK ini mengecualikan entitas dari penerapan paragraf tersebut terhadap kebijakan akuntansinya untuk
pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi.

Pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi
Pengukuran pada saat pengakuan
8

Aset eksplorasi dan evaluasi diukur pada biaya perolehan.

Elemen biaya perolehan aset eksplorasi dan evaluasi
9

4

Entitas menentukan kebijakan akuntansi yang mengatur pengeluaran yang diakui sebagai aset eksplorasi dan
evaluasi dan menerapkannya secara konsisten. Dalam menentukan kebijakan akuntansi tersebut, entitas
mempertimbangkan tingkat pengeluaran yang dapat dikaitkan dengan penemuan sumber daya mineral
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spesifik. Berikut contoh pengeluaran yang dapat termasuk dalam pengukuran awal aset eksplorasi dan evaluasi
(tidak terbatas hanya pada daftar berikut):
(a)

perolehan hak untuk eksplorasi;

(b)

kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;

(c)

pengeboran eksplorasi;

(d)

pemaritan;

(e)

pengambilan contoh; dan

(f)

aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber
daya mineral.

10

Pengeluaran yang terkait dengan pengembangan sumber daya mineral tidak diakui sebagai aset eksplorasi dan
evaluasi. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dan PSAK i238 Aset Takberwujud memberikan panduan
pengakuan aset yang timbul dari pengembangan.

11

Sesuai dengan PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi, entitas mengakui setiap
kewajiban untuk pemindahan dan restorasi yang terjadi selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari
pelaksanaan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.

Pengukuran setelah pengakuan
12

Setelah pengakuan, entitas menerapkan salah satu model biaya atau model revaluasi atas aset eksplorasi dan
evaluasi. Jika entitas menerapkan model revaluasi (model dalam PSAK i216 Aset Tetap atau model dalam
PSAK i238), maka entitas menerapkan secara konsisten dengan klasifikasi atas aset tersebut (lihat paragraf
15).

Perubahan kebijakan akuntansi
13

Entitas dapat mengubah kebijakan akuntansinya atas pengeluaran eksplorasi dan evaluasi jika
perubahan tersebut membuat laporan keuangan menjadi lebih relevan bagi kebutuhan pengguna
laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dan andal, atau lebih andal dan relevan bagi
kebutuhan pengambilan keputusan. Entitas mempertimbangkan relevansi dan keandalan dengan
menggunakan kriteria dalam PSAK i208.

14

Untuk menjustifikasi perubahan kebijakan akuntansi atas pengeluaran evaluasi dan eksplorasi, entitas
menunjukkan bahwa perubahan tersebut membawa laporan keuangan semakin mendekati kriteria dalam PSAK
i208, namun perubahan tersebut tidak perlu mencapai kepatuhan penuh atas kriteria tersebut.

Penyajian
Klasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi
15

Entitas mengklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi sebagai berwujud atau takberwujud sesuai dengan sifat
aset yang diperoleh dan menerapkan klasifikasi tersebut secara konsisten.

16

Beberapa aset eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai takberwujud (misalnya hak pengeboran),
sedangkan yang lain sebagai berwujud (misalnya kendaraan dan drilling rigs). Sepanjang aset berwujud
digunakan untuk mengembangkan aset takberwujud, jumlah yang mencerminkan penggunaan tersebut
merupakan bagian dari biaya perolehan aset takberwujud. Namun demikian, penggunaan aset berwujud untuk
mengembangkan aset takberwujud tidak mengubah aset berwujud menjadi aset takberwujud.

Reklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi
17

Suatu aset tidak lagi diklasifikasikan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi ketika dapat dibuktikan kelayakan
teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan
nilainya, dan setiap rugi penurunan nilai diakui, sebelum direklasifikasi.
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Penurunan nilai
Pengakuan dan pengukuran
18

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa
jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Jika fakta dan
kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihkan, maka entitas mengukur,
menyajikan, dan mengungkapkan setiap rugi penurunan nilai sesuai dengan PSAK i236, kecuali
sebagaimana yang dijelaskan di paragraf 21.

19

Hanya untuk tujuan aset eksplorasi dan evaluasi, diterapkan paragraf 20 PSAK ini, bukan PSAK i236 paragraf
8–17, ketika mengidentifikasi apakah aset eksplorasi dan evaluasi mungkin mengalami penurunan nilai.
Paragraf 20 menggunakan istilah “aset” namun diterapkan sama untuk memisahkan aset eksplorasi dan
evaluasi atau unt penghasil kas.

20

Satu atau lebih fakta dan keadaan berikut mengindikasikan bahwa entitas harus menguji apakah aset eksplorasi
dan evaluasi mengalami penurunan nilai (tidak terbatas pada daftar berikut):
(a)

periode entitas memiliki hak melakukan eksplorasi dalam suatu wilayah spesifik telah kedaluarsa
selama periode tersebut atau akan kedaluarsa dalam waktu dekat, dan diperkirakan tidak diperbarui.

(b)

pengeluaran substantif untuk eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral lebih lanjut dalam wilayah
spesifik tidak dianggarkan atau direncanakan.

(c)

eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral dalam wilayah spesifik tidak menunjukkan penemuan
kuantitas sumber daya mineral yang layak secara komersial dan entitas telah memutuskan untuk
menghentikan aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral tersebut dalam wilayah spesifik
tersebut.

(d)

keberadaan data yang cukup mengindikasikan bahwa, meskipun pengembangan pada suatu wilayah
spesifik mungkin dilanjutkan, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi tidak mungkin dipulihkan
seluruhnya dari keberhasilan pengembangan atau melalui penjualan.

Pada kasus tersebut, atau kasus yang serupa, entitas melakukan pengujian atas penurunan nilai sesuai dengan
PSAK i236. Setiap rugi penurunan nilai diakui sebagai beban sesuai dengan PSAK i236.

Penentuan level aset eksplorasi dan evaluasi untuk penilaian
penurunan nilai
21

Entitas menentukan suatu kebijakan akuntansi untuk mengalokasikan aset eksplorasi dan evaluasi ke
unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas untuk tujuan penilaian aset yang mengalami
penurunan nilai. Setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang menerima alokasi
aset eksplorasi dan evaluasi tidak lebih besar dari segmen operasi yang ditentukan sesuai dengan PSAK
i108 Segmen Operasi.

22

Level yang diidentifikasi oleh entitas untuk tujuan pengujian penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi
dapat terdiri dari satu atau lebih unit penghasil kas.

Pengungkapan
23

Entitas mengungkapkan informasi yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang diakui dalam
laporan keuangan yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.

24

Untuk memenuhi paragraf 23, entitas mengungkapkan:

25

6

(a)

kebijakan akuntansi atas pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan atas aset
eksplorasi dan evaluasi.

(b)

jumlah aset, liabilitas, penghasilan dan beban, dan arus kas operasi dan arus kas investasi yang timbul
dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.

Entitas memperlakukan aset eksplorasi dan evaluasi sebagai kelas aset yang terpisah dan membuat
pengungkapan yang disyaratkan PSAK i216 atau PSAK i238 secara konsisten sebagaimana klasifikasi aset
tersebut.

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i106

Tanggal efektif
26

Entitas menerapkan PSAK ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2012. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan PSAK ini untuk periode yang dimulai sebelum
tanggal 1 Januari 2006, maka fakta tersebut diungkapkan.

26A

Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK-I, terbit pada tahun 2018, mengamendemen
paragraf 10. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diizinkan jika pada saat yang sama entitas juga menerapkan
seluruh amendemen lain yang dibuat oleh Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAKI. Entitas menerapkan amendemen PSAK i106 secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Namun, jika entitas menentukan bahwa penerapan
retrospektif tidak praktis atau akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan, entitas menerapkan
amendemen PSAK i106 dengan mengacu pada paragraf 23–28, 50–53, dan 54F dari PSAK i208.

Ketentuan transisi
27

Jika persyaratan tertentu di paragraf 18 tidak praktis diterapkan untuk memberikan informasi komparatif yang
terkait dengan periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2006, maka entitas mengungkapkan
fakta tersebut. PSAK i208 menjelaskan definisi “tidak praktis”.
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Lampiran A
Definisi Istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i106.

8

aset eksplorasi dan
evaluasi

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang diakui sebagai aset sesuai dengan
kebijakan akuntansi entitas.

pengeluaran eksplorasi
dan evaluasi

Pengeluaran yang terjadi pada entitas yang terkait dengan eksplorasi dan evaluasi
sumber daya mineral sebelum dapat dibuktikan kelayakan teknis dan komersial atas
penambangan sumber daya mineral.

eksplorasi dan evaluasi
sumber daya mineral

Pencarian sumber daya mineral, termasuk mineral, minyak, gas alam and sumber
daya alam lain yang tidak dapat diperbarui setelah entitas memperoleh hak legal
untuk eksplorasi pada suatu wilayah spesifik, sebagaimana penetapan kelayakan
teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.
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Instrumen Keuangan: Pengungkapan
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RUANG LINGKUP
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KELAS INSTRUMEN KEUANGAN DAN LEVEL PENGUNGKAPAN
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2
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan (PSAK i107) terdiri dari
paragraf 1–45 dan Lampiran A – B. Semua paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak
tebal menyatakan prinsip utama. Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pada saat pertama
kali muncul dalam Pernyataan ini. Definisi istilah lain diberikan dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan
Internasional. PSAK i107 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan memberikan dasar pemilihan dan
penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan secara eksplisit.
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PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i107
INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN
Tujuan
1

2

Tujuan PSAK ini adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan
yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi:
(a)

signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas; dan

(b)

sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan di mana entitas terekspos selama
periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut.

Prinsip dalam PSAK ini melengkapi prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset keuangan dan
liabilitas keuangan dalam PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK i109 Instrumen Keuangan.

Ruang lingkup
3

PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:
(a)

kepentingan pada entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama yang dicatat sesuai dengan
PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK i227 Laporan Keuangan Tersendiri atau
PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Akan tetapi, dalam beberapa
kasus, PSAK i110, PSAK i227 atau PSAK i228 mensyaratkan atau mengizinkan entitas untuk
mencatat penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama menggunakan
PSAK i109; dalam kasus tersebut, entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK ini dan, untuk
kepentingan yang diukur pada nilai wajar, persyaratan dalam PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar.
Entitas juga menerapkan PSAK ini pada seluruh derivatif yang terkait dengan kepentingan pada
entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama kecuali derivatif tersebut memenuhi definisi
instrumen ekuitas dalam PSAK i232.

(b)

hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan pekerja yang diatur dalam
PSAK i219 Imbalan Pekerja.

(c)

[dihapus]

(d)

kontrak asuransi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i104 Kontrak Asuransi. Akan tetapi,
PSAK ini diterapkan pada derivatif yang melekat pada kontrak asuransi jika PSAK i109
mensyaratkan entitas untuk mencatat kontrak asuransi dan derivatif secara terpisah. Selanjutnya,
penerbit menerapkan PSAK ini pada kontrak jaminan keuangan (financial guarantee contracts)
jika penerbit menerapkan PSAK i109 dalam pengakuan dan pengukuran kontrak tersebut, namun
penerbit menerapkan PSAK i104 jika penerbit memilih untuk menerapkan PSAK i104 dalam
pengakuan dan pengukurannya sesuai dengan PSAK i104 paragraf 4(d);

(e)

instrumen, kontrak, dan kewajiban keuangan dalam transaksi pembayaran berbasis saham
berdasarkan PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham berlaku, tetapi PSAK ini diterapkan pada
kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK i109.

(f)

instrumen yang disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK
i232 paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.

4

PSAK ini diterapkan pada instrumen keuangan yang diakui dan yang tidak diakui. Instrumen keuangan yang
diakui termasuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK i109. Instrumen keuangan
yang tidak diakui termasuk beberapa instrumen keuangan yang meskipun di luar ruang lingkup PSAK i109
namun termasuk dalam ruang lingkup PSAK ini.

5

PSAK ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan dalam ruang lingkup
PSAK i109.

5A

Persyaratan pengungkapan risiko kredit dalam paragraf 35A-35N diterapkan terhadap hak yang disebutkan
dalam PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dicatat sesuai dengan PSAK i109 untuk
tujuan mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Referensi terhadap aset keuangan dan liabilitas
keuangan dalam paragraf ini termasuk hak tersebut kecuali ditentukan lain.

4
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Kelas instrumen keuangan dan level pengungkapan
6

Jika PSAK ini mensyaratkan pengungkapan berdasarkan kelas instrumen keuangan, maka entitas
mengelompokkan instrumen keuangan menjadi kelas-kelas sesuai dengan sifat informasi yang diungkapkan
dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Entitas menyediakan informasi yang
cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan
7

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan.

Laporan posisi keuangan
Kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan
8

Jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana ditetapkan dalam PSAK i109, diungkapkan baik
dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan:
(a)

aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, menunjukkan secara terpisah (i) aset
keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan
awal atau selanjutnya sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.7.1 dan (ii) aset keuangan yang secara
wajib diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK i109.

(b)-(d)

[Dihapus]

(e)

liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, menunjukkan secara terpisah (i)
liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat awal
atau selanjutnya sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.7.1 dan (ii) liabilitas keuangan yang
memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan dalam PSAK i109.

(f)

aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

(g)

liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(h)

aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, menunjukkan secara
terpisah (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
sesuai dengan PSAK i109 paragraf 4.1.2A dan (ii) investasi pada instrumen ekuitas ditetapkan
untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada pengakuan awal sesuai
dengan PSAK i109 paragraf 5.7.5.

Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi
9

Jika entitas telah menetapkan suatu aset keuangan (atau kelompok aset keuangan) untuk diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi yang seharusnya dapat diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
atau biaya perolehan diamortisasi, maka entitas mengungkapkan:
(a)

eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lihat paragraf 36(a)) dari aset keuangan (atau kelompok
aset keuangan) pada akhir periode pelaporan.

(b)

jumlah dari suatu derivatif kredit terkait atau instrumen serupa yang memitigasi eksposur
maksimum untuk risiko kredit (lihat paragraf 36(b)).

(c)

jumlah perubahan, selama periode dan secara kumulatif, nilai wajar aset keuangan (atau kelompok
aset keuangan) yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit atas aset keuangan yang
ditentukan:
(i)

sebagai jumlah perubahan nilai wajar yang tidak dapat diatribusikan pada perubahan
kondisi pasar yang menimbulkan risiko pasar; atau

(ii)

menggunakan metode alternatif yang diyakini entitas lebih menggambarkan secara
jujur jumlah perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko
kredit atas aset.

Perubahan kondisi pasar yang menimbulkan risiko pasar termasuk perubahan suku bunga
terobservasi (acuan), harga komoditas, kurs valuta asing, atau indeks harga atau tarif.
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(d)
10

10A

11

jumlah perubahan nilai wajar dari suatu derivatif kredit terkait atau instrumen serupa yang terjadi
selama periode dan secara kumulatif sejak aset keuangan ditetapkan.

Jika entitas telah menetapkan suatu liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai
dengan PSAK i109 paragraf 4.2.2 dan disyaratkan untuk menyajikan dampak perubahan risiko kredit liabilitas
tersebut dalam penghasilan komprehensif lain (lihat PSAK i109 paragraf 5.7.7), maka entitas
mengungkapkan:
(a)

jumlah perubahan, secara kumulatif, dalam nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan
pada perubahan risiko kredit atas liabilitas tersebut (lihat PSAK i109 paragraf B5.7.13-B5.7.20
untuk pedoman dalam menentukan dampak perubahan risiko kredit liabilitas).

(b)

perbedaan antara jumlah tercatat liabilitas keuangan dan jumlah yang disyaratkan secara
kontraktual bagi entitas untuk dibayar pada saat jatuh tempo kepada pemegang kewajiban tersebut.

(c)

pengalihan keuntungan atau kerugian kumulatif dalam ekuitas selama periode termasuk alasan atas
pengalihan tersebut.

(d)

jika liabilitas dihentikan pengakuannya selama periode, jumlah (jika ada) disajikan dalam
penghasilan komprehensif lain yang direalisasikan pada penghentian pengakuan.

Jika entitas telah menetapkan suatu liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan
PSAK i109 paragraf 4.2.2 dan disyaratkan untuk menyajikan semua perubahan nilai wajar liabilitas tersebut
(termasuk dampak perubahan risiko kredit liabilitas) dalam laba rugi (lihat PSAK i109 paragraf 5.7.7 dan
5.7.8), maka entitas mengungkapkan:
(a)

jumlah perubahan, selama periode dan secara kumulatif, dalam nilai wajar liabilitas keuangan yang
dapat diatribusikan pada perubahan atas risiko kredit liabilitas (lihat PSAK i109 paragraf
B5.7.13 – B5.7.20 untuk pedoman dalam menentukan dampak perubahan risiko kredit liabilitas);
dan

(b)

selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan dan jumlah yang disyaratkan secara kontraktual
bagi entitas untuk dibayar pada saat jatuh tempo kepada pemegang kewajiban tersebut.

Entitas juga mengungkapkan:
(a)

deskripsi rinci atas metode yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam PSAK i109
paragraf 9(c), 10(a) dan 10A(a) dan paragraf 5.7.7(a), termasuk penjelasan mengapa metode
tersebut sesuai.

(b)

jika entitas meyakini bahwa, baik dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan
keuangan, pengungkapan yang memenuhi persyaratan dalam PSAK i109 paragraf 9(c), 10(a) atau
10A(a) atau paragraf 5.7.7(a), tidak menyajikan secara tepat perubahan nilai wajar aset keuangan
atau liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit, maka alasan yang
menghasilkan kesimpulan tersebut dan faktor yang dianggap relevan diungkapkan.

(c)

deskripsi rinci atas metodologi yang digunakan untuk menentukan apakah menyajikan dampak
perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain menghasilkan atau
memperbesar accounting mismatch dalam laba rugi (lihat PSAK i109 paragraf 5.7.7 dan 5.7.8).
Jika entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak perubahan risiko kredit liabilitas dalam laba rugi
(lihat PSAK i109 paragraf 5.7.8), pengungkapan harus mencakup deskripsi rinci atas hubungan
ekonomik yang dideskripsikan dalam PSAK i109 paragraf PP5.7.6.

Investasi pada instrumen ekuitas ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain
11A

6

Jika suatu entitas menetapkan investasi pada instrumen ekuitas untuk diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain, seperti diizinkan oleh PSAK i109 paragraf 5.7.5, maka entitas
mengungkapkan:
(a)

investasi pada instrumen ekuitas manakah yang telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain.

(b)

alasan untuk menggunakan penyajian alternatif.

(c)

nilai wajar dari setiap investasi pada akhir periode pelaporan.

(d)

dividen yang diakui selama periode, menunjukkan secara terpisah yang terkait dengan investasi
yang dihentikan pengakuannya selama periode pelaporan dan yang terkait dengan investasi yang
dimiliki pada akhir periode pelaporan.
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(e)
11B

setiap pengalihan keuntungan atau kerugian kumulatif dalam ekuitas selama periode termasuk
alasan pengalihan tersebut.

Jika entitas menghentikan pengakuan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain selama periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan:
(a)

alasan untuk melepaskan investasi.

(b)

nilai wajar investasi pada tanggal penghentian pengakuan.

(c)

keuntungan atau kerugian kumulatif atas pelepasan.

Reklasifikasi
12–12A [Dihapus]
12B

12C

12D

13

Entitas mengungkapkan jika, dalam periode pelaporan berjalan atau sebelumnya, entitas telah mereklasifikasi
aset keuangan sesuai dengan PSAK i109 paragraf 4.4.1. Untuk setiap peristiwa tersebut, maka entitas
mengungkapkan:
(a)

tanggal reklasifikasi.

(b)

penjelasan rinci tentang perubahan dalam model bisnis dan deskripsi kualitatif atas dampak
reklasifikasi tersebut terhadap laporan keuangan entitas.

(c)

jumlah yang direklasifikasi ke dalam dan ke luar dari setiap kategori.

Untuk setiap periode pelaporan setelah reklasifikasi sampai penghentian pengakuan, entitas mengungkapkan
aset yang direklasifikasi keluar dari kategori nilai wajar melalui laba rugi sehingga aset tersebut diukur pada
biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai
dengan PSAK i109 paragraf 4.4.1:
(a)

suku bunga efektif ditentukan pada tanggal reklasifikasi; dan

(b)

pendapatan bunga diakui.

Jika, sejak tanggal pelaporan tahunan terakhir, entitas telah mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori
nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori aset keuangan diukur pada biaya
perolehan diamortisasi, atau keluar dari nilai wajar melalui laba rugi menjadi aset keuangan diukur pada biaya
perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka entitas
mengungkapkan:
(a)

nilai wajar aset keuangan pada akhir periode pelaporan; dan

(b)

keuntungan atau kerugian nilai wajar yang seharusnya telah diakui dalam laba rugi atau penghasilan
komprehensif lain selama periode pelaporan jika aset keuangan tidak direklasifikasi.

[Dihapus]

Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan
13A

Pengungkapan dalam paragraf 13B–13E melengkapi persyaratan pengungkapan lain dari PSAK ini dan
disyaratkan untuk seluruh instrumen keuangan yang diakui yang disalinghapuskan sesuai dengan PSAK i232
paragraf 42. Pengungkapan ini juga berlaku untuk instrumen keuangan yang diakui yang tunduk pada
pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan (enforceable master netting
arrangement) atau perjanjian serupa, terlepas dari apakah perjanjian tersebut disalinghapuskan sesuai dengan
PSAK i232 paragraf 42.

13B

Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi
dampak atau potensi dampak perjanjian neto (netting arrangement) terhadap posisi keuangan entitas. Hal ini
termasuk dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan yang diakui
dan liabilitas keuangan yang diakui entitas yang termasuk dalam ruang lingkup paragraf 13A.

13C

Untuk memenuhi tujuan paragraf 13B, entitas mengungkapkan, pada akhir periode pelaporan, informasi
kuantitatif berikut secara terpisah untuk aset keuangan diakui dan liabilitas keuangan diakui yang termasuk
dalam ruang lingkup paragraf 13A:
(a)

jumlah bruto aset keuangan yang diakui dan liabilitas keuangan yang diakui tersebut;

(b)

jumlah yang disalinghapuskan sesuai dengan kriteria dalam PSAK i232 paragraf 42 ketika
menentukan jumlah neto yang disajikan dalam laporan posisi keuangan;

(c)

jumlah neto yang disajikan dalam laporan posisi keuangan;
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(d)

jumlah yang tunduk pada pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang dapat
dipaksakan atau perjanjian serupa yang tidak termasuk dalam paragraf 13C(b), termasuk
(i)

jumlah terkait dengan instrumen keuangan diakui yang tidak memenuhi sebagian atau
seluruh kriteria saling hapus dalam PSAK i232 paragraf 42; dan

(ii)

jumlah terkait dengan agunan keuangan (termasuk agunan kas); dan

(e)

jumlah neto setelah mengurangkan jumlah (d) dari jumlah (c) di atas.

Informasi yang disyaratkan oleh paragraf ini disajikan dalam format tabel, secara terpisah untuk aset
keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali terdapat format lain yang lebih sesuai.
13D

Jumlah total yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 13C(d) untuk instrumen dibatasi sesuai dengan jumlah
dalam paragraf 13C(c) untuk instrumen tersebut.

13E

Entitas menyajikan deskripsi mengenai hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan yang diakui dan
liabilitas keuangan yang diakui entitas yang tunduk pada pengaturan induk yang dapat dipaksakan untuk
menyelesaikan secara neto atau perjanjian serupa yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 13C(d), termasuk
sifat dari hak-hak tersebut.

13F

Jika informasi yang disyaratkan oleh paragraf 13B–13E diungkapkan dalam lebih dari satu catatan atas
laporan keuangan, maka entitas saling referensi silang antara catatan-catatan tersebut.

Agunan
14

15

Entitas mengungkapkan:
(a)

jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas
kontingensi, termasuk jumlah yang telah direklasifikasi sesuai dengan PSAK i109
paragraf 3.2.23(a); dan

(b)

syarat dan ketentuan yang terkait dengan penjaminan tersebut.

Jika entitas memiliki agunan (aset keuangan atau aset nonkeuangan) dan diizinkan untuk menjual atau
menjaminkan kembali agunan tersebut tanpa didahului gagal bayar oleh pemilik agunan, maka entitas
mengungkapkan:
(a)

nilai wajar agunan yang dimiliki;

(b)

nilai wajar dari setiap agunan yang dijual atau dijaminkan kembali, dan apakah entitas
berkewajiban untuk mengembalikan agunan tersebut; dan

(c)

syarat dan kondisi yang terkait dengan penggunaan agunan tersebut.

Akun penyisihan kerugian kredit
16

[Dihapus]

16A

Jumlah tercatat aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan
PSAK i109 paragraf 4.1.2A tidak dikurangi dengan penyisihan kerugian dan entitas tidak menyajikan
penyisihan kerugian secara terpisah dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang atas nilai tercatat aset
keuangan. Akan tetapi, entitas mengungkapkan penyisihan kerugian dalam catatan atas laporan keuangan.

Instrumen keuangan majemuk dengan beberapa derivatif melekat
17

Jika entitas menerbitkan instrumen yang mengandung komponen liabilitas dan ekuitas (lihat PSAK i232
paragraf 28) dan instrumen tersebut memiliki beberapa derivatif melekat yang nilainya saling bergantung satu
sama lain (seperti instrumen utang yang dapat dikonversi dengan fitur opsi beli (callable convertible debt
instrument)), maka entitas mengungkapkan keberadaan fitur tersebut.

Gagal bayar dan pelanggaran
18

8

Untuk pinjaman yang diterima yang diakui pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan:
(a)

rincian gagal bayar selama periode atas pokok, bunga, dana pelunasan (sinking fund), atau syarat
penebusan atas pinjaman diterima tersebut;

(b)

jumlah tercatat pinjaman yang diterima yang mengalami gagal bayar pada akhir periode pelaporan;
dan
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(c)
19

apakah gagal bayar telah diperbaiki, atau syarat pinjaman diterima telah dinegosiasi ulang, sebelum
laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Jika, selama periode, terdapat pelanggaran atas syarat perjanjian pinjaman selain yang diuraikan di
paragraf 18, maka entitas mengungkapkan informasi yang sama seperti yang disyaratkan di paragraf 18 jika
pelanggaran tersebut memungkinkan pemberi pinjaman untuk meminta percepatan pembayaran kembali
(kecuali pelanggaran telah diperbaiki, atau syarat pinjaman telah dinegosiasi ulang, pada atau sebelum akhir
periode pelaporan).

Laporan penghasilan komprehensif
Item penghasilan, beban, keuntungan, atau kerugian
20

Entitas mengungkapkan item penghasilan, beban, keuntungan atau kerugian berikut ini dalam laporan
penghasilan komprehensif atau pada catatan atas laporan keuangan:
(a)

20A

keuntungan atau kerugian neto atas:
(i)

aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
yang menunjukkan secara terpisah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang telah
ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal atau
pengakuan selanjutnya sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.7.1, dan aset keuangan atau
liabilitas keuangan yang secara wajib diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai
dengan PSAK i109 (contohnya liabilitas keuangan yang memenuhi definisi dimiliki
untuk diperdagangkan dalam PSAK i109). Untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan
untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, entitas menunjukkan secara terpisah
jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan
jumlah yang diakui dalam laba rugi.

(ii)-(iv)

[dihapus]

(v)

liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(vi)

aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(vii)

investasi pada instrumen ekuitas ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.7.5.

(viii)

aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai
dengan PSAK i109 paragraf 4.1.2A, menunjukkan secara terpisah jumlah keuntungan
atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode dan
jumlah yang direklasifikasi pada penghentian pengakuan dari akumulasi penghasilan
komprehensif lain ke laba rugi selama periode tersebut.

(b)

total pendapatan bunga dan total beban bunga (dihitung dengan menggunakan metode bunga
efektif) untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau yang diukur pada
nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK i109 paragraf 4.1.2A
(menunjukkan jumlah ini secara terpisah); atau liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi.

(c)

penghasilan dan beban imbalan (selain jumlah yang termasuk dalam penentuan suku bunga efektif)
yang timbul dari:
(i)

aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi; dan

(ii)

aktivitas wali amanah dan aktivitas fidusia lain yang menyebabkan adanya kepemilikan
atau investasi aset atas nama individual, wali amanah, program manfaat purnakarya, dan
institusi lain;

(d)

[Dihapus]

(e)

[Dihapus]

Entitas mengungkapkan analisis keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan penghasilan
komprehensif yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan
diamortisasi, menunjukkan secara terpisah keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan
aset keuangan tersebut. Pengungkapan ini juga mencakup alasan penghentian pengakuan aset keuangan
tersebut.
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Pengungkapan lain
Kebijakan akuntansi
21

Sesuai dengan PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007) paragraf 117,
entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan, berisi dasar pengukuran (atau basis) yang digunakan
dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan
keuangan.

Akuntansi lindung nilai
21A

Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan pada paragraf 21B-24F untuk eksposur risiko yang entitas
melindung nilai dan yang entitas pilih untuk menerapkan akuntansi lindung nilai. Pengungkapan akuntansi
lindung nilai harus menyediakan informasi tentang:
(a)

strategi manajemen risiko entitas dan bagaimana strategi tersebut diterapkan untk mengelola risiko;

(b)

bagaimana aktivitas lindung nilai entitas dapat memengaruhi jumlah, waktu dan ketidakpastian arus
kas masa depan; dan

(c)

dampak akuntansi lindung nilai pada laporan posisi keuangan entitas, laporan penghasilan
komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas.

21B

Entitas menyajikan pengungkapan yang disyaratkan pada catatan tunggal atau bagian terpisah dalam laporan
keuangan. Akan tetapi, entitas tidak perlu menduplikasi informasi yang telah disajikan di tempat lain, dengan
informasi yang telah direferensi silang dari laporan keuangan ke beberapa laporan lain, seperti uraian
manajemen atau laporan risiko, yang tersedia bagi pengguna laporan keuangan dalam persyaratan yang sama
seperti pada laporan keuangan dan pada waktu yang sama. Tanpa informasi dimasukkan dengan referensi
silang, laporan keuangan tidak lengkap.

21C

Jika paragraf 22A-24F mensyaratkan entitas untuk memisahkan informasi yang diungkapkan berdasarkan
kategori risiko, entitas menentukan setiap kategori risiko berdasarkan eksposur risiko yang entitas putuskan
untuk dilindung nilai dan akuntansi lindung nilai mana yang diterapkan. Entitas menentukan kategori risiko
secara konsisten untuk seluruh pengungkapan akuntansi lindung nilai.

21D

Untuk memenuhi tujuan di paragraf 21A, entitas menentukan (kecuali ditentukan lain di bawah) seberapa
rinci untuk mengungkapkan, seberapa banyak penekanan yang digunakan pada aspek berbeda dari
persyaratan pengungkapan, level ketepatan atas penggabungan atau pemisahan, dan apakah pengguna laporan
keuangan membutuhkan penjelasan tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan.
Akan tetapi, entitas menggunakan level yang sama atas penggabungan atau pemisahan yang entitas gunakan
untuk persyaratan pengungkapan informasi terkait dalam PSAK ini dan PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar.

Strategi manajemen risiko
22

[Dihapus]

22A

Entitas menjelaskan strategi manajemen risiko untuk setiap kategori risiko atas eksposur risiko yang entitas
putuskan untuk dilindung nilai dan akuntansi lindung nilai mana yang diterapkan. Penjelasan ini
memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi (sebagai contoh):

22B

10

(a)

bagaimana timbulnya setiap risiko.

(b)

bagaimana entitas mengelola setiap risiko; termasuk apakah entitas melindung nilai item secara
keseluruhan untuk seluruh risiko atau melindung nilai komponen risiko (atau komponen-komponen
risiko) dari item dan mengapa.

(c)

tingkatan eksposur risiko yang entitas kelola.

Untuk memenuhi persyaratan di paragraf 22A, informasi termasuk (tetapi tidak terbatas pada) deskripsi atas:
(a)

instrumen lindung nilai yang digunakan (dan bagaimana instrumen digunakan) untuk melindung
nilai eksposur risiko;

(b)

bagaimana entitas menentukan hubungan ekonomik antara item lindung nilaian dan instrumen
lindung nilai untuk tujuan menilai efektivitas lindung nilai; dan

(c)

bagaimana entitas menetapkan rasio lindung nilai dan hal yang menjadi sumber ketidakefektifan
lindung nilai.
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22C

Jika entitas menetapkan komponen risiko spesifik sebagai item lindung nilaian (lihat PSAK i109
paragraf 6.3.7), sebagai tambahan terhadap pengungkapan yang disyaratkan pada paragraf 22A dan 22B,
entitas harus menyediakan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai:
(a)

bagaimana entitas menentukan komponen risiko yang ditetapkan sebagai item lindung nilaian
(termasuk deskripsi sifat atas hubungan antara komponen risiko dan item secara keseluruhan); dan

(b)

bagaimana komponen risiko terkait dengan item secara keseluruhan (sebagai contoh, komponen
risiko yang telah ditetapkan secara historis menutupi rata-rata 80% dari perubahan nilai wajar item
secara keseluruhan).

Jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan
23

[Dihapus]

23A

Kecuali dikecualikan oleh paragraf 23C, entitas mengungkapkan informasi kuantitatif berdasarkan kategori
risiko untuk memperbolehkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi persyaratan dan ketentuan
instrumen lindung nilai dan bagaimana persyaratan dan ketentuan tersebut memengaruhi jumlah, waktu dan
ketidakpastian arus kas masa depan dari entitas.

23B

Untuk memenuhi persyaratan di paragraf 23A, entitas menyediakan rincian yang mengungkapkan:

23C

(a)

profil waktu dari jumlah nominal instrumen lindung nilai; dan

(b)

jika dapat diterapkan, harga atau suku bunga rata-rata dari instrumen lindung nilai (contohnya harga
strike atau harga forward dan lainnya).

Dalam situasi dimana entitas sering menetapkan ulang (yaitu menghentikan dan memulai kembali) hubungan
lindung nilai karena instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian sering berubah (yaitu entitas
menggunakan proses dinamis dimana eksposur dan instrumen lindung nilai yang digunakan untuk mengelola
eksposur tersebut tidak tetap sama untuk jangka waktu lama seperti dalam contoh pada PSAK i109
paragraf B6.5.24(b)), entitas:
(a)

dikecualikan dari menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 23A dan 23B.

(b)

mengungkapkan:
(i)

informasi mengenai strategi manajemen risiko terakhir berkaitan dengan hubungan
lindung nilai tersebut;

(ii)

deskripsi tentang bagaimana entitas mencerminkan strategi manajemen risiko dengan
menggunakan akuntansi lindung nilai dan menetapkan hubungan lindung nilai tertentu
tersebut; dan

(iii)

indikasi tentang seberapa sering hubungan lindung nilai dihentikan dan dimulai
kembali sebagai bagian proses yang dilakukan entitas yang terkait dengan hubungan
lindung nilai.

23D

Entitas mengungkapkan berdasarkan kategori risiko deskripsi sumber ketidakefektifan lindung nilai yang
diperkirakan memengaruhi hubungan lindung nilai selama jangka waktunya.

23E

Jika sumber lain dari ketidakefektifan lindung nilai timbul dalam hubungan lindung nilai, maka entitas
mengungkapkan sumber tersebut berdasarkan kategori risiko dan menjelaskan ketidakefektifan lindung nilai
yang dihasilkan.

23F

Untuk lindung nilai atas arus kas, entitas mengungkapkan deskripsi atas prakiraan transaksi dari akuntansi
lindung nilai yang telah digunakan pada periode sebelumnya, tetapi tidak lagi diharapkan akan terjadi.

Dampak akuntansi lindung nilai terhadap posisi dan kinerja keuangan
24

[Dihapus]

24A

Entitas mengungkapkan, dalam format tabel, jumlah terkait item yang ditetapkan sebagai instrumen lindung
nilai secara terpisah berdasarkan kategori risiko untuk setiap jenis lindung nilai (lindung nilai atas nilai wajar,
lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri):
(a)

jumlah tercatat instrumen lindung nilai (aset keuangan terpisah dari liabilitas keuangan);

(b)

pos dalam laporan posisi keuangan yang termasuk instrumen lindung nilai;

(c)

perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai yang digunakan sebagai dasar mengakui
ketidakefektifan lindung nilai selama periode; dan
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(d)
24B

Entitas mengungkapkan, dalam format tabel, jumlah di bawah ini yang terkait dengan item lindung nilaian
secara terpisah dengan kategori risiko untuk jenis lindung nilai sebagai berikut:
(a)

(b)

24C

untuk lindung nilai atas nilai wajar:
(i)

jumlah tercatat dari item lindung nilaian yang diakui dalam laporan posisi keuangan
(menyajikan aset secara terpisah dari liabilitas);

(ii)

jumlah akumulasi penyesuaian lindung nilai atas nilai wajar dari item lindung nilaian
yang termasuk dalam jumlah tercatat item lindung nilaian yang diakui dalam laporan
posisi keuangan (menyajikan aset secara terpisah dari liabilitas);

(iii)

pos dalam laporan posisi keuangan yang termasuk item lindung nilaian;

(iv)

perubahan dalam nilai item lindung nilaian yang digunakan sebagai dasar untuk
mengakui ketidakefektifan selama periode; dan

(v)

jumlah akumulasi penyesuaian lindung nilai atas nilai wajar yang tersisa dalam
laporan posisi keuangan untuk item lindung nilaian yang tidak lagi disesuaikan untuk
keuntungan dan kerugian lindung nilai sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.5.10.

untuk lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri:
(i)

perubahan nilai item lindung nilaian sebagai dasar untuk mengakui ketidakefektifan
lindung nilai selama periode (yaitu lindung nilai atas arus kas perubahan nilai yang
digunakan untuk menentukan ketidakefektifan lindung nilai yang diakui sesuai dengan
PSAK i109 paragraf 6.5.11(c);

(ii)

saldo cadangan lindung nilai atas arus kas dan cadangan translasi valuta asing untuk
melanjutkan lindung nilai yang dicatat sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.5.11 dan
6.5.13(a); dan

(iii)

sisa saldo pada cadangan lindung nilai atas arus kas dan cadangan translasi valuta
asing dari hubungan lindung nilai dimana akuntansi lindung nilai tidak diterapkan lagi.

Entitas mengungkapkan, dalam format tabel, jumlah di bawah ini secara terpisah dengan kategori risiko untuk
jenis lindung nilai sebagai berikut:
(a)

(b)

12

jumlah nominal (termasuk kuantitas seperti tonase atau meter kubik) dari instrumen lindung nilai.

untuk lindung nilai atas nilai wajar:
(i)

ketidakefektifan lindung nilai - yaitu selisih antara keuntungan atau kerugian lindung
nilai atas instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian diakui dalam laba rugi (atau
penghasilan komprehensif lain untuk lindung nilai instrumen ekuitas dimana entitas
ditunjuk untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif
lain sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.7.5); dan

(ii)

pos dalam laporan penghasilan komprehensif yang termasuk ketidakefektifan lindung
nilai yang diakui.

untuk lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri:
(i)

keuntungan atau kerugian lindung nilai dari periode pelaporan yang diakui dalam
penghasilan komprehensif lain;

(ii)

ketidakefektifan lindung nilai diakui dalam laba rugi;

(iii)

pos dalam laporan penghasilan komprehensif yang termasuk ketidakefektifan lindung
nilai yang diakui;

(iv)

nilai reklasifikasian dari cadangan lindung nilai atas arus kas atau cadangan translasi
valuta asing ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i201)
(membedakan antara jumlah yang sebelumnya digunakan akuntansi lindung nilai,
tetapi untuk arus kas masa depan lindung nilaian yang tidak lagi diperkirakan untuk
terjadi, dan jumlah yang telah dialihkan karena item lindung nilaian memengaruhi laba
rugi);

(v)

pos dalam laporan penghasilan komprehensif yang termasuk penyesuaian reklasifikasi
(lihat PSAK i201); dan

(vi)

untuk lindung nilai posisi neto, keuntungan atau kerugian lindung nilai yang diakui
dalam pos tersendiri dalam laporan penghasilan komprehensif (lihat PSAK i109
paragraf 6.6.4).
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24D

Ketika volume hubungan lindung nilai yang mana pengecualian pada paragraf 23C berlaku, tidak
mencerminkan volume normal selama periode (yaitu volume pada tanggal pelaporan tidak mencerminkan
volume selama periode), entitas mengungkapkan fakta dan alasan yang entitas yakini bahwa volume tersebut
tidak mencerminkan volume normal.

24E

Entitas menyediakan rekonsiliasi pada setiap komponen ekuitas dan analisis penghasilan komprehensif lain
sesuai dengan PSAK i201, yang, secara bersama:

24F

(a)

membedakan, secara minimum, antara jumlah yang terkait dengan pengungkapan di paragraf
24C(b)(i) dan (b)(iv) serta jumlah yang dicatat sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.5.11(d)(i) dan
(d)(iii);

(b)

membedakan antara jumlah yang berhubungan dengan nilai waktu dari opsi yang melindung nilai
transaksi terkait item lindung nilaian, dan jumlah yang berhubungan dengan nilai waktu dari opsi
yang melindung nilai item lindung nilaian terkait periode waktu jika entitas mencatat nilai waktu
dari opsi sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.5.15; dan

(c)

membedakan antara jumlah yang berhubungan dengan elemen forward dari kontrak forward dan
basis spread valuta asing dari instrumen keuangan yang melindung nilai transaksi terkait item
lindung nilaian, dan jumlah yang berhubungan dengan elemen forward dari kontrak forward dan
basis spread valuta asing dari instrumen keuangan yang melindung nilai item lindung nilaian terkait
periode waktu jika entitas mencatat jumlah tersebut sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.5.16.

Entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan paragraf 24E secara terpisah berdasarkan kategori risiko.
Pemisahan berdasarkan risiko ini dapat disediakan dalam catatan atas laporan keuangan.

Opsi untuk menetapkan eksposur kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi
24G

Jika entitas menetapkan suatu instrumen keuangan, atau proporsi dari instrumen keuangan tersebut, diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi karena entitas menggunakan derivatif kredit untuk mengelola risiko kredit
instrumen keuangan, maka entitas mengungkapkan:
(a)

untuk derivatif kredit yang digunakan untuk mengelola risiko kredit instrumen keuangan yang
ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.7.1,
rekonsiliasi setiap jumlah nominal dan nilai wajar pada awal dan akhir periode;

(b)

keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada penetapan suatu instrumen keuangan, atau
proporsi dari instrumen keuangan tersebut, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan
PSAK i109 paragraf 6.7.1; dan

(c)

pada penghentian pengukuran suatu instrumen keuangan, atau proporsi dari instrumen keuangan
tersebut, pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar instrumen keuangan tersebut telah menjadi
jumlah tercatat baru sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.7.4 dan jumlah nominal atau jumlah
pokok terkait (kecuali untuk menyediakan informasi komparatif sesuai dengan PSAK i201, entitas
tidak perlu melanjutkan pengungkapan ini pada periode selanjutnya).

Ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga
24H

Untuk hubungan lindung nilai dimana entitas menerapkan pengecualian yang ditetapkan dalam PSAK i109
paragraf 6.8.4-6.8.12 atau PSAK i239 paragraf 102D – 102N, entitas mengungkapkan:
(a)

acuan suku bunga yang signifikan di mana hubungan lindung nilai entitas terekspos;

(b)

tingkat eksposur risiko yang dikelola entitas yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi
acuan suku bunga;

(c)

bagaimana entitas mengelola proses peralihan ke suku bunga acuan alternatif;

(d)

deskripsi atas asumsi atau pertimbangan signifikan yang dibuat entitas dalam menerapkan paragrafparagraf ini (misalnya, asumsi atau pertimbangan tentang kapan ketidakpastian yang timbul dari
reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada sehubungan dengan waktu dan jumlah atas arus kas
berbasis acuan suku bunga); dan

(e)

jumlah nominal instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai tersebut.
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Pengungkapan tambahan terkait reformasi acuan suku bunga
24I

24J

Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami pengaruh reformasi acuan suku bunga pada
instrumen keuangan dan strategi manajemen risiko entitas, entitas mengungkapkan informasi tentang:
(a)

sifat dan cakupan risiko yang dihadapi entitas yang timbul dari instrumen keuangan yang diatur
oleh reformasi acuan suku bunga, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut; dan

(b)

kemajuan entitas dalam menyelesaikan transisi ke suku bunga acuan alternatif, dan bagaimana
entitas mengelola transisi tersebut.

Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 24I, entitas mengungkapkan:
(a)

bagaimana entitas mengelola transisi ke suku bunga acuan alternatif, progres transisi pada tanggal
pelaporan dan risiko yang terekspos yang timbul dari instrumen keuangan karena transisi tersebut;

(b)

pemisahan berdasarkan acuan suku bunga signifikan yang diatur oleh reformasi acuan suku bunga,
informasi kuantitatif tentang instrumen keuangan yang belum beralih ke suku bunga acuan
alternatif pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan secara terpisah:

(c)

(i)

aset keuangan nonderivatif;

(ii)

liabilitas keuangan nonderivatif; dan

(iii)

derivatif; dan

jika risiko yang diidentifikasi dalam paragraf 24J(a) mengakibatkan perubahan pada strategi
manajemen risiko entitas (lihat paragraf 22A), deskripsi tentang perubahan tersebut.

Nilai wajar
25

Kecuali yang diuraikan di paragraf 29, untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan (lihat
paragraf 6), entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelas aset dan liabilitas keuangan tersebut dengan cara
yang memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya.

26

Dalam pengungkapan nilai wajar, entitas mengelompokkan aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam
kelas-kelas, tetapi saling hapus di antara mereka hanya dilakukan sepanjang jumlah tercatatnya saling hapus
di laporan posisi keuangan.

27–27B [Dihapus]
28

29

30

14

Dalam beberapa kasus, entitas tidak mengakui keuntungan atau kerugian pada pengakuan awal aset keuangan
atau liabilitas keuangan karena nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk
aset atau liabilitas yang identik (yaitu input Level 1), atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya
menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi (lihat PSAK i109 paragraf B5.1.2A). Dalam kasus
tersebut, entitas mengungkapkan berdasarkan klasifikasi aset keuangan atau liabilitas keuangan:
(a)

kebijakan akuntansi dalam mengakui di laba rugi, perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan
awal dan harga transaksi untuk mencerminkan perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan
dipertimbangkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas (lihat PSAK i109
paragraf B5.1.2A(b)).

(b)

gabungan perbedaan yang belum diakui dalam laba rugi pada awal dan akhir periode dan
rekonsiliasi perubahan dalam saldo perbedaan tersebut.

(c)

alasan entitas dalam menyimpulkan bahwa harga transaksi bukan merupakan bukti terbaik dari nilai
wajar, termasuk deskripsi bukti yang mendukung nilai wajar.

Pengungkapan nilai wajar tidak disyaratkan:
(a)

ketika jumlah tercatat adalah suatu perkiraan yang wajar atas nilai wajar, sebagai contoh, untuk
instrumen keuangan seperti piutang usaha dan utang usaha jangka pendek;

(b)

[Dihapus]

(c)

untuk kontrak yang mengandung fitur partisipasi tidak mengikat (sebagaimana yang dijelaskan
dalam PSAK i104) jika nilai wajar fitur tersebut tidak dapat diukur secara andal; atau

(d)

untuk liabilitas sewa

Dalam kasus seperti yang diuraikan di paragraf 29(c), entitas mengungkapkan informasi untuk membantu
pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan mengenai tingkat perbedaan yang mungkin terjadi
antara jumlah tercatat kontrak tersebut dengan nilai wajarnya, mencakup:
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(a)

fakta bahwa informasi nilai wajar tidak diungkapkan untuk instrumen tersebut karena nilai
wajarnya tidak dapat diukur secara andal;

(b)

deskripsi instrumen keuangan, jumlah tercatatnya, dan penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat
diukur dengan andal;

(c)

informasi mengenai pasar untuk instrumen tersebut;

(d)

informasi mengenai apakah dan bagaimana entitas bermaksud untuk melepas instrumen keuangan
tersebut; dan

(e)

jika instrumen keuangan yang nilai wajar sebelumnya tidak dapat diukur secara andal dihentikan
pengakuannya, fakta tersebut, jumlah tercatatnya pada saat penghentian pengakuan, dan jumlah
keuntungan atau kerugian yang diakui.

Sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan
31

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan di mana entitas terekspos
pada akhir periode pelaporan.

32

Pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 33–42 memfokuskan pada risiko yang timbul dari instrumen
keuangan dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko ini umumnya mencakup, tetapi tidak terbatas pada,
risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

32A

Penyediaan pengungkapan kualitatif dalam konteks pengungkapan kuantitatif memungkinkan pengguna
laporan keuangan untuk mampu menghubungkan pengungkapan-pengungkapan yang terkait, sehingga
pengguna laporan keuangan dapat memahami gambaran keseluruhan mengenai sifat dan cakupan risiko yang
timbul dari instrumen keuangan. Interaksi antara pengungkapan kualitatif dan kuantitatif menghasilkan
pengungkapan informasi dengan suatu cara yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mampu
mengevaluasi eksposur risiko entitas dengan lebih baik.

Pengungkapan kualitatif
33

Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan, entitas mengungkapkan:
(a)

eksposur risiko dan bagaimana risiko tersebut timbul;

(b)

tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode yang digunakan untuk mengukur
risiko tersebut; dan

(c)

setiap perubahan pada (a) atau (b) dari periode sebelumnya.

Pengungkapan kuantitatif
34

35

Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan, entitas mengungkapkan:
(a)

ikhtisar data kuantitatif mengenai eksposur entitas terhadap risiko pada akhir periode pelaporan.
Pengungkapan tersebut didasarkan pada informasi yang disajikan secara internal kepada personel
manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i224 Pengungkapan Pihak
Berelasi), sebagai contoh dewan direksi atau chief executive officer (CEO).

(b)

pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 35A–42 sepanjang tidak disediakan sesuai dengan (a).

(c)

konsentrasi risiko jika tidak terlihat dari pengungkapan yang dibuat sesuai dengan (a) dan (b).

Jika data kuantitatif yang diungkapkan pada akhir periode pelaporan tidak merepresentasikan eksposur
entitas atas risiko selama periode, maka entitas menyediakan informasi lebih lanjut yang representatif.

Risiko kredit
Ruang lingkup dan tujuan
35A

Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan di paragraf 35F-35N terhadap instrumen keuangan yang mana
persyaratan penurunan nilai di PSAK i109 diterapkan. Akan tetapi:
(a)

untuk piutang usaha, aset kontrak dan piutang sewa, paragraf 35J(a) diterapkan terhadap piutang
dagang, aset kontrak atau piutang sewa tersebut ketika kerugian kredit ekspektasian sepanjang
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umurnya diakui sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.5.15, jika aset keuangan tersebut dimodifikasi
ketika tertunggak lebih dari 30 hari; dan
(b)
35B

paragraf 35K(b) tidak diterapkan untuk piutang sewa.

Pengungkapan risiko kredit dibuat sesuai dengan paragraf 35F-35N memungkinkan pengguna laporan
keuangan untuk memahami dampak risiko kredit pada jumlah, waktu dan ketidakpastian dari arus kas masa
depan. Untuk mencapai tujuan ini, pengungkapan risiko kredit menyediakan:
(a)

informasi tentang praktek manajemen risiko kredit entitas dan bagaimana praktek tersebut
berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian, termasuk metode,
asumsi, dan informasi yang digunakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian;

(b)

informasi kuantitatif dan kualitatif yang memperbolehkan pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi jumlah di laporan keuangan yang berasal dari kerugian kredit ekspektasian, termasuk
perubahan dalam jumlah kerugian kredit ekspektasian dan alasan atas perubahan tersebut; dan

(c)

informasi tentang eksposur risiko kredit entitas (yaitu risiko kredit melekat dalam aset keuangan
entitas dan komitmen untuk memperpanjang kredit) termasuk konsentrasi risiko kredit signifikan.

35C

Entitas tidak perlu menduplikasi informasi yang telah disajikan di tempat lain, dengan informasi yang telah
direferensi silang dari laporan keuangan ke laporan lain, seperti uraian manajemen atau laporan risiko, yang
tersedia bagi pengguna laporan keuangan dalam persyaratan yang sama seperti pada laporan keuangan dan
pada waktu yang sama. Tanpa informasi yang telah direferensi silang, laporan keuangan tidak lengkap.

35D

Untuk memenuhi tujuan di paragraf 35B, entitas menentukan seberapa rinci untuk mengungkapkan (kecuali
ditentukan lain), seberapa banyak penekanan digunakan pada aspek berbeda dari persyaratan pengungkapan,
level ketepatan atas penggabungan atau pemisahan, dan apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan
penjelasan tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan.

35E

Jika pengungkapan disediakan sesuai dengan paragraf 35F-35N tidak cukup untuk memenuhi tujuan di
paragraf 35B, entitas mengungkapkan informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Praktik manajemen risiko kredit
35F

Entitas menjelaskan praktik manajemen risiko kreditnya dan bagaimana praktik tersebut terkait dengan
pengakuan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Untuk memenuhi tujuan ini, entitas
mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengerti dan
mengevaluasi:
(a)

16

bagaimana entitas menentukan apakah risiko kredit instrumen keuangan telah meningkat secara
signifikan sejak pengakuan awal, termasuk, jika dan bagaimana:
(i)

instrumen keuangan dianggap memiliki risiko kredit rendah sesuai dengan PSAK i109
paragraf 5.5.10, termasuk klasifikasi instrumen keuangannya; dan

(ii)

praduga dalam PSAK i109 paragraf 5.5.11, bahwa terdapat kenaikan risiko kredit
secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan tertunggak lebih dari 30
hari, telah terbantahkan.

(b)

definisi gagal bayar entitas, termasuk alasan memilih definisi tersebut;

(c)

bagaimana instrumen dikelompokkan jika kerugian kredit ekspektasian diukur secara kolektif;

(d)

bagaimana entitas menentukan bahwa aset keuangan merupakan aset keuangan memburuk;

(e)

kebijakan penghapusan aset keuangan, termasuk indikator bahwa tidak terdapat perkiraan
pemulihan yang wajar dan informasi tentang kebijakan aset keuangan yang dihapus tetapi tetap
bergantung pada aktivitas penagihan; dan

(f)

bagaimana persyaratan dalam PSAK i109 paragraf 5.5.12 atas modifikasi arus kas kontraktual dari
aset keuangan telah diterapkan, termasuk bagaimana entitas;
(i)

menentukan apakah risiko kredit aset keuangan yang telah dimodifikasi ketika
penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit
ekspektasian sepanjang umurnya, telah mengalami perbaikan kredit sampai batas
penyisihan kerugian kembali diukur pada jumlah setara dengan kerugian kredit
ekspektasian 12 bulan sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.5.5; dan

(ii)

memonitor sejauh mana penyisihan kerugian aset keuangan memenuhi kriteria di (i),
selanjutnya diukur kembali pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian
sepanjang umurnya sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.5.3.
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35G

Entitas menjelaskan input, asumsi, dan teknik estimasi yang digunakan untuk menerapkan persyaratan di
PSAK i109 bagian 5.5. Untuk tujuan ini, maka entitas mengungkapkan:
(a)

dasar input dan asumsi dan teknik estimasi yang digunakan untuk:
(i)

mengukur kerugian kredit ekspektasian 12-bulan dan kerugian kredit ekspektasian
sepanjang umurnya;

(ii)

menentukan apakah risiko kredit instrumen keuangan meningkat secara signifikan
sejak pengakuan awal; dan

(iii)

menentukan apakah aset keuangan merupakan aset keuangan memburuk.

(b)

bagaimana informasi perkiraan masa depan (forward-looking) telah dimasukkan ke penentuan
kerugian kredit ekspektasian, termasuk penggunaan informasi makroekonomik; dan

(c)

perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan dan
alasan atas perubahan tersebut.

Informasi kuantitatif dan kualitatif tentang jumlah yang timbul dari kerugian kredit
ekspektasian
35H

Untuk menjelaskan perubahan dalam penyisihan kerugian dan alasan atas perubahan tersebut, entitas
menyediakan, berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan, rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir
penyisihan kerugian, dalam tabel, menunjukan secara terpisah perubahan selama periode untuk:
(a)

penyisihan kerugian diukur pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;

(b)

penyisihan kerugian diukur pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang
umurnya:

(c)

35I

35J

(i)

instrumen keuangan yang risiko kreditnya mengalami kenaikan secara signifikan sejak
pengakuan awal tetapi bukan aset keuangan yang memburuk.

(ii)

aset keuangan yang memburuk pada saat tanggal pelaporan (tetapi bukan aset
keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk).

(iii)

piutang usaha, aset kontrak atau piutang sewa yang penyisihan kerugiannya diukur
sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.5.15.

aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan yang memburuk. Sebagai tambahan
rekonsiliasi, entitas mengungkapkan jumlah total kerugian kredit ekspektasian yang tidak
didiskonto pada pengakuan awal aset keuangan yang telah diakui sejak awal selama periode
pelaporan.

Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami perubahan pada penyisihan kerugian yang
disajikan sesuai dengan paragraf 35H, entitas memberikan penjelasan seberapa signifikan perubahan pada
jumlah tercatat bruto instrumen keuangan selama periode berkontribusi pada perubahan dalam penyisihan
kerugian. Informasi disediakan secara terpisah untuk instrumen keuangan yang merepresentasikan penyisihan
kerugian seperti yang tersedia pada paragraf 35H(a)-(c) dan termasuk informasi kualitatif dan kuantitatif yang
relevan. Contoh perubahan nilai tercatat bruto instrumen keuangan yang berkontribusi pada perubahan
penyisihan kerugian, dapat mencakup:
(a)

perubahan yang diakibatkan dari instrumen keuangan yang diterbitkan atau diperoleh selama
periode pelaporan;

(b)

modifikasi arus kas kontraktual yang tidak menghasilkan penghentian pengakuan pada aset
keuangan yang sesuai dengan PSAK i109;

(c)

perubahan karena instrumen keuangan yang dihentikan pengakuannya (termasuk instrumen
keuangan yang telah dihapus) selama periode pelaporan; dan

(d)

perubahan yang timbul dari apakah penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang setara dengan
kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau sepanjang umurnya.

Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat dan dampak dari modifikasi arus kas
kontraktual aset keuangan yang tidak mengakibatkan penghentian pengakuan dan dampak modifikasi pada
pengukuran kerugian kredit ekspektasian, entitas mengungkapkan:
(a)

biaya perolehan diamortisasi sebelum modifikasi dan keuntungan atau kerugian modifikasi neto
diakui untuk aset keuangan yang arus kas kontraktualnya telah dimodifikasi selama periode
pelaporan ketika aset keuangan memiliki penyisihan kerugian yang diukur pada jumlah yang setara
dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
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(b)

35K

Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari agunan dan perbaikan kualitas
kredit pada jumlah yang timbul dari kerugian kredit ekspektasian, entitas mengungkapkan instrumen
keuangan berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan:
(a)

jumlah yang merepresentasikan eksposur maksimal risiko kredit pada akhir periode pelaporan
tanpa mempertimbangkan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lain (misalnya netting
agreements yang tidak memenuhi persyaratan saling hapus sesuai dengan PSAK i232).

(b)

deskripsi naratif agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan perbaikan kredit lain, termasuk:

(c)

35L

jumlah tercatat bruto pada akhir periode pelaporan aset keuangan yang telah dimodifikasi sejak
pengakuan awal pada satu waktu ketika penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang setara
dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya dan yang penyisihan kerugiannya telah
berubah selama periode pelaporan menjadi jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian
selama 12 bulan.

(i)

deskripsi sifat dan kualitas agunan yang dimiliki;

(ii)

penjelasan untuk perubahan yang signifikan pada kualitas agunan atau perbaikan
kualitas kredit sebagai akibat penurunan kualitas pinjaman atau perubahan pada
kebijakan agunan entitas selama periode pelaporan; dan

(iii)

informasi tentang instrumen keuangan yang penyisihan kerugiannya belum diakui
oleh entitas karena agunan.

informasi kuantitatif tentang agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan kredit lain
(sebagai contoh, kualifikasi sejauh mana agunan dan perbaikan kualitas kredit lain dalam
memitigasi risiko kredit) untuk aset keuangan yang memburuk pada saat tanggal pelaporan.

Entitas mengungkapkan jumlah kontraktual terutang pada aset keuangan yang dihapuskan selama periode
pelaporan dan yang tetap bergantung pada aktivitas penagihan.

Eksposur risiko kredit
35M

Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan menilai eksposur risiko kredit entitas dan memahami
konsentrasi risiko kredit yang signifikan, entitas mengungkapkan, dengan credit risk rating grades, jumlah
tercatat bruto aset keuangan dan eksposur risiko kredit atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan
keuangan. Informasi ini disajikan secara terpisah untuk instrumen keuangan:
(a)

untuk penyisihan kerugian yang diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit
ekspektasian 12 bulan;

(b)

untuk kerugian kredit yang diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian
sepanjang umurnya dan untuk:

(c)

(i)

instrumen keuangan yang risiko kreditnya telah mengalami kenaikan secara signifikan
sejak pengakuan awal tetapi bukan aset keuangan memburuk;

(ii)

aset keuangan yang memburuk pada pelaporan keuangan (tetapi tidak dibeli atau
berasal dari aset keuangan memburuk); dan

(iii)

piutang usaha, aset kontrak atau piutang sewa yang penyisihan kerugiannya diukur
sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.5.15.

yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk.

35N

Untuk piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa yang mana entitas menerapkan PSAK i109
paragraf 5.5.15, informasi disediakan sesuai dengan paragraf 35M mungkin berdasarkan pada provisi matriks
(lihat PSAK i109 paragraf B5.5.35).

36

Untuk semua instrumen keuangan dalam ruang lingkup PSAK ini, tetapi persyaratan penurunan nilai pada
PSAK i109 tidak diterapkan, entitas mengungkapkan instrumen keuangan berdasarkan klasifikasi:

18

(a)

jumlah yang paling merepresentasikan nilai maksimum eksposur risiko kredit pada akhir periode
pelaporan tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit lain
(contohnya penyelesaian secara neto yang tidak memenuhi syarat saling hapus sesuai dengan
PSAK i232); pengungkapan ini tidak disyaratkan untuk instrumen keuangan yang jumlah
tercatatnya merupakan jumlah terbaik dalam mencerminkan eksposur maksimum terhadap risiko
kredit.

(b)

deskripsi dari agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan kualitas kredit lain, dan
dampak keuangannya (contohnya kuantifikasi sejauh mana agunan dan peningkatan kualitas kredit
lain dalam memitigasi risiko kredit) dengan mengacu pada jumlah terbaik yang mencerminkan
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eksposur maksimum terhadap risiko kredit (apakah diungkapkan sesuai dengan (a) atau
direpresentasikan melalui jumlah tercatat dari instrumen keuangan).

37

(c)

Dikosongkan

(d)

dikosongkan.

[Dihapus]

Agunan dan peningkatan kualitas kredit lain yang diperoleh
38

Jika entitas memperoleh aset keuangan atau aset nonkeuangan selama periode berjalan melalui
pengambilalihan kepemilikan agunan yang dimiliki sebagai jaminan atau meminta peningkatan kualitas kredit
(contohnya garansi), dan aset tersebut memenuhi kriteria pengakuan dalam SAK-I, maka entitas
mengungkapkan aset tersebut yang dimiliki pada tanggal pelaporan:
(a)

jenis dan jumlah tercatat aset; dan

(b)

jika aset tidak siap untuk dikonversi menjadi kas, kebijakan entitas untuk melepas aset tersebut atau
menggunakannya dalam operasi.

Risiko likuiditas
39

Entitas mengungkapkan:
(a)

analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan nonderivatif (termasuk kontrak jaminan keuangan
yang diterbitkan) yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual;

(b)

analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif. Analisis jatuh tempo mencakup sisa jatuh
tempo kontraktual liabilitas keuangan derivatif tersebut di mana jatuh tempo kontraktual sangat
penting untuk memahami waktu arus kas (lihat paragraf B11B).

(c)

deskripsi mengenai bagaimana entitas mengelola risiko likuiditas yang melekat di (a) dan (b).

Risiko pasar
Analisis sensitivitas
40

41

Kecuali jika memenuhi paragraf 41, entitas mengungkapkan:
(a)

analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar di mana entitas terekspos pada akhir periode
pelaporan, yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas mungkin terpengaruh oleh
perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut;

(b)

metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas; dan

(c)

perubahan metode dan asumsi yang digunakan pada periode sebelumnya, dan alasan perubahannya.

Jika entitas menyusun analisis sensitivitas, seperti value-at-risk, yang mencerminkan saling ketergantungan
antara variabel risiko (contohnya suku bunga dan nilai tukar) dan menggunakannya untuk mengelola risiko
keuangan, maka entitas dapat menggunakan analisis sensitivitas tersebut menggantikan analisis yang
ditentukan di paragraf 40. Entitas juga mengungkapkan:
(a)

penjelasan metode yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas, dan parameter serta
asumsi utama yang mendasari data yang disajikan; dan

(b)

penjelasan tujuan metode yang digunakan dan keterbatasan yang dapat mengakibatkan informasi
tidak secara penuh mencerminkan nilai wajar dari aset dan liabilitas terkait.

Pengungkapan risiko pasar lain
42

Jika analisis sensitivitas yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 40 atau 41 tidak merepresentasikan risiko
inheren pada instrumen keuangan (sebagai contoh karena eksposur akhir tahun tidak mencerminkan eksposur
selama tahun tersebut), maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan alasan yang diyakini entitas bahwa
analisis sensitivitas tidak merepresentasikan.
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Pengalihan aset keuangan
42A

42B

42C

Persyaratan pengungkapan dalam paragraf 42B–42H terkait dengan pengalihan aset keuangan melengkapi
persyaratan pengungkapan lain dalam PSAK ini. Entitas menyajikan pengungkapan sebagaimana disyaratkan
paragraf 42B–42H dalam satu catatan tunggal di laporan keuangannya. Entitas menyajikan pengungkapan
yang disyaratkan untuk seluruh aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya dan untuk setiap
keterlibatan berkelanjutan dalam aset alihan, yang ada pada tanggal pelaporan, terlepas dari kapan transaksi
pengalihan terjadi. Untuk tujuan penerapan persyaratan pengungkapan pada paragraf di atas, entitas
mengalihkan seluruh atau sebagian dari aset keuangan (aset keuangan alihan), jika dan hanya jika, entitas:
(a)

mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, atau;

(b)

tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, tetapi
mengambil alih kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas kepada satu atau lebih penerima
dalam suatu pengaturan.

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangannya:
(a)

untuk memahami hubungan antara aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya
secara keseluruhan dan liabilitas yang terkait; dan

(b)

untuk mengevaluasi sifat dari, dan risiko yang terkait dengan keterlibatan berkelanjutan entitas
dengan aset keuangan yang telah dihentikan pengakuannya.

Untuk tujuan penerapan persyaratan pengungkapan dalam paragraf 42E–42H, entitas memiliki keterlibatan
berkelanjutan dalam aset keuangan alihan jika, sebagai bagian dari pengalihan, entitas mempertahankan hak
kontraktual atau kewajiban yang melekat pada aset keuangan alihan atau memperoleh hak kontraktual baru
atau kewajiban yang terkait dengan aset keuangan alihan. Untuk tujuan penerapan persyaratan pengungkapan
dalam paragraf 42E–42H, hal-hal berikut bukan merupakan keterlibatan berkelanjutan:
(a)

representasi dan jaminan normal yang terkait dengan kecurangan pengalihan dan konsep
kewajaran, itikad baik dan kesepakatan yang adil yang dapat membatalkan pengalihan sebagai
akibat dari tindakan hukum;

(b)

forward, opsi dan kontrak lain untuk memperoleh kembali aset keuangan alihan di mana harga
kontrak (atau harga eksekusi) adalah nilai wajar aset keuangan alihan; atau

(c)

pengaturan di mana entitas mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset
keuangan tetapi mengambil alih kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas kepada satu atau
lebih entitas dan kondisi dalam PSAK i109 paragraf 3.2.5(a)–(c) terpenuhi.

Aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya secara
keseluruhan
42D

20

Entitas dapat mengalihkan aset keuangan sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh aset keuangan
alihan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan. Untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam
paragraf 42B(a), entitas mengungkapkan pada setiap tanggal pelaporan untuk setiap kelas aset keuangan
alihan yang tidak dihentikan pengakuannya secara keseluruhan:
(a)

sifat aset alihan.

(b)

sifat risiko dan manfaat kepemilikan, di mana entitas terekspos kepada hal tersebut.

(c)

deskripsi sifat hubungan antara aset alihan dan liabilitas terkait, termasuk pembatasan yang timbul
dari pengalihan terhadap penggunaan aset alihan oleh entitas pelapor.

(d)

ketika pihak lawan dari liabilitas yang terkait hanya memiliki aset alihan sebagai alternatif, jadwal
yang menetapkan nilai wajar aset alihan, nilai wajar liabilitas yang terkait dan posisi neto (selisih
antara nilai wajar aset alihan dan liabilitas terkait).

(e)

ketika entitas terus mengakui seluruh aset alihan, jumlah tercatat aset alihan dan liabilitas terkait.

(f)

ketika entitas terus mengakui aset sejauh keterlibatan berkelanjutannya (lihat PSAK i109 paragraf
3.2.6(c)(ii) dan 3.2.16), total jumlah tercatat aset awal sebelum pengalihan, jumlah tercatat aset
yang terus diakui entitas, dan jumlah tercatat liabilitas terkait.
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Aset keuangan alihan yang dihentikan pengakuannya secara
keseluruhan
42E

Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 42B(b), ketika entitas menghentikan pengakuan aset keuangan alihan
secara keseluruhan (lihat PSAK i109 paragraf 3.2.6(a) dan (c)(i)) tetapi tetap memiliki keterlibatan
berkelanjutan, entitas mengungkapkan, minimum, untuk setiap jenis keterlibatan berkelanjutan pada setiap
tanggal pelaporan:
(a)

jumlah tercatat aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas dan
merepresentasikan keterlibatan berkelanjutan entitas atas aset keuangan yang dihentikan
pengakuannya, dan pos di mana jumlah tercatat aset dan liabilitas tersebut diakui.

(b)

nilai wajar aset dan liabilitas yang merepresentasikan keterlibatan berkelanjutan entitas atas aset
keuangan yang dihentikan pengakuannya.

(c)

jumlah yang paling merepresentasikan eksposur maksimum entitas terhadap kerugian dari
keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan yang dihentikan pengakuannya, dan informasi
yang menunjukkan bagaimana eksposur maksimum terhadap kerugian tersebut ditentukan.

(d)

arus kas keluar tidak terdiskonto yang akan atau mungkin dibutuhkan untuk membeli kembali aset
keuangan yang dihentikan pengakuannya (contohnya strike price dalam perjanjian opsi) atau
jumlah terutang lain kepada pihak yang menerima pengalihan sehubungan dengan aset alihan. Jika
arus kas keluar adalah variabel, maka jumlah tersebut diungkapkan berdasarkan kondisi yang ada
pada setiap tanggal pelaporan.

(e)

analisis jatuh tempo atas arus kas tidak terdiskonto yang akan atau mungkin dibutuhkan untuk
membeli kembali aset keuangan yang dihentikan pengakuannya atau jumlah terutang lain kepada
pihak yang menerima pengalihan sehubungan dengan aset alihan, menunjukkan jatuh tempo
kontrak yang tersisa dari keterlibatan berkelanjutan entitas.

(f)

informasi kualitatif yang menjelaskan dan mendukung pengungkapan kuantitatif yang disyaratkan
dalam (a)–(e).

42F

Entitas dapat menggabungkan informasi yang disyaratkan paragraf 42E sehubungan dengan aset tertentu jika
entitas memiliki lebih dari satu jenis keterlibatan berkelanjutan atas aset keuangan yang dihentikan
pengakuannya, dan melaporkannya dalam satu jenis keterlibatan berkelanjutan.

42G

Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis keterlibatan berkelanjutan:
(a)

keuntungan atau kerugian yang diakui pada tanggal pengalihan aset.

(b)

penghasilan dan beban yang diakui, baik dalam periode pelaporan dan secara kumulatif, dari
keterlibatan berkelanjutan entitas atas aset keuangan yang dihentikan pengakuannya (contohnya
perubahan nilai wajar instrumen derivatif).

(c)

jika jumlah total hasil dari aktivitas pengalihan (yang memenuhi syarat penghentian pengakuan)
dalam periode pelaporan tidak terdistribusi secara merata di seluruh periode pelaporan (contohnya
proporsi yang substansial dari jumlah total aktivitas pengalihan berlangsung pada hari-hari
penutupan periode pelaporan):
(i)

ketika kegiatan pengalihan terbesar terjadi dalam periode pelaporan (contohnya lima
hari terakhir sebelum akhir periode pelaporan),

(ii)

jumlah (contohnya keuntungan atau kerugian terkait) yang diakui dari aktivitas
pengalihan dalam bagian dari periode pelaporan, dan

(iii)

jumlah total hasil dari aktivitas pengalihan dalam bagian dari periode pelaporan.

Entitas menyajikan informasi tersebut untuk setiap periode di mana laporan penghasilan komprehensif
disajikan.

Informasi tambahan
42H

Entitas mengungkapkan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk memenuhi tujuan pengungkapan
paragraf 42B.
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Penerapan awal PSAK i109
42I

Pada periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal PSAK i109, entitas mengungkapkan
informasi berikut untuk setiap klasifikasi aset keuangan dan liabillitas keuangan pada tanggal penerapan awal:
(a)

kategori pengukuran awal dan jumlah tercatat yang ditentukan sesuai dengan PSAK i239 atau
sesuai dengan PSAK i109 versi sebelumnya (jika entitas memilih pendekatan penerapan
PSAK i109 yang melibatkan lebih dari satu tanggal penerapan awal untuk persyaratan yang
berbeda);

(b)

kategori pengukuran baru dan jumlah tercatat yang ditentukan sesuai dengan PSAK i109;

(c)

jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan yang sebelumnya
ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi namun tidak lagi ditetapkan demikian,
dibedakan antara aset keuangan dan liabilitas keuangan yang disyaratkan PSAK i109 untuk
direklasifikasi oleh entitas dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang entitas memilih untuk
mereklasifikasinya pada tanggal penerapan awal.

Sesuai dengan PSAK i109 paragraf 7.2.2, tergantung pada pendekatan yang dipilih entitas untuk menerapkan
PSAK i109, transisi dapat mencakup lebih dari satu tanggal penerapan awal. Dengan demikian, paragraf ini
dapat mengakibatkan pengungkapan atas lebih dari satu tanggal penerapan awal. Entitas menyajikan
pengungkapan kuantitatif tersebut dalam bentuk tabel kecuali terdapat format lain yang lebih sesuai.
42J

Pada periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal PSAK i109, entitas mengungkapkan
informasi kualitatif yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami:
(a)

bagaimana entitas menerapkan persyaratan klasifikasi dalam PSAK i109 untuk aset keuangan yang
klasifikasinya berubah sebagai akibat penerapan PSAK i109.

(b)

alasan untuk setiap penetapan atau pembatalan penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi pada tanggal penerapan awal.

Sesuai dengan PSAK i109 paragraf 7.2.2, tergantung pada pendekatan yang dipilih entitas untuk menerapkan
PSAK i109, transisi dapat mencakup lebih dari satu tanggal penerapan awal. Dengan demikian, paragraf ini
dapat mengakibatkan pengungkapan atas lebih dari satu tanggal penerapan awal.
42K

Pada periode pelaporan dimana entitas pertama kali menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran
untuk aset keuangan sesuai dengan PSAK i109 (yaitu ketika entitas melakukan transisi dari PSAK i239 ke
PSAK i109 untuk aset keuangan), entitas menyajikan pengungkapan sebagaimana diatur pada
paragraf 42L – 42O dalam PSAK ini seperti yang disyaratkan PSAK i109 paragraf 7.2.15.

42L

Ketika disyaratkan oleh paragraf 42K, entitas mengungkapkan perubahan dalam klasifikasi aset keuangan
dan liabilitas keuangan pada tanggal penerapan awal PSAK i109, menyajikan secara terpisah:
(a)

perubahan dalam jumlah tercatat berdasarkan kategori pengukuran sesuai dengan PSAK i239 (yaitu
yang tidak dihasilkan dari perubahan dalam atribut pengukuran saat transisi ke PSAK i109; dan

(b)

perubahan nilai tercatat yang muncul dari perubahan dalam atribut pengukuran saat transisi ke
PSAK i109.

Pengungkapan dalam paragraf ini tidak perlu dibuat setelah periode pelaporan tahunan di mana entitas
pertama kali menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan sesuai dengan PSAK i109.
42M

Ketika disyaratkan oleh paragraf 42K, entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk aset keuangan dan
liabilitas keuangan yang telah di reklasifikasi sehingga aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada
biaya perolehan diamortisasi dan, dalam hal aset keuangan, yang telah direklasifikasi keluar dari nilai wajar
melalui laba rugi sehingga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, sebagai akibat dari
transisi ke PSAK i109:
(a)

nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan; dan

(b)

keuntungan atau kerugian nilai wajar yang seharusnya diakui dalam laba rugi atau penghasilan
komprehensif lain selama periode pelaporan jika aset keuangan atau liabilitas keuangan belum
direklasifikasi.

Pengungkapan dalam paragraf ini tidak perlu dibuat setelah periode pelaporan tahunan di mana entitas
pertama kali menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dalam PSAK i109.
42N

Ketika disyaratkan oleh paragraf 42K, entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk aset keuangan dan
liabilitas keuangan yang telah direklasifikasi keluar dari kategori nilai wajar melalui laba rugi sebagai akibat
transisi ke PSAK i109:
(a)

22

suku bunga efektif yang ditetapkan pada tanggal penerapan awal; dan
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(b)

pendapatan bunga atau beban bunga yang diakui.

Jika entitas memperlakukan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan sebagai jumlah tercatat bruto
baru pada tanggal penerapan awal (lihat PSAK i109 paragraf 7.2.11), pengungkapan paragraf ini dibuat untuk
setiap periode pelaporan sampai penghentian pengakuan. Sebaliknya, pengungkapan dalam paragraf ini tidak
perlu dibuat setelah periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan persyaratan
klasifikasi dan pengukuran untuk aset keuangan dalam PSAK i109.
42O

Ketika entitas menyajikan pengungkapan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 42K-42N, pengungkapan
tersebut, dan pengungkapan dalam paragraf 25 pada PSAK ini, harus memungkinkan rekonsiliasi antara:
(a)

kategori pengukuran yang disajikan sesuai dengan PSAK i239 dan PSAK i109; dan

(b)

kelas instrumen keuangan

pada tanggal penerapan awal.
42P

Pada tanggal penerapan awal PSAK i109 Bagian 5.5, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan informasi
yang memungkinkan rekonsiliasi penyisihan penurunan nilai akhir sesuai dengan PSAK i239 dan provisi
sesuai dengan PSAK i237 ke penyisihan kerugian awal yang ditentukan sesuai dengan PSAK i109. Untuk
aset keuangan, pengungkapan tersebut dibuat berdasarkan kategori pengukuran aset keuangan terkait sesuai
dengan PSAK i239 dan PSAK i109 dan menunjukkan secara terpisah pengaruh perubahan kategori
pengukuran terhadap penyisihan kerugian pada tanggal tersebut.

42Q

Pada periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal PSAK i109, entitas tidak disyaratkan untuk
mengungkapkan jumlah pos yang seharusnya dilaporkan sesuai dengan persyaratan klasifikasi dan
pengukuran (yang mencakup persyaratan terkait pengukuran biaya perolehan diamortisasi aset keuangan dan
penurunan nilai dalam PSAK i109 Bagian 5.4 dan 5.5) dari:
(a)

PSAK i109 untuk periode sebelumnya; dan

(b)

PSAK i239 untuk periode berjalan.

42R

Sesuai dengan PSAK i109 paragraf 7.2.4, jika tidak praktis (seperti yang didefinisikan dalam PSAK i208)
pada tanggal penerapan awal PSAK i109 bagi entitas untuk menilai elemen nilai waktu atas uang yang telah
dimodifikasi sesuai dengan PSAK i109 paragraf B4.1.9B – B4.1.9D berdasarkan fakta dan keadaan yang ada
pada saat pengakuan awal aset keuangan, maka entitas menilai karakteristik arus kas kontraktual aset
keuangan tersebut berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada saat pengakuan awal aset keuangan tanpa
mempertimbangkan persyaratan terkait modifikasi elemen nilai waktu uang sesuai dengan PSAK i109
paragraf B4.1.9B-B4.1.9D. Pada tanggal pelaporan, entitas mengungkapkan jumlah tercatat aset keuangan
yang karakteristik arus kas kontraktualnya telah dinilai berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada saat
pengakuan awal aset keuangan tersebut tanpa mempertimbangkan persyaratan terkait modifikasi elemen nilai
waktu uang sesuai dengan PSAK i109 paragraf B4.1.9B – B4.1.9D sampai aset keuangan tersebut dihentikan
pengakuannya.

42S

Sesuai dengan PSAK i109 paragraf 7.2.5, jika tidak praktis (seperti yang didefinisikan dalam PSAK i208)
pada tanggal penerapan awal bagi entitas untuk menilai apakah nilai wajar dari fitur percepatan pelunasan
tidak signifikan sesuai dengan PSAK i109 paragraf B4.1.12(c) berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada
tanggal penerapan awal aset keuangan, maka entitas menilai karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan
tersebut berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada saat pengakuan awal aset keuangan tanpa
mempertimbangkan pengecualian untuk fitur percepatan pelunasan dalam PSAK i109 paragraf B4.1.12. Pada
tanggal pelaporan, entitas mengungkapkan jumlah tercatat aset keuangan yang karakteristik arus kas
kontraktualnya telah dinilai berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada saat pengakuan awal aset keuangan
tanpa mempertimbangkan pengecualian untuk fitur percepatan pelunasan pada PSAK i109 paragraf B4.1.12
sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

Tanggal efektif dan transisi
43

Entitas menerapkan PSAK ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2007. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan PSAK ini untuk periode yang lebih dini, maka
fakta tersebut diungkapkan.

44

Jika entitas menerapkan PSAK ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2006,
maka entitas tidak perlu menyajikan informasi komparatif untuk pengungkapan yang disyaratkan oleh
paragraf 31–42 tentang sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan.

44A

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen istilah yang digunakan dalam SAK-I. Selain
itu, PSAK i201 mengamendemen Lampiran B paragraf 20, 21, 23(c) dan (d), 27(c) dan B5. Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
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2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen
tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.
44B

PSAK i103 (yang direvisi pada tahun 2008) menghapus paragraf 3(c). Entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas menerapkan
PSAK i103 (revisi 2008) untuk periode yang lebih dini, amendemen tersebut juga diterapkan untuk periode
yang lebih dini tersebut. Namun, amendemen tersebut tidak berlaku untuk imbalan kontingensi yang timbul
dari suatu kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya mendahului penerapan PSAK i103 (revisi 2008).
Sebagai gantinya, entitas mencatat imbalan tersebut sesuai dengan PSAK i103 paragraf 65A–65E (yang
diamendemen pada tahun 2010).

44C

Entitas menerapkan amendemen dalam paragraf 3 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan Instrumen Keuangan yang dapat Dijual (Puttable) dan
Kewajiban yang timbul akibat Likuidasi (Amendemen PSAK i232 dan PSAK i201), terbit pada bulan
Februari 2008, untuk periode yang lebih dini, amendemen dalam paragraf 3 diterapkan untuk periode yang
lebih dini tersebut.

44D

Paragraf 3(a) diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan Mei 2008. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan dan entitas menerapkan pada periode yang lebih dini tersebut
amendemen PSAK i228 paragraf 1, PSAK i231 paragraf 1 dan PSAK i232 paragraf 4 yang terbit pada bulan
Mei 2008. Entitas diperkenankan untuk menerapkan amendemen tersebut secara prospektif.

44E

[Dihapus]

44F

[Dihapus]

44G

Penyesuaian Pengungkapan tentang Instrumen Keuangan (Amendemen PSAK i107), terbit pada bulan Maret
2009, mengamendemen paragraf 27, 39 dan B11 dan menambahkan paragraf 27A, 27B, B10A dan
B11A-B11F. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2009. Entitas tidak perlu memberikan pengungkapan yang disyaratkan amendemen
tersebut untuk:
(a)

periode tahunan atau interim, termasuk laporan posisi keuangan, yang disajikan dalam periode
komparatif tahunan yang berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2009, atau

(b)

laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif paling awal pada tanggal sebelum tanggal
31 Desember 2009.

Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen untuk periode yang lebih dini,
maka fakta tersebut diungkapkan.1
44H–44J [Dihapus]
44K

Paragraf 44B diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan Mei 2010. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2010. Penerapan
lebih dini diperkenankan.

44L

Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2010 menambahkan paragraf 32A dan mengamendemen paragraf
34 dan 36-38. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

44M

Pengungkapan — Pengalihan Aset Keuangan (Amendemen PSAK i107), terbit pada bulan Oktober 2010,
menghapus paragraf 13 dan menambahkan paragraf 42A – 42H dan B29-B39. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2011. Penerapan
lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut sejak periode yang lebih dini, maka
fakta tersebut diungkapkan. Entitas tidak perlu memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh
amendemen tersebut untuk periode sajian yang dimulai sebelum tanggal penerapan awal amendemen tersebut.

44N

[Dihapus]

44O

PSAK i110 dan PSAK i111 Pengaturan Bersama, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 3.
Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i110 dan PSAK i111.

1

Paragraf 44G diamendemen sebagai konsekuensi dari Pengecualian Terbatas dari Pengungkapan Komparatif PSAK i107 bagi
Pengadopsi Perdana (Amendemen PSAK i101) terbit pada bulan Januari 2010. IASB mengamendemen paragraf 44G untuk
mengklarifikasi kesimpulannya dan transisi yang diintensikan untuk Penyesuaian Pengungkapan tentang Instrumen Keuangan
(Amendemen PSAK i107).
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44P

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 3, 28 dan 29 dan Lampiran A dan
menghapus paragraf 27–27B. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

44Q

Penyajian Item Penghasilan Komprehensif Lain (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Juni 2011,
mengamendemen paragraf 27B. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i201
yang diamendemen pada bulan Juni 2011.

44R

Pengungkapan — Saling hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Amendemen PSAK i107), terbit
pada bulan Desember 2011, menambahkan paragraf 13A – 13F dan B40 – B53. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013. Entitas
memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh amendemen tersebut secara retrospektif.

44S–44W [Dihapus]
44X

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112 dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf 3. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan lebih dini Entitas Investasi diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini, maka entitas juga menerapkan seluruh amendemen yang
termasuk dalam Entitas Investasi pada saat yang bersamaan.

44Y

[Dihapus]

44Z

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 2–5, 8–11, 14, 20, 28–30, 36,
42C – 42E, Lampiran A dan paragraf B1, B5, B9, B10, B22 dan B27, menghapus paragraf 12, 12A, 16,
22-24, 37, 44E, 44F, 44H-44J, 44N, 44S-44W, 44Y, B4 dan Lampiran D dan menambahkan paragraf 5A,
10A, 11A, 11B, 12B-12D, 16A, 20A, 21A-21D, 22A – 22C, 23A – 23F, 24A – 24G, 35A-35N, 42I-42S,
44ZA dan B8A-B8J . Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109. Amendemen
tersebut tidak perlu diterapkan untuk informasi komparatif untuk periode sebelum tanggal penerapan awal
PSAK i109.

44ZA

Sesuai dengan PSAK i109 paragraf 7.1.2, untuk periode pelaporan tahunan sebelum tanggal 1 Januari 2018,
entitas dapat memilih untuk menerapkan dini hanya persyaratan untuk penyajian keuntungan dan kerugian
atas liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dalam PSAK i109 paragraf 5.7.1(c),
5.7.7–5.7.9, 7.2.14 dan B5.7.5–B5.7.20 tanpa menerapkan persyaratan lain dalam PSAK i109. Jika entitas
memilih untuk menerapkan hanya paragraf tersebut dalam PSAK i109, maka fakta tersebut diungkapkan dan
entitas memberikan pengungkapan terkait paragraf 10–11 dari PSAK ini (yang diamendemen dengan
PSAK i109 (2010)) secara berkelanjutan.

44AA

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2012-2014, terbit pada bulan September 2014, mengamendemen paragraf
44R dan B30 dan menambahkan paragraf B30A. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara retrospektif
sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016, kecuali bahwa entitas tidak perlu
menerapkan paragraf B30 dan B30A untuk periode sajian yang dimulai sebelum periode tahun buku ketika
entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut. Penerapan lebih dini amendemen paragraf 44R, B30
dan B30A diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka
fakta tersebut diungkapkan.

44BB

Prakarsa Pengungkapan (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Desember 2014, mengamendemen
paragraf 21 dan B5. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan lebih dini amendemen tersebut diperkenankan.

44CC

PSAK i116 Sewa, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 29 dan B11D. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

44DD

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

44EE

Reformasi Acuan Suku Bunga, mengamendemen PSAK i109, PSAK i239 dan PSAK i107, terbit pada bulan
September 2019, menambahkan paragraf 24H dan 44FF. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika
menerapkan amendemen PSAK i109 atau PSAK i239.

44FF

Dalam periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan Reformasi Acuan Suku Bunga, terbit pada
bulan September 2019, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi kuantitatif yang disyaratkan
oleh PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan paragraf 28(f).

44GG

Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2, mengamendemen PSAK i109, PSAK i239, PSAK i107, PSAK i104
dan PSAK i116, terbit pada bulan Agustus 2020, menambahkan paragraf 24I-24J dan 44H. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan amendemen PSAK i109, PSAK i239, PSAK i104 atau
PSAK i116.
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44HH

Dalam periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2,
entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi, yang seharusnya disyaratkan oleh PSAK i208
paragraf 28(f).

44II

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

Penarikan PSAK i230
45

26

PSAK ini menggantikan PSAK i230 Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan
Serupa.
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Lampiran A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i107.
risiko kredit

Risiko di mana suatu pihak atas instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian
keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya dalam memenuhi suatu
kewajiban.

credit risk rating
grades

Peringkat risiko kredit berdasarkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen
keuangan.

risiko mata uang

Risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan
berfluktuasi karena perubahan kurs valuta asing.

risiko suku bunga

Risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan
berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

risiko likuiditas

Risiko di mana suatu entitas akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban
terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset
keuangan lain.

pinjaman yang
diterima

Pinjaman diterima adalah liabilitas keuangan, selain utang usaha jangka pendek dalam
siklus kredit yang normal.

risiko pasar

Risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan
berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar meliputi tiga jenis risiko, yaitu:
risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko harga lain.

risiko harga lain

Risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan akan berfluktuasi
karena perubahan harga pasar (selain risiko yang timbul dari risiko suku bunga atau
risiko mata uang), baik perubahan tersebut disebabkan oleh faktor spesifik pada
instrumen keuangan individual atau penerbitnya, atau oleh faktor yang memengaruhi
seluruh instrumen keuangan serupa yang diperdagangkan di pasar.

Istilah berikut ini didefinisikan dalam PSAK i232 paragraf 11, PSAK i239 paragraf 9, PSAK i109 Lampiran A atau
PSAK i113 Lampiran A dan digunakan dalam PSAK ini dengan arti sebagaimana ditentukan dalam PSAK i232,
PSAK i239, PSAK i109 dan PSAK i113.


biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan



aset kontrak



aset keuangan memburuk



penghentian pengakuan



derivatif



dividen



metode suku bunga efektif



instrumen ekuitas



kerugian kredit ekspektasian



nilai wajar



aset keuangan



kontrak jaminan keuangan



instrumen keuangan



liabilitas keuangan



liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi



prakiraan transaksi
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jumlah tercatat bruto aset keuangan



instrumen lindung nilai



dimiliki untuk diperdagangkan



keuntungan atau kerugian penurunan nilai



penyisihan kerugian



tunggakan



aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk



tanggal reklasifikasi



pembelian atau penjualan reguler
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Lampiran B
Pedoman penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i107.

Kelas instrumen keuangan dan level pengungkapan (paragraf 6)
B1

Paragraf 6 mensyaratkan entitas untuk mengelompokkan instrumen keuangan dalam klasifikasi yang sesuai
dengan sifat informasi yang diungkapkan dan mempertimbangkan karakteristik instrumen keuangan tersebut.
Klasifikasi yang diuraikan di paragraf 6 ditentukan oleh entitas dan, sehingga, berbeda dari kategori instrumen
keuangan yang diatur dalam PSAK i109 (yang menentukan pengukuran instrumen keuangan dan pengakuan
perubahan nilai wajar).

B2

Dalam menentukan kelas instrumen keuangan, entitas, minimum:
(a)

membedakan antara instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan instrumen yang
diukur pada nilai wajar.

(b)

memperlakukan sebagai kelas yang terpisah atas instrumen keuangan tersebut yang berada di luar
ruang lingkup PSAK ini.

B3

Entitas memutuskan, dengan melihat keadaan, seberapa rinci entitas mengungkapkan informasi untuk
memenuhi persyaratan PSAK ini, seberapa besar entitas memberikan penekanan pada aspek yang berbeda
dari persyaratan tersebut dan bagaimana entitas menggabungkan informasi untuk memberikan gambaran
menyeluruh tanpa mengombinasikan informasi dengan karakteristik yang berbeda. Perlu untuk mencapai
keseimbangan antara laporan keuangan yang sangat dibebani dengan rincian yang berlebihan yang tidak akan
membantu pengguna laporan keuangan dan mengaburkan informasi yang penting sebagai akibat dari
penggabungan informasi yang terlalu banyak. Sebagai contoh, entitas sebaiknya tidak mengaburkan informasi
penting dengan memasukkannya di antara sejumlah besar rincian yang tidak signifikan. Serupa dengan hal
tersebut, entitas tidak mengungkapkan informasi yang bersifat sangat beragam yang mengaburkan perbedaan
penting antara transaksi individual atau risiko yang terkait.

B4

[Dihapus]

Pengungkapan lain - kebijakan akuntansi (paragraf 21)
B5

Paragraf 21 mensyaratkan pengungkapan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan terhadap pemahaman laporan keuangan.
Untuk instrumen keuangan, pengungkapan tersebut dapat mencakup:
(a)

(aa)

untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi:
(i)

sifat aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditetapkan entitas untuk diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi;

(ii)

kriteria penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal; dan

(iii)

bagaimana entitas memenuhi persyaratan yang diberikan PSAK i109 paragraf 4.2.2
untuk suatu penetapan.

aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(i)

sifat aset keuangan yang telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi; dan

(ii)

bagaimana entitas memenuhi kriteria PSAK i109 paraagraf 4.1.5 untuk suatu penetapan
tersebut.

(b)

[dihapus]

(c)

apakah pembelian dan penjualan reguler aset keuangan dicatat pada tanggal perdagangan atau
tanggal penyelesaian (lihat PSAK i109 paragraf 3.1.2).

(d)

[dihapus]

(e)

bagaimana penentuan keuntungan atau kerugian neto di setiap kategori instrumen keuangan (lihat
paragraf 20(a)), sebagai contoh, apakah keuntungan atau kerugian neto dari pos yang diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi mencakup penghasilan bunga atau dividen.
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(f)

[dihapus]

(g)

[dihapus]

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) paragraf 122 juga mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan,
bersama dengan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan,
selain dari yang menggunakan estimasi, yang dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi
dan yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan
(paragraf 31–42)
B6

Pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 31–42 disajikan dalam laporan keuangan atau dimasukkan
melalui referensi silang dari laporan keuangan ke beberapa laporan lain, seperti komentar manajemen atau
laporan risiko, yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan dengan periode yang sama dengan laporan
keuangan dan pada waktu yang sama. Tanpa informasi yang dimasukkan dengan referensi silang, maka
laporan keuangan menjadi tidak lengkap.

Pengungkapan kuantitatif (paragraf 34)
B7

Paragraf 34(a) mensyaratkan pengungkapan ikhtisar data kuantitatif mengenai eksposur entitas terhadap
risiko berdasarkan informasi yang disajikan secara internal kepada anggota manajemen kunci entitas. Jika
entitas menggunakan beberapa metode untuk mengelola eksposur risiko, maka entitas mengungkapkan
informasi menggunakan metode atau metode-metode yang menyediakan informasi yang paling relevan dan
andal. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan menjelaskan
relevansi dan keandalan.

B8

Paragraf 34(c) mensyaratkan pengungkapan mengenai konsentrasi risiko. Konsentrasi risiko timbul dari
instrumen keuangan yang memiliki karakteristik serupa dan dipengaruhi dengan cara serupa oleh perubahan
kondisi ekonomik atau kondisi lain. Identifikasi konsentrasi risiko mensyaratkan pertimbangan dengan
memperhatikan keadaan entitas. Pengungkapan konsentrasi risiko mencakup:
(a)

deskripsi mengenai bagaimana manajemen menentukan konsentrasi;

(b)

deskripsi mengenai karakteristik serupa untuk mengidentifikasi setiap konsentrasi (contohnya
pihak rekanan, area geografis, mata uang atau pasar); dan

(c)

jumlah eksposur risiko terkait dengan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik
serupa tersebut.

Praktik manajemen risiko kredit (paragraf 35F–35G)
B8A

B8B

30

Paragraf 35F(b) mensyaratkan pengungkapan informasi tentang bagaimana entitas mendefinisikan gagal
bayar untuk instrumen keuangan yang berbeda dan alasan dalam memilih definisi tersebut. Sesuai dengan
PSAK i109 paragraf 5.5.9, penetapan apakah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui
berdasarkan kenaikan risiko gagal bayar yang terjadi sejak pengakuan awal. Informasi tentang definisi gagal
bayar entitas yang akan membantu pengguna laporan keuangan memahami bagaimana entitas menerapkan
persyaratan kerugian kredit ekspektasian pada PSAK i109 yang mungkin mencakup:
(a)

faktor kualitatif dan kuantitatif yang mempertimbangkan definisi gagal bayar;

(b)

apakah perbedaan definisi yang telah diaplikasikan untuk liabilitas keuangan dengan tipe yang
berbeda; dan

(c)

asumsi tentang tingkat kepulihan (yaitu angka pada aset keuangan yang menunjukkan bahwa aset
keuangan telah kembali ke kinerja baik) setelah gagal bayar terjadi, pada aset keuangan.

Untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi kebijakan restrukturisasi dan modifikasi
entitas, paragraf 35F(f)(ii) mensyaratkan pengungkapan informasi tentang bagaimana entitas memonitor
sejauh mana penyisihan kerugian pada aset keuangan yang sebelumnya telah diungkapkan sesuai dengan
paragraf 35F(f)(i) selanjutnya diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang
umurnya sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.5.3. Informasi kuantitatif yang akan membantu pengguna
laporan keuangan untuk memahami kenaikan selanjutnya atas risiko kredit pada aset keuangan yang telah
dimodifikasi, dapat mencakup informasi tentang aset keuangan yang dimodifikasi yang memenuhi kriteria
paragraf 35F(f)(i) yang penyisihan kerugiannya telah dikembalikan untuk dapat diukur pada jumlah yang
setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (yaitu tingkat penurunan kualitas pinjaman).
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B8C

Paragraf 35G(a) mensyaratkan pengungkapan informasi tentang basis input dan asumsi dan teknik estimasi
yang digunakan untuk menerapkan persyaratan penurunan nilai pada PSAK i109. Asumsi dan input yang
digunakan entitas untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian atau menetapkan kenaikan pada risiko kredit
sejak pengakuan awal dapat mencakup informasi yang dihasilkan dari informasi historis internal atau laporan
peringkat dan asumsi mengenai perkiraan umur instrumen keuangan dan waktu penjualan agunan.

Perubahan pada penyisihan kerugian (paragraf 35H)
B8D

B8E

Sesuai dengan paragraf 35H, entitas disyaratkan untuk menjelaskan alasan perubahan penyisihan kerugian
selama periode. Sebagai tambahan terhadap rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir penyisihan
kerugian, mungkin perlu untuk menyediakan penjelasan naratif atas perubahan tersebut. Penjelasan naratif
tersebut mungkin termasuk analisa alasan perubahan pada penyisihan kerugian selama periode, termasuk:
(a)

komposisi portofolio;

(b)

volume instrumen keuangan yang dibeli atau diterbitkan; dan

(c)

tingkat kerugian kredit ekspektasian.

Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian diakui sebagai provisi.
Entitas mengungkapkan informasi tentang perubahan penyisihan kerugian untuk aset keuangan secara
terpisah dari komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan tersebut. Akan tetapi, jika instrumen
keuangan adalah termasuk komponen pinjaman (yaitu aset keuangan) dan komponen komitmen yang belum
ditarik (yaitu komitmen pinjaman) dan entitas tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah komponen
kerugian kredit ekspektasian dari komponen aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian pada komitmen
pinjaman diakui bersama dengan penyisihan kerugian untuk aset keuangan. Untuk kerugian kredit
ekspektasian kombinasi yang melebihi nilai tercatat bruto aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diakui
sebagai provisi.

Agunan (paragraf 35K)
B8F

Paragraf 35K mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
memahami dampak dari agunan dan peningkatan kredit pada jumlah kerugian kredit ekspektasian. Entitas
tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi tentang nilai wajar agunan dan peningkatan kredit lain
atau disyaratkan untuk menghitung nilai yang tepat atas agunan yang termasuk dalam perhitungan kerugian
kredit ekspektasian (yaitu kerugian atas gagal bayar).

B8G

Deskripsi naratif agunan dan dampaknya terhadap jumlah kerugian kredit ekspektasian termasuk informasi
mengenai:
(a)

tipe utama agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan kredit lain (contohnya yang
terakhir dijaminkan, derivatif kredit dan perjanjian yang diselesaikan secara neto (netting
arrangement) yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disaling hapus sesuai dengan PSAK i232);

(b)

volume agunan yang dimiliki dan perbaikan risiko kredit lain dan penyisihan kerugian yang
signifikan;

(c)

kebijakan dan proses untuk menilai dan mengelola agunan dan perbaikan risiko kredit lain;

(d)

jenis utama pihak lawan untuk agunan dan perbaikan risiko kredit lain dan kredibilitasnya; dan

(e)

informasi tentang konsentrasi risiko dalam agunan atau perbaikan risiko kredit lain.

Eksposur risiko kredit (paragraf 35M–35N)
B8H

Paragraf 35M mensyaratkan pengungkapan informasi tentang eksposur risiko kredit entitas dan konsentrasi
signifikan risiko kredit pada tanggal pelaporan. Konsentrasi risiko kredit terjadi ketika beberapa pihak lawan
terletak pada suatu wilayah geografis atau melakukan aktifitas yang serupa dan memiliki karakteristik
ekonomi yang serupa yang dapat menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang
akan sama-sama terkena pengaruh perubahan ekonomi atau kondisi lain. Entitas menyediakan informasi yang
memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami apakah terdapat kelompok instrumen
keuangan atau portofolio instrumen keuangan dengan fitur tertentu yang dapat memengaruhi sebagian besar
kelompok instrumen keuangan tersebut, seperti konsentrasi pada risiko tertentu. Hal ini dapat mencakup,
seperti contohnya, kelompok loan-to-value, geografis, industri atau tipe konsentrasi penerbit.

B8I

Jumlah credit risk rating grades yang digunakan untuk mengungkapkan informasi yang sesuai dengan
paragraf 35M konsisten dengan jumlah yang dilaporkan entitas kepada personil manajemen kunci mengenai
tujuan manajemen risiko kredit. Jika informasi tunggakan adalah satu-satunya informasi peminjam secara
spesifik yang tersedia dan entitas menggunakan informasi tunggakan untuk menilai apakah risiko kredit telah
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secara signifikan mengalami kenaikan sejak pengakuan awal sesuai dengan PSAK i109 paragraf 5.5.11,
entitas menyediakan analisa status tunggakan untuk aset keuangan tersebut.
B8J

Ketika entitas mengukur kerugian kredit ekespektasian secara kolektif, entitas mungkin tidak dapat
mengalokasikan jumlah tercatat bruto aset keuangan individual atau eksposur risiko kredit pada komitmen
pinjaman dan kontrak jaminan keuangan ke credit risk rating grade yang kerugian kredit ekspektasian
sepanjang umurnya diakui. Pada kasus tersebut, entitas menerapkan persyaratan pada paragraf 35M untuk
instrumen keuangan yang dapat dialokasikan secara langsung kepada credit risk rating grade dan
mengungkapkan secara terpisah jumlah tercatat bruto instrumen keuangan yang kerugian kredit ekspektasian
sepanjang umurnya telah diukur secara kolektif.

Eksposur maksimum risiko kredit (paragraf 36(a))
B9

B10

Paragraf 35K(a) dan 36(a) mensyaratkan pengungkapan jumlah yang paling menggambarkan eksposur
maksimum entitas atas risiko kredit. Untuk aset keuangan, pada umumnya adalah jumlah tercatat bruto setelah
dikurangi:
(a)

setiap jumlah yang disalinghapuskan sesuai dengan PSAK i232; dan

(b)

setiap kerugian penurunan nilai yang diakui sesuai dengan PSAK i109.

Aktivitas yang menimbulkan risiko kredit dan eksposur maksimum yang terkait risiko kredit mencakup, tetapi
tidak terbatas pada:
(a)

memberikan pinjaman dan piutang kepada pelanggan dan menempatkan simpanan pada entitas
lain. Dalam kasus ini, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah jumlah tercatat aset keuangan
terkait.

(b)

menyepakati kontrak derivatif, contohnya kontrak valuta asing, swap suku bunga, dan derivatif
kredit. Jika aset yang dihasilkan diukur pada nilai wajar, maka eksposur maksimum atas risiko
kredit pada akhir periode pelaporan akan sama dengan jumlah tercatat.

(c)

memberikan jaminan keuangan. Dalam kasus ini, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah
jumlah maksimum yang harus dibayar entitas jika jaminan tersebut ditagih, yang mungkin secara
signifikan lebih besar daripada jumlah yang diakui sebagai liabilitas.

(d)

membuat komitmen pinjaman yang tidak dapat dibatalkan sepanjang umur fasilitas atau dapat
dibatalkan hanya sebagai respon atas perubahan merugikan yang bersifat material. Jika penerbit
tidak dapat menyelesaikan komitmen pinjaman neto dengan tunai atau instrumen keuangan yang
lain, maka eksposur kredit maksimum adalah sejumlah penuh dari komitmen tersebut. Hal ini
karena ketidakpastian mengenai apakah jumlah dari setiap porsi yang tidak ditarik mungkin ditarik
di masa depan. Jumlah tersebut mungkin jauh lebih besar daripada jumlah yang diakui sebagai
liabilitas.

Pengungkapan risiko likuiditas kuantitatif (paragraf 34(a) dan 39(a)
dan (b))
B10A

Sesuai dengan paragraf 34(a) entitas mengungkapkan ikhtisar data kuantitatif mengenai eksposur risiko
likuiditas berdasarkan informasi yang disajikan secara internal kepada anggota manajemen kunci. Entitas
menjelaskan bagaimana data tersebut ditentukan. Jika arus keluar kas (atau aset keuangan lain) termasuk
dalam data tersebut, baik:
(a)

terjadi jauh lebih awal daripada yang ditunjukkan dalam data tersebut, atau

(b)

menjadi jumlah yang berbeda secara signifikan dari yang ditunjukkan dalam data tersebut
(contohnya untuk derivatif yang termasuk dalam data berdasarkan penyelesaian neto tetapi pihak
lawan memiliki opsi untuk meminta penyelesaian bruto),

maka entitas menyatakan fakta tersebut dan menyajikan informasi kuantitatif yang memungkinkan pengguna
laporan keuangan untuk mengevaluasi cakupan dari risiko ini kecuali informasi tersebut termasuk dalam
analisis jatuh tempo kontraktual yang disyaratkan oleh paragraf 39(a) atau (b).
B11

32

Dalam menyiapkan analisis jatuh tempo yang disyaratkan oleh paragraf 39(a) dan (b), entitas menggunakan
pertimbangannya untuk menentukan jumlah rentang waktu yang sesuai. Sebagai contoh, entitas mungkin
menentukan bahwa rentang waktu yang sesuai adalah:
(a)

tidak lebih dari satu bulan;

(b)

lebih dari satu bulan dan tidak lebih dari tiga bulan;
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(c)

lebih dari tiga bulan dan tidak lebih dari satu tahun; dan

(d)

lebih dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun.

B11A

Dalam memenuhi paragraf 39(a) dan (b), entitas tidak memisahkan derivatif melekat dari instrumen keuangan
campuran (kombinasi). Untuk instrumen tersebut, entitas menerapkan paragraf 39(a).

B11B

Paragraf 39(b) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan analisis jatuh tempo kuantitatif untuk liabilitas
keuangan derivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual jika jatuh tempo kontraktual penting
untuk memahami waktu dari arus kas. Sebagai contohnya, hal ini relevan untuk:

B11C

B11D

(a)

swap suku bunga dengan sisa jatuh tempo lima tahun dalam lindung nilai arus kas atas aset atau
liabilitas keuangan dengan suku bunga variabel.

(b)

seluruh komitmen pinjaman.

Paragraf 39(a) dan (b) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan analisis jatuh tempo untuk liabilitas
keuangan yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual untuk beberapa liabilitas keuangan. Dalam
pengungkapan ini:
(a)

jika pihak lawan memiliki pilihan kapan suatu jumlah dibayarkan, maka liabilitas dialokasikan pada
periode paling awal di mana entitas dapat disyaratkan untuk membayar. Sebagai contoh, liabilitas
keuangan di mana entitas dapat disyaratkan untuk membayar kembali sewaktu-waktu (contohnya
giro) termasuk dalam rentang waktu yang paling awal.

(b)

jika entitas sepakat untuk membayar jumlah dalam angsuran, maka setiap angsuran dialokasikan
pada periode yang paling awal di mana entitas dapat disyaratkan untuk membayar. Sebagai contoh,
komitmen pinjaman yang belum ditarik dimasukkan dalam rentang waktu yang mengandung
tanggal paling awal dapat ditarik.

(c)

untuk kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan, jumlah maksimum jaminan dialokasikan pada
periode paling awal di mana jaminan dapat direalisasi.

Jumlah kontraktual yang diungkapkan dalam analisis jatuh tempo seperti disyaratkan oleh paragraf 39(a) dan
(b) adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto, sebagai contoh:
(a)

liabilitas sewa bruto (sebelum dikurangi beban pembiayaan);

(b)

harga yang ditetapkan dalam perjanjian forward untuk membeli aset keuangan dengan kas;

(c)

jumlah neto transaksi untuk pay-floating/received-fixed interest rate swaps di mana arus kas neto
dipertukarkan;

(d)

jumlah kontraktual yang dipertukarkan dalam instrumen keuangan derivatif (contohnya swap mata
uang) di mana arus kas bruto dipertukarkan; dan

(e)

komitmen pinjaman bruto.

Arus kas yang tidak terdiskonto tersebut berbeda dari jumlah yang termasuk dalam laporan posisi keuangan
karena jumlah dalam laporan tersebut berdasarkan pada arus kas terdiskonto. Jika jumlah terutang adalah
tidak tetap, maka jumlah yang diungkapkan ditentukan dengan mengacu pada kondisi yang terjadi pada akhir
periode pelaporan. Sebagai contoh, ketika jumlah terutang bervariasi dengan perubahan suatu indeks, jumlah
yang diungkapkan dapat berdasarkan pada level indeks pada akhir periode.
B11E

Paragraf 39(c) mensyaratkan entitas untuk menjelaskan bagaimana entitas mengelola risiko likuiditas yang
melekat pada pos-pos yang diungkapkan dalam pengungkapkan kuantitatif sebagaimana yang disyaratkan di
paragraf 39(a) dan (b). Entitas mengungkapkan analisis jatuh tempo aset keuangan yang dimiliki untuk
mengelola risiko likuiditas (contohnya aset keuangan yang dapat dijual segera atau diharapkan menghasilkan
arus kas masuk untuk memenuhi arus kas keluar atas liabilitas keuangan), jika informasi tersebut diperlukan
agar para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan cakupan risiko likuiditas.

B11F

Faktor lain yang dipertimbangkan oleh entitas dalam menyediakan pengungkapan yang disyaratkan di
paragraf 39(c) mencakup, tetapi tidak terbatas pada, apakah entitas:
(a)

memiliki fasilitas pinjaman yang mengikat (contohnya fasilitas commercial paper) atau fasilitas
kredit lain (contohnya fasilitas kredit siap tarik) yang dapat diakses entitas untuk memenuhi
kebutuhan likuiditas;

(b)

memiliki simpanan pada bank sentral untuk memenuhi kebutuhan likuiditas;

(c)

memiliki sumber pendanaan yang sangat beragam;

(d)

memiliki konsentrasi risiko likuiditas yang signifikan baik pada aset atau sumber pendanaan;

(e)

memiliki proses pengendalian internal dan rencana kontingensi untuk mengelola risiko likuiditas;
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(f)

memiliki instrumen yang mencakup syarat percepatan pembayaran kembali (contohnya ketika
terjadi penurunan peringkat kredit entitas);

(g)

memiliki instrumen yang dapat mensyaratkan penyerahan jaminan (contohnya margin calls untuk
derivatif);

(h)

memiliki instrumen yang mengizinkan entitas untuk memilih apakah entitas menyelesaikan
liabilitas keuangan dengan menyerahkan kas (atau aset keuangan lain) atau dengan menyerahkan
saham sendiri; atau

(i)

memiliki instrumen yang tunduk pada perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto (master
netting agreement).

B12–B16 [Dihapus]

Risiko pasar–analisis sensitivitas (paragraf 40 dan 41)
B17

Paragraf 40(a) mensyaratkan analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar di mana entitas terekspos.
Sesuai dengan paragraf B3, entitas menentukan bagaimana menggabungkan informasi yang menyajikan
gambaran secara keseluruhan tanpa mengombinasikan informasi dengan karakteristik yang berbeda mengenai
eksposur risiko dari lingkungan ekonomik yang berbeda secara signifikan. Sebagai contoh:
(a)

entitas yang memperdagangkan instrumen keuangan mungkin mengungkapkan informasi ini secara
terpisah untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan yang dimiliki tidak
untuk diperdagangkan.

(b)

entitas tidak menggabungkan eksposurnya atas risiko pasar dari wilayah hiperinflasi dan eksposur
atas risiko pasar yang sama dari wilayah dengan inflasi yang sangat rendah.

Jika entitas mempunyai eksposur hanya pada satu jenis risiko pasar dalam satu lingkungan ekonomik, maka
informasi tersebut tidak perlu disajikan secara terpisah.
B18

B19

34

Paragraf 40(a) mensyaratkan analisis sensitivitas untuk menunjukkan dampak terhadap laba rugi dan ekuitas
dari kemungkinan perubahan yang rasional dalam variabel risiko yang relevan (contohnya suku bunga pasar,
kurs mata uang, harga ekuitas atau harga komoditas yang berlaku). Untuk tujuan ini:
(a)

entitas tidak disyaratkan untuk menentukan seperti apa seharusnya laba rugi selama periode jika
variabel risiko yang relevan berbeda. Sebaliknya, entitas mengungkapkan dampak terhadap laba
rugi dan ekuitas pada akhir periode pelaporan dengan berasumsi bahwa perubahan yang rasional
dalam variabel risiko yang relevan telah terjadi pada akhir periode laporan dan telah diterapkan
pada eksposur risiko pada tanggal tersebut. Sebagai contoh, jika entitas mempunyai liabilitas
dengan suku bunga mengambang pada akhir tahun, maka entitas mengungkapkan dampak terhadap
laba rugi (yaitu beban bunga) untuk tahun berjalan jika suku bunga berubah oleh kemungkinan
jumlah yang rasional.

(b)

entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan dampak setiap perubahan dalam suatu rentang
perubahan yang rasional dari variabel risiko yang relevan terhadap laba rugi atau ekuitas.
Pengungkapan dampak perubahan terbatas pada rentang kemungkinan yang rasional dianggap
mencukupi.

Dalam menentukan apakah kemungkinan perubahan rasional dalam variabel risiko yang relevan, entitas
mempertimbangkan:
(a)

lingkungan ekonomik entitas beroperasi. Suatu kemungkinan perubahan yang rasional tidak
mencakup skenario jarang terjadi atau skenario ‘terburuk’ atau ‘stress tests’. Di samping itu, jika
tingkat perubahan dalam risiko variabel yang mendasari adalah stabil, maka entitas tidak perlu
mengubah kemungkinan perubahan dalam variabel risiko yang dipilih. Sebagai contoh,
diasumsikan bahwa suku bunga adalah 5% dan entitas menentukan bahwa fluktuasi suku bunga ±
50 basis poin adalah kemungkinan yang rasional. Entitas mengungkapkan dampak terhadap laba
rugi atau ekuitas jika suku bunga berubah menjadi 4,5% atau 5,5%. Pada periode berikutnya, suku
bunga meningkat menjadi 5,5%. Entitas tetap berkeyakinan bahwa suku bunga dapat berfluktuasi
sebesar ± 50 basis poin (yaitu bahwa perubahan suku bunga adalah stabil). Entitas mengungkapkan
dampak terhadap laba rugi atau ekuitas jika suku bunga berubah menjadi 5% atau 6%. Entitas tidak
disyaratkan merevisi penilaiannya atas suku bunga yang berfluktuasi sebesar ± 50 basis poin,
kecuali jika terdapat bukti bahwa suku bunga menjadi lebih berfluktuatif secara signifikan.

(b)

kerangka waktu di mana entitas melakukan penilaian. Analisis sensitivitas menunjukkan dampak
perubahan yang dianggap mungkin secara rasional selama periode pelaporan sampai entitas akan
menyajikan pengungkapan ini selanjutnya, yang pada umumnya pada periode pelaporan tahunan
berikutnya.
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B20

Paragraf 41 mengizinkan entitas untuk menggunakan analisis sensitivitas yang mencerminkan saling
ketergantungan antar variabel risiko, seperti metodologi value-at-risk, jika entitas menggunakan analisis ini
untuk mengelola eksposur risiko keuangan. Metodologi tersebut diterapkan bahkan jika metodologi tersebut
hanya mengukur potensi kerugian dan tidak dipakai dalam mengukur potensi keuntungan. Entitas mematuhi
paragraf 41(a) dengan mengungkapkan jenis model value-at-risk yang digunakan (contohnya apakah model
mengandalkan simulasi Monte Carlo), penjelasan mengenai bagaimana kerja model dan asumsi utama
(contohnya periode kepemilikan dan level keyakinan). Entitas mungkin juga mengungkapkan periode
observasi historis dan bobot yang diterapkan pada observasi selama periode tersebut, penjelasan mengenai
bagaimana perhitungan transaksi opsi dilakukan, dan volatilitas dan korelasi (atau sebagai alternatif, simulasi
distribusi probabilitas Monte Carlo) yang digunakan.

B21

Entitas menyediakan analisis sensitivitas untuk keseluruhan bisnisnya, tetapi dapat menyediakan jenis analisis
sensitivitas yang berbeda untuk kelas instrumen keuangan yang berbeda.

Risiko suku bunga
B22

Risiko suku bunga (interest rate risk) timbul pada instrumen keuangan yang mengandung suku bunga yang
diakui dalam laporan posisi keuangan (contohnya instrumen utang yang diperoleh atau diterbitkan) dan pada
beberapa instrumen keuangan yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan (contohnya beberapa
komitmen pinjaman).

Risiko mata uang
B23

Risiko mata uang (currency risk atau risiko kurs valuta asing) timbul pada instrumen keuangan yang
didenominasi dalam valuta asing, yaitu dalam mata uang selain dari mata uang fungsional di mana instrumen
tersebut diukur. Untuk tujuan PSAK ini, risiko mata uang tidak timbul dari instrumen keuangan yang
merupakan item nonmoneter atau dari instrumen keuangan yang didenominasi dalam mata uang fungsional.

B24

Analisis sensitivitas diungkapkan untuk setiap mata uang di mana entitas terekspos secara signifikan.

Risiko harga lain
B25

Risiko harga lain (other price risk) timbul pada instrumen keuangan karena perubahan dalam, sebagai contoh,
harga komoditas atau harga ekuitas. Untuk memenuhi paragraf 40, entitas mungkin mengungkapkan dampak
penurunan indeks bursa saham, harga komoditas, atau variabel risiko lain tertentu. Sebagai contoh, jika entitas
memberi jaminan nilai residual yang merupakan instrumen keuangan, maka entitas mengungkapkan
peningkatan atau penurunan nilai aset yang berlaku jaminan tersebut.

B26

Dua contoh instrumen keuangan yang menimbulkan risiko harga ekuitas adalah (a) kepemilikan ekuitas pada
entitas lain dan (b) investasi dalam suatu unit perwalian yang pada gilirannya akan mengakibatkan
kepemilikan investasi pada instrumen ekuitas. Contoh lain termasuk kontrak forward dan opsi untuk membeli
atau menjual sejumlah tertentu instrumen ekuitas dan swap yang terindeks pada harga ekuitas. Nilai wajar
dari instrumen keuangan tersebut dipengaruhi perubahan harga pasar instrumen ekuitas yang mendasari.

B27

Sesuai dengan paragraf 40(a), sensitivitas laba rugi (yang timbul, sebagai contoh, dari instrumen yang diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi) diungkapkan secara terpisah dari sensitivitas penghasilan komprehensif
lain (yang timbul, sebagai contoh, dari investasi pada instrumen ekuitas yang perubahan nilai wajarnya
disajikan dalam penghasilan komprehensif lain).

B28

Instrumen keuangan yang diklasifikasikan oleh entitas sebagai instrumen ekuitas tidak diukur kembali. Baik
laba rugi maupun ekuitas tidak akan dipengaruhi oleh risiko harga ekuitas dari instrumen tersebut. Sejalan
dengan hal tersebut, analisis sensitivitas tidak disyaratkan.

Penghentian pengakuan (paragraf 42C–42H)
Keterlibatan berkelanjutan (paragraf 42C)
B29

Penilaian keterlibatan berkelanjutan atas aset keuangan alihan untuk tujuan persyaratan pengungkapan dalam
paragraf 42E–42H dibuat pada level entitas pelapor. Sebagai contoh, jika entitas anak mengalihkan aset
keuangan kepada pihak ketiga yang tidak berelasi di mana entitas induk dari entitas anak tersebut memiliki
keterlibatan berkelanjutan, maka entitas anak tidak memasukkan keterlibatan entitas induk dalam penilaian
apakah entitas anak memiliki keterlibatan berkelanjutan atas aset alihan dalam laporan keuangan tersendiri
atau individual (yaitu ketika entitas anak adalah entitas pelapor). Akan tetapi, entitas induk akan memasukkan
keterlibatan berkelanjutannya (atau anggota lain dari kelompok) atas aset keuangan yang dialihkan oleh
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entitas anaknya dalam menentukan apakah entitas induk memiliki keterlibatan berkelanjutan atas aset alihan
dalam laporan keuangan konsolidasiannya (yaitu ketika entitas pelapor adalah kelompok usaha).
B30

Entitas tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan alihan jika, sebagai bagian dari
pengalihan, entitas tidak mempertahankan hak kontraktual atau kewajiban yang melekat pada aset keuangan
alihan atau memperoleh hak kontraktual baru atau kewajiban yang terkait dengan aset keuangan alihan.
Entitas tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan alihan jika tidak memiliki kepentingan
atas kinerja masa depan aset keuangan alihan atau tanggungjawab dalam keadaan apa pun untuk melakukan
pembayaran sehubungan dengan aset keuangan alihan di masa depan. Istilah ‘pembayaran’ dalam konteks ini
tidak termasuk arus kas dari aset keuangan alihan yang diterima oleh entitas dan disyaratkan untuk diteruskan
kepada penerima.

B30A

Ketika entitas mengalihkan aset keuangan, entitas dapat mempertahankan hak untuk memberikan jasa pada
aset keuangan tersebut dengan imbalan yang telah termasuk, sebagai contoh, dalam kontrak jasa. Entitas
menilai kontrak jasa sesuai dengan pedoman dalam paragraf 42C dan B30 untuk memutuskan apakah entitas
memiliki keterlibatan berkelanjutan sebagai akibat dari kontrak jasa untuk tujuan persyaratan pengungkapan.
Sebagai contoh, pemberi jasa akan memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan alihan untuk
tujuan persyaratan pengungkapan jika imbalan jasa bergantung pada jumlah atau waktu penerimaan arus kas
dari aset keuangan alihan. Demikian pula, pemberi jasa memiliki keterlibatan berkelanjutan untuk tujuan
persyaratan pengungkapan jika imbalan tetap tidak akan dibayar secara penuh karena kinerja aset keuangan
alihan tidak memenuhi target. Dalam contoh tersebut, pemberi jasa memiliki kepentingan atas kinerja masa
depan aset keuangan alihan. Penilaian ini tidak bergantung pada apakah imbalan yang akan diterima
diharapkan akan mengompensasi entitas secara memadai dalam memberikan jasa tersebut.

B31

Keterlibatan berkelanjutan atas aset keuangan alihan mungkin timbul dari ketentuan kontrak dalam perjanjian
pengalihan atau dalam perjanjian terpisah dengan pihak yang menerima pengalihan atau pihak ketiga yang
berhubungan dengan pengalihan.

Aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya secara
keseluruhan (paragraf 42D)
B32

Paragraf 42D mensyaratkan pengungkapan ketika sebagian atau seluruh aset keuangan alihan tidak memenuhi
syarat penghentian pengakuan. Pengungkapan tersebut disyaratkan pada setiap tanggal pelaporan saat entitas
terus mengakui aset keuangan alihan, terlepas dari kapan pengalihan terjadi.

Jenis keterlibatan berkelanjutan (paragraf 42E–42H)
B33

Paragraf 42E–42H mensyaratkan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif untuk setiap jenis keterlibatan
berkelanjutan atas aset keuangan yang dihentikan pengakuannya. Entitas menggabungkan keterlibatan
berkelanjutannya ke dalam jenis yang merepresentasikan eksposur entitas terhadap risiko. Sebagai contoh,
entitas dapat menggabungkan keterlibatan berkelanjutannya berdasarkan jenis instrumen keuangan
(contohnya jaminan atau opsi call) atau berdasarkan jenis pengalihan (contohnya anjak piutang, sekuritisasi,
dan pinjaman surat berharga).

Analisis jatuh tempo untuk arus kas keluar tidak terdiskonto untuk
membeli kembali aset alihan (Paragraf 42E(e))
B34

Paragraf 42E(e) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan analisis jatuh tempo dari arus kas keluar tidak
terdiskonto untuk membeli kembali aset keuangan yang dihentikan pengakuannya atau jumlah terutang lain
kepada pihak yang menerima pengalihan sehubungan dengan aset keuangan yang dihentikan pengakuannya,
menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari keterlibatan berkelanjutan entitas. Analisis ini membedakan
arus kas yang disyaratkan untuk dibayar (contohnya kontrak berjangka), arus kas yang mungkin disyaratkan
untuk dibayar (contohnya penerbitan opsi jual) dan arus kas yang entitas mungkin memilih untuk membayar
(contohnya pembelian opsi beli).

B35

Entitas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan jumlah rentang waktu yang sesuai dalam
menyiapkan analisis jatuh tempo yang disyaratkan paragraf 42E(e). Sebagai contoh, entitas dapat menentukan
bahwa rentang waktu jatuh tempo berikut sesuai:

36

(a)

tidak lebih dari satu bulan;

(b)

lebih dari satu bulan dan tidak lebih dari tiga bulan;

(c)

lebih dari tiga bulan dan tidak lebih dari enam bulan;

(d)

lebih dari enam bulan dan tidak lebih dari satu tahun;
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B36

(e)

lebih dari satu tahun dan tidak lebih dari tiga tahun;

(f)

lebih dari tiga tahun dan tidak lebih dari lima tahun, dan

(g)

lebih dari lima tahun.

Jika terdapat beberapa kemungkinan jatuh tempo, arus kas disertakan berdasarkan tanggal paling awal saat
entitas dapat disyaratkan atau diizinkan untuk membayar.

Informasi kualitatif (paragraf 42E(f))
B37

Informasi kualitatif yang disyaratkan oleh paragraf 42E(f) mencakup deskripsi aset keuangan yang dihentikan
pengakuannya dan sifat dan tujuan dari keterlibatan berkelanjutan yang tetap dimiliki setelah pengalihan aset
tersebut. Informasi tersebut juga mencakup deskripsi risiko di mana entitas terekspos terhadapnya, termasuk:
(a)

deskripsi tentang bagaimana entitas mengelola risiko yang inheren pada keterlibatan
berkelanjutannya atas aset keuangan yang dihentikan pengakuannya.

(b)

apakah entitas disyaratkan untuk menanggung kerugian sebelum pihak lain, dan peringkat dan
jumlah kerugian yang ditanggung oleh pihak yang kepentingannya lebih rendah dari kepentingan
entitas atas aset (yaitu keterlibatan berkelanjutannya atas aset).

(c)

deskripsi tentang pemicu yang terkait dengan kewajiban untuk menyediakan dukungan keuangan
atau untuk membeli kembali aset keuangan alihan.

Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan
(paragraf 42G(a))
B38

Paragraf 42G(a) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan keuntungan atau kerugian dari penghentian
pengakuan aset keuangan di mana entitas masih memiliki keterlibatan berkelanjutan. Entitas mengungkapkan
jika keuntungan atau kerugian penghentian pengakuan timbul karena nilai wajar komponen aset yang diakui
sebelumnya (yaitu kepentingan dalam aset yang dihentikan pengakuannya dan kepentingan yang tetap
dimiliki oleh entitas) berbeda dari nilai wajar aset yang diakui sebelumnya secara keseluruhan. Dalam situasi
tersebut, entitas juga mengungkapkan apakah pengukuran nilai wajar mencakup input signifikan yang tidak
didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 27A.

Informasi tambahan (paragraf 42H)
B39

Pengungkapan yang disyaratkan dalam paragraf 42D–42G mungkin tidak cukup untuk memenuhi tujuan
pengungkapan paragraf 42B. Jika hal ini terjadi, maka entitas mengungkapkan informasi tambahan apa pun
yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pengungkapan. Entitas memutuskan, dengan mempertimbangkan
keadaan, berapa banyak informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi
pengguna dan berapa banyak penekanan yang perlu diterapkan pada aspek yang berbeda dari informasi
tambahan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara membebani laporan keuangan dengan rincian yang
berlebihan yang mungkin tidak membantu pengguna laporan keuangan dan mengaburkan informasi sebagai
akibat dari terlalu banyak penggabungan.

Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan
(paragraf 13A– 13F)
Ruang lingkup (paragraf 13A)
B40

Pengungkapan dalam paragraf 13B–13E disyaratkan untuk seluruh instrumen keuangan yang
disalinghapuskan sesuai dengan PSAK i232 paragraf 42. Sebagai tambahan, instrumen keuangan masuk
dalam ruang lingkup persyaratan pengungkapan paragraf 13B–13E jika instrumen keuangan tersebut tunduk
pada pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian yang serupa
yang mencakup instrumen keuangan dan transaksi yang serupa, terlepas dari apakah instrumen keuangan
disalinghapuskan sesuai dengan PSAK i232 paragraf 42.

B41

Perjanjian yang serupa sebagaimana dimaksud dalam paragraf 13A dan B40 termasuk perjanjian kliring
derivatif (derivative clearing agreement), perjanjian induk pembelian kembali global (global master
repurchase agreement), perjanjian induk pinjaman sekuritas global (global master securities lending
agreement), dan hak terkait agunan keuangan. Instrumen keuangan dan transaksi yang serupa yang diacu
dalam paragraf B40 termasuk derivatif, perjanjian penjualan dan pembelian kembali, perjanjian penjualan
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balik dan pembelian kembali (reverse sale and repurchase), pinjaman sekuritas, dan perjanjian pinjaman
sekuritas. Contoh instrumen keuangan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup paragraf 13A adalah
pinjaman dan simpanan nasabah yang ada di lembaga yang sama (kecuali keduanya disalinghapuskan di
laporan posisi keuangan), dan instrumen keuangan yang hanya tunduk pada perjanjian agunan.

Pengungkapan informasi kuantitatif untuk aset keuangan dan liabilitas
keuangan yang diakui yang termasuk dalam ruang lingkup paragraf 13A
(paragraf 13C)
B42

Instrumen keuangan yang diungkapkan sesuai paragraf 13C dapat tunduk pada persyaratan pengukuran yang
berbeda (sebagai contoh, utang terkait dengan perjanjian pembelian kembali dapat diukur pada biaya
diamortisasi, sedangkan derivatif akan diukur pada nilai wajar). Entitas mencatat instrumen pada jumlah yang
diakui dan mendeskripsikan perbedaan pengukuran yang dihasilkan dalam pengungkapan terkait.

Pengungkapan jumlah bruto aset keuangan dan liabilitas keuangan yang
diakui yang termasuk dalam ruang lingkup paragraf 13A (paragraf 13C(a))
B43

Jumlah yang disyaratkan paragraf 13C(a) terkait instrumen keuangan yang diakui yang disalinghapuskan
sesuai dengan PSAK i232 paragraf 42. Jumlah yang disyaratkan paragraf 13C(a) juga berhubungan dengan
instrumen keuangan yang diakui yang tunduk pada pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang
dapat dipaksakan atau perjanjian serupa terlepas dari apakah instrumen keuangan memenuhi kriteria saling
hapus. Akan tetapi, pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 13C(a) tidak berhubungan dengan jumlah
yang diakui sebagai hasil dari perjanjian agunan yang tidak memenuhi kriteria saling hapus dalam PSAK i232
paragraf 42. Sebaliknya, jumlah tersebut disyaratkan untuk diungkapkan sesuai dengan paragraf 13C(d).

Pengungkapan jumlah yang disalinghapuskan sesuai dengan kriteria dalam
PSAK i232 paragraf 42 (paragraf 13C(b))
B44

Paragraf 13C(b) mensyaratkan bahwa entitas mengungkapkan jumlah yang disalinghapuskan sesuai PSAK
i232 paragraf 42 ketika menentukan jumlah neto yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jumlah dari
aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui yang tunduk pada saling hapus dalam perjanjian yang sama
akan diungkapkan dalam pengungkapan aset keuangan dan liabilitas keuangan. Akan tetapi, jumlah yang
diungkapkan (dalam, sebagai contoh, suatu tabel) terbatas pada jumlah yang terkena saling hapus. Sebagai
contoh, entitas dapat memiliki aset derivatif dan liabilitas derivatif yang diakui yang memenuhi kriteria saling
hapus pada PSAK i232 paragraf 42. Jika jumlah bruto aset derivatif lebih besar dari jumlah bruto liabilitas
derivatif, maka tabel pengungkapan aset keuangan akan mencakup seluruh jumlah aset derivatif (sesuai
dengan paragraf 13C(a)) dan jumlah seluruh jumlah liabilitas derivatif (sesuai dengan paragraf 13C(b)). Akan
tetapi, sementara tabel pengungkapan liabilitas keuangan akan mencakup seluruh jumlah liabilitas derivatif
(sesuai dengan paragraf 13C(a)), tabel liabilitas derivatif tersebut hanya akan mencakup jumlah aset derivatif
(sesuai dengan paragraf 13C(b)) yang sama dengan jumlah liabilitas derivatif.

Pengungkapan jumlah neto yang disajikan dalam laporan posisi keuangan
(paragraf 13C(c))
B45

Jika entitas memiliki instrumen yang memenuhi ruang lingkup pengungkapan ini (sebagaimana dimaksud
pada paragraf 13A), tetapi tidak memenuhi kriteria saling hapus PSAK i232 paragraf 42, maka jumlah yang
disyaratkan untuk diungkapkan oleh paragraf 13C(c) sama dengan jumlah yang disyaratkan untuk
diungkapkan oleh paragraf 13C(a).

B46

Jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh paragraf 13C(c) harus direkonsiliasi kepada jumlah pos
individual yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, jika entitas menentukan bahwa
penggabungan atau pemisahan jumlah pos laporan keuangan individual memberikan informasi yang lebih
relevan, maka entitas harus merekonsiliasikan jumlah penggabungan atau pemisahan yang diungkapkan
dalam paragraf 13C(c) kembali ke jumlah pos individual yang disajikan di laporan posisi keuangan.

Pengungkapan jumlah yang tunduk pada pengaturan induk untuk
menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa
yang tidak termasuk dalam paragraf 13C(b) (paragraf 13C(d))
B47

38

Paragraf 13C(d) mensyaratkan bahwa entitas mengungkapkan jumlah yang tunduk pada pengaturan induk
untuk menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa yang tidak termasuk dalam
paragraf 13C(b). Paragraf 13C(d)(i) mengacu pada jumlah yang terkait dengan instrumen keuangan yang
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diakui yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh kriteria saling hapus dalam PSAK i232 paragraf 42
(sebagai contoh, hak saling hapus saat ini yang tidak memenuhi kriteria dalam PSAK i232 paragraf 42(b),
atau hak saling hapus bersyarat yang berlaku dan dapat dipaksakan dan dilaksanakan hanya dalam kejadian
gagal bayar, atau hanya dalam kejadian kepailitan atau kebangkrutan dari salah satu pihak rekanan).
B48

Paragraf 13C(d)(ii) mengacu pada jumlah yang terkait dengan agunan keuangan, termasuk agunan kas, baik
yang diterima maupun dijaminkan. Entitas mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan yang telah
dijaminkan atau diterima tersebut sebagai agunan. Jumlah yang diungkapkan sesuai dengan paragraf
13C(d)(ii) berhubungan dengan jaminan aktual yang diterima atau dijaminkan dan tidak atas utang atau
piutang yang dihasilkan yang diakui untuk mengembalikan atau menerima kembali agunan tersebut.

Batas jumlah yang diungkapkan dalam paragraf 13C(d) (paragraf 13D)
B49

Ketika mengungkapkan jumlah sesuai dengan paragraf 13C(d), entitas harus memperhitungkan dampak
pengagunan yang berlebihan (over-collateralisation) oleh instrumen keuangan. Untuk melakukan hal
tersebut, entitas terlebih dahulu harus mengurangkan jumlah yang diungkapkan sesuai dengan paragraf
13C(d)(i) dari jumlah yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 13C(c). Entitas kemudian membatasi jumlah
yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 13C(d)(ii) ke jumlah yang tersisa dalam paragraf 13C(c) untuk
instrumen keuangan yang terkait. Akan tetapi, jika hak atas agunan dapat dipaksakan atas seluruh instrumen
keuangan, maka hak tersebut dapat dimasukkan dalam pengungkapan yang diberikan sesuai dengan paragraf
13D.

Deskripsi hak saling hapus yang tunduk pada pengaturan induk untuk
menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa
(paragraf 13E)
B50

Entitas menjelaskan jenis hak saling hapus dan pengaturan serupa yang diungkapkan sesuai dengan paragraf
13C(d), termasuk sifat dari hak tersebut. Sebagai contoh, entitas menjelaskan hak bersyaratnya. Untuk
instrumen yang tunduk pada hak saling hapus yang tidak bergantung pada peristiwa masa depan tetapi tidak
memenuhi kriteria yang tersisa dalam PSAK i232 paragraf 42, entitas menjelaskan alasan mengapa kriteria
belum terpenuhi. Untuk agunan keuangan yang diterima atau dijaminkan, entitas menjelaskan persyaratan
perjanjian agunan (sebagai contoh, apabila agunan dibatasi).

Pengungkapan berdasarkan jenis instrumen keuangan atau pihak rekanan
B51

Pengungkapan kuantitatif yang disyaratkan oleh paragraf 13C(a)–(e) dapat dikelompokkan berdasarkan jenis
instrumen keuangan atau transaksi (sebagai contoh, derivatif, perjanjian pembelian kembali, dan perjanjian
balik pembelian kembali (reverse repurchase) atau pinjaman sekuritas dan perjanjian pinjaman surat
berharga).

B52

Sebagai alternatif, entitas dapat mengelompokkan pengungkapan kuantitatif yang disyaratkan oleh paragraf
13C(a)–(c) berdasarkan jenis instrumen keuangan, dan pengungkapan kuantitatif yang disyaratkan oleh
paragraf 13C(c)–(e) berdasarkan pihak rekanan. Jika entitas menyediakan informasi yang disyaratkan pihak
rekanan, maka entitas tidak disyaratkan untuk mengidentifikasi nama pihak rekanan tersebut. Akan tetapi,
penyebutan pihak rekanan (Pihak rekanan A, Pihak rekanan B, Pihak rekanan C, dan sebagainya) tetap
konsisten dari tahun ke tahun untuk tahun yang disajikan, untuk menjaga komparabilitas. Pengungkapan
kualitatif dipertimbangkan sehingga informasi lebih lanjut tentang jenis pihak rekanan dapat diberikan. Ketika
pengungkapan jumlah dalam paragraf 13C(c)–(e) disediakan oleh pihak rekanan, jumlah yang secara
individual siginifikan dalam hal jumlah total pihak rekanan diungkapkan secara terpisah dan sisa jumlah pihak
rekanan individual yang tidak signifikan akan diagregasikan menjadi satu pos.

Lainnya
B53

Pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh paragraf 13C–13E adalah persyaratan minimum. Untuk
memenuhi tujuan dalam paragraf 13B entitas mungkin perlu untuk melengkapi pengungkapan dengan
tambahan pengungkapan (kualitatif), bergantung pada persyaratan pengaturan induk untuk menyelesaikan
secara neto yang dapat dipaksakan dan perjanjian yang terkait, termasuk sifat dari hak saling hapus, dan
dampak atau potensi dampaknya terhadap posisi keuangan entitas.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i108 Segmen Operasi (PSAK i108) terdiri dari paragraf 1–37 dan Lampiran
A. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak tebal mengatur prinsip utama.
Definisi istilah diberikan dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional. PSAK i108 harus dibaca dalam
konteks prinsip utama dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak
terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i108
Segmen Operasi
Prinsip utama
1

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan
lingkungan ekonomik di mana entitas beroperasi.

Ruang lingkup
2

PSAK ini diterapkan pada:
(a)

(b)

laporan keuangan tersendiri atau laporan keuangan individual dari suatu entitas:
(i)

yang instrumen utang atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik (pasar
modal domestik atau luar negeri atau pasar over-the-counter, termasuk pasar modal lokal
dan regional), atau

(ii)

yang mengajukan, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, laporan
keuangannya pada regulator pasar modal (securities commission) atau organisasi regulatori
lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik; dan

laporan keuangan konsolidasian atas kelompok usaha dengan entitas induk:
(i)

yang instrumen utang atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik (pasar
modal domestik atau luar negeri atau pasar over-the-counter, termasuk pasar modal lokal
dan regional), atau

(ii)

yang mengajukan, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, laporan
keuangannya pada regulator pasar modal atau organisasi regulatori lainnya untuk tujuan
penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik.

3

Jika suatu entitas yang tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK ini memilih untuk mengungkapkan
informasi tentang segmen yang tidak mematuhi PSAK ini, maka entitas tersebut tidak mendeskripsikan
informasi tersebut sebagai informasi segmen.

4

Jika laporan keuangan terdiri atas laporan keuangan konsolidasian induk yang berada dalam ruang lingkup
PSAK ini dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, maka informasi segmen hanya disyaratkan pada
laporan keuangan konsolidasian.

Segmen operasi
5

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
(a)

yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana segmen operasi dapat memperoleh pendapatan dan
menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain
dari entitas yang sama),

(b)

yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk
membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai
kinerjanya, dan

(c)

yang tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Segmen operasi dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang belum menghasilkan pendapatan, sebagai contoh
operasi rintisan (start-up) dapat menjadi segmen operasi sebelum memperoleh pendapatan.
6

Tidak setiap bagian dari entitas perlu menjadi suatu segmen operasi atau bagian dari segmen operasi. Sebagai
contoh, kantor pusat atau beberapa departemen fungsional mungkin tidak menghasilkan pendapatan atau
mungkin menghasilkan pendapatan yang hanya insidental atas aktivitas entitas dan tidak akan menjadi segmen
operasi. Untuk tujuan PSAK ini, program imbalan pascakerja bukan merupakan segmen operasi.

7

Istilah “pengambil keputusan operasional” mengidentifikasi suatu fungsi, tidak perlu seorang manajer dengan
jabatan spesifik. Fungsi tersebut adalah mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi

4
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entitas. Sering kali pengambil keputusan operasional entitas adalah chief executive officer atau chief operating
officer tetapi, sebagai contoh, mungkin sekelompok direktur eksekutif atau lainnya.
8

Untuk banyak entitas, tiga karakteristik segmen operasi yang dideskripsikan di paragraf 5 secara jelas
mengidentifikasi segmen operasi. Akan tetapi, entitas dapat membuat laporan tentang aktivitas bisnisnya yang
disajikan dalam beragam cara. Jika pengambil keputusan operasional menggunakan lebih dari satu bentuk
informasi segmen, maka faktor lain dapat mengidentifikasi suatu bentuk komponen tunggal sebagai segmen
operasi entitas, termasuk sifat aktivitas bisnis dari setiap komponen, keberadaan manajer yang bertanggung
jawab atas hal tersebut, dan informasi yang disajikan kepada dewan direksi.

9

Secara umum, segmen operasi memiliki seorang manajer segmen yang bertanggung jawab secara langsung
pada dan memelihara hubungan secara reguler dengan pengambil keputusan operasional untuk mendiskusikan
aktivitas operasi, hasil keuangan, prakiraan, atau rencana atas segmen tersebut. Istilah “manajer segmen”
mengidentifikasikan suatu fungsi, tidak perlu seorang manajer dengan jabatan spesifik. Pengambil keputusan
operasional juga dapat menjadi manajer segmen untuk beberapa segmen operasi. Seorang manajer dapat
menjadi manajer segmen untuk lebih dari satu segmen operasi. Jika karakteristik di paragraf 5 diterapkan pada
lebih dari satu bentuk komponen organisasi tetapi hanya ada satu komponen yang menjadi tanggung jawab
manajer segmen, maka komponen tersebut merupakan segmen operasi.

10

Karakteristik di paragraf 5 dapat diterapkan pada dua atau lebih komponen yang tumpang tindih yang mana
para manajer bertanggung jawab. Struktur tersebut terkadang mengacu pada bentuk organisasi matriks.
Sebagai contoh, pada sejumlah entitas, sejumlah manajer bertanggung jawab atas produk dan jasa yang
berbeda dan lintas negara, yang mana manajer lain bertanggung jawab atas wilayah geografis tertentu.
Pengambil keputusan operasional secara reguler mengkaji ulang hasil operasi atas kedua komponen tersebut,
dan informasi keuangan tersedia untuk keduanya. Dalam situasi tersebut, entitas menentukan mana komponen
yang merupakan segmen operasi dengan mengacu pada prinsip utama.

Segmen dilaporkan
11

Entitas melaporkan informasi secara terpisah tentang setiap segmen operasi yang:
(a)

telah teridentifikasi sesuai dengan paragraf 5–10 atau hasil dari pengagregasian dua atau lebih
segmen tersebut sesuai dengan paragraf 12, dan

(b)

melebihi ambang batas kuantitatif di paragraf 13.

Paragraf 14–19 mengatur situasi lain di mana informasi terpisah tentang segmen operasi dilaporkan.

Kriteria agregasi
12

Segmen operasi seringkali memperlihatkan kinerja keuangan jangka panjang yang serupa jika memiliki
karakteristik ekonomik serupa. Sebagai contoh, rata-rata margin bruto jangka panjang untuk dua segmen
operasi diperkirakan serupa jika karakteristik ekonomiknya serupa. Dua atau lebih segmen operasi dapat
diagregasikan dalam suatu segmen operasi tunggal jika agregasi konsisten dengan prinsip utama PSAK ini,
segmen tersebut memiliki karakteristik ekonomik serupa, dan segmen tersebut serupa dalam setiap hal berikut
ini:
(a)

sifat produk dan jasa;

(b)

sifat proses produksi;

(c)

jenis atau kelas pelanggan untuk produk dan jasanya;

(d)

metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk dan penyediaan jasanya; dan

(e)

jika dapat diterapkan, sifat lingkungan regulatori, sebagai contoh, perbankan, asuransi, atau utilitas
publik.

Ambang batas kuantitatif
13

Entitas secara terpisah melaporkan informasi tentang suatu segmen operasi yang memenuhi salah satu ambang
batas kuantitatif berikut:
(a)

Pendapatan yang dilaporkannya dari segmen, termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan
penjualan atau pengalihan antar segmen, adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal
dan eksternal dari seluruh segmen operasi.
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(b)

Jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang
lebih besar dari, dalam jumlah absolut, (i) gabungan laba yang dilaporkan dari seluruh segmen
operasi yang tidak melaporkan kerugian, dan (ii) gabungan kerugian yang dilaporkan dari seluruh
segmen operasi yang melaporkan kerugian.

(c)

Memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi.

Segmen operasi yang tidak memenuhi ambang batas kuantitatif dapat dipertimbangkan sebagai
segmendilaporkan, dan diungkapkan secara terpisah, jika manajemen yakin bahwa informasi tentang segmen
tersebut akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan.
14

Entitas dapat menggabungkan informasi tentang segmen operasi yang tidak memenuhi ambang batas
kuantitatif dengan informasi tentang segmen operasi lainnya yang tidak memenuhi ambang batas kuantitatif
untuk menghasilkan segmen yang dilaporkan hanya jika segmen operasi tersebut memiliki karakteristik
ekonomik serupa dan memenuhi mayoritas kriteria agregasi di paragraf 12.

15

Jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas,
maka tambahan segmen operasi diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan (bahkan jika segmen operasi tidak
memenuhi kriteria di paragraf 13) hingga sedikitnya 75% dari pendapatan entitas tercakup dalam segmen
dilaporkan.

16

Informasi tentang aktivitas bisnis dan segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dan
diungkapkan dalam kategori ‘seluruh segmen lain’ secara terpisah dari item rekonsiliasi lain dalam rekonsiliasi
yang disyaratkan oleh paragraf 28. Sumber pendapatan yang termasuk dalam kategori ‘seluruh segmen lain’
dideskripsikan.

17

Jika manajemen menilai bahwa segmen operasi yang diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan pada periode
terdekat sebelumnya akan berlanjut secara signifikan, maka informasi tentang segmen tersebut terus
dilaporkan secara terpisah pada periode berjalan bahkan jika segmen tersebut tidak lagi memenuhi kriteria
untuk pelaporan di paragraf 13.

18

Jika segmen operasi diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan pada periode berjalan sesuai dengan ambang
batas kuantitatif, maka data segmen periode sajian sebelumnya untuk tujuan perbandingan disajikan kembali
untuk mencerminkan segmen dilaporkan yang baru sebagai suatu segmen terpisah, bahkan jika segmen
tersebut tidak memenuhi kriteria untuk pelaporan di paragraf 13 di periode sebelumnya, kecuali informasi
yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar.

19

Dimungkinkan adanya suatu batas praktis untuk jumlah segmen dilaporkan yang diungkapkan secara terpisah
oleh entitas bilamana pelaporan informasi segmen menjadi terlalu rinci. Meskipun tidak ada batasan persis
yang telah ditentukan, pada saat jumlah segmen yang dilaporkan sesuai dengan paragraf 13–18 meningkat
melebihi sepuluh, maka entitas mempertimbangkan apakah batasan praktis telah dicapai.

Pengungkapan
20

Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi
sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomik
di mana entitas beroperasi.

21

Untuk memberikan dampak terhadap prinsip di paragraf 20, entitas mengungkapkan hal berikut untuk setiap
periode laporan penghasilan komprehensif disajikan:
(a)

informasi umum sebagaimana dideskripsikan di paragraf 22;

(b)

informasi tentang laba rugi segmen yang dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang
termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran,
sebagaimana dideskripsikan di paragraf 23–27; dan

(c)

rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen, aset segmen, liabilitas segmen, dan item
segmen material lainnya yang dilaporkan terhadap jumlah yang terkait dalam entitas sebagaimana
dideskripsikan di paragraf 28.

Rekonsiliasi jumlah dalam laporan posisi keuangan untuk segmen dilaporkan terhadap jumlah dalam laporan
posisi keuangan entitas disyaratkan untuk setiap tanggal di mana laporan posisi keuangan disajikan. Informasi
untuk periode lalu disajikan kembali sebagaimana dideskripsikan di paragraf 29 dan 30.
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Informasi umum
22

Entitas mengungkapkan informasi umum berikut ini:
(a)

faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan milik entitas, termasuk dasar
organisasi (sebagai contoh, apakah manajemen telah memilih untuk mengelola entitas berdasarkan
perbedaan produk dan jasa, wilayah geografis, lingkungan regulatori, atau gabungan dari faktor
tersebut dan apakah segmen operasi telah diagregasikan);

(aa)

pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kriteria agregasi dalam paragraf 12.
Hal ini termasuk deskripsi singkat tentang segmen operasi yang telah diagregasikan dengan cara ini
dan indikator ekonomik yang telah dinilai dalam menentukan bahwa segmen operasi yang
diagregasikan memiliki karakteristik ekonomik yang serupa; dan

(b)

jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan.

Informasi tentang laba rugi, aset dan liabilitas
23

Entitas melaporkan suatu ukuran atas laba rugi untuk setiap segmen dilaporkan. Entitas melaporkan suatu
ukuran dari total aset dan liabilitas untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tersebut secara reguler
disediakan kepada pengambil keputusan operasional. Entitas juga mengungkapkan hal berikut untuk setiap
segmen dilaporkan jika jumlah tertentu termasuk dalam ukuran laba rugi segmen yang dikaji oleh pengambil
keputusan operasional, atau secara teratur disediakan untuk pengambil keputusan operasional, bahkan jika
tidak termasuk dalam ukuran laba rugi segmen:
(a)

pendapatan dari pelanggan eksternal;

(b)

pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dalam entitas yang sama;

(c)

pendapatan bunga;

(d)

beban bunga;

(e)

depresiasi dan amortisasi;

(f)

item material dari penghasilan dan beban yang diungkapkan sesuai dengan PSAK i201 Penyajian
Laporan Keuangan paragraf 97;

(g)

bagian entitas atas laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas;

(h)

beban atau penghasilan pajak penghasilan; dan

(i)

item nonkas yang material selain depresiasi dan amortisasi.

Entitas melaporkan pendapatan bunga secara terpisah dari beban bunga untuk setiap segmen dilaporkan,
kecuali mayoritas pendapatan segmen berasal dari bunga dan pengambil keputusan operasional menggunakan
pendapatan bunga neto sebagai dasar utama dalam menilai kinerja segmen dan membuat keputusan tentang
sumber daya untuk dialokasikan kepada segmen tersebut. Dalam situasi tersebut, entitas dapat melaporkan
pendapatan bunga segmen secara neto setelah beban bunga dan mengungkapkan hal tersebut.
24

Entitas mengungkapkan hal berikut untuk setiap segmen jika jumlah tertentu termasuk dalam ukuran aset
segmen yang dikaji ulang oleh pengambil keputusan operasional atau sebaliknya secara reguler disediakan
kepada pengambil keputusan operasional, bahkan jika tidak termasuk dalam ukuran aset segmen:
(a)

jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas, dan

(b)

jumlah tambahan pada aset tidak lancar1 selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset
imbalan pasti neto (lihat PSAK i219 Imbalan Pekerja), dan hak yang timbul dari kontrak asuransi.

Pengukuran
25

Jumlah setiap item segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan
operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pada segmen dan
menilai kinerjanya. Penyesuaian dan eliminasi yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan entitas dan
pengalokasian pendapatan, beban, dan keuntungan atau kerugian termasuk dalam menentukan laba rugi
segmen yang dilaporkan hanya jika hal tersebut termasuk dalam ukuran laba rugi segmen yang digunakan oleh

1

Untuk aset yang diklasifikasikan menurut penyajian likuiditas, aset tidak lancar adalah aset yang mencakup jumlah yang
diperkirakan untuk dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
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pengambil keputusan operasional. Serupa dengan hal tersebut, hanya aset dan liabilitas yang termasuk dalam
ukuran aset segmen dan liabilitas segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dilaporkan
untuk segmen tersebut. Jika jumlah dialokasikan ke laba rugi, aset atau liabilitas segmen dilaporkan, maka
jumlah tersebut dialokasikan dengan dasar yang wajar.
26

Jika pengambil keputusan operasional hanya menggunakan satu ukuran atas laba rugi segmen operasi, aset
segmen atau liabilitas segmen tersebut dalam menilai kinerja segmen dan memutuskan bagaimana alokasi
sumber daya, maka laba rugi, aset, dan liabilitas segmen dilaporkan pada ukuran tersebut. Jika pengambil
keputusan operasional menggunakan lebih dari satu ukuran laba rugi, aset atau liabilitas segmen operasi, maka
ukuran yang dilaporkan adalah ukuran yang dipercayai manajemen ditentukan sesuai dengan prinsip
pengukuran yang paling konsisten dengan yang digunakan dalam mengukur jumlah yang terkait dalam laporan
keuangan entitas.

27

Entitas memberikan penjelasan pengukuran laba rugi, aset dan liabilitas segmen untuk setiap segmen
dilaporkan. Minimal, entitas mengungkapkan sebagai berikut:
(a)

dasar akuntansi untuk setiap transaksi antar segmen dilaporkan.

(b)

sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran laba rugi segmen dilaporkan dengan laba rugi entitas
sebelum beban atau penghasilan pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan (jika tidak terlihat
dalam rekonsiliasi yang dijelaskan di paragraf 28). Perbedaan tersebut dapat termasuk kebijakan
akuntansi dan kebijakan untuk alokasi biaya yang dikeluarkan secara terpusat yang diperlukan untuk
memahami informasi segmen dilaporkan.

(c)

sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran atas aset segmen dilaporkan dan aset entitas (jika tidak
terlihat dalam rekonsiliasi yang dideskripsikan pada paragraf 28). Perbedaan tersebut dapat termasuk
kebijakan akuntansi dan kebijakan untuk alokasi aset yang digunakan bersama yang diperlukan untuk
memahami informasi segmen dilaporkan.

(d)

sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran atas liabilitas segmen dilaporkan dan liabilitas entitas
(jika tidak terlihat dalam rekonsiliasi yang dideskripsikan di paragraf 28). Perbedaan tersebut dapat
termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan alokasi liabilitas yang digunakan bersama yang
diperlukan untuk memahami informasi segmen dilaporkan.

(e)

sifat dari setiap perubahan dari periode lalu dalam metode pengukuran yang digunakan untuk
menentukan laba rugi segmen dilaporkan dan dampak dari perubahan tersebut dalam ukuran laba
rugi segmen, jika ada.

(f)

sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris pada segmen dilaporkan. Sebagai contoh, entitas
mungkin mengalokasikan beban depresiasi pada suatu segmen tanpa mengalokasikan aset
terdepresiasi terkait ke segmen tersebut.

Rekonsiliasi
28

Entitas melakukan rekonsiliasi atas seluruh hal sebagai berikut:
(a)

total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas.

(b)

total ukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak (penghasilan
pajak) dan operasi yang dihentikan. Akan tetapi, jika entitas mengalokasikan item seperti beban pajak
(penghasilan pajak) pada segmen dilaporkan, maka entitas dapat merekonsiliasi total ukuran laba rugi
segmen terhadap laba rugi entitas setelah seluruh item tersebut.

(c)

total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas jika aset segmen dilaporkan sesuai dengan paragraf
23.

(d)

total liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas jika liabilitas segmen yang dilaporkan
sesuai dengan paragraf 23.

(e)

total jumlah segmen dilaporkan untuk setiap informasi item material lain yang diungkapkan terhadap
jumlah terkait dalam entitas.

Seluruh item material yang direkonsiliasikan diidentifikasi dan dideskripsikan secara terpisah. Sebagai contoh,
jumlah untuk setiap penyesuaian material yang diperlukan untuk merekonsiliasi laba rugi segmen dilaporkan
terhadap laba rugi entitas yang timbul dari perbedaan kebijakan akuntansi diidentifikasi dan dideskripsikan
secara terpisah.
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Penyajian kembali informasi yang dilaporkan sebelumnya
29

Jika entitas mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah,
maka informasi yang terkait untuk periode lebih awal (termasuk periode interim) disajikan kembali, kecuali
infomasi tersebut tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar. Penentuan apakah
informasi tersebut tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar dilakukan untuk
setiap pengungkapan item individual. Setelah perubahan dalam komposisi segmen dilaporkan, entitas
mengungkapkan apakah entitas telah menyajikan kembali item informasi segmen yang terkait untuk periode
lebih awal.

30

Jika entitas telah mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan
berubah dan informasi segmen untuk periode yang lebih awal (termasuk periode interim) tidak disajikan
kembali untuk mencerminkan perubahan tersebut, maka entitas mengungkapkan pada tahun terjadinya
perubahan tersebut informasi segmen periode berjalan untuk dua segmentasi dengan dasar baru dan dasar lama,
kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar.

Pengungkapan pada level entitas
31

Paragraf 32–34 diterapkan pada seluruh entitas yang tunduk pada PSAK ini termasuk entitas yang memiliki
satu segmen dilaporkan. Beberapa aktivitas bisnis entitas tidak diatur berdasarkan perbedaan produk dan jasa
terkait atau perbedaan operasi wilayah geografis. Segmen dilaporkan dari entitas tersebut dapat melaporkan
pendapatan dari suatu rentang produk dan jasa yang berbeda secara esensial, atau lebih dari satu segmen
dilaporkan dapat menghasilkan produk dan jasa yang sama secara esensial. Serupa dengan hal tersebut, segmen
dilaporkan entitas mungkin memiliki aset di wilayah geografis yang berbeda dan melaporkan pendapatan dari
pelanggan di wilayah geografis yang berbeda, atau lebih dari satu segmen dilaporkan mungkin beroperasi
dalam wilayah geografis yang sama. Informasi yang disyaratkan di paragraf 32–34 disediakan hanya jika
informasi tersebut tidak disediakan sebagai bagian dari informasi segmen dilaporkan yang disyaratkan dalam
PSAK ini.

Informasi tentang produk dan jasa
32

Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa, atau setiap kelompok
produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk
mengembangkan akan jauh lebih besar, dalam hal demikian fakta tersebut diungkapkan. Jumlah pendapatan
yang dilaporkan berdasarkan pada informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan
entitas.

Informasi tentang wilayah geografis
33

Entitas melaporkan informasi geografis berikut, kecuali jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya
untuk mengembangkan akan jauh lebih besar:
(a)

pendapatan dari pelanggan eksternal (i) yang diatribusikan pada negara domisili entitas dan (ii) yang
diatribusikan pada seluruh negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Jika
pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan ke suatu negara asing secara individual
adalah material, maka pendapatan tersebut diungkapkan secara terpisah. Entitas mengungkapkan
dasar pengatribusian pendapatan dari pelanggan eksternal pada negara secara individual.

(b)

aset tidak lancar2 selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pascakerja, dan hak
yang timbul akibat kontrak asuransi (i) yang berlokasi di negara domisili entitas dan (ii) berlokasi di
seluruh negara asing secara total di mana entitas memiliki aset tersebut. Jika aset di suatu negara
asing adalah material, maka aset tersebut diungkapkan secara terpisah.

Jumlah yang dilaporkan berdasarkan pada informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan laporan
keuangan entitas. Jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh
lebih besar, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas dapat menyediakan, sebagai tambahan informasi yang
disyaratkan oleh paragraf ini, subtotal dari informasi geografis tentang kelompok negara.

2

Untuk aset yang diklasifikasikan menurut penyajian likuiditas, aset tidak lancar adalah aset yang mencakup jumlah yang
diperkirakan untuk dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
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Informasi tentang pelanggan utama
34

Entitas memberikan informasi tentang sejauh mana entitas mengandalkan pelanggan utamanya. Jika
pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal mencapai 10% atau lebih dari pendapatan
entitas, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, total jumlah pendapatan dari setiap pelanggan, dan
identitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut. Entitas tidak perlu mengungkapkan identitas
pelanggan utama atau jumlah pendapatan yang dilaporkan setiap segmen dari pelanggan tersebut. Untuk tujuan
PSAK ini, kelompok entitas yang merupakan sepengendali dengan entitas pelapor dianggap sebagai suatu
pelanggan tunggal. Akan tetapi, pertimbangan disyaratkan untuk menilai apakah pemerintah (termasuk
lembaga pemerintah dan lembaga sejenis baik lokal, nasional atau internasional) dan entitas di bawah kendali
pemerintah dianggap sebagai suatu pelanggan tunggal. Dalam menilai hal ini, entitas pelapor
mempertimbangkan tingkat integrasi ekonomik antar entitas tersebut.

Transisi dan tanggal efektif
35

Entitas menerapkan PSAK ini dalam laporan keuangan tahunan untuk periode yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan PSAK ini dalam laporan
keuangannya untuk periode sebelum tanggal 1 Januari 2009, maka fakta tersebut diungkapkan.

35A

Paragraf 23 diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I yang diterbitkan pada bulan April 2009. Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2010. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

36

Informasi segmen tahun lalu yang dilaporkan sebagai informasi komparatif untuk awal tahun penerapan
(termasuk penerapan amendemen paragraf 23 yang dibuat pada bulan April 2009) disajikan kembali sesuai
dengan persyaratan PSAK ini, kecuali jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk
mengembangkannya akan jauh lebih besar.

36A

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan di seluruh SAK-I.
Sebagai tambahan, PSAK i201 mengamendemen paragraf 23(f). Entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan
PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode lebih dini, maka amandemen tersebut diterapkan untuk periode lebih
dini tersebut.

36B

PSAK i224 Pengungkapan Pihak Berelasi (yang direvisi pada tahun 2009) mengamendemen paragraf 34
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Jika entitas menerapkan
PSAK i224 (revisi 2009) untuk periode lebih dini, maka entitas menerapkan amendemen paragraf 34 untuk
periode lebih dini tersebut.

36C

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010-2012, terbit pada bulan Desember 2013, mengamendemen paragraf
22 dan 28. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Juli 2014. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
periode lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

Penarikan PSAK i214
37

10

PSAK ini menggantikan PSAK i214 Pelaporan Segmen.
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Lampiran A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari PSAK i108.
segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
(a)

yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana segmen operasi dapat
memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan
beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

(b)

yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan
operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang
dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

(c)

yang tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

© Ikatan Akuntan Indonesia

11

PSAK i109

PSAK i109

Instrumen Keuangan
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i109 Instrumen Keuangan (PSAK i109) terdiri dari paragraf 1.1–7.3.2 dan
Lampiran A – B. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak tebal mengatur
prinsip utama. Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pada saat pertama kali muncul dalam
Pernyataan ini. Definisi istilah lainnya terdapat dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional. PSAK
i109 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan memberikan dasar pemilihan dan penerapan kebijakan
akuntansi ketika tidak terdapat panduan secara eksplisit.

4
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i109
Instrumen Keuangan
Bab 1 Tujuan
1.1

Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan
dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan
untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas.

Bab 2 Ruang lingkup
2.1

Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:
(a)

kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat sesuai
dengan PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK i227 Laporan Keuangan Tersendiri
atau PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Akan tetapi, dalam
beberapa kasus, PSAK i110, PSAK i227, atau PSAK i228 mensyaratkan atau mengizinkan
entitas untuk mencatat kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama
sesuai dengan beberapa atau seluruh persyaratan dalam Pernyataan ini. Entitas juga
menerapkan Pernyataan ini untuk derivatif atas kepentingan dalam entitas anak, entitas
asosiasi, atau ventura bersama kecuali derivatif tersebut memenuhi definisi instrumen ekuitas
entitas dalam PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian.

(b)

hak dan kewajiban dalam sewa yang diatur dalam PSAK i116 Sewa. Akan tetapi:
(i)

piutang sewa pembiayaan (yaitu investasi neto dalam sewa pembiayaan) dan
piutang sewa operasi yang diakui pesewa mengikuti persyaratan penghentian
pengakuan dan penurunan nilai dalam Pernyataan ini;

(ii)

liabilitas sewa yang diakui oleh penyewa mengikuti persyaratan penghentian
pengakuan dalam paragraf 3.3.1 Pernyataan ini; dan

(iii)

derivatif yang melekat pada sewa mengikuti persyaratan mengenai derivatif melekat
dalam Pernyataan ini.

(c)

hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan pekerja yang diatur dalam
PSAK i219 Imbalan Pekerja.

(d)

instrumen keuangan yang diterbitkan oleh entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas
dalam PSAK i232 (termasuk opsi dan waran) atau yang disyaratkan untuk diklasifikasikan
sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK i232 paragraf 16A dan 16B atau paragraf
16C dan 16D. Akan tetapi, pemegang instrumen ekuitas tersebut menerapkan Pernyataan
ini pada instrumen tersebut, kecuali instrumen tersebut memenuhi pengecualian dalam
huruf (a).

(e)

hak dan kewajiban yang timbul dalam (i) kontrak asuransi sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK i104 Kontrak Asuransi, selain hak dan kewajiban penerbit yang timbul dalam kontrak
asuransi yang memenuhi definisi kontrak jaminan keuangan, atau (ii) kontrak dalam ruang
lingkup PSAK i104 karena kontrak tersebut berisi fitur partisipasi tidak mengikat. Akan
tetapi, Pernyataan ini diterapkan untuk derivatif yang melekat pada kontrak dalam ruang
lingkup PSAK i104 jika derivatif tersebut tidak dengan sendirinya merupakan kontrak yang
termasuk dalam ruang lingkup PSAK i104. Selain itu, jika penerbit kontrak jaminan keuangan
telah menegaskan secara eksplisit sebelumnya bahwa kontrak tersebut dianggap sebagai kontrak
asuransi dan telah menggunakan akuntansi yang dapat diterapkan untuk kontrak asuransi,
maka penerbit dapat memilih untuk menerapkan Pernyataan ini atau PSAK i104 pada kontrak
jaminan keuangan tersebut (lihat paragraf B2.5-B2.6). Penerbit dapat memutuskan pilihan
tersebut berdasarkan kontrak demi kontrak, tetapi pemilihan untuk setiap kontrak tersebut
takterbatalkan.

(f)

kontrak forward (forward contract) antara pihak pengakuisisi dan pemegang saham penjual
untuk membeli atau menjual pihak yang diakuisisi yang akan menghasilkan kombinasi bisnis
dalam ruang lingkup PSAK i103 Kombinasi Bisnis pada tanggal akuisisi masa depan.
Ketentuan dari kontrak forward tidak dapat melebihi jangka waktu sewajarnya yang biasanya
dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan yang disyaratkan dan untuk menyelesaikan
transaksi dimaksud.
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(g)

komitmen pinjaman selain dari komitmen pinjaman yang dideskripsikan di paragraf 2.3. Akan
tetapi, penerbit komitmen pinjaman menerapkan persyaratan penurunan nilai dalam
Pernyataan ini untuk komitmen pinjaman yang tidak berada di dalam ruang lingkup
Pernyataan ini. Seluruh komitmen pinjaman mengikuti persyaratan penghentian pengakuan
dalam Pernyataan ini.

(h)

instrumen keuangan, kontrak dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berbasis saham
yang diterapkan PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham, kecuali untuk kontrak yang
termasuk dalam ruang lingkup paragraf 2.4-2.7 Pernyataan ini, maka Pernyataan ini
diterapkan.

(i)

hak atas pembayaran untuk penggantian pengeluaran entitas yang disyaratkan untuk
menyelesaikan liabilitas yang diakui sebagai provisi sesuai dengan PSAK i237 Provisi, Liabilitas
Kontingensi dan Aset Kontingensi, atau untuk periode yang lebih awal, diakui sebagai provisi
sesuai dengan PSAK i237.

(j)

hak dan kewajiban dalam ruang lingkup PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan
Pelanggan yang merupakan instrumen keuangan, kecuali yang menurut PSAK i115 dicatat
berdasarkan Pernyataan ini.

2.2

Persyaratan penurunan nilai dalam Pernyataan ini diterapkan untuk hak yang berdasarkan PSAK i115
dicatat sesuai dengan Pernyataan ini untuk tujuan pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan
nilai.

2.3

Komitmen pinjaman berikut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini:

(a)

komitmen pinjaman yang ditetapkan entitas sebagai liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui
laba rugi (lihat paragraf 4.2.2). Entitas yang memiliki pengalaman menjual aset yang
dihasilkan dari komitmen pinjaman segera setelah penerbitannya, menerapkan Pernyataan
ini pada seluruh komitmen pinjaman dalam kelas yang sama.

(b)

komitmen pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan
penyerahan atau penerbitan instrumen keuangan lain. Komitmen pinjaman ini adalah
derivatif. Komitmen pinjaman tidak dianggap diselesaikan secara neto hanya semata karena
pinjaman dicairkan secara bertahap (sebagai contoh, pinjaman untuk pembangunan properti
dicairkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan penyelesaian kontrak konstruksi).

(c)

komitmen untuk menyediakan pinjaman pada suku bunga di bawah pasar (lihat paragraf
4.2.1(d)).

2.4

Pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan yang
dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan
mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan,
dengan pengecualian untuk kontrak yang dilakukan dan terus dimiliki dengan tujuan untuk
menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau
penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan untuk kontrak yang
entitas tetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai paragraf 2.5.

2.5

Kontrak untuk membeli atau menjual item nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan
kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, seolaholah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dapat ditetapkan secara takterbatalkan untuk
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi bahkan jika kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan
penerimaan atau penyerahan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau
penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Penetapan dimaksud hanya dapat dilakukan pada insepsi
kontrak dan hanya jika penetapan dimaksud mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi
inkonsistensi pengakuan (kadang disebut sebagai “accounting mismatch”) yang dapat timbul akibat
tidak diakuinya kontrak tersebut karena berada di luar ruang lingkup dari Pernyataan ini (lihat
paragraf 2.4).

2.6

Terdapat beberapa cara suatu kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan dapat diselesaikan secara
neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Cara
tersebut mencakup:

6

(a)

jika persyaratan dalam kontrak mengizinkan salah satu pihak untuk menyelesaikan kontrak tersebut
secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan;

(b)

jika kemampuan untuk menyelesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau
dengan mempertukarkan instrumen keuangan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak, tetapi
entitas mempunyai kebiasaan menyelesaikan kontrak serupa secara neto dengan kas atau instrumen
keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan (apakah dengan menyepakati
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kontrak saling hapus atau dengan menjual kontrak sebelum dilaksanakan atau jatuh tempo, dengan
pihak lawan);
(c)

jika, untuk kontrak serupa, entitas mempunyai kebiasaan untuk menerima penyerahan atas aset
pendasar dan menjualnya dalam jangka pendek setelah penyerahan dengan tujuan untuk memperoleh laba
dari fluktuasi harga jangka pendek atau marjin dealer; dan

(d)

jika item nonkeuangan yang menjadi subjek dalam kontrak siap dikonversi menjadi kas.

Kontrak yang memenuhi huruf (b) atau (c) di atas tidak dilakukan dengan tujuan untuk menerima atau
menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang
diperkirakan oleh entitas, dan sejalan dengan hal tersebut, kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup
Pernyataan ini. Kontrak lain yang memenuhi ketentuan paragraf 2.4 dievaluasi untuk menentukan apakah
kontrak tersebut dilakukan dan terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item
nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas,
dan sejalan dengan hal tersebut, apakah kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.
2.7

Opsi yang diterbitkan (written option) untuk membeli atau menjual item nonkeuangan yang dapat diselesaikan
secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, sesuai
dengan paragraf 2.6(a) atau 2.6(d), termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Kontrak opsi jenis ini tidak
dapat dilakukan untuk tujuan penerimaan atau penyerahan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan
pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas.

Bab 3 Pengakuan dan penghentian pengakuan
3.1 Pengakuan awal
3.1.1

Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya
jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut (lihat paragraf
B3.1.1 dan B3.1.2). Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut
mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.1-4.1.5 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf
5.1.1-5.1.3. Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut
mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.2.1 dan 4.2.2, dan mengukurnya sesuai dengan
paragraf 5.1.1.

Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan
3.1.2

Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan
salah satu di antara, akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian (lihat
paragraf B3.1.3–B3.1.6).

3.2 Penghentian pengakuan aset keuangan
3.2.1

Dalam laporan keuangan konsolidasian, paragraf 3.2.2–3.2.9, B3.1.1, B3.1.2 dan B3.2.1–B3.2.17 diterapkan
pada level konsolidasian. Dengan demikian, pertama-tama entitas mengonsolidasikan seluruh entitas anak
sesuai dengan PSAK i110 dan selanjutnya menerapkan paragraf tersebut pada kelompok usaha konsolidasian.

3.2.2

Sebelum mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, penghentian pengakuan telah sesuai dengan paragraf
3.2.3–3.2.9, entitas menentukan apakah paragraf tersebut diterapkan pada bagian aset keuangan (atau
bagian dari kelompok aset keuangan serupa) atau keseluruhan aset keuangan (atau kelompok aset
keuangan serupa), sebagai berikut:

(a)

Paragraf 3.2.3–3.2.9 diterapkan pada bagian aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset
keuangan serupa) jika, dan hanya jika, bagian yang dipertimbangkan untuk dihentikan
pengakuannya memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut ini:
(i)

Bagian tersebut hanya terdiri atas arus kas dari aset keuangan (atau kelompok aset
keuangan serupa) yang diidentifikasi secara spesifik. Sebagai contoh, ketika entitas
melakukan transaksi interest rate strip di mana pihak lawan memperoleh hak atas arus
kas dari bunga, tetapi bukan arus kas yang berasal dari pokok instrumen utang, maka
paragraf 3.2.3–3.2.9 diterapkan pada arus kas dari bunga tersebut.

(ii)

Bagian tersebut hanya terdiri atas bagian proporsional penuh (pro rata) atas arus
kas dari aset keuangan (atau kelompok aset keuangan yang serupa). Sebagai contoh,
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ketika entitas menyepakati pengaturan di mana pihak lawan memperoleh hak 90%
atas keseluruhan arus kas dari instrumen utang, maka paragraf 3.2.3–3.2.9
diterapkan pada 90% arus kas tersebut. Jika terdapat lebih dari satu pihak lawan,
maka setiap pihak lawan tidak disyaratkan untuk memiliki bagian secara
proporsional dari arus kas sepanjang entitas yang mengalihkan mendapatkan
bagiannya secara proporsional penuh.
(iii)

(b)

Bagian tersebut hanya terdiri atas bagian proporsional penuh (pro rata) atas arus
kas dari aset keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) yang diidentifikasi
secara spesifik. Sebagai contoh, ketika entitas menyepakati pengaturan di mana
pihak lawan memperoleh hak 90% arus kas dari bunga atas aset keuangan, maka
paragraf 3.2.3–3.2.9 diterapkan pada 90% dari arus kas atas bunga tersebut. Jika
terdapat lebih dari satu pihak lawan, maka setiap pihak lawan tidak disyaratkan
memiliki bagian secara proporsional dari arus kas yang diidentifikasi secara spesifik
sepanjang entitas yang mengalihkan mendapatkan bagiannya secara proporsional
penuh.

Pada seluruh kasus lain, paragraf 3.2.3–3.2.9 diterapkan pada aset keuangan secara keseluruhan
(atau kelompok aset keuangan serupa secara keseluruhan). Sebagai contoh, ketika entitas
mengalihkan (i) hak atas bagian pertama atau terakhir dari 90% penerimaan kas yang berasal
dari aset keuangan (atau kelompok aset keuangan), atau (ii) hak 90% atas arus kas yang berasal
dari kelompok piutang, tetapi memberikan jaminan untuk mengompensasi pembeli atas setiap
kerugian kredit sampai dengan 8% dari total pokok piutang, maka paragraf 3.2.3–3.2.9
diterapkan pada aset keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) tersebut secara
keseluruhan.

Dalam paragraf 3.2.3–3.2.12, istilah “aset keuangan” mengacu pada bagian dari aset keuangan (atau
bagian dari kelompok aset keuangan serupa) sebagaimana diidentifikasi di huruf (a) di atas, atau
sebaliknya, aset keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) secara keseluruhan.
3.2.3

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:
(a)

hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau

(b)

entitas mengalihkan aset keuangan seperti dijelaskan di paragraf 3.2.4 dan 3.2.5 dan
pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan di paragraf 3.2.6.

(Lihat paragraf 3.1.2 untuk penjualan reguler aset keuangan).
3.2.4

3.2.5

8

Entitas mengalihkan aset keuangan, jika dan hanya jika, entitas:

(a)

mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau

(b)

mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset
keuangan, tetapi menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima
tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima dalam suatu pengaturan yang memenuhi kondisi
dalam paragraf 3.2.5.

Ketika entitas mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset
keuangan (“aset awal”), tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayarkan arus kas
yang diterima tersebut kepada satu atau lebih entitas (penerima akhir), maka entitas memperlakukan
transaksi tersebut sebagai pengalihan aset keuangan, jika dan hanya jika, seluruh kondisi berikut ini
terpenuhi.

(a)

Entitas tidak memiliki kewajiban untuk membayar jumlah tertentu kepada penerima akhir,
kecuali jika entitas memperoleh jumlah yang ekuivalen dari aset awal. Uang muka jangka
pendek yang diberikan entitas dengan hak untuk memperoleh kembali jumlah yang
dipinjamkan tersebut secara penuh ditambah bunga terutang berdasarkan suku bunga pasar
tidak menyalahi kondisi ini.

(b)

Entitas tidak diizinkan berdasarkan persyaratan dalam kontrak pengalihan untuk menjual
atau mengagunkan aset awal kecuali sebagai jaminan untuk kewajiban membayar arus kas kepada
penerima akhir.

(c)

Entitas berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang diterima atas nama penerima
akhir tanpa penundaan yang material. Selain itu, entitas tidak berhak untuk menginvestasikan
kembali arus kas tersebut, kecuali investasi pada kas atau setara kas (sebagaimana
didefinisikan dalam PSAK i107 L aporan Arus Kas) selama periode penyelesaian jangka
pendek dari tanggal penerimaan sampai tanggal pembayaran kepada penerima akhir, dan
pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi tersebut diserahkan kepada penerima akhir.
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3.2.6

Ketika entitas mengalihkan aset keuangan (lihat paragraf 3.2.4), maka entitas mengevaluasi sejauh mana
entitas mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:

(a)

jika entitas secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
keuangan, maka entitas menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara
terpisah setiap hak dan kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam pengalihan
tersebut, sebagai aset atau liabilitas.

(b)

jika entitas secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset keuangan, maka entitas tetap mengakui aset keuangan tersebut.

(c)

jika entitas secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko
dan manfaat kepemilikan aset keuangan tersebut, maka entitas menentukan apakah entitas masih
mempertahankan pengendalian atas aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:
(i)

jika entitas tidak lagi mempertahankan pengendalian, maka entitas menghentikan
pengakuan aset keuangan tersebut, dan secara terpisah mengakui setiap hak dan
kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam pengalihan tersebut sebagai aset
atau liabilitas.

(ii)

jika entitas masih mempertahankan pengendalian, maka entitas tetap mengakui aset
keuangan sebatas keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut (lihat
paragraf 3.2.16).

3.2.7

Pengalihan risiko dan manfaat (lihat paragraf 3.2.6) dievaluasi dengan membandingkan eksposur entitas,
sebelum dan sesudah pengalihan, dengan variabilitas dalam jumlah dan waktu terjadinya arus kas neto yang
berasal dari aset alihan. Entitas secara substansial masih mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset keuangan jika eksposur entitas terhadap variabilitas nilai kini dari arus kas neto masa depan
yang berasal dari aset keuangan tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari pengalihan tersebut
(contohnya karena berdasarkan perjanjian, entitas yang telah menjual aset keuangan harus membeli kembali aset
tersebut pada harga yang sudah ditetapkan atau harga penjualan ditambah imbal hasil pemberi pinjaman).
Entitas secara substansial telah mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan jika
eksposur entitas terhadap variabilitas tersebut sudah tidak signifikan lagi dibandingkan dengan total
variabilitas nilai kini dari arus kas neto masa depan yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut (contohnya
entitas telah menjual aset keuangan yang tergantung hanya pada opsi untuk membeli kembali aset tersebut pada
nilai wajar yang berlaku pada saat pembelian kembali atau entitas telah mengalihkan secara proporsional penuh
bagian arus kas dari aset keuangan yang lebih besar dalam suatu kesepakatan, misalnya pinjaman subpartisipasi, yang memenuhi ketentuan dalam paragraf 3.2.5).

3.2.8

Seringkali akan jelas terlihat apakah entitas secara substansial telah mengalihkan atau mempertahankan seluruh
risiko dan manfaat atas kepemilikannya dan tidak perlu melakukan perhitungan apapun. Pada kasus lain, akan
diperlukan untuk menghitung dan membandingkan eksposur entitas terhadap variabilitas dalam nilai kini dari
arus kas neto masa depan sebelum dan sesudah pengalihan terjadi. Perhitungan dan perbandingan tersebut
dilakukan dengan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku sebagai tingkat diskonto. Seluruh variabilitas
yang mungkin terjadi secara wajar dalam arus kas neto diperhitungkan, dengan pemberian bobot yang lebih
besar bagi arus kas neto yang lebih mungkin terjadi.

3.2.9

Penentuan apakah entitas masih mempertahankan pengendalian (lihat paragraf 3.2.6(c)) atas aset alihan
bergantung pada kemampuan pihak yang menerima pengalihan untuk menjual aset tersebut. Jika pihak yang
menerima pengalihan memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset tersebut secara keseluruhan kepada
pihak ketiga yang tidak berelasi, serta dapat melaksanakan kemampuan tersebut secara sepihak tanpa perlu
mensyaratkan suatu batasan tambahan atas pengalihan tersebut, maka entitas sudah tidak lagi
mempertahankan pengendalian. Pada seluruh kasus lainnya, entitas masih mempertahankan pengendalian.

Pengalihan yang memenuhi kualifikasi sebagai penghentian
pengakuan
3.2.10

Jika entitas mengalihkan aset keuangan dalam pengalihan yang memenuhi kualifikasi penghentian
pengakuan secara keseluruhan dan entitas tersebut masih mempertahankan hak pengelolaan atas aset
keuangan tersebut dengan fee (imbalan) tertentu, maka entitas mengakui kontrak jasa pengelolaan
tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau liabilitas jasa pengelolaan. Jika fee yang akan diterima tidak
diperkirakan dapat mengompensasi penyediaan jasa yang diberikan entitas secara memadai, maka
liabilitas jasa pengelolaan untuk kewajiban jasa pengelolaan tersebut diakui pada nilai wajar. Jika fee
yang akan diterima diperkirakan lebih dari cukup untuk mengompensasi jasa pengelolaan, maka aset
jasa pengelolaan diakui sebagai hak jasa pengelolaan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan
alokasi dari jumlah tercatat aset keuangan yang lebih besar sesuai dengan paragraf 3.2.13.
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3.2.11

Jika, sebagai akibat dari pengalihan, aset keuangan dihentikan pengakuannya secara keseluruhan tetapi
pengalihan tersebut mengakibatkan entitas memperoleh aset keuangan yang baru atau menanggung
liabilitas keuangan yang baru, atau liabilitas jasa pengelolaan, maka entitas mengakui aset keuangan
atau liabilitas keuangan, atau liabilitas jasa pengelolaan yang baru tersebut pada nilai wajar.

3.2.12

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara:
(a)

jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan

(b)

imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas
baru yang ditanggung)

diakui dalam laba rugi.
3.2.13

Jika aset alihan merupakan bagian aset keuangan yang lebih besar (contohnya ketika entitas mengalihkan
arus kas dari bunga yang merupakan bagian dari instrumen utang, lihat paragraf 3.2.2(a)) dan bagian
yang dialihkan tersebut memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan secara keseluruhan, maka
jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan yang lebih besar tersebut dialokasikan pada bagian
yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif dari
kedua bagian tersebut pada tanggal pengalihan. Untuk tujuan ini, aset jasa pengelolaan yang masih
dipertahankan diperlakukan sebagai bagian yang masih diakui. Selisih antara:

(a)

jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) yang dialokasikan pada bagian
yang dihentikan pengakuannya dan

(b)

imbalan yang diterima untuk bagian yang dihentikan pengakuannya (termasuk setiap aset
baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung)

diakui dalam laba rugi.
3.2.14

Jika entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari bagian aset keuangan yang lebih besar pada bagian
yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, maka perlu diukur nilai wajar bagian yang tetap
diakui. Jika entitas pernah menjual bagian yang serupa dengan bagian yang tetap diakui atau terdapat transaksi
pasar untuk bagian tersebut, maka harga terkini dari transaksi aktual merupakan estimasi terbaik untuk
menentukan nilai wajarnya. Jika tidak terdapat kuotasi harga atau transaksi pasar terkini untuk menentukan nilai
wajar dari bagian yang tetap diakui, maka estimasi terbaik untuk nilai wajar adalah selisih antara nilai wajar
dari aset keuangan yang lebih besar secara keseluruhan dan imbalan yang diterima dari pihak yang menerima
pengalihan untuk bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut.

Pengalihan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian
pengakuan
3.2.15

Jika pengalihan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan karena entitas secara substansial masih
mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset alihan, maka entitas tetap mengakui
aset alihan tersebut secara keseluruhan dan mengakui liabilitas keuangan atas imbalan yang diterima.
Pada periode selanjutnya, entitas mengakui setiap penghasilan yang berasal dari aset alihan dan setiap
beban yang terjadi dari liabilitas keuangan.

Keterlibatan berkelanjutan atas aset alihan
3.2.16

10

Jika e ntitas tidak me ngalihkan se r ta tidak me mpe r tahankan secara substansial seluruh risiko
dan manfaat yang berasal dari kepemilikan aset alihan, dan masih mempertahankan pengendalian atas
aset alihan tersebut, maka entitas tetap mengakui aset alihan sebesar keterlibatan berkelanjutan entitas.
Tingkat keterlibatan berkelanjutan entitas dalam aset alihan adalah sebesar entitas terekspos
perubahan nilai aset alihan. Sebagai contoh:

(a)

Jika keterlibatan berkelanjutan entitas berbentuk pemberian jaminan atas aset alihan, maka
tingkat keterlibatan berkelanjutan entitas adalah jumlah yang lebih rendah antara (i) jumlah
aset alihan, dan (ii) jumlah maksimal imbalan yang diterima yang mungkin harus dibayar
kembali oleh entitas (“jumlah jaminan”).

(b)

Jika keterlibatan berkelanjutan entitas berbentuk opsi yang diterbitkan atau yang dibeli (atau
keduanya) atas aset alihan, maka tingkat keterlibatan berkelanjutan entitas adalah jumlah aset
alihan yang mungkin dibeli kembali oleh entitas. Akan tetapi, dalam kasus opsi jual yang
diterbitkan atas suatu aset yang diukur pada nilai wajar, maka tingkat keterlibatan
berkelanjutan dari entitas dibatasi pada jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar aset
alihan dan harga eksekusi opsi (lihat paragraf B3.2.13).

(c)

Jika keterlibatan berkelanjutan entitas berbentuk opsi yang diselesaikan secara kas atau
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persyaratan yang serupa atas aset alihan, maka tingkat keterlibatan berkelanjutan entitas diukur
dengan cara yang sama seperti opsi yang diselesaikan secara nonkas sebagaimana diatur pada
huruf (b) di atas.
3.2.17

Jika entitas masih mengakui aset sebatas keterlibatan berkelanjutannya dengan aset tersebut, maka
entitas juga mengakui liabilitas terkait. Terlepas dari persyaratan pengukuran lain dalam Pernyataan
ini, aset alihan beserta liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban
yang dipertahankan entitas. Liabilitas terkait diukur dengan cara yang membuat jumlah tercatat neto
dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:

(a)

biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan entitas, jika
aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau

(b)

setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan entitas apabila
diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar.

3.2.18

Entitas tetap mengakui setiap penghasilan yang timbul dari aset alihan selama terdapat keterlibatan
berkelanjutan dengan aset tersebut, dan mengakui setiap beban yang terjadi dari liabilitas terkait.

3.2.19

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, perubahan yang diakui atas nilai wajar aset alihan dan liabilitas
terkait, dicatat secara konsisten satu dengan lainnya sesuai dengan paragraf 5.7.1, dan tidak
disalinghapuskan.

3.2.20

Jika keterlibatan berkelanjutan entitas hanya terhadap satu bagian saja dari aset keuangan
(contohnya ketika entitas masih mempertahankan opsi untuk membeli kembali bagian dari aset alihan,
atau masih mempertahankan kepentingan residual yang tidak mengakibatkan masih dipertahankannya
secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan tersebut dan entitas masih
mempertahankan pengendalian), maka entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset
keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui, berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian
yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal
pengalihan. Untuk tujuan ini, persyaratan dalam paragraf 3.2.14 diterapkan. Selisih antara:

(a)

jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) yang dialokasikan pada bagian
yang tidak lagi diakui dan

(b)

imbalan yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui

diakui dalam laba rugi.
3.2.21

Jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka pilihan dalam Pernyataan ini untuk menetapkan
liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dapat diterapkan untuk liabilitas terkait.

Keseluruhan pengalihan
3.2.22

Jika aset alihan tetap diakui, maka aset dan liabilitas terkait tidak disalinghapuskan. Serupa
dengan hal tersebut, entitas tidak melakukan saling hapus antar setiap penghasilan yang berasal dari
aset alihan dengan setiap beban yang terjadi dari liabilitas terkait (lihat PSAK i232 paragraf 42).

3.2.23

Jika pihak yang mengalihkan memberikan agunan nonkas (seperti instrumen utang atau instrumen
ekuitas) kepada pihak yang menerima pengalihan, maka akuntansi oleh pihak yang mengalihkan dan
pihak yang menerima pengalihan atas agunan tersebut bergantung pada apakah pihak yang menerima
pengalihan memiliki hak untuk menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, dan apakah pihak
yang mengalihkan telah gagal bayar. Pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima pengalihan
mencatat agunan tersebut sebagai berikut:

(a)

Jika pihak yang menerima pengalihan memiliki hak sesuai kontrak atau kebiasaan untuk
menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, maka pihak yang mengalihkan
mereklasifikasi aset tersebut (contohnya sebagai aset yang dipinjamkan, instrumen ekuitas yang
dijaminkan, atau piutang pembelian kembali) dalam laporan posisi keuangannya secara
terpisah dari aset lain.

(b)

Jika pihak yang menerima pengalihan menjual agunan yang dijaminkan padanya, maka pihak
yang menerima pengalihan mengakui hasil penjualan tersebut dan mengakui liabilitas yang
diukur pada nilai wajar atas kewajibannya untuk mengembalikan agunan tersebut.

(c)

Jika pihak yang mengalihkan gagal bayar berdasarkan ketentuan dalam kontrak dan tidak lagi
berhak untuk menarik agunannya, maka pihak yang mengalihkan menghentikan pengakuan
agunan tersebut, dan pihak yang menerima pengalihan mengakui agunan tersebut sebagai
asetnya yang diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, atau jika pihak yang
menerima pengalihan sudah menjual agunan tersebut, maka menghentikan pengakuan
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kewajibannya untuk mengembalikan agunan tersebut.

(d)

Kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), pihak yang mengalihkan tetap mencatat
agunan tersebut sebagai asetnya, dan pihak yang menerima pengalihan tidak mengakui agunan
tersebut sebagai aset.

3.3 Penghentian pengakuan liabilitas keuangan
3.3.1

Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dari laporan posisi
keuangannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang
ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

3.3.2

Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang
dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai pengakhiran liabilitas keuangan
awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Serupa dengan hal tersebut, modifikasi secara substansial
atas persyaratan liabilitas keuangan yang ada saat ini atau bagian dari liabilitas keuangan tersebut
(terlepas dapat atau tidak dapat diatribusikan pada kesulitan keuangan debitur) dicatat sebagai
penghakhiran liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

3.3.3

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari 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.

3.3.4

Jika entitas membeli kembali bagian dari liabilitas keuangan, maka entitas mengalokasikan jumlah tercatat
sebelumnya dari liabilitas keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan
pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pembelian kembali.
Selisih antara (a) jumlah tercatat yang dialokasikan untuk bagian yang dihentikan pengakuannya dan (b)
imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, untuk bagian
yang dihentikan pengakuannya tersebut diakui dalam laba rugi.

3.3.5

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

Bab 4 Klasifikasi
4.1 Klasifikasi aset keuangan
4.1.1

4.1.2

Kecuali paragraf 4.1.5 diterapkan, entitas mengklasifikasikan aset keuangan sebagai selanjutnya diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar
melalui laba rugi, berdasarkan kedua hal berikut:

(a)

model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan

(b)

karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

(a)

aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam
rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan

(b)

persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang
semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Paragraf B4.1.1–B4.1.26 memberikan panduan cara penerapan kondisi ini.
4.1.2A

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut
terpenuhi:

(a)

aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mendapatkan
arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan

(b)

persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang
semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Paragraf B4.1.1–B4.1.26 memberikan panduan cara penerapan kondisi ini.
4.1.3

Untuk tujuan penerapan paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b):

(a)

12

pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal. Paragraf B4.1.7B
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memberikan panduan tambahan atas pengertian dari pokok.

(b)

4.1.4

bunga terdiri dari imbalan untuk nilai waktu atas uang, untuk risiko kredit terkait jumlah
pokok terutang pada periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya peminjaman dasar
lainnya, juga marjin laba. Paragraf B4.1.7A dan B4.1.9A–B4.1.9E memberikan panduan
tambahan atas pengertian bunga termasuk pengertian nilai waktu atas uang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya
perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 4.1.2 atau pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain sesuai paragraf 4.1.2A. Akan tetapi, entitas dapat membuat pilihan yang
takterbatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi tertentu pada instrumen ekuitas yang akan diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi untuk menyajikan perubahan selanjutnya atas nilai wajar dalam
penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 5.7.5–5.7.6).

Opsi untuk menetapkan aset keuangan pada nilai wajar melalui laba
rugi
4.1.5

Terlepas dari paragraf 4.1.1–4.1.4, saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang
takterbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan
tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan
(kadang disebut sebagai “accounting mismatch”) yang akan timbul dari pengukuran aset atau liabilitas
atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda
(lihat paragraf B4.1.29– B4.1.32).

4.2 Klasifikasi liabilitas keuangan
4.2.1

Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sebagai selanjutnya diukur pada biaya
perolehan diamortisasi, kecuali untuk:

(a)

liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif
yang merupakan liabilitas, selanjutnya diukur pada nilai wajar.

(b)

liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi kualifikasi
penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
Paragraf 3.2.15 dan 3.2.17 diterapkan untuk pengukuran liabilitas keuangan tersebut.

(c)

kontrak jaminan keuangan. Setelah pengakuan awal, (kecuali paragraf 4.2.1(a) atau (b)
diterapkan), penerbit kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut pada jumlah yang lebih
tinggi antara:

(d)

(e)

(i)

jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan Bagian 5.5 dan

(ii)

jumlah yang pertama kali diakui (lihat paragraf 5.1.1) dikurangi dengan, jika sesuai,
jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK i115.

komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Penerbit
komitmen (kecuali paragraf 4.2.1(a) diterapkan) selanjutnya mengukur komitmen tersebut pada
jumlah yang lebih tinggi antara:
(i)

jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan Bagian 5.5 dan

(ii)

jumlah yang pertama kali diakui (lihat paragraf 5.1.1) dikurangi dengan, jika sesuai,
jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK i115.

imbalan kontingensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK
i103 diterapkan. Imbalan kontingensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya
diakui dalam laba rugi.

Opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui
laba rugi
4.2.2

Saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas
keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh paragraf 4.3.5, atau jika penetapan
menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
(a)

mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau
pengakuan (kadang disebut sebagai “accounting mismatch”) yang a k a n timbul dari
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pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau
liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda (lihat paragraf B4.1.29–B4.1.32); atau
(b)

sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan
kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi
investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas
kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personel manajemen kunci entitas
(seperti yang didefinisikan dalam PSAK i224 Pengungkapan Pihak Berelasi), contohnya,
dewan direksi dan chief executive officer (lihat paragraf B4.1.33–B4.1.36).

4.3 Derivatif melekat
4.3.1

Derivatif melekat merupakan suatu komponen dari kontrak hibrida (hybrid contract) yang di dalamnya
termasuk kontrak utama nonderivatif - yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen
gabungan bervariasi dengan cara serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Derivatif melekat menyebabkan
sebagian atau seluruh arus kas yang akan dipersyaratkan dalam kontrak dimodifikasi menurut variabel yang
telah ditentukan, antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing,
indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain, sepanjang dalam
kasus variabel nonkeuangan bahwa variabel tersebut tidak spesifik dengan salah satu pihak dalam kontrak.
Derivatif yang dilekatkan pada instrumen keuangan tetapi secara kontraktual dapat dialihkan secara terpisah dari
instrumen keuangannya, atau memiliki pihak lawan yang berbeda, bukan merupakan derivatif melekat, tetapi
merupakan instrumen keuangan terpisah.

Kontrak hibrida dengan aset keuangan sebagai kontrak utama
4.3.2

Jika kontrak hibrida mengandung kontrak utama yang merupakan aset sesuai ruang lingkup
Pernyataan ini, maka entitas menerapkan persyaratan sesuai paragraph 4.1.1–4.1.5 untuk keseluruhan
kontrak hibrida.

Kontrak hibrida lainnya
4.3.3

Jika kontrak hibrida mengandung kontrak utama yang bukan merupakan aset sesuai ruang lingkup
Pernyataan ini, derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai derivatif sesuai
Pernyataan ini, jika dan hanya jika:

(a)

karakteristik ekonomik dan risiko dari derivatif melekat tersebut tidak berkaitan erat dengan
karakteristik ekonomik dan risiko dari kontrak utama (lihat paragraf B4.3.5 dan B4.3.8);

(b)

instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama seperti derivatif melekat tersebut akan
memenuhi definisi derivatif; dan

(c)

kontrak hibrida tidak diukur pada nilai wajar yang selisihnya diakui di laba rugi (yaitu
derivatif yang melekat pada liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
tidak dipisahkan).

4.3.4

Jika derivatif melekat dipisahkan, maka kontrak utamanya dicatat dengan Pernyataan yang sesuai.
Pernyataan ini tidak mengatur apakah derivatif melekat disajikan secara terpisah dalam laporan posisi
keuangan.

4.3.5

Terlepas dari paragraf 4.3.3 dan 4.3.4, jika suatu kontrak mengandung satu atau lebih derivatif melekat
dan kontrak utama bukan merupakan aset sesuai ruang lingkup Pernyataan ini, entitas dapat
menetapkan seluruh kontrak hibrida untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali:

4.3.6

14

(a)

derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas yang disyaratkan oleh
kontrak; atau

(b)

terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis ketika instrumen hibrida yang serupa pertama
kali dipertimbangkan bahwa pemisahan derivatif melekat tersebut tidak diizinkan, seperti
opsi percepatan pelunasan yang melekat dalam pinjaman yang mengizinkan pemegangnya
untuk membayar di muka atas pinjaman tersebut kurang lebih sebesar biaya perolehan
diamortisasi.

Jika entitas disyaratkan oleh Pernyataan ini untuk memisahkan derivatif melekat dari kontrak
utamanya, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah, baik pada saat perolehan
ataupun pada akhir periode pelaporan selanjutnya, maka entitas menetapkan keseluruhan kontrak
hibrida tersebut untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
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4.3.7

Jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar derivatif melekat secara andal berdasarkan persyaratan dan
kondisi derivatif tersebut, maka nilai wajar derivatif melekat merupakan selisih antara nilai wajar kontrak
hibrida dan nilai wajar kontrak utama. Jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar derivative melekat
menggunakan metode ini, maka paragraf 4.3.6 diterapkan dan kontrak hibrida tersebut ditetapkan untuk diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi.

4.4 Reklasifikasi
4.4.1

Jika dan hanya jika, entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan, entitas
mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang t e r d a m p a k sesuai dengan paragraf 4.1.1–4.1.4. Lihat
paragraf 5.6.1–5.6.7, B4.4.1–B4.4.3, dan B5.6.1–B5.6.2 untuk panduan tambahan dalam mereklasifikasi
aset keuangan.

4.4.2

Entitas tidak mereklasifikasi liabilitas keuangan.

4.4.3

Perubahan keadaan berikut bukan merupakan reklasifikasi sesuai dengan tujuan paragraf 4.4.1–4.4.2:
(a)

item yang sebelumnya adalah instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif dalam lindung
nilai atas arus kas atau lindung nilai atas investasi neto yang tidak lagi memenuhi persyaratan lindung
nilai;

(b)

item yang kemudian menjadi instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif dalam lindung nilai
atas arus kas atau lindung nilai atas investasi neto; dan

(c)

perubahan dalam pengukuran sesuai dengan Bagian 6.7.

Bab 5 Pengukuran
5.1 Pengukuran awal
5.1.1

Kecuali untuk piutang u s a h a dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3, pada saat pengakuan awal, entitas
mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya
transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau
liabilitas keuangan, dalam kasus aset keuangan atau liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi.

5.1.1A

Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal
berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan paragraf B5.1.2A.

5.1.2

Jika entitas menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk aset yang setelah pengakuan awal diukur pada
biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal perdagangan
(lihat paragraf B3.1.3–B3.1.6).

5.1.3

Terlepas dari persyaratan pada paragraf 5.1.1, saat pengakuan awal, entitas mengukur piutang usaha sesuai
harga transaksi (seperti yang didefinisikan dalam PSAK i115) jika piutang usaha tidak mengandung komponen
pembiayaan yang signifikan sesuai dengan PSAK i115 (atau ketika entitas menerapkan panduan praktis sesuai
PSAK i115 paragraf 63).

5.2 Pengukuran selanjutnya aset keuangan
5.2.1

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, sesuai dengan paragraf 4.1.1-4.1.5 pada:
(a)

biaya perolehan diamortisasi;

(b)

nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau

(c)

nilai wajar melalui laba rugi.

5.2.2

Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai di bagian 5.5 untuk aset keuangan yang diukur pada
biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 4.1.2 dan untuk aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A.

5.2.3

Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai paragraf 6.5.8–6.5.14 (dan, jika
dapat diterapkan, PSAK i239 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran paragraf 89–94 untuk
akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai atas portofolio risiko suku bunga) untuk aset
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keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilaian (hedged item).1

5.3 Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan
5.3.1

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangan sesuai dengan paragraf 4.2.1–4.2.2.

5.3.2

Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam paragraf 6.5.8–6.5.14 (dan, jika
dapat diterapkan, PSAK i239 paragraf 89–94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk
lindung nilai atas portofolio risiko suku bunga) untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai
item lindung nilaian.

5.4 Pengukuran biaya perolehan diamortisasi
Aset keuangan
Metode suku bunga efektif
5.4.1

5.4.2

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif (lihat Lampiran A dan paragraf
B5.4.1–B5.4.7). Perhitungan dilakukan dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto
aset keuangan, kecuali untuk:
(a)

aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan
tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya
perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal.

(b)

aset keuangan yang tidak dibeli atau yang tidak berasal dari aset keuangan memburuk tetapi
selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas
menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di
periode pelaporan selanjutnya.

Entitas yang dalam suatu periode pelaporan menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan metode suku
bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sesuai dengan paragraf 5.4.1(b), pada
periode pelaporan selanjutnya, menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif atas
jumlah tercatat bruto jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak
lagi memburuk dan perbaikan tersebut secara objektif dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa yang terjadi
setelah persyaratan dalam paragraf 5.4.1(b) diterapkan (misalnya perbaikan peringkat kredit peminjam).

Modifikasi atas arus kas kontraktual
5.4.3

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi
tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan Pernyataan ini, entitas
menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian dari modifikasi
dalam laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual
yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan
(atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal
dari aset keuangan memburuk) atau, jika dapat diterapkan, suku bunga efektif revisian dihitung sesuai dengan
paragraf 6.5.10. Biaya atau fee yang timbul menyesuaikan jumlah tercatat aset keuangan modifikasian dan
diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

Penghapusbukuan
5.4.4

Entitas langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki
ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.
Penghapusbukuan merupakan kejadian penghentian pengakuan (lihat paragraf B3.2.16(r)).

1

Sesuai dengan paragraf 7.2.21, suatu entitas dapat memilih sebagai kebijakan akuntansinya untuk terus menerapkan persyaratan akuntansi
lindung nilai di PSAK i239 daripada persyaratan dalam Bab 6 dari Pernyataan ini. Jika suatu entitas telah melakukan pemilihan ini, referensi
dalam Pernyataan ini untuk persyaratan akuntansi lindung nilai tertentu pada Bab 6 tidak relevan. Sebaliknya entitas menerapkan
persyaratan akuntansi lindung nilai yang relevan dalam PSAK i239.
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Perubahan dalam dasar untuk menentukan arus kas kontraktual
sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga
5.4.5

Entitas menerapkan paragraf 5.4.6‒5.4.9 untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan jika, dan hanya jika,
dasar untuk menentukan arus kas kontraktual atas aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut berubah
sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga. Untuk tujuan tersebut, istilah “reformasi acuan suku bunga”
mengacu pada reformasi acuan suku bunga di pasar secara luas seperti yang dijelaskan dalam paragraf 6.8.2.

5.4.6

Dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dapat berubah:

5.4.7

5.4.8

5.4.9

(a)

dengan mengubah persyaratan kontraktual yang ditentukan pada pengakuan awal instrumen
keuangan (sebagai contoh, persyaratan kontraktual diubah untuk menggantikan acuan suku bunga
yang direferensikan dengan acuan suku bunga alternatif);

(b)

dengan cara yang tidak dipertimbangkan oleh—atau tidak dimuat dalam—persyaratan kontraktual
pada pengakuan awal instrumen keuangan, tanpa mengubah persyaratan kontraktualnya (sebagai
contoh, metode untuk menghitung acuan suku bunga diubah tanpa mengubah ketentuan persyaratan
kontrak); dan/atau

(c)

karena pengaktifan persyaratan kontrak yang telah ada (misalnya, klausul cadangan (fallback clause)
yang telah terpicu).

Sebagai cara praktis, entitas menerapkan paragraf B5.4.5 untuk memperhitungkan perubahan dalam dasar
untuk penentuan arus kas kontraktual dari aset keuangan atau liabilitas keuangan yang disyaratkan oleh
reformasi acuan suku bunga. Cara praktis ini berlaku hanya untuk perubahan tersebut dan hanya sejauh
perubahan tersebut disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga (lihat juga paragraf 5.4.9). Untuk tujuan ini,
perubahan pada dasar untuk menentukan arus kas kontraktual disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga
jika, dan hanya jika, kedua kondisi berikut terpenuhi:
(a)

perubahan tersebut diperlukan sebagai konsekuensi langsung dari reformasi acuan suku bunga; dan

(b)

dasar baru untuk menentukan arus kas kontraktual secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya
(yaitu, dasar yang digunakan sebelum perubahan).

Contoh perubahan yang menimbulkan dasar baru untuk menentukan arus kas kontraktual yang secara
ekonomis setara dengan dasar sebelumnya (yaitu, dasar yang digunakan tepat sebelum perubahan) adalah:
(a)

penggantian acuan suku bunga saat ini yang digunakan untuk menentukan arus kas kontraktual dari
aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan suku bunga acuan alternatif—atau penerapan
reformasi serupa dari acuan suku bunga dengan mengubah metode yang digunakan untuk
menghitung acuan suku bunga— dengan tambahan rentang tetap (fixed spread) yang diperlukan
untuk mengompensasi perbedaan dasar antara acuan suku bunga saat ini dan suku bunga acuan
alternatif;

(b)

perubahan pada periode reset (reset period), tanggal reset (reset date) atau jumlah hari antara tanggal
pembayaran kupon untuk menerapkan reformasi acuan suku bunga; dan

(c)

penambahan provisi cadangan (fallback provision) ke persyaratan kontraktual atas aset keuangan
atau liabilitas keuangan untuk memungkinkan penerapan perubahan yang dijelaskan dalam butir (a)
dan (b) di atas.

Jika perubahan dilakukan pada aset keuangan atau liabilitas keuangan sebagai tambahan perubahan pada dasar
untuk menentukan arus kas kontraktual yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, entitas pertamatama menerapkan cara praktis dalam paragraf 5.4.7 terhadap perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan
suku bunga. Entitas kemudian menerapkan persyaratan yang berlaku dalam Pernyataan ini untuk setiap
perubahan tambahan yang tidak bisa menerapkan cara praktis. Jika perubahan tambahan tidak mengakibatkan
penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas menerapkan paragraf 5.4.3 atau
paragraf B5.4.6, yang sesuai, untuk memperhitungkan perubahan tambahan tersebut. Jika perubahan tambahan
mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas menerapkan
persyaratan penghentian pengakuan.
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5.5 Penurunan nilai
Pengakuan kerugian kredit ekspektasian
Pendekatan umum

5.5.2

Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk pengakuan dan pengukuran penyisihan kerugian
untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan
paragraf 4.1.2A. Akan tetapi, penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak
mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan.

5.5.3

Berdasarkan paragraf 5.5.13–5.5.16, pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan
kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko
kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

5.5.4

Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang
umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan
sejak pengakuan awal—baik dinilai secara individu atau kolektif—dengan mempertimbangkan semua
informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (forward-looking).

5.5.5

Bergantung pada paragraf 5.5.13–5.5.16, jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen
keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan
kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

5.5.6

Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, tanggal pada saat entitas menjadi pihak dalam suatu
komitmen yang takterbatalkan dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan
persyaratan penurunan nilai.

5.5.7

Jika dalam periode pelaporan sebelumnya entitas telah mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen
keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, tetapi pada tanggal pelaporan berjalan
menentukan bahwa persyaratan paragraf 5.5.3 tidak lagi dipenuhi, maka entitas mengukur penyisihan kerugian
sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan pada tanggal pelaporan berjalan.

5.5.8

Entitas mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pembalikan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai
keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Jumlah dimaksud merupakan penyesuaian terhadap penyisihan
kerugian pada tanggal pelaporan yang disyaratkan pengakuannya sesuai Pernyataan ini.

PSAK 71

Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang
diukur sesuai paragraf 4.1.2 atau 4.1.2A, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan
kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai sesuai dengan paragraf
2.1(g), 4.2.1(c) atau 4.2.1(d).

Efektif Per 1 Januari 2020

5.5.1

Menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan
5.5.9

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat
secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas menggunakan perubahan
risiko gagal bayar yang terjadi selama umur ekspektasian instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah
kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar
instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal
serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan,
yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

5.5.10

Entitas dapat berasumsi bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak
pengakuan awal jika telah ditentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada
tanggal pelaporan (lihat paragraf B5.5.22‒ B5.5.24).

5.5.11

Jika informasi bersifat perkiraan masa depan (forward-looking) yang wajar dan terdukung tersedia tanpa biaya
atau upaya berlebihan, entitas tidak bisa hanya bergantung pada informasi tunggakan dalam menentukan
apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Akan tetapi, ketika informasi
yang lebih bersifat perkiraan masa depan (forward-looking) daripada status tunggakan (baik secara individu
maupun kolektif ) tidak tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, entitas dapat menggunakan informasi
tunggakan yang dimaksud untuk menentukan apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak
pengakuan awal. Tanpa memperhatikan cara entitas menilai peningkatan risiko kredit secara signifikan, terdapat
praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) bahwa risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat
secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Entitas dapat
menyanggah praduga ini jika entitas memiliki informasi yang wajar dan terdukung, yang tersedia tanpa biaya
atau upaya yang berlebihan, yang membuktikan bahwa risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak
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pengakuan awal, meskipun pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Jika entitas menentukan bahwa
telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sebelum pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari
30 hari, maka praduga yang dapat dibantah tersebut tidak diterapkan.

Aset keuangan modifikasian
5.5.12

Jika arus kas kontraktual atas aset keuangan telah direnegosiasi atau dimodifikasi dan aset keuangan tidak
dihentikan pengakuannya, entitas menilai apakah terdapat kenaikan signifikan dalam risiko kredit atas
instrumen keuangan tersebut sesuai dengan paragraf 5.5.3 dengan membandingkan:
(a)

risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan (berdasarkan persyaratan kontraktual
modifikasian); dan

(b)

risiko gagal bayar yang terjadi pada saat pengakuan awal (berdasarkan persyaratan kontraktual awal yang
tidak dimodifikasi).

Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk
5.5.13

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, pada tanggal pelaporan, entitas hanya
mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak
pengakuan awal sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari
aset keuangan memburuk.

5.5.14

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit
ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas mengakui
perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai,
meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian kredit ekspektasian
yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.

Pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha, aset kontrak
dan piutang sewa
5.5.15

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, entitas selalu mengukur penyisihan
kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk:

(a)

(b)

5.5.16

piutang usaha atau aset kontrak yang dihasilkan dari transaksi yang termasuk dalam ruang
lingkup PSAK i115, dan yang:
(i)

tidak mengandung komponen pendanaan signifikan sesuai dengan PSAK i115 (atau
ketika entitas menerapkan cara praktis sesuai dengan PSAK i115 paragraf 63); atau

(ii)

mengandung komponen pendanaan signifikan sesuai PSAK i115, jika entitas memilih
kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit
ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk
seluruh piutang usaha atau aset kontrak, tetapi dapat diterapkan secara terpisah
untuk piutang usaha dan aset kontrak.

piutang sewa yang dihasilkan dari transaksi dalam ruang lingkup PSAK i116, jika entitas
memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit
ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh
piutang sewa, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang sewa pembiayaan
dan piutang sewa operasi.

Entitas dapat memilih kebijakan akuntansi untuk piutang usaha, piutang sewa, dan aset kontrak secara terpisah
satu dengan yang lainnya.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian
5.5.17

Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang
mencerminkan:

(a)

jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi
serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi;

(b)

nilai waktu atas uang; dan

(c)

informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada
tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan kondisi ekonomi
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masa depan.
5.5.18

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang
mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan
mencerminkan kemungkinan terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan
terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

5.5.19

Periode maksimum yang dipertimbangkan dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode
kontraktual maksimum (termasuk opsi perpanjangan) selama entitas terekspos terhadap risiko kredit dan bukan
periode yang lebih panjang, meskipun periode yang lebih panjang tersebut konsisten dengan praktik bisnis.

5.5.20

Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik,
serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik
tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk
instrumen keuangan tersebut, dan hanya instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit
ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak akan
dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual
maksimum.

5.6 Reklasifikasi aset keuangan
5.6.1

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan paragraf 4.4.1, entitas menerapkan reklasifikasi
secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Entitas tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian
(termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya. Paragraf
5.6.2–5.6.7 mengatur persyaratan reklasifikasi.

5.6.2

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan
diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajarnya diukur
pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan
diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

5.6.3

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba
rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal
reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru. (Lihat paragraf B5.6.2 untuk panduan dalam
menentukan suku bunga efektif dan penyisihan kerugian pada tanggal reklasifikasi.)

5.6.4

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan
diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka nilai
wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara
biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan
komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan
sebagai akibat dari reklasifikasi. (Lihat paragraf B5.6.1.)

5.6.5

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka aset keuangan
direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian
kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan
disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal
reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya
perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak
memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i201
Penyajian Laporan Keuangan). Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak
disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. (Lihat paragraf B5.6.1.)

5.6.6

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba
rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka aset
keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. (Lihat paragraf B5.6.2 untuk panduan dalam menentukan
suku bunga efektif dan penyisihan kerugian pada tanggal reklasifikasi.)

5.6.7

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, maka aset
keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya
diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian
reklasifikasi (lihat PSAK i201) pada tanggal reklasifikasi.
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5.7 Keuntungan dan kerugian
5.7.1 Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui
dalam laba rugi kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan:

5.7.1A

(a)

bagian dari hubungan lindung nilai (lihat paragraf 6.5.8-6.5.14 dan, jika dapat diterapkan,
PSAK i239 paragraf 84-94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai
atas portofolio risiko suku bunga);

(b)

investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan
dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf
5.7.5;

(c)

liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas
disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam
penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.7; atau

(d)

aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai
dengan paragraf 4.1.2A dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai
wajar dalam penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 5.7.10.

Dividen diakui pada laba rugi hanya ketika:
(a)

hak entitas untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan;

(b)

mungkin terjadi manfaat ekonomik yang berkaitan dengan dividen akan mengalir kepada entitas;
dan

(c)

jumlah dividen dapat diukur dengan andal.

5.7.2

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan
bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai (lihat paragraf 6.5.8-6.5.14 dan, jika dapat
diterapkan, PSAK i239 paragraf 89-94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai
atas portofolio risiko suku bunga) diakui dalam laba rugi ketika aset keuangan dihentikan
pengakuannya, direklasifikasi sesuai dengan paragraf 5.6.2, melalui proses amortisasi atau dalam
rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas menerapkan paragraf 5.6.2 atau
5.6.4 jika mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi.
Keuntungan atau kerugian dari liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan
bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai (lihat paragraf 6.5.8-6.5.14 dan, jika dapat
diterapkan, PSAK i239 paragraf 89-94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai
atas portofolio risiko suku bunga) diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan
pengakuannya dan melalui proses amortisasi. (Lihat paragraf B5.7.2 untuk panduan atas keuntungan
atau kerugian selisih kurs.)

5.7.3

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang merupakan item lindung
nilaian dalam hubungan lindung nilai diakui sesuai dengan paragraf 6.5.8-6.5.14 dan, jika dapat
diterapkan, PSAK i239 paragraf 89-94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung
nilai atas portofolio risiko suku bunga.

5.7.4

Jika entitas mengakui aset keuangan dengan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian (lihat
paragraf 3.1.2, B3.1.3 dan B3.1.6), maka setiap perubahan nilai wajar aset yang akan diterima selama
periode antara tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian tidak diakui untuk aset yang diukur pada
biaya perolehan diamortisasi. Akan tetapi, untuk aset yang diukur pada nilai wajar, maka perubahan
nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain, sesuai dengan
paragraf 5.7.1. Tanggal perdagangan dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk tujuan penerapan
persyaratan penurunan nilai.

Investasi pada instrumen ekuitas
5.7.5

Saat pengakuan awal, entitas dapat membuat pilihan yang takterbatalkan untuk menyajikan dalam
penghasilan komprehensif lain perubahan selanjutnya pada nilai wajar investasi dalam instrumen
ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas
dimiliki untuk diperdagangkan maupun imbalan kontingensi yang tidak diakui oleh pihak pengakuisisi dalam
kombinasi bisnis sesuai dengan PSAK i103. (Lihat paragraf B5.7.3 untuk panduan atas keuntungan atau
kerugian selisih kurs).

5.7.6

Jika entitas membuat pilihan sesuai dengan paragraf 5.7.5, maka entitas mengakui dividen dari investasi
tersebut dalam laba rugi sesuai paragraf 5.7.1A.
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Liabilitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi
5.7.7

Entitas menyajikan keuntungan atau kerugian atas liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar
melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 4.2.2 atau paragraf 4.3.5 sebagai berikut:

(a)

jumlah perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan
risiko kredit dari liabilitas tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (lihat
paragraf B5.7.13-B5.7.20), dan

(b)

jumlah sisa perubahan nilai wajar liabilitas tersebut disajikan dalam laba rugi

kecuali jika perlakuan atas dampak perubahan risiko kredit atas liabilitas yang diuraikan dalam (a)
akan menimbulkan atau memperbesar accounting mismatch dalam laba rugi (dalam kasus tersebut
paragraf 5.7.8 diterapkan). Paragraf B5.7.5-B5.7.7 dan B5.7.10-B5.7.12 memberikan panduan dalam
menentukan apakah suatu accounting mismatch akan timbul atau bertambah besar.
5.7.8

Jika persyaratan dalam paragraf 5.7.7 akan menimbulkan atau memperbesar accounting mismatch
dalam laba rugi, maka entitas menyajikan seluruh keuntungan atau kerugian atas liabilitas tersebut
(termasuk dampak dari perubahan risiko kredit atas liabilitas tersebut) pada laba rugi.

5.7.9

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.7.7 dan 5.7.8, entitas menyajikan dalam laba rugi seluruh
keuntungan dan kerugian atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang ditetapkan pada nilai
wajar melalui laba rugi.

Aset diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
5.7.10

Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif
lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk
keuntungan atau kerugian penurunan nilai (lihat Bagian 5.5) dan keuntungan atau kerugian selisih kurs
(lihat paragraph B5.7.2-B5.7.2A), sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi.
Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui
sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai
penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i201). Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori
pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka entitas mencatat keuntungan
atau kerugian kumulatif yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan
paragraf 5.6.5 dan 5.6.7. Bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam
laba rugi.

5.7.11

Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 5.7.10, jika aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 4.1.2A, maka jumlah yang diakui dalam laba rugi sama
dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan
diamortisasi.

Bab 6 Akuntansi lindung nilai
6.1 Tujuan dan ruang lingkup akuntansi lindung nilai

6.1.2

Entitas dapat memilih untuk menetapkan hubungan lindung nilai antara instrumen lindung nilai dan item
lindung nilaian sesuai dengan paragraf 6.2.1-6.3.7 dan B6.2.1-B6.3.25. Untuk hubungan lindung nilai yang
memenuhi kriteria kualifikasian, entitas mencatat keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai dan item
lindung nilaian sesuai dengan paragraf 6.5.1-6.5.14 dan B6.5.1-B6.5.28. Ketika item lindung nilaian merupakan
suatu kelompok item, entitas mematuhi persyaratan tambahan dalam paragraf 6.6.1-6.6.6 dan B6.6.1-B6.6.16.

6.1.3

Untuk lindung nilai atas nilai wajar atas eksposur suku bunga dari portofolio aset keuangan atau liabilitas
keuangan (dan hanya untuk lindung nilai seperti itu), entitas dapat menerapkan persyaratan akuntansi lindung
nilai dalam PSAK i239 daripada persyaratan yang ada dalam Pernyataan ini. Dalam kasus tersebut, entitas juga
harus menerapkan persyaratan spesifik untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai atas
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Tujuan akuntansi lindung nilai adalah untuk merepresentasikan, dalam laporan keuangan, dampak dari
aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang
timbul dari risiko tertentu yang dapat memengaruhi laba rugi (atau penghasilan komprehensif lain, dalam
kasus investasi pada instrumen ekuitas yang telah dipilih oleh entitas untuk menyajikan perubahan nilai wajar
dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5). Pendekatan ini bertujuan untuk
menyampaikan konteks atas instrumen lindung nilai dalam hal akuntansi lindung nilai diterapkan untuk
memberikan pemahaman atas tujuan dan dampak lindung nilai.
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portofolio risiko suku bunga dan menetapkan bagian yang merupakan jumlah mata uang sebagai item lindung
nilaian (lihat PSAK i239 paragraf 81A, 89A dan B114-B132).

6.2 Instrumen lindung nilai
Instrumen kualifikasian
6.2.1

Derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung
nilai, kecuali untuk beberapa opsi yang diterbitkan (lihat paragraf B6.2.4).

6.2.2

Aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai kecuali item tersebut merupakan liabilitas
keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi yang jumlah perubahan nilai wajarnya dapat
diatribusikan pada perubahan dalam risiko kredit liabilitas tersebut disajikan dalam penghasilan
komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.7. Untuk lindung nilai atas risiko valuta asing, komponen
risiko valuta asing dari aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif dapat ditetapkan
sebagai instrumen lindung nilai selama instrumen keuangan tersebut bukan merupakan investasi dalam
instrumen ekuitas yang telah dipilih entitas untuk menyajikan perubahan nilai wajarnya dalam
penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5.

6.2.3

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya kontrak dengan pihak eksternal dari entitas pelapor (yaitu
pihak eksternal dari entitas kelompok usaha atau entitas individual yang dilaporkan) dapat ditetapkan
sebagai instrumen lindung nilai.

Penetapan instrumen lindung nilai
6.2.4

6.2.5

6.2.6

Instrumen yang memenuhi kualifikasi lindung nilai harus ditetapkan seluruhnya sebagai instrumen lindung nilai.
Pengecualian yang diizinkan hanya pada:
(a)

pemisahan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi dan penetapan sebagai instrumen lindung
nilai hanya perubahan dalam nilai intrinsik opsi, dan bukan perubahan dalam nilai waktunya (lihat
paragraf 6.5.15 dan B6.5.29 - B6.5.33);

(b)

pemisahan elemen forward dan elemen spot dari kontrak forward dan penetapan sebagai instrumen
lindung nilai hanya perubahan dari nilai elemen spot dari kontrak forward dan bukan elemen forwardnya. Sama halnya dengan basis spread valuta asing dapat dipisahkan dan dikeluarkan dari penetapan
atas suatu instrumen keuangan sebagai instrumen lindung nilai (lihat paragraf 6.5.16 dan B6.5.34B6.5.39); dan

(c)

proporsi dari keseluruhan instrumen lindung nilai, misalnya 50% dari jumlah nominal, dapat
ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai. Namun demikian,
instrumen lindung nilai mungkin tidak dapat ditetapkan untuk bagian perubahan nilai wajar yang timbul
hanya dari bagian suatu periode waktu di mana instrumen lindung nilai masih belum jatuh tempo.

Entitas dapat menetapkan instrumen lindung nilai secara kombinasi, dan gabungan dari instrumen, berikut
ini (termasuk dalam keadaan di mana risiko atau risiko-risiko yang timbul dari beberapa instrumen lindung nilai
saling hapus dengan risiko yang timbul dari instrumen lainnya):
(a)

beberapa atau sebagian dari instrumen derivatif; dan

(b)

beberapa atau sebagian dari instrumen nonderivatif.

Namun demikian, instrumen derivatif yang menggabungkan opsi yang diterbitkan (written option) dan opsi yang
dibeli (purchased option) (sebagai contoh interest rate collar) tidak memenuhi kualifikasi sebagai instrumen
lindung nilai jika instrumen tersebut, dalam kenyataannya, merupakan opsi yang diterbitkan neto (net written
option) pada tanggal penetapan (kecuali jika memenuhi syarat sesuai paragraf B6.2.4). Demikian pula, dua atau
lebih instrumen (atau bagian dari instrumen tersebut) dapat secara bersama ditetapkan sebagai instrumen
lindung nilai hanya jika, secara gabungan instrumen tersebut, dalam kenyataannya, bukan opsi yang diterbitkan
neto (net written option) pada tanggal penetapan (kecuali memenuhi syarat sesuai paragraf B6.2.4).
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6.3 Item lindung nilai
Item kualifikasian
6.3.1

Item lindung nilaian dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui,
prakiraan transaksi atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Item lindung dapat berupa:

(a)

suatu item tunggal; atau

(b)

suatu kelompok item (tunduk pada paragraf 6.6.1-6.6.6 dan B6.6.1-B6.6.16).

Item lindung nilaian dapat juga merupakan komponen dari item atau kelompok item (lihat paragraf
6.3.7 dan B6.3.7-B6.3.25).
6.3.2

Item lindung nilaian harus dapat diukur secara andal.

6.3.

Jika item lindung nilaian adalah prakiraan transaksi (atau komponen dari prakiraan transaksi), maka
transaksi tersebut harus kemungkinan besar terjadi.

6.3.4

Eksposur yang diagregasikan, yang merupakan kombinasi dari eksposur yang dapat memenuhi
kualifikasi sebagai item lindung nilaian sesuai dengan paragraf 6.3.1 dan derivatif, dapat ditetapkan
sebagai item lindung nilaian (lihat paragraf B6.3.3- B6.3.4). Hal ini mencakup prakiraan transaksi atas
eksposur yang diagregasikan, (yaitu transaksi masa depan yang belum menjadi komitmen tetapi
diantisipasi akan menimbulkan eksposur dan derivatif) jika eksposur yang diagregasikan, tersebut
kemungkinan besar terjadi dan, ketika terjadi dan bukan lagi merupakan prakiraan, memenuhi syarat
sebagai item lindung nilaian.

6.3.5

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya aset, liabilitas, komitmen pasti, atau prakiraan transaksi
yang kemungkinan besar terjadi dengan pihak eksternal dari entitas pelapor yang dapat ditetapkan
sebagai item lindung nilaian. Akuntansi lindung nilai dapat diterapkan pada transaksi antar entitas
dalam kelompok usaha yang sama hanya dalam laporan keuangan individual atau laporan keuangan
tersendiri entitas tersebut dan tidak dalam laporan keuangan konsolidasian dari kelompok usaha
tersebut, kecuali untuk laporan keuangan konsolidasian dari entitas investasi, sebagaimana
didefinisikan dalam PSAK i110, di mana transaksi antara entitas investasi dan entitas anaknya yang
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak akan dieliminasi dalam laporan keuangan
konsolidasian.

6.3.6

Akan tetapi, sebagai pengecualian dari paragraf 6.3.5, risiko valuta asing dari item moneter intrakelompok
usaha (sebagai contoh, utang/piutang antara dua entitas anak) dapat memenuhi kualifikasi sebagai item lindung
nilaian dalam laporan keuangan konsolidasian jika item tersebut menghasilkan eksposur keuntungan atau
kerugian kurs valuta asing yang tidak dieliminasi secara penuh dalam suatu konsolidasi sesuai dengan PSAK
i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. Sesuai dengan PSAK i221, keuntungan dan kerugian kurs valuta
asing pada item moneter intrakelompok tidak secara penuh dieliminasi dalam konsolidasi ketika item moneter
intrakelompok ditransaksikan antara dua entitas dalam satu kelompok yang memiliki mata uang fungsional
berbeda. Selain itu, risiko valuta asing atas prakiraan transaksi intrakelompok usaha yang kemungkinan besar
terjadi dapat memenuhi kualifikasi sebagai item lindung nilaian dalam laporan keuangan konsolidasian
sepanjang transaksi tersebut didenominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas yang
melakukan transaksi tersebut dan risiko valuta asing akan memengaruhi laba rugi konsolidasian.

Penetapan item lindung nilaian
6.3.7
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Entitas dapat menetapkan suatu item secara keseluruhan atau komponen dari suatu item sebagai item lindung
nilaian dalam hubungan lindung nilai. Keseluruhan item mencakup seluruh perubahan dalam arus kas atau nilai
wajar dari suatu item. Suatu komponen terdiri dari perubahan nilai wajar atau variabilitas arus kas dari suatu
item yang jumlahnya lebih rendah dibandingkan jika secara keseluruhan. Dalam kasus tersebut, entitas dapat
menetapkan hanya jenis komponen berikut (termasuk kombinasinya) sebagai item lindung nilaian:
(a)

hanya perubahan dalam arus kas atau nilai wajar dari item yang dapat diatribusikan kepada risiko
spesifik atau risiko-risiko (komponen risiko), sepanjang, berdasarkan penilaian dalam konteks
struktur pasar tertentu, komponen risiko dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara
andal (lihat paragraf B6.3.8-B6.3.15). Komponen risiko mencakup penetapan atas perubahan hanya
dalam arus kas atau nilai wajar dari item lindung nilaian di atas atau di bawah harga yang ditentukan
atau variabel lainnya (risiko sepihak).

(b)

satu atau lebih arus kas kontraktual yang dipilih.

(c)

komponen dari jumlah nominal, yakni bagian tertentu dari jumlah suatu item (lihat paragraf B6.3.16B6.3.20).
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6.4 Kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai
6.4.1

Suatu hubungan lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kriteria
berikut ini dipenuhi:

(a)

hubungan lindung nilai hanya terdiri dari instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat dan
item lindung nilaian yang memenuhi syarat.

(b)

pada insepsi hubungan lindung nilai terdapat penetapan dan dokumentasi formal atas
hubungan lindung nilai dan tujuan dan strategi manajemen risiko entitas dalam pelaksanaan
lindung nilai. Dokumentasi mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilaian,
sifat risiko yang dilindung nilai dan bagaimana entitas akan menilai apakah hubungan lindung
nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai (termasuk analisis sumber dari
ketidakefektifan lindung nilai dan bagaimana menentukan rasio lindung nilai).

(c)

hubungan lindung nilai memenuhi seluruh persyaratan efektivitas lindung nilai berikut ini:
(i)

terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilaian dengan instrumen lindung
nilai (lihat paragraf B6.4.4-B6.4.6);

(ii)

pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari
hubungan ekonomik tersebut (lihat paragraf B6.4.7-B6.4.8); dan

(iii)

rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama yang
dihasilkan dari perbandingan kuantitas item lindung nilaian yang secara aktual
dilindung nilai oleh entitas dan kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual
digunakan oleh entitas untuk melindung nilai sejumlah kuantitas item lindung nilaian
tersebut. Akan tetapi, penetapan dimaksud tidak mencerminkan ketidakseimbangan
antara pembobotan item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai sehingga
menimbulkan ketidakefektifan lindung nilai (tanpa mempertimbangkan apakah
diakui atau tidak), yang secara akuntansi dapat mengakibatkan hasil pencatatan
akuntansi yang tidak konsisten dengan tujuan akuntansi lindung nilai (lihat paragraf
B6.4.9-B6.4.11).

6.5. Akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian
6.5.1

Entitas menerapkan akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai yang memenuhi kriteria
kualifikasian dalam paragraf 6.4.1 (termasuk keputusan entitas untuk menetapkan hubungan lindung
nilai).

6.5.2

Terdapat tiga jenis hubungan lindung nilai:

(a)

lindung nilai atas nilai wajar: suatu lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar
dari aset atau liabilitas yang diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui, atau komponen
dari item tersebut, yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat memengaruhi laba
rugi.

(b)

lindung nilai atas arus kas: suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang
dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan keseluruhan, atau komponen
dari, suatu aset atau liabilitas yang diakui (seperti seluruh atau sebagian pembayaran bunga
di masa depan atas utang dengan suku bunga variabel) atau prakiraan transaksi yang
kemungkinan besar terjadi, dan dapat memengaruhi laba rugi.

(c)

lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK i221.

6.5.3

Jika item lindung nilaian merupakan instrumen ekuitas di mana entitas telah memilih untuk menyajikan
perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5, maka eksposur lindung
nilaian (hedged exposure) yang dirujuk pada paragraf 6.5.2(a) harus merupakan suatu item yang dapat
memengaruhi penghasilan komprehensif lain. Dalam kasus tersebut, dan hanya dalam kasus tersebut,
ketidakefektifan lindung nilai yang diakui disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

6.5.4

Lindung nilai atas risiko valuta asing dari komitmen pasti dapat dicatat sebagai lindung nilai atas nilai wajar
atau lindung nilai atas arus kas.

6.5.5

Jika hubungan lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai terkait dengan
rasio lindung nilai (lihat paragraf 6.4.1(c)(iii)), namun tujuan manajemen risiko untuk hubungan
lindung nilai yang ditetapkan tersebut tetap sama, entitas menyesuaikan rasio lindung nilai atas
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hubungan lindung nilai tersebut sehingga memenuhi kriteria kualifikasian lagi (dalam Pernyatan ini
hal ini disebut sebagai “rebalancing”—lihat paragraf B6.5.7-B6.5.21).
6.5.6

Entitas menghentikan akuntansi lindung nilai secara prospektif hanya jika hubungan lindung nilai
(atau bagian dari hubungan lindung nilai) tidak lagi memenuhi kriteria kualifikasian (setelah
mempertimbangkan rebalancing atas hubungan lindung nilai, jika dapat diterapkan). Hal ini mencakup
situasi ketika instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dieksekusi. Untuk tujuan
ini, penggantian atau perpanjangan suatu instrumen lindung nilai ke dalam instrumen lindung nilai
lainnya bukan merupakan suatu peristiwa kedaluwarsa atau penghentian jika penggantian atau
perpanjangan tersebut merupakan bagian dari, dan konsisten dengan, tujuan manajemen risiko entitas
yang terdokumentasi. Selain itu, untuk tujuan ini tidak terjadi peristiwa kedaluwarsa atau penghentian
atas instrumen lindung nilai jika:

(a)

merupakan konsekuensi hukum atau regulasi atau, penetapan hukum atau regulasi baru, para
pihak dalam instrumen lindung nilai setuju bahwa satu atau lebih pihak lawan kliring (clearing
counterparties) menggantikan pihak lawan awal mereka untuk menjadi pihak lawan baru
untuk masing-masing para pihak. Untuk tujuan ini, pihak lawan kliring adalah central
counterparty (kadang disebut lembaga kliring (clearing organization/agency)) atau satu
(beberapa) entitas, misalnya, anggota lembaga kliring atau klien dari anggota lembaga kliring,
yang bertindak sebagai pihak lawan untuk melakukan kliring atas nama suatu central
counterparty. Akan tetapi, ketika para pihak untuk instrumen lindung nilai mengganti pihak
lawan awal mereka dengan pihak yang berbeda, maka persyaratan dalam subparagraf ini
dipenuhi hanya jika setiap pihak tersebut melakukan kliring dengan central counterparty yang
sama.

(b)

perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai yang terbatas pada perubahan lain
yang diperlukan untuk memberikan dampak atas penggantian pihak lawan. Perubahan
tersebut terbatas pada perubahan yang konsisten dengan persyaratan yang akan diperkirakan
jika instrumen lindung nilai pada awalnya dikliring dengan pihak lawan kliring. Perubahan ini
termasuk perubahan dalam persyaratan agunan, hak untuk saling hapus saldo piutang dan
saldo utang, dan biaya yang dikenakan.

Penghentian akuntansi lindung nilai dapat memengaruhi keseluruhan atau sebagian hubungan nilai
lindung (dalam kasus ini akuntansi lindung nilai berlanjut untuk hubungan lindung nilai yang tersisa).
6.5.7

Entitas menerapkan:
(a)

paragraf 6.5.10 ketika menghentikan akuntansi lindung nilai untuk lindung nilai atas nilai wajar di
mana item lindung nilaian merupakan (atau merupakan komponen dari) instrumen keuangan yang
diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan

(b)

paragraf 6.5.12 ketika entitas menghentikan akuntansi lindung nilai untuk lindung nilai atas arus
kas.

Lindung nilai atas nilai wajar
6.5.8

6.5.9

26

Selama lindung nilai atas nilai wajar memenuhi kriteria kualifikasian dalam paragraf 6.4.1, hubungan
lindung nilai dicatat sebagai berikut:

(a)

keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai diakui dalam laba rugi (atau penghasilan
komprehensif lain, jika instrumen lindung nilai melindungi nilai instrumen ekuitas yang telah
ditetapkan oleh entitas untuk disajikan perubahan nilai wajarnya dalam penghasilan
komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5).

(b)

keuntungan atau kerugian lindung nilai atas item lindung nilaian menyesuaikan jumlah
tercatat item lindung nilaian (jika dapat diterapkan) dan diakui dalam laba rugi. Jika item
lindung nilaian merupakan (atau komponen dari) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A, keuntungan atau
kerugian lindung nilai atas item lindung nilaian diakui dalam laba rugi. Namun demikian, jika
item lindung nilaian merupakan instrumen ekuitas yang oleh entitas telah ditetapkan untuk
disajikan perubahan nilai wajarnya dalam penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 5.7.5,
jumlah tersebut tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Jika item lindung nilaian
merupakan (atau komponen dari) komitmen pasti yang belum diakui, perubahan kumulatif
nilai wajar atas item lindung nilaian setelah penetapannya diakui sebagai aset atau liabilitas
dan keuntungan atau kerugian yang terkait diakui dalam laba rugi.

Ketika item lindung nilaian dalam lindung nilai atas nilai wajar merupakan (atau bagian dari) komitmen pasti
untuk memperoleh aset atau liabilitas, jumlah tercatat awal dari aset atau liabilitas yang timbul dari entitas
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memenuhi komitmen pasti disesuaikan untuk memasukkan perubahan kumulatif nilai wajar item lindung
nilaian yang diakui dalam laporan posisi keuangan.
6.5.10

Penyesuaian yang timbul dari paragraf 6.5.8(b) diamortisasi ke dalam laba rugi jika item lindung
nilaianmerupakan (atau komponen dari) instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
Amortisasi dapat dimulai segera setelah penyesuaian terjadi dan dimulai tidak lebih lama dari saat item lindung
nilaian tidak lagi disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian lindung nilai. Amortisasi didasarkan pada suku
bunga efektif yang dihitung ulang pada tanggal amortisasi dimulai. Dalam kasus aset keuangan (atau komponen
aset keuangan) merupakan item lindung nilaian dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif
lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A, amortisasi diterapkan dengan cara yang sama namun pada jumlah yang
merepresentasikan keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui sesuai dengan paragraf
6.5.8(b) daripada dengan menyesuaikan nilai tercatat.

Lindung nilai atas arus kas
6.5.11

Selama suatu lindung nilai atas arus kas memenuhi kriteria kualifikasian dalam paragraf 6.4.1,
hubungan lindung nilai dicatat sebagai berikut:

(a)

(i)

keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai sejak insepsi
lindung nilai; dan

(ii)

perubahan kumulatif pada nilai wajar (nilai kini) dari item lindung nilaian (yaitu nilai
kini dari perubahan kumulatif dalam arus kas masa depan ekspektasian yang
dilindung nilai) sejak insepsi lindung nilai.

(b)

bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai
lindung nilai yang efektif (yaitu bagian yang saling hapus oleh perubahan dalam cadangan
lindung nilai atas arus kas yang dihitung sesuai dengan (a)) diakui dalam penghasilan
komprehensif lain.

(c)

setiap sisa keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai (atau keuntungan atau
kerugian yang diperlukan untuk menyeimbangkan perubahan cadangan lindung nilai atas arus
kas yang dihitung sesuai dengan (a)) merupakan ketidakefektifan lindung nilai yang diakui
dalam laba rugi.

(d)

jumlah yang telah diakumulasikan dalam cadangan lindung nilai atas arus kas sesuai dengan
(a) harus dicatat sebagai berikut:
(i)

jika prakiraan transaksi lindung nilaian (hedged forecast transaction) selanjutnya
menghasilkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau
prakiraan transaksi lindung nilaian untuk aset nonkeuangan atau liabilitas
nonkeuangan menjadi komitmen pasti di mana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar
diterapkan, maka entitas menghapus jumlah tersebut dari cadangan lindung nilai atas
arus kas dan memasukkannya langsung ke dalam biaya awal atau jumlah tercatat lain
dari aset atau liabilitas. Hal ini bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi (lihat
PSAK i201) dan dengan demikian tidak memengaruhi penghasilan komprehensif lain.

(ii)

untuk lindung nilai atas arus kas selain yang dicakup oleh (i), jumlah tersebut
direklasifikasi dari cadangan lindung nilai atas arus kas ke laba rugi sebagai
penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i201) pada periode yang sama atau periode
selama arus kas masa depan ekspektasian yang dilindung nilai akan memengaruhi laba
rugi (contohnya, pada periode di mana pendapatan bunga atau beban bunga diakui
atau ketika prakiraan penjualan terjadi).

(iii)

akan tetapi, jika jumlah tersebut merupakan kerugian dan entitas memperkirakan
bahwa seluruh atau sebagian kerugian tersebut tidak akan dipulihkan dalam satu
atau lebih periode di masa depan, entitas segera mereklasifikasi jumlah yang
diperkirakan tidak akan dipulihkan ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian
reklasifikasi (lihat PSAK i201).
Efektif Per 1 Januari 2020

Ketika entitas menghentikan akuntansi lindung nilai untuk suatu lindung nilai atas arus kas (lihat paragraf
6.5.6 dan 6.5.7(b)), entitas mencatat jumlah yang telah diakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas
sesuai paragraf 6.5.11(a) sebagai berikut:
(a)

PSAK 71

6.5.12

komponen ekuitas terpisah yang terkait dengan item lindung nilaian (cadangan lindung nilai
atas arus kas) disesuaikan ke jumlah yang lebih rendah (dalam jumlah absolut) antara:

jika arus kas masa depan lindung nilaian (hedged future cash flows) diperkirakan masih akan terjadi,
jumlah tersebut tetap dalam cadangan lindung nilai atas arus kas sampai arus kas masa depan terjadi
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atau sampai paragraf 6.5.11(d)(iii) diterapkan. Ketika arus kas masa depan terjadi, paragraf 6.5.11(d)
diterapkan.
(b)

jika arus kas masa depan lindung nilaian tidak lagi diperkirakan akan terjadi, jumlah tersebut segera
direklasifikasi dari cadangan lindung nilai atas arus kas ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian
reklasifikasi (lihat PSAK i201). Arus kas masa depan lindung nilaian yang tidak lagi kemungkinan
besar terjadi masih dapat diperkirakan terjadi.

Lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri
6.5.13

6.5.14

Lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, termasuk lindung nilai atas item
moneter yang dicatat sebagai bagian dari investasi neto (lihat PSAK i221), dicatat dengan cara yang
serupa seperti lindung nilai atas arus kas:

(a)

bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai
lindung nilai yang efektif diakui dalam penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 6.5.11);
dan

(b)

bagian yang tidak efektif diakui dalam laba rugi.

Keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang terkait dengan bagian efektif dari
lindung nilai yang telah diakumulasi dalam cadangan translasi valuta asing direklasifikasi dari ekuitas
ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i201) sesuai dengan PSAK i221
paragraf 48-49 tentang pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri.

Akuntansi untuk nilai waktu dari opsi
6.5.15

Ketika entitas memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari suatu kontrak opsi dan menetapkan hanya
perubahan nilai intrinsik dari opsi sebagai instrumen lindung nilai (lihat paragraf 6.2.4(a)), entitas mencatat
nilai waktu dari opsi sebagai berikut (lihat paragraf B6.5.29 – B6.5.33):
(a)

(b)

(c)

28

entitas membedakan nilai waktu dari opsi berdasarkan jenis dari item lindung nilaian yang
dilindung nilai oleh opsi (lihat paragraf B6.5.29):
(i)

item lindung nilaian berkaitan dengan transaksi; atau

(ii)

item lindung nilaian berkaitan dengan periode waktu.

perubahan nilai wajar atas nilai waktu opsi yang melindungi nilai suatu item lindung nilaian yang
berkaitan dengan transaksi diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang berkaitan dengan
item lindung nilaian tersebut dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Perubahan nilai wajar
kumulatif yang timbul dari nilai waktu opsi yang telah diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah
(suatu “jumlah”) dicatat sebagai berikut:
(i)

jika item lindung nilaian s el anj ut nya mengakibatkan pengakuan aset nonkeuangan atau
liabilitas nonkeuangan, atau komitmen pasti untuk suatu aset nonkeuangan atau liabilitas
nonkeuangan di mana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, entitas menghapus
jumlah tersebut dari komponen ekuitas terpisah dan memasukkannya secara langsung dalam
biaya awal atau jumlah tercatat lainnya atas aset atau liabilitas. Hal ini bukan merupakan
penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i201) dan dengan demikian tidak memengaruhi
penghasilan komperhensif lain.

(ii)

untuk hubungan lindung nilai selain yang dicakup dalam (i), jumlah tersebut
direklasifikasi dari komponen ekuitas terpisah ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian
reklasifikasi (lihat PSAK i201) pada periode yang sama atau periode selama arus kas masa
depan ekspektasian yang dilindung nilai memengaruhi laba rugi (misalnya, ketika
prakiraan penjualan terjadi).

(iii)

akan tetapi, jika seluruh atau sebagian jumlah tersebut diperkirakan tidak akan
dipulihkan dalam satu atau lebih periode di masa depan, jumlah yang diperkirakan tidak
akan dipulihkan segera direklasifikasi ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi
(lihat PSAK i201).

perubahan nilai wajar atas nilai waktu opsi yang melindungi nilai item lindung nilaian yang berkaitan
dengan periode waktu diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang berkaitan dengan item
lindung nilaian tersebut dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Nilai waktu pada
tanggal penetapan opsi sebagai instrumen lindung nilai, sepanjang berkaitan dengan item lindung
nilaian, diamortisasi dengan suatu dasar sistematis dan rasional selama periode di mana penyesuaian
lindung nilai atas nilai intrinsik opsi dapat memengaruhi laba rugi (atau penghasilan komprehensif
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lain, jika item lindung nilaian merupakan instrumen ekuitas yang telah ditetapkan oleh entitas untuk
disajikan perubahan nilai wajarnya pada penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 5.7.5). Oleh
karena itu, pada setiap periode pelaporan, jumlah amortisasi direklasifikasi dari komponen ekuitas
terpisah ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i 2 0 1 ). Akan tetapi,
jika akuntansi lindung nilai dihentikan atas suatu hubungan lindung nilai yang memasukkan
perubahan nilai intrinsik opsi sebagai instrumen lindung nilai, nilai neto (yaitu termasuk amortisasi
kumulatif) yang telah diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah segera direklasifikasi ke dalam
laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i201).

Akuntansi untuk elemen forward dari kontrak forward dan basis
spread valuta asing dari instrumen keuangan
6.5.16

Ketika entitas memisahkan elemen forward dan elemen spot dalam suatu kontrak forward dan menetapkan hanya
perubahan nilai dari elemen spot dari suatu kontrak forward sebagai instrumen lindung nilai, atau ketika entitas
memisahkan basis spread valuta asing dari suatu instrumen keuangan dan mengecualikannya dari penetapan
instrumen keuangan tersebut sebagai instrumen lindung nilai (lihat paragraf 6.2.4(b)), entitas dapat
menerapkan paragraf 6.5.15 atas elemen forward dari kontrak forward atau atas basis spread valuta asing
dengan perlakuan yang sama sebagaimana diterapkan pada nilai waktu opsi. Dalam kasus tersebut, entitas
menerapkan pedoman penerapan paragraf B6.5.34-B6.5.39.

6.6 Lindung nilai atas kelompok item
Kelayakan dari kelompok item sebagai item lindung nilaian
6.6.1

Kelompok item (termasuk suatu kelompok item yang merupakan suatu posisi neto; lihat paragraf B6.6.1B6.6.8) merupakan item lindung nilaian yang memenuhi syarat hanya jika:
(a)

terdiri dari item (termasuk komponen item) yang secara individual merupakan item lindung
nilaian yang memenuhi syarat;

(b)

item dalam kelompok tersebut dikelola secara berkelompok untuk tujuan manajemen risiko;
dan

(c)

dalam kasus lindung nilai atas arus kas untuk kelompok item yang variabilitas arus kasnya tidak
diperkirakan mendekati proporsional terhadap keseluruhan variabilitas dalam arus kas
kelompok sehingga posisi risiko yang saling hapus timbul:
(i)

merupakan lindung nilai atas risiko valuta asing; dan

(ii)

penetapan posisi neto tersebut menentukan periode pelaporan di mana prakiraan
transaksi diperkirakan memengaruhi laba rugi, termasuk sifat dan volume transaksi
(lihat paragraf B6.6.7-B6.6.8)

Penetapan komponen dari jumlah nominal
6.6.2

Suatu komponen yang merupakan bagian dari kelompok item yang memenuhi syarat adalah item lindung
nilaian yang memenuhi syarat sepanjang penetapannya konsisten dengan tujuan manajemen risiko entitas.

6.6.3

Suatu komponen lapisan dari kelompok item secara keseluruhan (misalnya, lapisan bawah) memenuhi syarat
untuk akuntansi lindung nilai hanya jika:
(a)

dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal;

(b)

tujuan manajemen risiko adalah untuk melindung nilai komponen lapisan;

(c)

item tersebut, yang tercakup dalam suatu kelompok secara keseluruhan di mana lapisan tersebut
diidentifikasi, terekspos risiko lindung nilaian (hedged risk) yang sama (sehingga pengukuran atas
lapisan lindung nilaian (hedged layer) tidak secara signifikan terpengaruh oleh item tertentu dari
kelompok secara keseluruhan yang membentuk lapisan lindung nilaian);

(d)

untuk lindung nilai atas item yang sudah ada (misalnya, suatu komitmen pasti yang belum diakui atau
aset yang diakui), entitas dapat mengidentifikasi dan menelusuri keseluruhan kelompok item di mana
lapisan lindung nilaian didefinisikan (sehingga entitas dapat mematuhi persyaratan akuntansi untuk
hubungan lindung nilai kualifikasian); dan

(e)

item manapun dalam kelompok yang mengandung opsi pelunasan dipercepat memenuhi persyaratan
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sebagai komponen jumlah nominal (lihat paragraf B6.3.20).

Penyajian
6.6.4

Untuk suatu lindung nilai atas kelompok item dengan posisi risiko saling hapus (yaitu dalam lindung nilai atas
posisi neto) di mana risiko lindung nilaian memengaruhi pos yang berbeda pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, keuntungan atau kerugian lindung nilai dalam laporan tersebut disajikan dalam
pos yang berbeda dengan pos yang dipengaruhi oleh item lindung nilaian. Dengan demikian, jumlah pada pos
yang terdapat dalam laporan tersebut yang berkaitan dengan item lindung nilaian itu sendiri (sebagai contoh,
pendapatan atau beban penjualan) tetap tidak terpengaruh.

6.6.5

Untuk aset dan liabilitas yang dilindung nilai secara bersama-sama sebagai suatu kelompok dalam lindung nilai
atas nilai wajar, keuntungan atau kerugian dalam laporan posisi keuangan atas aset dan liabilitas individual
diakui sebagai penyesuaian atas jumlah tercatat dari masing-masing item individual yang membentuk
kelompok tersebut sesuai dengan paragraf 6.5.8(b).

Posisi neto nihil
6.6.6

Ketika item lindung nilaian merupakan suatu kelompok dengan posisi neto nihil (yaitu item lindung nilaian
saling hapus secara penuh risiko yang dikelola dengan basis kelompok), entitas diizinkan untuk
menetapkannya dalam hubungan lindung nilai yang tidak termasuk instrumen lindung nilai, sepanjang:
(a)

lindung nilai tersebut adalah bagian dari strategi lindung nilai atas risiko neto yang berkelanjutan, di
mana entitas secara rutin melindung nilai posisi baru dari jenis yang sama sejalan dengan waktu
(misalnya, ketika transaksi berpindah ke batas waktu yang dilindung nilai);

(b)

posisi neto lindung nilaian (hedged net position) berubah nilainya selama masa strategi lindung nilai
atas risiko neto yang berkelanjutan dan entitas menggunakan instrumen lindung nilai yang memenuhi
syarat untuk melindung nilai risiko neto (yaitu ketika posisi neto tidak nihil);

(c)

akuntansi lindung nilai biasanya diterapkan untuk posisi neto tersebut ketika posisi neto tidak nihil
dan dilindung nilai dengan instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat; dan

(d)

tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas posisi neto nihil akan menimbulkan hasil pencatatan
yang tidak konsisten, karena akuntansi tersebut tidak akan mengakui posisi risiko saling hapus yang
seharusnya diakui dalam lindung nilai posisi neto.

6.7 Opsi untuk menetapkan eksposur kredit yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi
Kelayakan eksposur kredit untuk penetapan pada nilai wajar melalui
laba rugi
6.7.1

Jika entitas menggunakan derivatif kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi untuk mengelola
seluruh atau sebagian risiko kredit dari suatu instrumen keuangan (eksposur kredit), entitas dapat
menetapkan instrumen keuangan tersebut sepanjang instrumen keuangan tersebut (yaitu seluruhnya atau
sebagian) dikelola sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika:

(a)

nama eksposur kredit (misalnya, peminjam, atau pemegang komitmen pinjaman) sesuai
dengan entitas rujukan dalam derivatif kredit ('kesepadanan nama'); dan

(b)

senioritas instrumen keuangan cocok dengan instrumen yang dapat diperlakukan sebagai
derivatif kredit.

Entitas dapat membuat penetapan ini terlepas dari apakah instrumen keuangan yang dikelola untuk
risiko kredit masuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini (misalnya, entitas dapat menetapkan
komitmen pinjaman yang berada di luar ruang lingkup Pernyataan ini). Entitas dapat menetapkan
instrumen keuangan tersebut pada, atau setelah, pengakuan awal, atau pada saat tidak lagi diakui.
Entitas mendokumentasikan penetapan tersebut pada saat yang bersamaan.

Akuntansi untuk eksposur kredit yang ditetapkan pada nilai wajar
melalui laba rugi
6.7.2

30

Jika instrumen keuangan ditetapkan sesuai dengan paragraf 6.7.1 sebagai instrumen keuangan yang diukur
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pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal, atau sebelumnya tidak diakui, selisih antara jumlah
tercatat, jika ada, dan nilai wajar pada saat penetapan diakui segera dalam laba rugi. Untuk aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 4.1.2A, keuntungan atau kerugian
kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain segera direklasifikasi dari ekuitas ke
dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i201).
6.7.3

Entitas menghentikan pengukuran suatu instrumen keuangan, atau proporsi dari instrumen keuangan, yang
menimbulkan risiko kredit, pada nilai wajar melalui laba rugi jika:
(a)

(b)

6.7.4

kriteria kualifikasian dalam paragraf 6.7.1 tidak lagi dipenuhi, misalnya:
(i)

derivatif kredit atau instrumen keuangan terkait yang menimbulkan risiko kredit telah
kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau diselesaikan; atau

(ii)

risiko kredit dari instrumen keuangan tidak lagi dikelola menggunakan derivatif kredit.
Misalnya hal ini dapat terjadi karena peningkatan kualitas kredit peminjam atau
pemegang komitmen pinjaman atau perubahan persyaratan modal yang disyaratkan kepada
entitas; dan

instrumen keuangan yang menimbulkan risiko kredit sebenarnya tidak disyaratkan untuk diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi (yaitu dalam hal model bisnis entitas tidak berubah untuk sementara waktu
sehingga reklasifikasi yang sesuai dengan paragraf 4.4.1 disyaratkan).

Ketika entitas menghentikan pengukuran suatu instrumen keuangan, atau proporsi dari instrumen, yang
menimbulkan risiko kredit, pada nilai wajar melalui laba rugi, pada tanggal penghentian nilai wajar instrumen
keuangan tersebut menjadi jumlah tercatat baru. Selanjutnya, pengukuran yang sama yang telah digunakan
sebelum penetapan instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diterapkan (termasuk amortisasi
yang timbul dari jumlah tercatat baru). Misalnya, aset keuangan yang awalnya diklasifikasikan sebagai diukur
pada biaya perolehan diamortisasi akan kembali ke pengukuran tersebut dan suku bunga efektif akan dihitung
kembali berdasarkan jumlah tercatat bruto baru pada tanggal penghentian pengukuran pada nilai wajar melalui
laba rugi.

6.8 Pengecualian sementara dari penerapan persyaratan spesifik
akuntansi lindung nilai
6.8.1

Entitas menerapkan paragraf 6.8.4-6.8.12 dan paragraf 7.1.8 dan 7.2.26(d) untuk seluruh hubungan lindung
nilai yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga. Paragraf ini berlaku hanya untuk
hubungan lindung nilai tersebut. Hubungan lindung nilai secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan
suku bunga hanya jika reformasi tersebut menimbulkan ketidakpastian tentang:

(a)

acuan suku bunga (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) yang ditetapkan sebagai risiko
lindung nilaian; dan/atau

(b)

waktu atau jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian atau dari instrumen
lindung nilai.

6.8.2

Untuk tujuan menerapkan paragraf 6.8.4-6.8.12, istilah ‘reformasi acuan suku bunga’ mengacu pada reformasi
acuan suku bunga di pasar secara luas, termasuk penggantian acuan suku bunga dengan suku bunga acuan
alternatif seperti hasil dari rekomendasi dalam laporan Financial Stability Board bulan Juli 2014 yang berjudul
‘Reforming Major Interest Rate Benchmarks’.2

6.8.3

Paragraf 6.8.4-6.8.12 memberikan pengecualian hanya untuk persyaratan yang ditentukan dalam paragraf ini.
Entitas tetap menerapkan seluruh persyaratan akuntansi lindung nilai lainnya untuk hubungan lindung nilai
yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga.

Persyaratan kemungkinan besar terjadi (highly probable) untuk
lindung nilai atas arus kas
6.8.4

Untuk tujuan menentukan apakah suatu prakiraan transaksi (atau komponennya) adalah kemungkinan besar
terjadi sebagaimana dipersyaratkan dalam paragraf 6.3.3, entitas mengasumsikan bahwa acuan suku bunga
yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian (secara kontraktual atau nonkontraktual) tidak diubah sebagai
akibat dari reformasi acuan suku bunga.

2

Laporan ‘Reforming Major Interest Rate Benchmarks’, dapat diakses pada http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r140722.pdf.
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Reklasifikasi jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung
nilai atas arus kas
6.8.5

Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 6.5.12 untuk menentukan apakah arus kas masa depan
lindung nilaian diperkirakan akan terjadi, entitas mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar
arus kas lindung nilaian (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) tidak diubah sebagai akibat dari
reformasi acuan suku bunga.

Menilai hubungan ekonomi antara item lindung nilaian dan
instrumen lindung nilai
6.8.6

Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 6.4.1 (c)(i) dan B6.4.4 – B6.4.6, entitas mengasumsikan
bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian dan/atau risiko lindung nilaian
(ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual), atau acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas
instrumen lindung nilai, tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Penetapan komponen suatu item sebagai item lindung nilaian
6.8.7

Kecuali jika paragraf 6.8.8 berlaku, untuk lindung nilai dari suatu komponen risiko suku bunga yang acuannya
tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak, entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 6.3.7(a) dan
B6.3.8 — bahwa komponen risiko dapat diidentifikasi secara terpisah — hanya pada saat insepsi hubungan
lindung nilai.

6.8.8

Ketika entitas, konsisten dengan dokumentasi lindung nilainya, sering mengatur ulang (yaitu menghentikan
dan memulai kembali) hubungan lindung nilai karena baik instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian
sering berubah (yaitu entitas menggunakan proses dinamis di mana kedua item lindung nilaian dan instrumen
lindung nilai yang digunakan untuk mengelola eksposur tersebut tidak tetap sama untuk waktu yang lama),
entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 6.3.7(a) dan B6.3.8 — bahwa komponen risiko dapat
diidentifikasi secara terpisah — hanya ketika entitas awalnya menetapkan suatu item lindung nilaian dalam
hubungan lindung nilai. Item lindung nilaian yang telah dinilai pada saat awal penetapan dalam hubungan
lindung nilai, apakah t pada saat insepsi lindung nilai atau selanjutnya, tidak dinilai kembali pada setiap
penetapan ulang selanjutnya dalam hubungan lindung nilai yang sama.

Akhir penerapan
6.8.9

6.8.10

6.8.11

Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 6.8.4 untuk item lindung nilaian, pada saat lebih awal
antara:

(a)

ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan
waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian; dan

(b)

ketika hubungan lindung nilai, yang mana item lindung nilaian adalah bagian dari hubungan tersebut,
dihentikan.

Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 6.8.5, pada saat lebih awal antara:

(a)

ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga menjadi tidak lagi ada terkait
dengan waktu dan jumlah arus kas masa depan berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian;
dan

(b)

ketika seluruh jumlah akumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas terkait dengan hubungan
lindung nilai yang dihentikan telah direklasifikasi ke laba rugi.

Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 6.8.6:

(a)

untuk item lindung nilaian, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak
lagi ada terkait dengan risiko lindung nilaian atau waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan tingkat
bunga dari item lindung nilaian; dan

(b)

untuk instrumen lindung nilai, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga
tidak lagi ada terkait dengan waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan suku bunga dari instrumen
lindung nilai.

Jika hubungan lindung nilai, yang mana item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai adalah bagian dari
hubungan tersebut, dihentikan lebih awal dari tanggal yang ditentukan dalam paragraf 6.8.11(a) atau tanggal
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yang ditentukan dalam paragraf 6.8.11(b), entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 6.8.6 untuk
hubungan lindung nilai tersebut pada tanggal penghentian.
6.8.12

Ketika menetapkan kelompok item sebagai item lindung nilaian, atau kombinasi instrumen keuangan sebagai
instrumen lindung nilai, entitas berhenti menerapkan paragraf 6.8.4-6.8.6 secara prospektif pada item
individual atau instrumen keuangan individual sesuai dengan paragraf 6.8.9, 6.8.10, atau 6.8.11, yang mana
yang relevan, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan
risiko lindung nilaian dan/atau waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga atas item atau
instrumen keuangan tersebut.

6.8.13

Entitas secara prospektif menghentikan penerapan paragraf 6.8.7 dan 6.8.8, pada saat lebih awal antara:

(a)

ketika perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dibuat untuk komponen risiko
yang ditentukan secara nonkontraktual dengan menerapkan paragraf 6.9.1; atau

(b)

ketika hubungan lindung nilai, yang didalamnya komponen risiko yang ditentukan secara
nonkontraktual ditetapkan, dihentikan.

6.9 Tambahan pengecualian sementara akibat reformasi acuan suku
bunga
6.9.1

6.9.2

Ketika persyaratan dalam paragraf 6.8.4–6.8.8 tidak lagi diterapkan untuk hubungan lindung nilai (lihat
paragraf 6.8.9 – 6.8.13), entitas mengubah penetapan formal atas hubungan lindung nilai tersebut seperti yang
didokumentasikan sebelumnya untuk mencerminkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku
bunga, yaitu perubahan tersebut konsisten dengan persyaratan dalam paragraf 5.4.6 – 5.4.8. Dalam konteks
ini, penetapan lindung nilai diubah hanya untuk membuat satu atau lebih perubahan berikut:

(a)

menetapkan acuan suku bunga alternatif (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) sebagai
risiko lindung nilaian;

(b)

mengubah deskripsi item lindung nilaian, termasuk deskripsi bagian yang ditetapkan atas arus kas
atau nilai wajar yang dilindungi nilainya; atau

(c)

mengubah deskripsi instrumen lindung nilai.

Entitas juga menerapkan ketentuan dalam paragraf 6.9.1(c) jika ketiga kondisi berikut terpenuhi:

(a)

entitas membuat perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dengan menggunakan
pendekatan selain mengubah dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari instrumen lindung
nilai (seperti yang dijelaskan dalam paragraf 5.4.6);

(b)

instrumen lindung nilai awal tidak dihentikan pengakuannya; dan

(c)

pendekatan yang dipilih, secara ekonomis ekuivalen dengan mengubah dasar untuk menentukan arus
kas kontraktual dari instrumen lindung nilai awal (seperti yang dijelaskan dalam paragraf 5.4.7 dan
5.4.8).

6.9.3

Persyaratan dalam paragraf 6.8.4 – 6.8.8 dapat berhenti berlaku pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu,
dalam menerapkan paragraf 6.9.1, entitas mungkin disyaratkan untuk mengubah penetapan formal dari
hubungan lindung nilai pada waktu yang berbeda, atau mungkin disyaratkan untuk mengubah penetapan
formal dari hubungan lindung nilai lebih dari satu kali. Jika, dan hanya jika, perubahan tersebut dilakukan
pada penetapan lindung nilai, entitas menerapkan paragraf 6.9.7 – 6.9.12 sebagaimana berlaku. Entitas juga
menerapkan paragraf 6.5.8 (untuk lindung nilai atas nilai wajar) atau paragraf 6.5.11 (untuk lindung nilai atas
arus kas) untuk mencatat perubahan pada nilai wajar item lindung nilaian atau instrumen lindung nilai.

6.9.4

Entitas mengubah hubungan lindung nilai sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 6.9.1 pada akhir periode
pelaporan, yang didalamnya perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dibuat untuk risiko
lindung nilai, item lindung nilaian atau instrumen lindung nilai. Untuk menghindari keraguan, perubahan
terhadap penetapan formal atas hubungan lindung nilai tersebut bukan merupakan penghentian hubungan
lindung nilai maupun penetapan hubungan lindung nilai yang baru.

6.9.5

Jika perubahan dibuat sebagai tambahan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga atas
aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam hubungan lindung nilai (seperti yang dijelaskan
dalam paragraf 5.4.6 – 5.4.8) atau atas penetapan hubungan lindung nilai (sebagaimana disyaratkan oleh
paragraf 6.9.1), entitas terlebih dahulu menerapkan persyaratan yang berlaku dalam Pernyataan ini untuk
menentukan apakah perubahan tambahan tersebut mengakibatkan penghentian akuntansi lindung nilai. Jika
perubahan tambahan tidak mengakibatkan penghentian akuntansi lindung nilai, maka entitas mengubah
penetapan formal hubungan lindung nilai sebagaimana diatur dalam paragraf 6.9.1.
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6.9.6

Paragraf 6.9.7 – 6.9.13 memberikan pengecualian untuk persyaratan yang ditentukan secara spesifik dalam
paragraf tersebut saja. Entitas menerapkan seluruh persyaratan akuntansi lindung nilai lainnya dalam
Pernyataan ini, termasuk kriteria kualifikasian dalam paragraf 6.4.1, untuk hubungan lindung nilai yang secara
langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga.

Akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian
Lindung nilai atas arus kas
6.9.7

Untuk tujuan penerapan paragraf 6.5.11, pada saat entitas mengubah deskripsi item lindung nilaian
sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 6.9.1(b), jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai
atas arus kas dianggap didasarkan pada acuan suku bunga alternatif yang digunakan untuk menentukan arus
kas masa depan lindung nilaian.

6.9.8

Untuk hubungan lindung nilai yang dihentikan, ketika acuan tingkat suku bunga yang mendasari arus kas masa
depan lindung nilaian diubah sebagaimana disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, untuk tujuan
penerapan paragraf 6.5.12 dalam menentukan apakah arus kas masa depan lindung nilaian diperkirakan akan
terjadi, jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas untuk hubungan lindung nilai
tersebut dianggap didasarkan pada acuan suku bunga alternatif yang akan menjadi dasar arus kas masa depan
lindung nilaian.

Kelompok item
6.9.9

Ketika entitas menerapkan paragraf 6.9.1 untuk kelompok item yang ditetapkan sebagai item lindung nilaian
dalam lindung nilai atas nilai wajar atau lindung nilai atas arus kas, entitas mengalokasikan item lindung nilaian
ke beberapa subkelompok berdasarkan suku bunga acuan yang dilindung nilai dan menetapkan suku bunga
acuan sebagai risiko lindung nilaian untuk setiap subkelompok. Misalnya, dalam hubungan lindung nilai yang
didalamnya sekelompok item dilindung nilai untuk perubahan dalam acuan suku bunga yang diatur oleh
reformasi acuan suku bunga, arus kas lindung nilaian atau nilai wajar beberapa item dalam kelompok dapat
diubah untuk merujuk acuan suku bunga alternatif sebelum item lain dalam kelompok diubah. Dalam contoh
ini, dalam menerapkan paragraf 6.9.1, entitas akan menetapkan suku bunga acuan alternatif sebagai risiko
lindung nilaian untuk subkelompok item lindung nilaian yang relevan. Entitas akan terus menetapkan acuan
suku bunga saat ini sebagai risiko lindung nilaian untuk subkelompok lain dari item lindung nilaian sampai
arus kas lindung nilaian atau nilai wajar item tersebut diubah untuk merujuk pada acuan suku bunga alternatif
atau item lindung nilaian kedaluwarsa dan diganti dengan item lindung nilaian yang merujuk pada acuan suku
bunga alternatif.

6.9.10

Entitas menilai secara terpisah apakah setiap subkelompok memenuhi persyaratan dalam paragraf 6.6.1
sebagai item lindung nilaian yang memenuhi syarat. Jika ada subkelompok yang tidak memenuhi persyaratan
dalam paragraf 6.6.1, entitas menghentikan akuntansi lindung nilai secara prospektif untuk hubungan lindung
nilai secara keseluruhan. Entitas juga menerapkan persyaratan dalam paragraf 6.5.8 dan 6.5.11 untuk mencatat
ketidakefektifan terkait dengan hubungan lindung nilai secara keseluruhan.

Penetapan komponen risiko
6.9.11

Suku bunga acuan alternatif yang ditetapkan sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik
dalam kontrak, yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah (lihat paragraf 6.3.7(a) dan B6.3.8) pada tanggal
acuan tersebut ditetapkan dianggap telah memenuhi persyaratan tersebut pada tanggal tersebut, jika, dan hanya
jika, entitas secara wajar memperkirakan acuan suku bunga alternatif akan dapat diidentifikasi secara terpisah
dalam waktu 24 bulan. Periode 24 bulan berlaku untuk setiap acuan suku bunga alternatif secara terpisah dan
dimulai sejak tanggal entitas menetapkan acuan suku bunga alternatif sebagai komponen risiko yang tidak
ditentukan secara spesifik dalam kontrak untuk pertama kalinya (yaitu periode 24 bulan berlaku dengan dasar
suku bunga masing-masing (rate-by-rate)).

6.9.12

Jika selanjutnya entitas secara wajar memperkirakan bahwa acuan suku bunga alternatif tidak akan dapat
diidentifikasi secara terpisah dalam waktu 24 bulan sejak tanggal entitas menetapkannya sebagai komponen
risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak untuk pertama kalinya, entitas menghentikan
penerapan persyaratan dalam paragraf 6.9.11 terhadap acuan suku bunga alternatif tersebut dan menghentikan
akuntansi lindung nilai secara prospektif sejak tanggal penilaian ulang untuk seluruh hubungan lindung nilai
yang didalamnya acuan suku bunga alternatif ditetapkan sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara
spesifik dalam kontrak.

6.9.13

Selain hubungan lindung nilai yang ditentukan dalam paragraf 6.9.1, entitas menerapkan persyaratan dalam
paragraf 6.9.11 dan 6.9.12 untuk hubungan lindung nilai baru yang didalamnya suku bunga acuan alternatif
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ditetapkan sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak (lihat paragraf
6.3.7(a) dan B6.3.8) ketika, karena reformasi acuan suku bunga, komponen risiko tersebut tidak dapat
diidentifikasi secara terpisah pada tanggal ditetapkan.

Bab 7 Tanggal efektif dan transisi
7.1 Tanggal efektif
7.1.1.

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2018. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas memilih untuk menerapkan Pernyataan ini lebih dini,
maka fakta tersebut diungkapkan dan menerapkan seluruh persyaratan dalam Pernyataan ini pada saat
bersamaan (tetapi lihat juga paragraf 7.1.2, 7.2.21, dan 7.3.2). Entitas juga menerapkan amendemen pada
Lampiran C pada saat bersamaan.

7.1.2

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 7.1.1, untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1
Januari 2018, entitas dapat memilih untuk menerapkan dini hanya persyaratan penyajian keuntungan dan
kerugian atas liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dalam paragraf 5.7.1 (c),
5.7.7–5.7.9, 7.2.14 dan B5.7.5 – B5.7.20 tanpa menerapkan persyaratan lain dalam Pernyataan ini. Jika entitas
memilih untuk menerapkan hanya paragraf tersebut, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan
memberikan pengungkapan terkait yang diatur dalam PSAK i107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan (yang
diamendemen oleh PSAK i109 (2010)) paragraf 10–11 secara berkelanjutan. (Lihat juga paragraf 7.2.2 dan
7.2.15.)

7.1.3

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010–2012, terbit pada bulan Desember 2013, mengamendemen paragraf
4.2.1 dan 5.7.5 sebagai amendemen konsekuensial yang berasal dari amendemen PSAK i103. Entitas
menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk kombinasi bisnis di mana amendemen PSAK i103
berlaku.

7.1.4

PSAK i115, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen paragraf 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.6, B3.2.13,
B5.7.1, C5, dan C42 serta menghapus paragraf C16 dan judul terkait. Paragraf 5.1.3 dan 5.7.1A, dan definisi
dalam Lampiran A, ditambahkan. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

7.1.5

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 2.1, 5.5.15, B4.3.8, B5.5.34, dan
B5.5.46. Entitas menerapkan paragraf tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

7.1.6

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

7.1.7

Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif (Amendemen PSAK i109), terbit pada bulan
Oktober 2017, menambahkan paragraf 7.2.29 – 7.2.34 dan B4.1.12A dan mengamendemen paragraf
B4.1.11(b) dan B4.1.12(b). Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

7.1.8

Reformasi Acuan Suku Bunga, yang mengamendemen PSAK i109, PSAK i239 dan PSAK i107, terbit pada
bulan September 2019, menambahkan Bagian 6.8 dan mengamendemen paragraf 7.2.26. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.
Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen ini untuk periode yang lebih dini, maka
fakta tersebut diungkapkan.

7.1.9

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2018–2020, terbit pada bulan Mei 2020, menambahkan paragraf 7.2.35
dan B3.3.6A dan mengamendemen paragraf B3.3.6. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen ini untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

7.1.10

Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2, yang mengamendemen PSAK i109, PSAK i239, PSAK i107, PSAK
i104, dan PSAK i116, terbit pada bulan Agustus 2020, menambahkan paragraf 5.4.5-5.4.9, 6.8.13, Bagian 6.9,
dan paragraf 7.2.43-7.2.46. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.
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7.2 Transisi
7.2.1

Entitas menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif, sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, kecuali yang diatur dalam paragraf 7.2.4–7.2.26 dan 7.2.28.
Pernyataan ini tidak diterapkan untuk item yang telah dihentikan pengakuannya pada tanggal penerapan awal.

7.2.2

Untuk tujuan transisi dalam paragraf 7.2.1, 7.2.3–7.2.28 dan 7.3.2, tanggal penerapan awal adalah tanggal
ketika entitas pertama kali menerapkan persyaratan tersebut dalam Pernyataan ini dan tanggal tersebut harus
merupakan awal periode pelaporan setelah penerbitan Pernyataan ini. Tergantung pada pendekatan yang
dipilih entitas untuk menerapkan PSAK i109, transisi dapat melibatkan satu atau lebih dari satu tanggal
penerapan awal untuk persyaratan yang berbeda.

Transisi untuk klasifikasi dan pengukuran (Bab 4 dan 5)
7.2.3

Pada tanggal penerapan awal, entitas menilai apakah suatu aset keuangan memenuhi kondisi dalam paragraf
4.1.2(a) atau 4.1.2A(a) berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal tersebut. Klasifikasi yang
dihasilkan diterapkan secara retrospektif tanpa mempertimbangkan model bisnis entitas pada periode
pelaporan sebelumnya.

7.2.4

Jika, pada tanggal penerapan awal adalah tidak praktis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i208) bagi entitas
untuk menilai elemen nilai waktu atas uang modifikasian sesuai dengan paragraf B4.1.9B- B4.1.9D
berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada saat pengakuan awal aset keuangan, maka entitas menilai
karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada
tanggal pengakuan awal aset keuangan tanpa mempertimbangkan persyaratan yang terkait dengan modifikasi
elemen nilai waktu atas uang dalam paragraf B4.1.9B- B4.1.9D. (Lihat juga PSAK i107 paragraf 42R.)

7.2.5

Jika, pada tanggal penerapan awal, adalah tidak praktis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i208) bagi
entitas untuk menilai apakah nilai wajar dari fitur percepatan pelunasan tidak signifikan sesuai dengan paragraf
B4.1.12(c) berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada saat pengakuan awal aset keuangan, entitas menilai
karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada
saat pengakuan awal aset keuangan tanpa mempertimbangkan pengecualian fitur percepatan pelunasan dalam
paragraf B4.1.12. (Lihat juga PSAK i107 paragraf 42S.)

7.2.6

Jika entitas mengukur suatu kontrak hibrida pada nilai wajar sesuai paragraf 4.1.2A, 4.1.4 atau 4.1.5 tetapi
nilai wajar kontrak hibrida belum diukur pada periode pelaporan komparatif, nilai wajar kontrak hibrida dalam
periode pelaporan komparatif adalah penjumlahan dari nilai wajar masing-masing komponennya (yaitu
kontrak utama nonderivatif dan derivatif melekat) pada akhir setiap periode pelaporan komparatif jika entitas
menyajikan kembali periode sebelumnya (lihat paragraf 7.2.15).

7.2.7

Jika entitas telah menerapkan paragraf 7.2.6 maka saat tanggal penerapan awal, entitas mengakui selisih antara
nilai wajar kontrak hibrida secara keseluruhan pada tanggal penerapan awal dan penjumlahan dari nilai wajar
masing-masing komponen kontrak hibrida saat tanggal penerapan awal dalam saldo laba awal (atau komponen
ekuitas lain, yang sesuai) pada periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal.

7.2.8

Pada tanggal penerapan awal, entitas dapat menetapkan:
(a)

aset keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 4.1.5; atau

(b)

suatu investasi dalam instrumen ekuitas untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain sesuai paragraf 5.7.5.

Penetapan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal. Klasifikasi
tersebut diterapkan secara retrospektif.
7.2.9

Pada tanggal penerapan awal, entitas:
(a)

membatalkan penetapan sebelumnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
jika aset keuangan tersebut tidak memenuhi kondisi dalam paragraf 4.1.5.

(b)

dapat membatalkan penetapan sebelumnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi jika aset keuangan tersebut memenuhi kondisi dalam paragraf 4.1.5.

Pembatalan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal. Klasifikasi
tersebut diterapkan secara retrospektif.
7.2.10
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Pada tanggal penerapan awal, entitas:
(a)

dapat menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan
paragraf 4.2.2(a).

(b)

membatalkan penetapan sebelumnya atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
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laba rugi jika penetapan tersebut dilakukan saat pengakuan awal sesuai dengan kondisi yang
tercakup dalam paragraf 4.2.2(a) dan penetapan tersebut tidak memenuhi kondisi pada tanggal
penerapan awal.
Efektif Per 1 Januari 2020

(c)

PSAK 71

dapat membatalkan penetapan sebelumnya atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi jika penetapan tersebut dibuat saat pengakuan awal sesuai dengan kondisi yang
tercakup dalam paragraf 4.2.2(a) dan penetapan tersebut memenuhi kondisi pada tanggal penerapan
awal.

Penetapan dan pembatalan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal.
Klasifikasi tersebut diterapkan secara retrospektif.
7.2.11

Jika tidak praktis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i208) bagi entitas untuk menerapkan metode suku
bunga efektif secara retrospektif, entitas memperlakukan:
(a)

nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada setiap akhir periode komparatif yang
disajikan sebagai jumlah tercatat bruto dari aset keuangan tersebut atau biaya perolehan diamortisasi
dari liabilitas keuangan tersebut jika entitas menyajikan kembali periode sebelumnya; dan

(b)

nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada tanggal penerapan awal sebagai jumlah
tercatat bruto baru dari aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi baru dari liabilitas keuangan
tersebut pada tanggal penerapan awal Pernyataan ini.

7.2.12

Jika entitas sebelumnya mencatat pada biaya perolehan (sesuai dengan PSAK i239), investasi dalam
instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen yang identik (yaitu input
Level 1) (atau untuk aset derivatif yang dikaitkan dan harus diselesaikan dengan penyerahan instrumen ekuitas
tersebut), entitas mengukur instrumen tersebut pada nilai wajar pada tanggal penerapan awal. Selisih antara
jumlah tercatat sebelumnya dan nilai wajar diakui dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya, yang
sesuai) pada periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal.

7.2.13

Jika entitas sebelumnya mencatat liabilitas derivatif yang dikaitkan dengan, dan harus diselesaikan dengan,
penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen yang identik
(yaitu input Level 1) pada biaya perolehan sesuai PSAK i239, entitas mengukur liabilitas derivatif tersebut pada
nilai wajar saat tanggal penerapan awal. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan nilai wajar diakui
dalam saldo laba awal pada periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal.

7.2.14

Pada tanggal penerapan awal, entitas menentukan apakah perlakuan dalam paragraf 5.7.7 akan menciptakan
atau memperbesar accounting mismatch dalam laba rugi berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal
penerapan awal. Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif berdasarkan penentuan tersebut.

7.2.14A Pada tanggal penerapan awal, entitas diperkenankan untuk membuat penetapan dalam paragraf 2.5 untuk
kontrak yang telah ada pada tanggal tersebut tetapi hanya jika entitas menetapkan seluruh kontrak yang serupa.
Perubahan dalam aset neto yang timbul dari penetapan tersebut diakui dalam saldo laba pada tanggal penerapan
awal.
7.2.15

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 7.2.1, entitas yang mengadopsi persyaratan klasifikasi dan
pengukuran dalam Pernyataan ini (yang termasuk persyaratan berkaitan dengan pengukuran biaya perolehan
diamortisasi untuk aset keuangan dan penurunan nilai pada Bagian 5.4 dan 5.5) menyediakan pengungkapan
sebagaimana ditetapkan dalam PSAK i107 paragraf 42L-42O namun tidak perlu untuk menyajikan kembali
periode sebelumnya. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya, jika dan hanya jika, hal tersebut
mungkin dilakukan tanpa menggunakan peninjauan ke belakang. Jika entitas tidak menyajikan kembali periode
sebelumnya, entitas mengakui selisih antara jumlah tercatat periode sebelumnya dengan jumlah tercatat pada
awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal pada saldo laba awal (atau komponen
ekuitas lainnya, yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal. Akan
tetapi, jika entitas menyajikan kembali periode sebelumnya, laporan keuangan yang disajikan kembali harus
mencerminkan seluruh persyaratan dalam Pernyataan ini. Jika pendekatan yang dipilih entitas dalam
menerapkan PSAK i109 menghasilkan lebih dari satu tanggal penerapan awal untuk persyaratan yang berbeda,
maka paragraf ini berlaku pada setiap tanggal penerapan awal (lihat paragraf 7.2.2). Dalam kasus ini, sebagai
contoh, jika entitas memilih untuk menerapkan dini hanya persyaratan untuk penyajian keuntungan dan
kerugian atas liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf
7.1.2 sebelum menerapkan persyaratan lainnya dalam Pernyataan ini.

7.2.16

Jika entitas menyusun laporan keuangan interim berdasarkan PSAK i234 Pelaporan Keuangan Interim, entitas
tidak perlu menerapkan persyaratan dalam Pernyataan ini pada periode interim sebelum tanggal penerapan
awal, jika hal tersebut tidak praktis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i208).
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Penurunan nilai (bagian 5.5)
7.2.17

Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai dalam Bagian 5.5 secara retrospektif sesuai PSAK i208
dengan mengikuti ketentuan dalam paragraf 7.2.15 dan 7.2.18-7.2.20.

7.2.18

Pada tanggal penerapan awal, entitas menggunakan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa
biaya atau upaya yang berlebihan untuk menentukan risiko kredit pada tanggal pengakuan awal instrumen
keuangan (atau untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan pada tanggal ketika entitas menjadi
salah satu pihak dalam suatu komitmen yang takterbatalkan sesuai paragraf 5.5.6) dan membandingkannya
dengan risiko kredit pada tanggal penerapan awal Pernyataan ini.

7.2.19

Ketika menentukan apakah terdapat peningkatan signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal, entitas
dapat menerapkan:

7.2.20

(a)

persyaratan dalam paragraf 5.5.10 dan B5.5.22-B5.5.24; dan

(b)

praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) dalam paragraf 5.5.11 untuk pembayaran
kontraktual yang telah menunggak untuk periode lebih dari 30 hari tunggakan jika entitas akan
menerapkan persyaratan penurunan nilai dengan mengidentifikasi peningkatan risiko kredit secara
signifikan sejak pengakuan awal instrumen keuangan tersebut berdasarkan informasi tunggakan.

Pada tanggal penerapan awal, jika penentuan apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak
pengakuan awal mensyaratkan biaya atau upaya yang berlebihan, maka entitas mengakui penyisihan kerugian
sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan sampai instrumen
keuangan dihentikan pengakuannya (kecuali instrumen keuangan tersebut memiliki risiko kredit rendah pada
tanggal pelaporan, di mana paragraf 7.2.19(a) berlaku).

Transisi untuk akuntansi lindung nilai (Bab 6)
7.2.21

Ketika entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini, entitas dapat memilih sebagai kebijakan akuntansinya
untuk terus menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai PSAK i239 daripada persyaratan dalam Bab 6
Pernyataan ini. Entitas menerapkan kebijakan tersebut untuk seluruh hubungan lindung nilainya. Entitas yang
memilih kebijakan tersebut juga menerapkan ISAK i116 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha
Luar Negeri tanpa mempertimbangkan amendemen terhadap Interpretasi tersebut dalam rangka menyesuaikan
dengan persyaratan dalam Bab 6 Pernyataan ini.

7.2.22

Kecuali yang diatur dalam paragraf 7.2.26, entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam
Pernyataan ini secara prospektif.

7.2.23

Untuk menerapkan akuntansi lindung nilai sejak tanggal penerapan awal persyaratan akuntansi lindung nilai
dalam Pernyataan ini, seluruh kriteria kualifikasian harus dipenuhi sejak tanggal tersebut.

7.2.24

Hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai sesuai dengan PSAK i239 yang
juga memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai sesuai dengan kriteria dalam Pernyataan ini (lihat paragraf
6.4.1), setelah mempertimbangkan rebalancing hubungan lindung nilai pada saat transisi (lihat paragraf
7.2.25(b)), dianggap sebagai hubungan lindung nilai berkelanjutan.

7.2.25

Pada penerapan awal persyaratan akuntansi lindung nilai dalam Pernyataan ini, entitas:

7.2.26
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(a)

dapat mulai menerapkan persyaratan tersebut dari titik waktu yang sama sejak entitas berhenti
menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK i239; dan

(b)

mempertimbangkan rasio lindung nilai sesuai dengan PSAK i239 sebagai titik awal rebalancing rasio
lindung nilai atas suatu hubungan lindung nilai berkelanjutan, jika dapat diterapkan. Keuntungan atau
kerugian yang timbul dari rebalancing tersebut diakui dalam laba rugi.

Sebagai pengecualian dari penerapan prospektif persyaratan akuntansi lindung nilai dalam Pernyataan ini,
entitas:
(a)

menerapkan akuntansi untuk nilai waktu dari opsi sesuai dengan paragraf 6.5.15 secara retrospektif
jika, sesuai dengan PSAK i239, hanya perubahan dalam nilai intrinsik opsi yang telah ditetapkan sebagai
instrumen lindung nilai dalam suatu hubungan lindung nilai. Penerapan retrospektif ini berlaku hanya
untuk hubungan lindung nilai yang telah ada sejak awal periode komparatif paling awal atau telah
ditetapkan sesudahnya.

(b)

dapat menerapkan akuntansi elemen forward dari kontrak forward sesuai dengan paragraf 6.5.16
secara retrospektif jika, sesuai dengan PSAK i239, hanya perubahan dalam elemen spot dari kontrak
forward yang telah ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam suatu hubungan lindung nilai.
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Penerapan retrospektif ini berlaku hanya untuk hubungan lindung nilai yang telah ada sejak awal
periode komparatif paling awal atau telah ditetapkan sesudahnya. Selain itu, jika entitas memilih
penerapan retrospektif akuntansi lindung nilai, entitas menerapkannya untuk semua hubungan
lindung nilai yang memenuhi kualifikasi untuk pemilihan tersebut (yaitu pada saat transisi pilihan
tersebut tidak tersedia atas hubungan lindung nilai berdasarkan masing-masing hubungan lindung
nilai). Akuntansi untuk basis spread valuta asing (lihat paragraf 6.5.16) dapat diterapkan secara
retrospektif untuk hubungan lindung nilai yang telah ada sejak awal periode komparatif paling awal
atau telah ditetapkan sesudahnya.
(c)

(d)

menerapkan secara retrospektif persyaratan paragraf 6.5.6 yaitu tidak ada kedaluwarsa atau
penghentian instrumen lindung nilai jika:
(i)

sebagai konsekuensi dari hukum atau regulasi atau, penetapan hukum atau regulasi baru,
para pihak yang terlibat dalam instrumen lindung nilai setuju bahwa satu atau lebih pihak
lawan kliring menggantikan pihak lawan awal untuk menjadi pihak lawan baru untuk
masing-masing pihak; dan

(ii)

perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai terbatas pada perubahan lain yang
diperlukan untuk melakukan penggantian pihak lawan.

menerapkan persyaratan dalam Bagian 6.8 secara retrospektif. Penerapan retrospektif tersebut berlaku hanya
untuk hubungan lindung nilai yang telah ada pada awal periode pelaporan di mana entitas pertama kali
menerapkan persyaratan tersebut atau ditetapkan sesudahnya, dan untuk jumlah yang terakumulasi dalam
cadangan lindung nilai atas arus kas yang telah ada pada awal periode pelaporan dimana entitas pertama kali
menerapkan persyaratan tersebut.

Entitas yang telah menerapkan dini PSAK i109 (2009), PSAK i109
(2010), atau PSAK i109 (2013)
7.2.27

Suatu entitas menerapkan persyaratan transisi dalam paragraf 7.2.1-7.7.26 pada tanggal penerapan awal yang
relevan. Entitas menerapkan masing-masing ketentuan transisi dalam paragraf 7.2.3-7.7.2.14A dan 7.2.177.7.26 hanya satu kali (yaitu jika entitas memilih pendekatan penerapan PSAK i109 yang melibatkan lebih
dari satu tanggal penerapan awal, entitas tidak dapat menerapkan ketentuan tersebut lagi jika ketentuan
tersebut telah diterapkan pada tanggal yang lebih dini). (Lihat paragraf 7.2.2 dan 7.3.2.)

7.2.28

Entitas yang menerapkan PSAK i109 (2009), PSAK i109 (2010) atau PSAK i109 (2013) dan selanjutnya
menerapkan Pernyataan ini:

(a)

membatalkan penetapan sebelumnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi jika penetapan tersebut sebelumnya dibuat sesuai dengan kondisi pada paragraf 4.1.5 tetapi
kondisi itu tidak lagi dipenuhi sebagai akibat dari penerapan Pernyataan ini;

(b)

dapat menetapkan aset keuangan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan
tersebut sebelumnya tidak memenuhi kondisi dalam paragraf 4.1.5 tetapi kondisi tersebut sekarang
dipenuhi sebagai akibat dari penerapan Pernyataan ini;

(c)

membatalkan penetapan sebelumnya atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi jika penetapan tersebut sebelumnya dibuat sesuai dengan kondisi pada paragraf 4.2.2(a)
tetapi kondisi tersebut tidak lagi dipenuhi sebagai akibat dari penerapan Pernyataan ini; dan

(d)

dapat menetapkan liabilitas keuangan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika
penetapan tersebut sebelumnya tidak memenuhi kondisi dalam paragraf 4.2.2(a) tetapi kondisi
tersebut sekarang dipenuhi sebagai akibat dari penerapan Pernyataan ini.

Penetapan dan pencabutan tersebut dilakukan berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan
awal Pernyataan ini. Klasifikasi tersebut diterapkan secara retrospektif.

Transisi untuk Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi
Negatif
7.2.29

Entitas menerapkan Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif (Amendemen PSAK i109) secara
retrospektif sesuai dengan PSAK i208, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 7.2.30–7.2.34.

7.2.30

Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen tersebut pada saat yang sama juga pertama kali
menerapkan Pernyataan ini, menerapkan paragraf 7.2.1–7.2.28 daripada paragraf 7.2.31–7.2.34.

7.2.31

Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini setelah pertama kali menerapkan Pernyataan ini,
menerapkan paragraf 7.2.32–7.2.34. Entitas juga menerapkan persyaratan transisi lainnya dalam Pernyataan ini
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yang diperlukan untuk menerapkan amendemen ini. Untuk tujuan tersebut, referensi tanggal penerapan awal
dibaca sebagai referensi ke awal periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen ini
(tanggal penerapan awal amendemen ini).
7.2.32

Sehubungan dengan penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi, entitas:
(a)

membatalkan penetapan sebelumnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi jika penetapan tersebut dilakukan sebelumnya sesuai dengan kondisi dalam paragraf 4.1.5 tetapi
kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini;

(b)

dapat menetapkan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut
sebelumnya tidak memenuhi kondisi dalam paragraf 4.1.5 tetapi kondisi tersebut menjadi terpenuhi
sebagai akibat dari penerapan amendemen ini;

(c)

membatalkan penetapan sebelumnya atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi jika penetapan tersebut dilakukan sebelumnya sesuai dengan kondisi dalam paragraf 4.2.2(a) tetapi
kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini; dan

(d)

dapat menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika
penetapan tersebut sebelumnya tidak memenuhi kondisi dalam paragraf 4.2.2(a) tetapi kondisi
tersebut menjadi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini.

Penetapan dan pembatalan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal
amendemen ini. Klasifikasi tersebut diterapkan secara retrospektif.
7.2.33

Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan
penerapan amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya, jika dan hanya jika, hal
tersebut mungkin dilakukan tanpa menggunakan peninjauan ke belakang dan laporan keuangan yang disajikan
kembali mencerminkan seluruh persyaratan dalam Pernyataan ini. Jika entitas tidak menyajikan kembali periode
sebelumnya, entitas mengakui selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah tercatat pada awal
periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo laba awal (atau
komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan
awal amendemen ini.

7.2.34

Dalam periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini, entitas mengungkapkan
informasi berikut pada tanggal penerapan awal tersebut untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan
yang terkena pengaruh oleh amendemen ini;
(a)

kategori pengukuran dan jumlah tercatat sebelumnya yang ditentukan sesaat sebelum menerapkan
amendemen ini;

(b)

kategori pengukuran dan jumlah tercatat baru yang ditentukan setelah menerapkan amendemen ini;

(c)

jumlah tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan yang
sebelumnya ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi namun tidak lagi ditetapkan
demikian; dan

(d)

alasan untuk setiap penetapan atau pembatalan penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Transisi untuk Penyesuaian Tahunan SAK-I
7.2.35

Entitas menerapkan Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2018–2020 untuk liabilitas keuangan yang
dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode tahun buku di mana entitas pertama kali
menerapkan amendemen tersebut.

7.2.36-7.2.42
[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam
edisi ini]

Transisi untuk Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2
7.2.43

Entitas menerapkan Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208,
kecuali seperti yang ditetapkan dalam paragraf 7.2.44-7.2.46

7.2.44

Entitas menetapkan hubungan lindung nilai baru (sebagai contoh, seperti yang dijelaskan dalam paragraf
6.9.13) hanya secara prospektif (yaitu entitas dilarang untuk menetapkan hubungan lindung nilai baru pada
periode sebelumnya). Akan tetapi, entitas mengembalikan lagi suatu hubungan lindung nilai yang telah
diskontinu jika, dan hanya jika, kondisi berikut terpenuhi:

(a)
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reformasi acuan suku bunga dan entitas seharusnya tidak disyaratkan untuk menghentikan hubungan
lindung nilai tersebut jika amendemen ini telah diterapkan pada waktu itu; dan

(b)

pada awal periode pelaporan ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen ini (tanggal
penerapan awal amendemen ini), hubungan lindung nilai yang telah diskontinu tersebut memenuhi
kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai (setelah mempertimbangkan amendemen ini).

7.2.45

Dalam menerapkan paragraf 7.2.44, jika entitas mengembalikan hubungan lindung nilai yang telah diskontinu,
maka entitas membaca referensi dalam paragraf 6.9.11 dan 6.9.12 atas tanggal suku bunga acuan alternatif
ditetapkan sebagai komponen risiko yang ditentukan secara nonkontraktual untuk pertama kalinya, sebagai
mengacu pada tanggal penerapan awal amendemen ini (yakni periode 24-bulan untuk suku bunga acuan
alternatif tersebut yang ditetapkan sebagai komponen risiko yang ditentukan secara nonkontraktual mulai sejak
tanggal penerapan awal amendemen ini)

7.2.46

Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan
amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya jika, dan hanya jika, hal tersebut
mungkin dilakukan tanpa menggunakan peninjauan ke belakang. Jika entitas tidak menyajikan kembali
periode sebelumnya, maka entitas mengakui selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah tercatat
pada awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo
laba awal (atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup
tanggal penerapan awal amendemen ini.

7.3 Pencabutan ISAK i109, PSAK i109 (2009), PSAK i109 (2010), dan PSAK
i109 (2013)
7.3.1

Pernyataan ini menggantikan ISAK i109 Penilaian Kembali Derivatif Melekat. Persyaratan yang ditambahkan
dalam PSAK i109 pada bulan Oktober 2010 mengakomodasi persyaratan yang sebelumnya ditetapkan dalam
ISAK i109 paragraf 5 dan 7. Sebagai amendemen konsekuensial, PSAK i101 Adopsi Perdana Standar
Akuntansi Keuangan Internasional telah mengakomodasi persyaratan yang sebelumnya ditetapkan dalam
ISAK i109 paragraf 8.

7.3.2

Pernyataan ini menggantikan PSAK i109 (2009), PSAK i109 (2010), dan PSAK i109 (2013). Akan tetapi,
untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2018, entitas dapat memilih untuk
menerapkan versi sebelumnya dari PSAK i109 daripada menerapkan Pernyataan ini jika, dan hanya jika,
tanggal penerapan awal yang relevan bagi entitas adalah sebelum tanggal 1 Februari 2015.
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Lampiran A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i109.
kerugian kredit
ekspektasian 12 bulan (12month expected credit losses)

Bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang
merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal
bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal
pelaporan.

biaya perolehan
diamortisasi dari aset
keuangan atau liabilitas
keuangan

Jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur saat pengakuan awal
dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif
menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara jumlah
awal dan jumlah jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan
penyisihan kerugiannya.

aset kontrak

Hak-hak sebagaimana diatur dalam PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan
Pelanggan dicatat berdasarkan Pernyataan ini untuk tujuan mengakui dan mengukur
keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

aset keuangan
memburuk (creditimpaired financial asset)

Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak
merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti
bahwa aset keuangan memburuk termasuk data yang dapat diobservasi mengenai
peristiwa berikut ini:
(a)

kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

(b)

pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa
tunggakan;

(c)

pihak pemberi pinjaman dari peminjam, untuk alasan ekonomik atau
kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak
peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak
mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan
tersebut;

(d)

m e n j a d i m u n g k i n bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit
atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

(e)

hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan tersebut akibat kesulitan
keuangan; atau

(f)

pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang
mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Sulit untuk mengidentifikasikan peristiwa diskret tunggal, namun demikian, dampak
kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan memburuk.
kerugian kredit

Selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo pada entitas sesuai
dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima entitas (yaitu seluruh
kekurangan kas), didiskontokan dengan suku bunga efektif awal (atau suku bunga
efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang dibeli
atau yang berasal dari aset keuangan memburuk). Entitas mengestimasi arus kas
dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan
(sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi serupa) selama
umur ekspektasian dari instrumen keuangan tersebut. Arus kas yang dipertimbangkan
termasuk arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kontraktual. Terdapat
praduga bahwa umur ekspektasian dari instrumen keuangan dapat diestimasi dengan
andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin untuk
mengestimasi umur ekspektasian instrumen keuangan dengan andal, entitas
menggunakan sisa jangka waktu kontraktual dari instrumen keuangan.

suku bunga efektif yang
disesuaikan dengan risiko
kredit

Suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan
kas masa depan selama umur ekspektasian dari aset keuangan ke biaya perolehan
diamortisasi dari aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan
memburuk. Pada saat menghitung suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko
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kredit, entitas mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan
seluruh persyaratan kontraktual dari aset keuangan (sebagai contoh, percepatan
pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi serupa) dan kerugian kredit
ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh imbalan (fee) dan poin yang dibayarkan
atau diterima antara para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat paragraf B.5.4.1-B.5.4.3), biaya transaksi,
dan seluruh premium atau diskonto lainnya. Terdapat praduga bahwa arus kas dan
umur ekspektasian dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi
dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin
mengestimasi arus kas atau sisa umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen
keuangan) secara andal, entitas menggunakan arus kas kontraktual selama jangka
waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan)
tersebut.
penghentian pengakuan

Penghapusan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui
dari laporan posisi keuangan entitas.

derivatif

Instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan
ini dengan tiga karakteristik berikut ini:
(a)

nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan
(sering disebut dengan pendasar): suku bunga, harga instrumen keuangan,
harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga,
peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain, sepanjang dalam
kasus variabel nonkeuangan, variabel tersebut tidak spesifik pada salah
satu pihak dalam kontrak;

(b)

tidak mensyaratkan investasi awal neto atau investasi awal neto dalam jumlah
yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang disyaratkan untuk
kontrak jenis lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak serupa
sebagai akibat perubahan faktor pasar.

(c)

diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan

dividen

Distribusi laba kepada para pemegang instrumen ekuitas sesuai dengan proporsi
kepemilikan mereka atas kelas modal tertentu.

metode suku bunga efektif

Metode yang digunakan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari
aset keuangan atau liabilitas keuangan dan dalam alokasi dan pengakuan
pendapatan bunga atau beban bunga dalam laba rugi selama periode yang relevan.

suku bunga efektif

Suku bunga yang dengan tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan
kas masa depan selama umur ekspektasian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan
ke jumlah tercatat bruto dari aset keuangan atau ke biaya perolehan diamortisasi
dari liabilitas keuangan. Ketika menghitung suku bunga efektif, suatu entitas
mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan
kontraktual dari instrumen keuangan (misalnya, percepatan pelunasan, perpanjangan,
opsi beli dan opsi serupa) tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit
ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh imbalan (fee) dan poin yang dibayarkan
atau diterima antara para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian integral dari suku
bunga efektif (lihat paragraf B5.4.1 – B5.4.3), biaya transaksi, dan seluruh premi atau
diskon lainnya. Terdapat praduga bahwa arus kas dan umur ekspektasian dari
sekelompok instrumen keuangan serupa dapat diestimasi secara andal. Namun, dalam
kasus yang jarang terjadi ketika tidak mungkin untuk mengestimasi secara andal arus
kas atau umur ekspektasian dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen
keuangan), entitas menggunakan arus kas kontraktual selama jangka waktu kontrak
penuh dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan).

kerugian kredit
ekspektasian

Rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing terjadinya risiko
gagal bayar sebagai pembobotan.

kontrak jaminan keuangan

Kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk
mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal
melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau
persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.
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liabilitas keuangan yang
diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu dari kondisi berikut ini:
(a)

memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan.

(b)

pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 4.2.2 atau 4.3.5.

(c)

ditetapkan baik pada saat pengakuan awal atau pengukuran selanjutnya
pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 6.7.1.

komitmen pasti

Perjanjian yang mengikat untuk menukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu
pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa depan.

prakiraan transaksi

Transaksi masa depan yang belum mengikat tetapi telah diantisipasi.

jumlah tercatat bruto aset
keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan
penyisihan kerugian.

rasio lindung nilai

Hubungan antara kuantitas instrumen lindung nilai dan kuantitas item lindung nilaian
dalam hal pembobotan relatif keduanya.

dimiliki untuk
diperdagangkan

Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang:
(a)

diperoleh atau terjadi terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam
waktu dekat;

(b)

pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan
teridentifikasi yang dikelola bersama dan terdapat bukti pola aktual terkini
ambil untung jangka pendek; atau

(c)

merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak
jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan
dan efektif ).

keuntungan atau kerugian
penurunan nilai

Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan paragraf 5.5.8 dan
yang timbul dari penerapan persyaratan penurunan nilai pada Bagian 5.5.

kerugian kredit
ekspektasian sepanjang
umurnya

Kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa
gagal bayar selama umur ekspektasian dari instrumen keuangan.

penyisihan kerugian

Penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur
sesuai dengan paragraf 4.1.2, piutang sewa dan aset kontrak, akumulasi jumlah
penurunan nilai untuk aset keuangan diukur sesuai dengan paragraf 4.1.2A dan provisi
untuk kerugian kredit ekspektasian atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan
keuangan.

keuntungan atau kerugian
modifikasian

Jumlah yang timbul dari penyesuaian jumlah tercatat bruto aset keuangan untuk
mencerminkan arus kas kontraktual yang dinegosiasi ulang atau dimodifikasi. Entitas
menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan sebagai nilai kini dari estimasi
pembayaran atau penerimaan kas masa depan sepanjang umur ekspektasian dari aset
keuangan yang dinegosiasi ulang atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan
suku bunga efektif awal aset keuangan (atau suku bunga efektif awal yang
disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang
berasal dari aset keuangan memburuk), atau jika sesuai, suku bunga efektif
revisian yang dihitung sesuai dengan paragraf 6.5.10. Ketika mengestimasi arus kas
ekspektasian dari aset keuangan, entitas mempertimbangkan seluruh persyaratan
kontraktual dari aset keuangan tersebut (sebagai contoh, percepatan pelunasan, opsi
beli dan opsi serupa) tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian,
kecuali aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan yang dibeli atau yang
berasal dari aset keuangan memburuk, dalam hal ini entitas juga mempertimbangkan
kerugian kredit ekspektasian awal yang dipertimbangkan dalam menghitung suku
bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit awal.

tunggakan

Aset keuangan tertunggak jika pihak lawan telah gagal melakukan pembayaran
ketika telah jatuh tempo secara kontraktual.
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aset keuangan yang dibeli
atau yang berasal dari aset
keuangan memburuk

Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada saat
pengakuan awal.

tanggal reklasifikasi

Hari pertama pada periode pelaporan pertama setelah perubahan model bisnis yang
mengakibatkan entitas mereklasifikasi aset keuangan.

pembelian atau penjualan
reguler

Pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan
penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau
kebiasaan yang berlaku di pasar terkait.

biaya transaksi

Biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan,
penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan (lihat paragraf
B5.4.8). Biaya inkremental adalah biaya yang tidak akan terjadi jika entitas tidak
memperoleh, menerbitkan, atau melepaskan instrumen keuangan.

Istilah-istilah berikut ini didefinisikan dalam PSAK i232 paragraf 11, PSAK i107 Lampiran A dan PSAK i113 Lampiran
A atau PSAK i115 Lampiran A dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan a r t i yang dijelaskan dalam PSAK i232,
PSAK i107, PSAK i113 atau PSAK i115:
(a)

risiko kredit3

(b)

instrumen ekuitas;

(c)

nilai wajar;

(d)

aset keuangan;

(e)

instrumen keuangan;

(f)

liabilitas keuangan;

(g)

harga transaksi.

3

Istilah ini (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i107) digunakan dalam persyaratan untuk menyajikan dampak dari perubahan
risiko kredit pada liabilitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi (lihat paragraf 5.7.7).
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Lampiran B
Pedoman penerapan
Lampiran berikut ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i109.

Ruang lingkup (Bab 2)
B2.1

Beberapa kontrak mensyaratkan pembayaran berdasarkan iklim, geologis, atau variabel fisik lain. (Kontrak
yang didasarkan pada variabel iklim terkadang disebut juga sebagai “derivatif iklim”). Jika kontrak tersebut
tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK i104 Kontrak Asuransi, maka kontrak tersebut termasuk dalam
ruang lingkup Pernyataan ini.

B2.2

Pernyataan ini tidak mengubah persyaratan yang terkait dengan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK
i226 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya dan perjanjian royalti yang didasarkan pada
volume penjualan atau pendapatan jasa yang dicatat berdasarkan PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan
Pelanggan.

B2.3

Terkadang, entitas melakukan apa yang disebut sebagai “investasi strategis” pada instrumen ekuitas yang
diterbitkan oleh entitas lain, dengan intensi menciptakan atau memelihara kerja sama operasional jangka panjang
dengan entitas lain tersebut. Entitas yang menjadi investor atau venturer bersama menerapkan PSAK i228
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama untuk menentukan apakah akuntansi metode ekuitas
diterapkan untuk investasi tersebut.

B2.4

Pernyataan ini diterapkan pada aset keuangan dan liabilitas keuangan asuradur (insurers), yang bukan
merupakan hak dan kewajiban yang dikecualikan di paragraf 2.1(e) karena hak dan kewajiban tersebut timbul
dari kontrak yang berada dalam ruang lingkup PSAK i104.

B2.5

Kontrak jaminan keuangan dapat memiliki beberapa bentuk legal, seperti jaminan, beberapa jenis letter of
credit, credit default contract, atau kontrak asuransi. Perlakuan akuntansi untuk kontrak tersebut tidak
bergantung pada bentuk legalnya. Berikut adalah contoh perlakuan akuntansi yang sesuai untuk kontrak
tersebut (lihat paragraf 2.1(e)):
(a)

B2.6
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Walaupun kontrak jaminan keuangan memenuhi definisi kontrak asuransi dalam PSAK i104 jika risiko
yang dialihkan signifikan, penerbit menerapkan Pernyataan ini. Namun demikian, jika sebelumnya
penerbit telah menegaskan secara eksplisit bahwa kontrak tersebut adalah kontrak asuransi dan telah
menggunakan akuntansi yang sesuai dengan kontrak asuransi, maka penerbit dapat memilih untuk
menerapkan Pernyataan ini atau PSAK i104 pada kontrak jaminan keuangan tersebut. Jika Pernyataan
ini diterapkan, paragraf 5.1.1 mensyaratkan penerbit untuk mengakui kontrak jaminan keuangan pada
awalnya menggunakan nilai wajar. Jika kontrak jaminan keuangan diterbitkan untuk pihak tidak
berelasi dalam suatu transaksi yang wajar yang berdiri sendiri, nilai wajarnya pada saat insepsi transaksi
kemungkinan sama dengan premi yang diterima, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Selanjutnya,
kecuali kontrak jaminan keuangan telah ditetapkan pada saat insepsi untuk diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi atau kecuali paragraf 3.2.15-3.2.23 dan B3.2.12-B3.2.17 diterapkan (ketika
pengalihan aset keuangan tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau pendekatan
keterlibatan berkelanjutan), penerbit mengukur pada jumlah yang lebih tinggi antara:
(i)

jumlah yang ditentukan sesuai dengan Bagian 5.5; dan

(ii)

jumlah pada saat pengakuan awal dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif
penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip dari PSAK i115 (lihat paragraf 4.2.1(c)).

(b)

Beberapa jaminan yang terkait dengan pinjaman yang diberikan sebagai prasyarat pembayaran,
tidak mensyaratkan pemegangnya terekspos dan telah terjadi kerugian atas, kegagalan debitur untuk
melakukan pembayaran atas aset yang dijamin ketika jatuh tempo. Contoh dari jaminan seperti itu
adalah jaminan yang mensyaratkan pembayaran sebagai akibat dari perubahan peringkat kredit atau
indeks kredit tertentu. Jaminan tersebut bukan merupakan kontrak jaminan keuangan, sebagaimana
didefinisikan dalam Pernyataan ini, dan bukan merupakan kontrak asuransi, sebagaimana didefinisikan
dalam PSAK i104. Jaminan tersebut adalah derivatif dan penerbit menerapkan Pernyataan ini untuk
jaminan tersebut.

(c)

Jika kontrak jaminan keuangan diterbitkan terkait dengan penjualan barang, penerbit menerapkan
PSAK i115 dalam menentukan saat pengakuan pendapatan dari jaminan dan dari penjualan barang.

Asersi bahwa penerbit memperlakukan kontrak sebagai kontrak asuransi biasanya diketahui melalui komunikasi
penerbit dengan nasabah dan regulator, kontrak, dokumentasi bisnis, dan laporan keuangan. Selanjutnya,
kontrak asuransi sering kali bergantung pada persyaratan akuntansi yang berbeda dari persyaratan untuk jenis
transaksi lain, seperti kontrak yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan komersial. Dalam kasus tersebut,
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laporan keuangan penerbit biasanya mencakup suatu pernyataan bahwa penerbit telah menggunakan
persyaratan akuntansi tersebut.

Pengakuan dan penghentian pengakuan (Bab 3)
Pengakuan awal (Bagian 3.1)
B3.1.1

Sebagai konsekuensi dari prinsip di paragraf 3.1.1, entitas mengakui seluruh hak kontraktual dan kewajiban
kontraktual yang timbul dari derivatif sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangannya, kecuali untuk
derivatif yang menghalangi pengalihan aset keuangan untuk dicatat sebagai penjualan (lihat paragraf B3.2.14).
Jika pengalihan atas aset keuangan tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka pihak yang
menerima pengalihan tidak mengakui aset alihan tersebut sebagai aset miliknya (lihat paragraf B3.2.15).

B3.1.2

Berikut ini merupakan contoh penerapan prinsip di paragraf 3.1.1:
(a)

Piutang dan utang tanpa syarat diakui sebagai aset atau liabilitas jika entitas menjadi salah satu pihak
dalam kontrak, dan sebagai konsekuensinya, entitas memiliki hak secara legal untuk menerima atau
memiliki kewajiban secara legal untuk membayar kas.

(b)

Aset yang akan diperoleh dan liabilitas yang akan terjadi sebagai akibat dari komitmen pasti untuk
membeli atau menjual barang atau jasa, umumnya tidak diakui sampai paling tidak salah satu pihak
telah bertindak sesuai perjanjian. Sebagai contoh, entitas yang menerima suatu pesanan pasti
biasanya tidak mengakui pesanan tersebut sebagai aset (dan entitas yang memesan tidak mengakuinya
sebagai liabilitas) pada saat komitmen tersebut dibuat, melainkan pengakuan tersebut ditunda hingga
barang atau jasa yang dipesan telah dikapalkan, dikirim atau diserahkan. Jika komitmen pasti untuk
membeli atau menjual item nonkeuangan termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini sesuai
dengan paragraf 2.4-2.7, maka nilai wajar netonya diakui sebagai aset atau liabilitas pada tanggal
komitmen (lihat paragraf B4.1.30(c)). Sebagai tambahan, jika komitmen pasti yang sebelumnya tidak
diakui ditetapkan sebagai item lindung nilaian (hedged item) dalam suatu lindung nilai atas nilai wajar,
maka setiap perubahan nilai wajar neto yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilaian diakui
sebagai aset atau liabilitas setelah insepsi lindung nilai tersebut (lihat paragraf 6.5.8(b) dan 6.5.9).

(c)

kontrak forward yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini (lihat paragraf 2.1) diakui
sebagai aset atau liabilitas pada tanggal komitmen dan, bukan pada tanggal penyelesaian. Jika
entitas menjadi salah satu pihak dalam kontrak forward, maka nilai wajar hak dan kewajibannya sering
kali sama besarnya sehingga nilai wajar neto forward tersebut menjadi nol. Jika nilai wajar neto hak
dan kewajiban tersebut tidak sama dengan nol, maka kontrak tersebut diakui sebagai aset atau
liabilitas.

(d)

Kontrak opsi yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini (lihat paragraf 2.1) diakui sebagai aset
atau liabilitas jika pemegang atau penerbit menjadi salah satu pihak dalam kontrak.

(e)

Transaksi masa depan yang direncanakan, walaupun sangat pasti, bukan merupakan aset dan liabilitas
karena entitas belum menjadi salah satu pihak dalam kontrak.

Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan.
B3.1.3

Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui menggunakan akuntansi tanggal perdagangan atau
akuntansi tanggal penyelesaian sebagaimana dideskripsikan di paragraf B3.1.5 dan B3.1.6. Entitas menerapkan
metode yang sama secara konsisten untuk semua pembelian dan penjualan aset keuangan yang
diklasifikasikan dengan cara yang sama sesuai dengan Pernyataan ini. Untuk tujuan ini, aset yang harus diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi membentuk klasifikasi terpisah dari aset yang ditetapkan diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi. Sebagai tambahan, investasi dalam instrumen ekuitas dicatat untuk penggunaan opsi
dalam paragraf 5.7.5 membentuk klasifikasi terpisah.

B3.1.4

Kontrak yang mensyaratkan atau mengizinkan penyelesaian neto terhadap perubahan nilai kontrak bukan
merupakan kontrak reguler. Sebaliknya, kontrak tersebut dicatat sebagai derivatif pada periode antara tanggal
perdagangan dan tanggal penyelesaian.

B3.1.5

Tanggal perdagangan adalah tanggal entitas berkomitmen untuk menjual atau membeli suatu aset. Akuntansi
tanggal perdagangan merujuk pada (a) pengakuan atas aset yang akan diterima dan liabilitas yang akan dibayar
untuk aset tersebut pada tanggal perdagangan, dan (b) penghentian pengakuan aset yang dijual, pengakuan atas
setiap keuntungan atau kerugian dari pelepasan tersebut dan pengakuan piutang dari pembeli aset tersebut
untuk pembayaran pada tanggal perdagangan. Umumnya, perhitungan akrual bunga atas aset dan liabilitas
terkait belum dilakukan, sampai tanggal penyelesaian ketika terjadi perpindahan kepemilikan.
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B3.1.6

Tanggal penyelesaian adalah tanggal aset diserahkan kepada atau oleh entitas. Akuntansi tanggal penyelesaian
merujuk pada (a) pengakuan aset pada tanggal aset tersebut diterima entitas, dan (b) penghentian pengakuan
aset dan pengakuan setiap keuntungan atau kerugian atas pelepasan pada tanggal penyerahan aset oleh entitas.
Jika akuntansi tanggal penyelesaian diterapkan, maka entitas mencatat perubahan nilai wajar aset yang diterima
antara tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian dengan cara yang sama seperti entitas mencatat aset yang
diperoleh. Dengan kata lain, perubahan dalam nilai wajar tidak diakui untuk aset yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi; perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi untuk aset yang diklasifikasikan
sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan perubahan nilai wajar tersebut
diakui dalam penghasilan komprehensif lain untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A dan untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang
dicatat sesuai dengan paragraf 5.7.5.

Penghentian pengakuan aset keuangan (Bagian 3.2)
B.3.2.1 Bagan berikut ini mengilustrasikan proses evaluasi untuk menentukan apakah dan sejauh mana suatu
aset keuangan dihentikan pengakuannya.

Pengaturan yang menjadi dasar bagi entitas untuk tetap 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 (paragraf 3.2.4(b))
B3.2.2

48

Situasi yang dideskripsikan di paragraf 3.2.4(b) (ketika entitas mempertahankan hak kontraktual untuk menerima
arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus
kas yang diterima kepada satu atau lebih pihak penerima) dikatakan telah terjadi, sebagai contoh, jika entitas
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merupakan wali amanat, dan memberi investornya wali amanat atas aset keuangan pendasar yang dimilikinya, dan
menyediakan pembayaran atas aset keuangan tersebut. Dalam hal ini, aset keuangan tersebut memenuhi
kualifikasi penghentian pengakuan jika memenuhi kondisi di paragraf 3.2.5 dan 3.2.6.
B.3.2.3 Dalam menerapkan paragraf 3.2.5 entitas dapat merupakan, sebagai contoh, pemilik awal (originator) aset
keuangan, atau kelompok yang mencakup entitas anak yang telah mengambil alih aset keuangan tersebut dan
meneruskan arus kasnya kepada investor pihak ketiga yang tidak berelasi.

Evaluasi terhadap pengalihan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan
(paragraf 3.2.6)
B3.2.4

B3.2.5

B3.2.6

Contoh ketika entitas telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
keuangan adalah:
(a)

penjualan aset keuangan tanpa syarat;

(b)

penjualan aset keuangan dengan hak untuk membeli kembali aset keuangan tersebut pada nilai
wajarnya pada saat pembelian kembali; dan

(c)

penjualan aset keuangan dengan opsi jual atau opsi beli dalam posisi sangat tidak untung sehingga
sangat kecil kemungkinannya menjadi posisi untung sebelum kedaluwarsa.

Contoh entitas yang secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan
adalah:
(a)

transaksi penjualan dan pembelian kembali yang mana harga pembelian kembali adalah harga yang
telah ditetapkan atau harga jual ditambah imbal hasil pemberi pinjaman;

(b)

kesepakatan peminjaman efek;

(c)

penjualan aset keuangan dengan total return swap yang mengalihkan kembali eksposur risiko pasar
ke entitas;

(d)

Penjualan aset keuangan dengan opsi jual atau opsi beli dalam posisi sangat untung sehingga sangat
kecil kemungkinannya menjadi posisi tidak untung sebelum kadaluarsa ; dan

(e)

penjualan piutang jangka pendek dengan jaminan dari entitas kepada pihak yang menerima pengalihan
untuk mengompensasi kerugian kredit yang mungkin timbul.

Jika entitas menentukan bahwa sebagai hasil pengalihan, entitas secara substansial telah mengalihkan seluruh
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset alihan, maka entitas tidak mengakui kembali aset tersebut pada periode
mendatang, kecuali jika entitas memperoleh kembali aset tersebut melalui transaksi baru.

Evaluasi terhadap pengalihan pengendalian
B3.2.7

Entitas tidak lagi mempertahankan pengendalian atas aset alihan jika pihak yang menerima pengalihan
memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset alihan tersebut. Entitas masih mempertahankan
pengendalian atas aset alihan jika pihak yang menerima pengalihan tidak memiliki kemampuan praktis
untuk menjual aset alihan tersebut. Pihak yang menerima pengalihan memiliki kemampuan praktis untuk
menjual aset alihan jika aset tersebut diperdagangkan di pasar aktif karena pihak yang menerima pengalihan
dapat membeli kembali aset alihan tersebut pada saat pihak yang menerima pengalihan harus mengembalikan
aset tersebut kepada entitas. Sebagai contoh, pihak yang menerima pengalihan dapat memiliki kemampuan
praktis untuk menjual aset alihan jika aset tersebut bergantung pada suatu opsi yang memungkinkan entitas
untuk membeli kembali aset tersebut, tetapi pihak yang menerima pengalihan dapat sewaktu-waktu membeli
aset alihan tersebut di pasar jika opsi tersebut dieksekusi. Pihak yang menerima pengalihan tidak memiliki
kemampuan praktis untuk menjual aset alihan jika entitas mempertahankan opsi dimaksud dan pihak yang
menerima pengalihan tidak siap untuk memperoleh aset tersebut di pasar jika entitas mengeksekusi opsinya.

B3.2.8

Pihak yang menerima pengalihan memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset alihan hanya jika pihak
yang menerima pengalihan dapat menjual aset alihan secara keseluruhan kepada pihak ketiga yang tidak
berelasi dan dapat mengeksekusi kemampuan tersebut secara sepihak serta tanpa memberikan batasan tambahan
atas pengalihan tersebut. Hal yang penting adalah apa yang dapat dilakukan pihak yang menerima pengalihan
dalam praktiknya, bukan hak kontraktual mengenai apa yang dapat dilakukan pihak yang menerima pengalihan
atas aset alihan atau batasan kontraktual yang ada. Seperti:
(a)

hak kontraktual untuk melepaskan aset alihan memiliki dampak praktis yang kecil jika pasarnya
tidak tersedia, dan

(b)

kemampuan untuk melepaskan aset alihan memiliki dampak praktis yang kecil jika kemampuan
tersebut tidak dapat dieksekusi secara bebas. Oleh karena itu:
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B3.2.9

(i)

kemampuan pihak yang menerima pengalihan untuk melepaskan aset alihan harus bebas
dari pengaruh pihak lain (kemampuan tersebut harus bersifat sepihak), dan

(ii)

pihak yang menerima pengalihan harus mampu melepaskan aset alihan tanpa harus
menambahkan kondisi yang membatasi pengalihan tersebut (contohnya kondisi mengenai
bagaimana aset pinjaman dikelola atau opsi yang memberikan suatu hak untuk membeli
kembali aset tersebut kepada pihak yang menerima pengalihan).

Bahwa pihak yang menerima pengalihan tidak akan menjual aset alihan tidak berarti pihak yang mengalihkan
masih mempertahankan pengendalian atas aset alihan tersebut. Akan tetapi, jika opsi jual atau jaminan membatasi
pihak yang menerima pengalihan untuk menjual aset alihan, maka pihak yang mengalihkan dianggap masih
mempertahankan pengendalian atas aset alihan tersebut. Sebagai contoh, jika opsi jual atau jaminan yang bernilai
mencukupi sehingga dengan sendirinya akan membatasi keinginan pihak yang menerima pengalihan untuk
menjual aset alihan, karena dalam praktiknya, pihak yang menerima pengalihan tidak akan menjual aset alihan
tersebut pada pihak ketiga tanpa disertai opsi atau kondisi pembatasan lain yang serupa. Sebagai gantinya, pihak
yang menerima pengalihan akan mempertahankan aset alihan tersebut supaya dapat menerima pembayaran
yang berasal dari jaminan atau opsi jual tersebut. Dalam kondisi tersebut, pihak yang mengalihkan dianggap
masih mempertahankan pengendalian atas aset alihan.

Pengalihan yang memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan
B3.2.10 Entitas dapat mempertahankan hak atas sebagian dari pembayaran bunga aset alihan sebagai kompensasi
pengelolaan atas aset tersebut. Bagian dari pembayaran bunga yang diberikan entitas atas berakhirnya atau
pengalihan kontrak pengelolaan dialokasikan pada aset atau liabilitas yang dikelola. Bagian dari pembayaran
bunga yang tidak diberikan entitas adalah interest-only strip receivable. Sebagai contoh, jika entitas tidak
memberikan bunganya atas berakhirnya atau pengalihan kontrak pengelolaan, maka keseluruhan interest
spread tersebut merupakan interest-only strip receivable. Untuk tujuan penerapan paragraf 3.2.13, nilai wajar
aset yang dikelola dan interest-only strip receivable digunakan untuk mengalokasikan jumlah tercatat piutang
tersebut antara bagian aset yang dihentikan pengakuannya dan bagian aset yang tetap diakui. Jika fee (imbalan)
pengelolaan tidak ditetapkan atau fee (imbalan) yang akan diterima tidak dapat secara memadai
mengompensasi pengelolaan yang dilakukan, maka liabilitas yang ditimbulkan dari kewajiban pengelolaan
diakui pada nilai wajarnya.
B3.2.11 Ketika mengukur nilai wajar bagian yang tetap akan diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya
untuk tujuan penerapan paragraf 3.2.13, entitas menerapkan persyaratan pengukuran nilai wajar di PSAK
i113 Pengukuran Nilai Wajar untuk melengkapi ketentuan di paragraf 3.2.14.

Pengalihan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan
B3.2.12 Berikut ini merupakan penerapan prinsip yang digariskan di paragraf 3.2.15. Jika suatu jaminan yang
diberikan entitas untuk kerugian akibat gagal bayar atas aset alihan menghalangi aset alihan tersebut dari
penghentian pengakuan karena entitas secara substansial masih mempertahankan seluruh risiko dan manfaat
atas kepemilikan aset alihan, maka aset alihan tersebut tetap diakui secara keseluruhan dan setiap imbalan yang
diterima atas aset alihan tersebut diakui sebagai liabilitas.

Keterlibatan berkelanjutan atas aset alihan
B3.2.13 Berikut ini adalah contoh bagaimana entitas mengukur aset alihan dan liabilitas terkait berdasarkan paragraf
3.2.16.

Keseluruhan aset
(a)

50

Jika jaminan yang diberikan oleh entitas untuk mengganti kerugian akibat gagal bayar atas aset
alihan menghalangi aset alihan tersebut dari penghentian pengakuan disebabkan keterlibatan
berkelanjutannya, maka aset alihan tersebut pada tanggal pengalihan diukur pada nilai terendah antara
(i) jumlah tercatat aset tersebut dan (ii) jumlah maksimal imbalan yang diterima dalam pengalihan yang
mungkin disyaratkan untuk dibayarkan kembali oleh entitas (“jumlah jaminan”). Liabilitas terkait
awalnya diukur pada jumlah jaminan ditambah nilai wajar jaminan (umumnya merupakan imbalan
yang diterima atas jaminan tersebut). Selanjutnya, nilai wajar awal dari jaminan diakui dalam laba
rugi ketika (atau sebagai) kewajiban yang dipenuhi (sesuai dengan prinsip PSAK i115) dan nilai
tercatat aset dikurangi sebesar penyisihan kerugian.

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i109
Aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
(b)

Jika kewajiban opsi jual yang diterbitkan entitas atau hak opsi beli yang dimiliki entitas menghalangi
aset alihan dari penghentian pengakuan dan entitas mengukur aset alihan pada biaya perolehan
diamortisasi, maka liabilitas terkait diukur pada biaya perolehannya (yaitu imbalan yang diterima)
yang kemudian disesuaikan dengan amortisasi dari selisih antara biaya perolehan dan jumlah tercatat
bruto atas aset alihan tersebut pada tanggal kedaluwarsa opsi tersebut. Sebagai contoh, diasumsikan
bahwa jumlah tercatat bruto aset pada tanggal pengalihan sebesar MU98 dan imbalan yang diterima
MU95. Nilai tercatat bruto aset tersebut pada tanggal eksekusi opsi sebesar MU100. Jumlah tercatat
awal liabilitas terkait adalah MU95 dan selisih antara MU95 dan MU100 diakui dalam laba rugi
menggunakan metode bunga efektif. Jika opsi tersebut dieksekusi, maka setiap selisih antara jumlah
tercatat liabilitas terkait dan harga eksekusi diakui dalam laba rugi.

Aset yang diukur pada nilai wajar
(c)

Jika hak opsi beli yang dipertahankan entitas menghalangi aset alihan dihentikan pengakuannya
dan entitas mengukur aset pada nilai wajar, maka aset tersebut tetap diukur pada nilai wajar. Liabilitas
terkait diukur pada (i) harga eksekusi opsi dikurangi nilai waktu dari opsi jika opsi tersebut dalam posisi
untung atau pada kondisi impas, atau (ii) nilai wajar aset alihan dikurangi nilai waktu dari opsi jika
opsi tersebut dalam posisi tidak untung. Penyesuaian yang dilakukan atas pengukuran liabilitas terkait
memastikan bahwa jumlah tercatat neto aset dan liabilitas terkait merupakan nilai wajar hak opsi beli
tersebut. Sebagai contoh, jika nilai wajar aset pendasar adalah MU80, harga eksekusi opsi adalah
MU95, dan nilai waktu dari opsi adalah MU5, maka jumlah tercatat liabilitas terkait adalah MU75
(MU80- MU5) dan jumlah tercatat aset alihan adalah MU80 (yakni nilai wajarnya).

(d)

Jika opsi jual yang diterbitkan oleh entitas menghalangi aset alihan dihentikan pengakuannya dan entitas
mengukur aset alihan tersebut pada nilai wajar, maka liabilitas terkait diukur pada harga eksekusi opsi
ditambah dengan nilai waktu dari opsi tersebut. Pengukuran aset pada nilai wajar dibatasi pada nilai
terendah antara nilai wajar dan harga eksekusi opsi karena entitas tidak mempunyai hak untuk
meningkatkan nilai wajar aset alihan di atas harga eksekusi opsi tersebut. Hal ini untuk memastikan
bahwa jumlah tercatat neto aset dan liabilitas terkait merupakan nilai wajar kewajiban opsi jual.
Sebagai contoh jika nilai wajar aset pendasar adalah MU120, harga eksekusi opsi MU100, dan nilai
waktu opsi MU5, maka jumlah tercatat liabilitas terkait adalah MU105 (MU100 + MU5) dan jumlah
tercatat aset adalah MU100 (dalam hal ini adalah harga eksekusi opsi).

(e)

Jika suatu collar, dalam bentuk opsi beli yang dibeli dan opsi jual yang diterbitkan, menghalangi
aset alihan dihentikan pengakuannya dan entitas mengukur aset pada nilai wajar, maka entitas tetap
mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Liabilitas terkait diukur pada (i) jumlah harga eksekusi opsi
beli dan nilai wajar opsi jual dikurangi nilai waktu opsi beli tersebut jika opsi beli dalam kondisi
untung atau pada kondisi impas, atau (ii) jumlah dari nilai wajar aset dan nilai wajar opsi jual dikurangi
nilai waktu dari opsi beli jika opsi beli tersebut dalam posisi tidak untung. Penyesuaian atas liabilitas
terkait memastikan bahwa jumlah tercatat neto aset dan liabilitas terkait merupakan nilai wajar opsi
yang dimiliki dan diterbitkan oleh entitas. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa entitas mengalihkan
aset keuangan yang diukur pada nilai wajar yang secara simultan entitas membeli opsi beli dengan
harga eksekusi opsi sebesar MU120, dan menerbitkan opsi jual dengan harga eksekusi opsi sebesar
MU80. Diasumsikan juga bahwa nilai wajar aset tersebut MU100 pada tanggal pengalihan. Nilai
waktu dari opsi jual dan opsi beli adalah MU1 dan MU5. Dalam hal ini, entitas mengakui aset senilai
MU100 (nilai wajar aset) dan liabilitas senilai MU96 [(MU100 + MU1) - MU5]. Dengan demikian,
nilai neto aset tersebut adalah MU4, yang merupakan nilai wajar opsi yang dimiliki dan diterbitkan
oleh entitas.

Keseluruhan Pengalihan
B3.2.14 Selama pengalihan aset keuangan tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, maka hak dan
kewajiban kontraktual pihak yang mengalihkan yang terkait dengan pengalihan tersebut tidak dicatat secara
terpisah sebagai derivatif jika pengakuan derivatif dan aset alihan atau liabilitas yang timbul dari pengalihan
tersebut akan mengakibatkan pengakuan hak atau kewajiban yang sama sebanyak dua kali. Sebagai contoh,
opsi beli yang dipertahankan oleh pihak yang mengalihkan dapat menghalangi pengalihan aset keuangan untuk
dicatat sebagai penjualan. Dalam hal ini, opsi beli tersebut tidak diakui secara terpisah sebagai aset derivatif.
B3.2.15 Selama pengalihan aset keuangan tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, pihak yang
menerima pengalihan tidak mengakui aset alihan tersebut sebagai asetnya. Pihak yang menerima pengalihan
menghentikan pengakuan kas atau imbalan lain yang dibayarkan, dan mengakui piutang kepada pihak yang
mengalihkan. Jika pihak yang mengalihkan memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh kembali
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pengendalian atas seluruh aset alihan dengan harga yang telah ditentukan (seperti perjanjian penjualan dengan
janji dibeli kembali), maka pihak yang menerima pengalihan dapat mengukur piutangnya pada biaya
perolehan diamortisasi jika memenuhi kriteria dalam paragraf 4.1.2.

Contoh
B3.2.16 Contoh berikut ini mengilustrasikan penerapan prinsip penghentian pengakuan dalam Pernyataan ini.

52

(a)

Perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali dan peminjaman efek. Jika aset keuangan dijual
dengan kesepakatan bahwa aset tersebut akan dibeli kembali pada harga yang telah ditetapkan atau
pada harga jual semula ditambah imbal hasil untuk pemberi pinjaman, atau jika aset keuangan
tersebut dipinjamkan dengan kesepakatan bahwa aset tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang
mengalihkan, maka aset tersebut tidak dihentikan pengakuannya karena pihak yang mengalihkan
secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Jika pihak yang
menerima pengalihan memiliki hak untuk menjual atau menggadaikan aset tersebut, maka pihak yang
mengalihkan akan mereklasifikasi aset tersebut dalam laporan posisi keuangannya, misalnya sebagai
aset yang dipinjamkan atau piutang pembelian kembali.

(b)

Perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali dan peminjaman efek—aset yang secara substansial
sama. Jika aset keuangan dijual dengan kesepakatan bahwa aset yang sama atau yang secara
substansial sama akan dibeli kembali pada harga yang telah ditetapkan atau pada harga jual semula
ditambah imbal hasil untuk pemberi pinjaman, atau jika aset keuangan dipinjam atau dipinjamkan
dengan kesepakatan bahwa aset yang sama atau yang secara substansial sama akan dikembalikan
kepada pihak yang mengalihkan, maka aset tidak dihentikan pengakuannya, karena pihak yang
mengalihkan secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
tersebut.

(c)

Perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali dan peminjaman efek—hak substitusi. Jika perjanjian
penjualan dengan janji dibeli kembali dengan harga pembelian kembali yang sudah ditetapkan atau
harga yang setara dengan harga jual awal ditambah imbal hasil pemberi pinjaman, atau transaksi
serupa untuk transaksi dengan peminjaman efek, memberi hak kepada pihak yang menerima
pengalihan untuk mengganti aset alihan dengan aset serupa dan memiliki nilai wajar yang setara pada
tanggal pembelian kembali, maka aset yang dijual atau dipinjamkan berdasarkan transaksi pembelian
kembali atau peminjaman efek tidak dihentikan pengakuannya karena pihak yang mengalihkan secara
substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut.

(d)

Hak pertama untuk menolak pembelian kembali pada nilai wajar. Jika entitas menjual aset keuangan
dan hanya mempertahankan hak pertama untuk menolak membeli kembali aset alihan pada nilai
wajarnya jika pihak yang menerima pengalihan kemudian menjual aset tersebut, maka entitas
menghentikan pengakuan aset karena entitas secara substansial telah mengalihkan seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikan aset tersebut.

(e)

Wash sale transaction. Pembelian kembali aset keuangan segera setelah aset tersebut dijual kadang
disebut juga wash sale. Pembelian kembali ini tidak mengecualikan penghentian pengakuan
sepanjang transaksi orisinal memenuhi persyaratan penghentian pengakuan. Akan tetapi, jika
kesepakatan untuk menjual aset keuangan dilakukan bersamaan dengan kesepakatan untuk membeli
kembali aset yang sama pada harga yang telah ditentukan atau harga jual awal ditambah imbal hasil
pemberi pinjaman, maka aset tersebut tidak dihentikan pengakuannya.

(f)

Opsi jual dan opsi beli dalam posisi sangat untung. Jika aset keuangan alihan dapat dibeli kembali
oleh pihak yang mengalihkan dan opsi beli tersebut dalam posisi sangat untung, maka pengalihan
tersebut tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan karena pihak yang mengalihkan secara
substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut. Serupa
dengan hal tersebut, jika aset keuangan dapat dijual kembali oleh pihak yang menerima pengalihan
dan opsi jual tersebut dalam posisi sangat untung, maka pengalihan tersebut tidak memenuhi kriteria
penghentian pengakuan karena pihak yang mengalihkan secara substansial mempertahankan seluruh
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut.

(g)

Opsi jual dan opsi beli dalam posisi sangat tidak untung. Aset keuangan yang dialihkan dihentikan
pengakuannya hanya jika opsi jual yang dimiliki pihak yang menerima pengalihan dalam posisi
sangat tidak untung, atau opsi beli yang dimiliki pihak yang mengalihkan dalam posisi sangat tidak
untung. Hal ini karena pihak yang mengalihkan telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikan aset tersebut.

(h)

Aset dapat diperoleh sewaktu-waktu bergantung pada opsi beli yang tidak dalam posisi sangat untung
maupun dalam posisi sangat tidak untung. Jika entitas memiliki opsi beli atas aset yang dapat
diperoleh sewaktu-waktu di pasar dan opsi tersebut tidak dalam posisi sangat untung maupun tidak
dalam posisi sangat tidak untung, maka aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini disebabkan
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entitas (i) secara substansial tidak mempertahankan tetapi tidak juga mengalihkan seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikian aset tersebut, dan (ii) tidak lagi mempertahankan pengendalian atas aset
tersebut. Akan tetapi, jika aset tersebut tidak dapat diperoleh sewaktu-waktu di pasar, maka
penghentian pengakuan tidak boleh dilakukan sepanjang jumlah aset tersebut adalah subjek dari opsi
beli karena entitas masih tetap mempertahankan pengendalian atas aset tersebut.
(i)

Aset tidak dapat diperoleh sewaktu-waktu bergantung pada opsi jual yang diterbitkan oleh entitas
yang tidak dalam posisi sangat untung maupun tidak dalam posisi sangat tidak untung. Jika entitas
mengalihkan aset keuangan yang tidak dapat diperoleh sewaktu-waktu di pasar, dan menerbitkan opsi
jual yang tidak dalam posisi sangat tidak untung, maka entitas tidak mempertahankan tetapi tidak
juga mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut karena adanya opsi jual
yang diterbitkan. Entitas mempertahankan pengendalian atas aset tersebut jika opsi jual cukup bernilai
sehingga mampu menghalangi pihak yang menerima pengalihan untuk menjual aset tersebut, dalam
hal ini aset tersebut tetap diakui karena keterlibatan berkelanjutan pihak yang mengalihkan (lihat
paragraf B3.2.9). Entitas mengalihkan pengendalian atas aset alihan jika opsi jual tersebut tidak
cukup bernilai untuk menghalangi pihak yang menerima pengalihan untuk menjual aset, dalam hal
ini aset tersebut dihentikan pengakuannya.

(j)

Aset bergantung pada nilai wajar opsi jual atau opsi beli atau forward repurchase agreement.
Pengalihan aset keuangan yang hanya subjek dari opsi jual atau opsi beli atau forward repurchase
agreement yang memiliki harga eksekusi atau pembelian kembali setara dengan nilai wajar
dari aset keuangan pada saat pembelian kembali akan menyebabkan penghentian pengakuan aset
tersebut, karena secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah
dialihkan.

(k)

Opsi beli atau opsi jual yang diselesaikan dengan kas. Entitas mengevaluasi pengalihan aset
keuangan yang bergantung pada opsi jual atau opsi beli atau forward repurchase agreement yang
akan diselesaikan secara neto dengan kas untuk menentukan apakah entitas secara substansial
mempertahankan atau mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut. Jika
entitas secara substansial tidak lagi mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan
aset alihan, maka entitas menentukan apakah masih mempertahankan pengendalian atas aset alihan.
Opsi jual atau opsi beli atau forward repurchase agreement yang diselesaikan secara neto dengan kas
tidak secara otomatis berarti entitas telah mengalihkan pengendaliannya (lihat paragraf B3.2.9 dan
(g), (h) dan (i) di atas)

(l)

Removal of accounts provision. Removal of accounts provision merupakan opsi pembelian kembali
tanpa syarat yang memberi entitas suatu hak untuk melakukan klaim kembali atas aset alihan
bergantung pada pembatasan tertentu. Sepanjang opsi tersebut mengakibatkan entitas secara
substansial tidak lagi mempertahankan dan tidak mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset, maka menghalangi penghentian pengakuan hanya sepanjang jumlah yang
menjadi subjek pembelian kembali (dengan asumsi pihak yang menerima pengalihan tidak dapat
menjual aset tersebut). Sebagai contoh, jika jumlah tercatat dan hasil yang diperoleh dari pengalihan
aset pinjaman adalah MU100.000 dan setiap pinjaman individual dapat dibeli kembali, tetapi total
nilai pinjaman yang dapat dibeli kembali tersebut tidak boleh melebihi MU10.000, maka sisa
pinjaman sebesar MU90.000 memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

(m)

Clean-up calls. Entitas, mungkin merupakan pihak yang mengalihkan, yang mengelola aset alihan
mungkin memiliki clean-up call untuk membeli sisa aset alihan ketika jumlah aset yang beredar
tersebut jatuh di bawah level tertentu, sehingga biaya pengelolaan aset akan melebihi manfaat
pengelolaan. Disebabkan clean-up call menyebabkan entitas secara substansial tidak lagi
mempertahankan dan tidak mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset dan pihak
yang menerima pengalihan tidak dapat menjual aset tersebut, maka menghalangi penghentian
pengakuan hanya sepanjang jumlah aset bergantung pada opsi beli.

(n)

Subordinated retained interests and credit guarantees. Entitas dapat memberikan perbaikan risikokredit pada pihak-pihak yang menerima pengalihan dengan mensubordinasikan sebagian atau
seluruh hak yang dipertahankan dalam aset alihan. Sebagai alternatif, entitas dapat memberikan
perbaikan risiko-kredit kepada pihak yang menerima pengalihan dalam bentuk jaminan kredit
yang tidak dibatasi atau dibatasi hingga suatu jumlah tertentu. Jika entitas secara substansial
mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset alihan, maka aset tersebut tetap
diakui untuk keseluruhan nilainya. Jika entitas mempertahankan sebagian, tetapi secara keseluruhan
tidak substansial, risiko dan manfaat atas kepemilikannya dan mempertahankan pengendalian atas
aset alihan, maka penghentian pengakuan tidak boleh dilakukan sebesar nilai kas atau aset lain yang
entitas dapat disyaratkan untuk membayar.

(o)

Total return swaps. Entitas dapat menjual aset keuangan kepada pihak yang menerima pengalihan
dan menyepakati total return swap dengan pihak yang menerima pengalihan, di mana seluruh arus
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kas pembayaran bunga dari aset pendasar diserahkan kepada entitas sebagai pengganti pembayaran
dengan suku tetap atau variabel, dan setiap kenaikan atau penurunan nilai wajar dari aset pendasar
ditanggung oleh entitas. Dalam hal ini, penghentian pengakuan atas seluruh aset tidak diizinkan.
(p)

Interest rate swaps. Entitas dapat mengalihkan aset keuangan dengan suku bunga tetap kepada pihak
yang menerima pengalihan dan menyepakati interest rate swaps dengan pihak yang menerima
pengalihan tersebut untuk menerima suku bunga tetap dan membayar suku bunga variabel
berdasarkan suatu jumlah nosional yang setara dengan jumlah pokok aset keuangan yang dialihkan
tersebut. Interest rate swap tidak menghalangi aset alihan untuk dihentikan pengakuannya sepanjang
pembayaran atas swap tidak bergantung pada pembayaran atas aset alihan.

(q)

Amortising interest rate swaps. Entitas dapat mengalihkan aset keuangan dengan suku bunga tetap
kepada pihak yang menerima pengalihan yang akan dilunasi sejalan dengan berlalunya waktu, dan
menyepakati amortising interest rate swap dengan pihak yang menerima pengalihan untuk
menerima suku bunga tetap dan membayar suku bunga variabel berdasarkan jumlah nosional. Jika
jumlah nosional swap diamortisasi hingga nilainya setara dengan jumlah pokok aset keuangan yang
dialihkan yang beredar pada setiap saat, maka swap tersebut umumnya akan menyebabkan entitas
mempertahankan risiko percepatan pelunasan yang substansial, yang dalam hal ini entitas terus
mengakui seluruh aset alihan atau terus mengakui aset alihan sebesar keterlibatan berkelanjutannya.
Sebaliknya, jika amortisasi jumlah nosional swap tidak dikaitkan dengan jumlah pokok terutang aset
alihan, maka swap akan menyebabkan entitas tidak lagi mempertahankan risiko percepatan pelunasan
atas aset tersebut. Jadi, swap tersebut tidak menghalangi aset alihan untuk dihentikan pengakuannya
sepanjang pembayaran atas swap tersebut tidak bergantung pada pembayaran bunga atas aset alihan,
dan swap tersebut tidak menyebabkan entitas tetap mempertahankan risiko dan manfaat signifikan lain
atas kepemilikannya aset alihan.

(r)

Penghapusan. Entitas tidak memiliki ekspektasi yang wajar atas pemulihan arus kas kontraktual
dari aset keuangan secara keseluruhan atau sebagian daripadanya.

B3.2.17 Paragraf ini mengilustrasikan penerapan pendekatan keterlibatan berkelanjutan ketika entitas memiliki
keterlibatan berkelanjutan atas sebagian aset keuangan.
Diasumsikan entitas memiliki portofolio prepayable loans dengan kupon dan suku bunga efektif sebesar 10%, serta
jumlah pokok dan biaya perolehan diamortisasi sebesar MU10.000. Entitas menyepakati suatu transaksi yang
mana pihak yang menerima pengalihan memperoleh hak hingga MU9.000 dari setiap penerimaan pokok
ditambah bunga 9,5%, sebagai imbalan untuk pembayaran MU9.115. Entitas mempertahankan hak hingga
MU1.000 dari setiap penerimaan pokok ditambah bunga 10%, ditambah excess spread sebesar 0,5% dari sisa
pokok MU9.000 yang tersisa. Penerimaan dari percepatan pelunasan dialokasikan antara entitas dan pihak yang
menerima pengalihan dengan rasio 1:9, tetapi setiap gagal bayar yang terjadi dikurangkan dari bagian yang
menjadi hak entitas yaitu MU1.000, hingga bagian tersebut habis. Nilai wajar pinjaman yang diberikan pada
tanggal transaksi adalah MU10.100 dan nilai wajar excess spread 0,5% adalah MU40.
Entitas menentukan bahwa telah mengalihkan beberapa risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan (misalnya
risiko percepatan pelunasan signifikan), tetapi juga mempertahankan beberapa risiko dan manfaat signifikan atas
kepemilikan (disebabkan hak yang dipertahankan yang bersifat subordinasi), serta tetap memiliki pengendalian.
Oleh karena itu, entitas menerapkan pendekatan keterlibatan berkelanjutan.
Untuk menerapkan Pernyataan ini, entitas menganalisis transaksi sebagai (a) retensi atas hak yang tetap
dipertahankan proprosional penuh sebesar MU1.000, ditambah (b) subordinasi hak yang dipertahankan untuk
memberikan perbaikan risiko-kredit kepada pihak yang menerima pengalihan atas kerugian kredit.
Entitas menghitung bahwa MU9.090 (90% × Rp10.100) dari imbalan yang diterima sebesar MU9.115 merupakan
imbalan atas 90% hak yang dimiliki proporsional penuh. Sisa imbalan yang diterima (MU25) merupakan imbalan
yang diterima untuk mensubordinasi hak yang dipertahankan entitas untuk menyediakan perbaikan risiko-kredit
kepada pihak yang menerima pengalihan atas kerugian kredit. Sebagai tambahan, excess spread 0,5% merupakan
imbalan yang diterima atas perbaikan risiko-kredit. Dengan demikian, total imbalan yang diterima atas perbaikan
risiko-kredit sebesar MU65 (MU25 + MU40).
Entitas kemudian menghitung keuntungan atau kerugian atas penjualan 90% bagian arus kas. Dengan
mengasumsikan bahwa nilai wajar terpisah untuk 90% bagian yang dialihkan dan 10% bagian yang dipertahankan
tidak tersedia pada tanggal pengalihan, entitas mengalokasikan jumlah tercatat aset tersebut sesuai ketentuan di
PSAK i109 paragraf 3.2.14 sebagai berikut:
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Nilai wajar

Persentase

Alokasi jumlah
tercatat

Bagian yang dialihkan

9,090

90%

9,000

Bagian yang tetap ditahan

1,010

10%

1,000

Total

10,100

10,000

Entitas menghitung keuntungan atau kerugiannya atas penjualan 90% arus kas dengan mengurangi alokasi
jumlah tercatat bagian yang dialihkan dari imbalan yang diterima sebesar MU90 (MU9.090 - MU9.000). Jumlah
tercatat bagian yang dipertahankan entitas tersebut adalah MU1.000.
Sebagai tambahan, entitas mengakui keterlibatan berkelanjutan yang ditimbulkan dari subordinasi atas hak
yang dipertahankan atas kerugian kredit. Sejalan dengan hal tersebut, entitas mengakui aset senilai MU1.000
(jumlah maksimal arus kas yang tidak akan diterimanya berdasarkan subordinasi) dan liabilitas terkait MU1.065
(jumlah maksimal arus kas yang tidak akan diterimanya berdasarkan subordinasi, yakni MU1.000 ditambah nilai
wajar subordinasi MU65).
Entitas menggunakan seluruh informasi di atas untuk mencatat transaksi sebagai berikut:
Debit

Kredit

—

9,000

1,000

—

Aset yang diterima dalam bentuk excess spread

40

—

Keuntungan atau kerugian (keuntungan pengalihan)

—

90

Liabilitas

—

1,065

9,115

—

10,155

10,155

Aset awal
Aset yang diakui untuk subordinasi atau kepentingan
residual

Kas yang diterima
Total

Segera setelah transaksi dilaksanakan, jumlah tercatat aset menjadi MU2.040 terdiri dari MU1.000, (biaya perolehan
yang dialokasikan pada bagian yang dipertahankan), dan MU1.040, (tambahan keterlibatan berkelanjutan entitas
dari subordinasi hak yang dipertahankan untuk kerugian kredit, termasuk excess spread MU40).
Pada periode berikutnya, entitas mengakui imbalan yang diterima atas perbaikan risiko- kredit (MU65)
menggunakan dasar proporsi waktu, mengakui bunga atas aset yang diakui menggunakan metode bunga efektif,
dan mengakui kerugian penurunan nilai atas aset yang diakui tersebut. Sebagai contoh untuk hal yang dijelaskan
terakhir, diasumsikan bahwa di tahun berikutnya terjadi kerugian penurunan nilai atas pinjaman pendasar sebesar
MU300. Entitas mengurangi aset yang diakui sebesar MU600 (MU300 terkait dengan hak yang dipertahankan dan
MU300 terkait dengan tambahan keterlibatan berkelanjutannya yang timbul dari subordinasi hak yang
dipertahankan atas kerugian penurunan nilai) dan mengurangi liabilitas yang diakui sebesar MU300. Hasil neto
yang terjadi dibebankan pada laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai sebesar MU300.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan (Bagian 3.3)
B3.3.1

Liabilitas keuangan (atau bagiannya) berakhir jika debitur:
(a)

melepaskan liabilitas tersebut (atau bagiannya) dengan membayar kreditur, umumnya dengan kas,
aset keuangan lain, barang atau jasa; atau

(b)

secara legal dibebaskan dari tanggung jawab utama atas liabilitas tersebut (atau bagiannya), baik melalui
proses hukum maupun oleh kreditur. (Jika debitur telah memberi jaminan penyelesaian, maka
kondisi ini masih dapat terpenuhi).

B3.3.2

Jika penerbit instrumen utang membeli kembali instrumen tersebut, maka utang berakhir meskipun penerbit
merupakan penentu pasar atas instrumen tersebut atau berintensi menjual kembali dalam waktu dekat.

B3.3.3

Pembayaran kepada pihak ketiga, termasuk kepada wali amanat (terkadang disebut “in-substance defeasance”),
tidak dengan sendirinya membebaskan debitur dari tanggung jawab utamanya terhadap kreditur, dalam hal tidak
didukung pembebasan secara legal.

B3.3.4

Jika debitur membayar pihak ketiga untuk mengambil alih liabilitasnya dan memberitahu krediturnya bahwa
pihak ketiga tersebut telah mengambil alih kewajiban utangnya, maka debitur tidak diizinkan untuk
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menghentikan pengakuan liabilitas utang tersebut kecuali jika memenuhi kondisi di paragraf B3.3.1(b). Jika
debitur membayar pihak ketiga untuk mengambil alih liabilitasnya dan memperoleh pembebasan secara
legal dari krediturnya, maka debitur telah mengakhiri utangnya. Akan tetapi, jika debitur setuju untuk
melakukan pembayaran utangnya tersebut kepada pihak ketiga atau langsung pada kreditur orisinal, maka
debitur mengakui timbulnya kewajiban utang yang baru kepada pihak ketiga tersebut.
B3.3.5

Walaupun pembebasan secara legal, baik yang diperoleh melalui pengadilan atau dari kreditur, menyebabkan
suatu liabilitas dihentikan pengakuannya, entitas dapat mengakui timbulnya liabilitas yang baru jika kriteria
penghentian pengakuan di paragraf 3.2.1-3.2.23 tidak terpenuhi atas aset keuangan yang dialihkan. Jika kriteria
tersebut tidak terpenuhi, maka aset alihan tidak dapat dihentikan pengakuannya, dan entitas mengakui
timbulnya liabilitas yang baru terkait dengan aset alihan tersebut.

B3.3.6

Untuk tujuan penerapan paragraf 3.3.2, persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang
didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap fee (imbalan) yang dibayarkan setelah
dikurangi fee yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10%
dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan awal. Dalam menentukan fee
yang dibayarkan setelah dikurangi fee yang diterima, peminjam hanya memasukkan fee yang dibayarkan atau
diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee yang dibayar atau diterima baik peminjam atau
pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

B3.3.6A Jika suatu pertukaran instrumen utang atau modifikasi persyaratan dicatat sebagai suatu pengakhiran, maka
setiap biaya atau fee yang terjadi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas pengakhiran
tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi tersebut tidak dicatat sebagai suatu pengakhiran, maka setiap biaya atau
fee yang terjadi akan menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas dan diamortisasi selama sisa umur liabilitas yang
dimodifikasi tersebut.
B3.3.7

Dalam beberapa kasus, kreditur membebaskan debitur dari kewajibannya saat ini untuk melakukan
pembayaran, tetapi debitur tersebut memberi jaminan kewajiban untuk membayar jika pihak yang mengambil
alih tanggung jawab utama gagal bayar. Dalam situasi ini, debitur:
(a)

mengakui timbulnya liabilitas keuangan baru berdasarkan nilai wajar kewajibannya atas jaminan
tersebut, dan

(b)

mengakui keuntungan atau kerugian berdasarkan selisih antara (i) setiap jumlah yang dibayarkan dan
(ii) jumlah tercatat liabilitas keuangan orisinal dikurangi nilai wajar liabilitas keuangan yang baru.

Klasifikasi (Bab 4)
Klasifikasi aset keuangan (Bagian 4.1)
Model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan
B4.1.1

Paragraf 4.1.1(a) mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan model bisnis
entitas untuk mengelola aset keuangan, kecuali paragraf 4.1.5 diterapkan. Entitas menilai apakah aset
keuangannya memenuhi kondisi di paragraf 4.1.2(a) atau kondisi di paragraf 4.1.2A(a) berdasarkan model
bisnis sebagaimana ditentukan oleh personel manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK i224 Pengungkapan Pihak Berelasi).

B4.1.2

Model bisnis entitas ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola
bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Model bisnis entitas tidak bergantung pada intensi
manajemen untuk instrumen individu. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini bukan merupakan pendekatan
instrumen-per-instrumen untuk klasifikasi dan harus ditentukan pada level gabungan yang lebih tinggi.
Akan tetapi, entitas mungkin memiliki lebih dari satu model bisnis untuk mengelola instrumen keuangan.
Sebagai konsekuensinya, klasifikasi tidak perlu ditentukan pada level entitas pelapor. Sebagai contoh, entitas
dapat memiliki portofolio investasi yang dikelolanya untuk memperoleh arus kas kontraktual dan portofolio
investasi lain yang dikelolanya untuk perdagangan untuk merealisasi perubahan nilai wajar. Serupa dengan hal
tersebut, dalam keadaan tertentu, mungkin tepat untuk memisahkan portofolio aset keuangan ke subportofolio
untuk mencerminkan level di mana entitas mengelola aset keuangan tersebut. Sebagai contoh, hal ini bisa
terjadi jika suatu entitas menerbitkan atau membeli portofolio pinjaman hipotek dan mengelola beberapa pinjaman
dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual dan mengelola pinjaman lain dengan tujuan menjual pinjaman
tersebut.

B4.1.2A Model bisnis entitas mengacu pada bagaimana entitas mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas.
Artinya, model bisnis entitas menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas
kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Sebagai konsekuensinya, penilaian ini tidak dilakukan
atas dasar skenario bahwa entitas tidak memperkirakan untuk terjadi, seperti apa yang disebut skenario “kondisi
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terburuk” atau skenario “kondisi stres”. Sebagai contoh, jika entitas memperkirakan bahwa akan menjual
portofolio aset keuangan tertentu hanya dalam skenario kondisi stres, skenario itu tidak akan memengaruhi
penilaian entitas terhadap model bisnis untuk aset tersebut jika entitas secara wajar memperkirakan bahwa
skenario seperti itu tidak akan terjadi. Jika arus kas direalisasi dengan cara yang berbeda dari yang diperkirakan
entitas pada tanggal entitas menilai model bisnis (sebagai contoh, jika entitas menjual lebih banyak atau lebih
sedikit aset keuangan daripada yang diperkirakan ketika entitas mengklasifikasikan aset), maka tidak
menimbulkan kesalahan pada periode sebelumnya dalam laporan keuangan entitas (lihat PSAK i208 Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan) dan juga tidak mengubah klasifikasi aset keuangan
tersisa yang dimiliki dalam model bisnis (yaitu aset-aset yang entitas akui pada periode sebelumnya dan masih
dimiliki) selama entitas mempertimbangkan semua informasi yang relevan yang tersedia pada saat entitas
membuat penilaian model bisnis. Akan tetapi, ketika entitas menilai model bisnis untuk aset keuangan yang
baru diterbitkan atau baru dibeli, entitas harus mempertimbangkan informasi tentang bagaimana arus kas
direalisasikan di masa lalu, bersama dengan semua informasi yang relevan lainnya.
B4.1.2B Model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan adalah kenyataan dan bukan hanya sebuah asersi. Hal ini
biasanya diobservasi melalui aktivitas yang dilakukan entitas untuk mencapai tujuan dari model bisnis. Entitas
harus menggunakan pertimbangan ketika menilai model bisnis untuk mengelola aset keuangan dan penilaian
tidak ditentukan oleh faktor atau aktivitas tunggal. Sebaliknya, entitas harus mempertimbangkan semua bukti
yang relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Bukti yang relevan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas
pada:
(a)

bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi
dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci entitas;

(b)

risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model
bisnis) dan, khususnya, cara bagaimana risiko tersebut dikelola; dan

(c)

bagaimana manajer bisnis dikompensasi (sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar
dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh)

Model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset dalam rangka untuk memperoleh arus
kas kontraktual
B4.1.2C Aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset untuk memperoleh arus
kas kontraktual dikelola untuk merealisasi arus kas dengan mengumpulkan pembayaran kontraktual selama
umur instrumen. Artinya, entitas mengelola aset yang dikuasai dalam portofolio untuk memperoleh arus kas
kontraktual tertentu (dan bukan mengelola seluruh imbal hasil pada portofolio dengan memiliki dan menjual
aset). Dalam menentukan apakah arus kas akan direalisasikan dengan memperoleh arus kas kontraktual aset
keuangan, maka perlu untuk mempertimbangkan frekuensi, nilai dan waktu penjualan di periode sebelumnya,
alasan bagi penjualan dan ekspektasi tentang aktivitas penjualan di masa depan. Akan tetapi penjualan tersebut
tidak menentukan model bisnis dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah. Sebaliknya,
informasi tentang penjualan masa lalu dan perkiraan tentang penjualan masa depan menyediakan bukti yang
berkaitan dengan bagaimana tujuan tertera entitas untuk mengelola aset keuangan dicapai dan, khususnya,
bagaimana arus kas direalisasikan. Entitas harus mempertimbangkan informasi tentang penjualan masa lalu
dalam konteks alasan bagi penjualan tersebut dan kondisi yang ada pada saat itu dibandingkan dengan kondisi
saat ini.
B4.1.3

Meskipun tujuan dari model bisnis suatu entitas mungkin untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus
kas kontraktual, entitas tidak perlu memiliki semua instrumen tersebut hingga jatuh tempo. Dengan demikian
model bisnis suatu entitas dapat untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual bahkan
jika penjualan aset keuangan terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi di masa depan.

B4.1.3A Model bisnis mungkin untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual bahkan jika entitas
menjual aset keuangan ketika ada peningkatan risiko kredit aset. Untuk menentukan apakah telah terjadi
peningkatan risiko kredit aset, entitas mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi
perkiraan masa depan (forward-looking). Terlepas dari frekuensi dan nilai tersebut, penjualan yang dikarenakan
peningkatan risiko kredit aset tidak inkonsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset
keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual karena kualitas kredit aset keuangan berhubungan dengan
kemampuan entitas untuk memperoleh arus kas kontraktual. Aktivitas manajemen risiko kredit yang ditujukan
untuk meminimalkan kerugian kredit potensial dikarenakan penurunan kualitas pinjaman merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari model bisnis tersebut. Menjual aset keuangan karena tidak lagi memenuhi kriteria
kredit yang diatur dalam kebijakan investasi yang didokumentasikan entitas adalah contoh dari penjualan yang
telah terjadi dikarenakan peningkatan risiko kredit. Akan tetapi, dengan tidak adanya kebijakan tersebut, entitas
dapat menunjukkan dengan cara lain bahwa penjualan terjadi karena peningkatan risiko kredit.
B4.1.3B Penjualan yang terjadi karena alasan lain, seperti penjualan yang dilakukan untuk mengelola risiko konsentrasi
kredit (tanpa peningkatan risiko kredit aset), dapat dipandang konsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk
memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual. Secara khusus, penjualan tersebut dapat

© Ikatan Akuntan Indonesia

57

PSAK i109
dipandang konsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus
kas kontraktual jika penjualan tersebut tidak sering (meskipun signifikan dalam nilai) atau tidak signifikan
dalam nilai baik secara individu maupun secara gabungan (bahkan jika sering). Jika jumlah yang lebih dari
tidak sering dari penjualan tersebut berasal dari suatu portofolio dan nilai penjualan tersebut lebih dari tidak
signifikan (baik secara individu atau gabungan), entitas perlu menilai apakah dan bagaimana penjualan
tersebut konsisten dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual. Kondisi bahwa penjualan aset keuangan
yang disyaratkan oleh pihak ketiga atau yang merupakan diskresi entitas tidak relevan dalam penilaian ini.
Peningkatan frekuensi atau nilai penjualan dalam periode tertentu tidak selalu inkonsisten dengan tujuan untuk
memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual, jika entitas dapat menjelaskan alasan atas
penjualan tersebut dan menunjukkan mengapa penjualan tersebut tidak mencerminkan perubahan dalam model
bisnis entitas. Selanjutnya, penjualan dapat dipandang konsisten dengan tujuan memiliki aset keuangan untuk
memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan dilakukan mendekati jatuh tempo dari aset keuangan dan hasil
dari penjualan mendekati perolehan arus kas kontraktual yang tersisa.
B4.1.4

Berikut ini adalah contoh ketika tujuan model bisnis entitas mungkin untuk memiliki aset keuangan untuk
memperoleh arus kas kontraktual. Daftar ini bukan merupakan daftar yang komprehensif. Selanjutnya,
contoh-contoh tersebut tidak dimaksudkan untuk membahas semua faktor yang mungkin relevan atau
menentukan secara relatif seberapa penting faktor-faktor tersebut dalam penilaian model bisnis suatu entitas.

Contoh

Analisis

Contoh 1

Meskipun entitas mempertimbangkan, diantara
informasi lain, nilai wajar aset keuangan dari sudut
pandang likuiditas (yaitu jumlah kas yang akan
direalisasi jika entitas perlu untuk menjual aset),
tujuan entitas adalah untuk memiliki aset
keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual.
Penjualan tidak akan bertentangan dengan tujuan
tersebut jika penjualan tersebut sebagai akibat dari
peningkatan risiko kredit aset, sebagai contoh jika
aset tersebut tidak lagi memenuhi kriteria kredit
yang diatur dalam kebijakan investasi yang
didokumentasikan entitas. Penjualan tidak
berulang sebagai akibat dari kebutuhan pendanaan
yang tidak terantisipasi (contohnya dalam
skenario kondisi stres) juga tidak akan
bertentangan dengan tujuan tersebut, meskipun
penjualan tersebut signifikan dalam nilai.

Suatu entitas memiliki investasi untuk
memperoleh arus kas kontraktual. Kebutuhan
pendanaan entitas dapat diperkirakan dan jatuh tempo
aset keuangan sesuai dengan estimasi kebutuhan
pendanaan entitas.
Entitas melakukan aktivitas manajemen risiko
kredit dengan tujuan meminimalkan kerugian
kredit. Di masa lalu, penjualan biasanya terjadi
ketika risiko kredit aset keuangan telah meningkat
sehingga aset tersebut tidak lagi memenuhi
kriteria kredit yang diatur dalam kebijakan
investasi yang didokumentasikan entitas. Sebagai
tambahan, penjualan tidak berulang terjadi sebagai
akibat dari kebutuhan pendanaan yang tidak
terantisipasi.
Laporan ke personel manajemen kunci difokuskan
pada kualitas kredit dari aset keuangan dan imbal
hasil kontraktual. Entitas juga memonitor nilai wajar
dari aset keuangan, diantara informasi lain.
Contoh 2

Model bisnis entitas adalah untuk membeli
portofolio aset keuangan, seperti pinjaman.
Portofolio tersebut mungkin termasuk atau tidak
termasuk aset keuangan yang memburuk.
Jika pembayaran pinjaman tidak tepat waktu,
entitas mencoba untuk merealisasi arus kas
kontraktual melalui berbagai macam cara sebagai
contoh, dengan menghubungi debitur melalui
surat, telepon atau metode lain. Tujuan entitas
adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual dan
entitas tidak mengelola pinjaman dalam portofolio
ini dengan tujuan merealisasi arus kas dengan
menjualnya.

Tujuan dari model bisnis entitas adalah untuk
memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus
kas kontraktual.
Analisis yang sama akan berlaku meskipun entitas
tidak memperkirakan untuk menerima s emu a ar us
kas kontraktual (contohnya beberapa aset
keuangan yang memburuk pada pengakuan awal).
Lebih jauh , kenya taa n bahwa entitas
menyepakati derivatif untuk memodifikasi arus
kas portofolio tidak dengan sendirinya mengubah
model bisnis entitas.

Pada beberapa kasus, entitas melakukan interest rate
swap untuk mengubah suku bunga pada aset
keuangan tertentu di dalam portofolio dari suku
bunga mengambang ke suku bunga tetap.
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Contoh

Analisis

Contoh 3

Kelompok usaha konsolidasian memberikan
pinjaman dengan tujuan memilikinya untuk
memperoleh arus kas kontraktual.

Entitas mempunyai model bisnis dengan tujuan
memberikan pinjaman ke pelanggan dan
selanjutnya menjual pinjaman tersebut untuk
kendaraan sekuritisasi. Kendaraan sekuritisasi
tersebut menerbitkan instrumen untuk investor.
Entitas pemberi pinjaman mengendalikan
kendaraan sekuritisasi dan mengonsolidasinya.
Kendaraan sekuritisasi memperoleh arus kas
kontraktual dari pinjaman dan meneruskannya
kepada investor.

Akan tetapi, entitas pemberi pinja m a n
mempunyai tujuan merealisasi arus kas pada
portofolio pinjaman dengan menjual pinjaman
tersebut kepada kendaraan sekuritisasi, maka untuk
tujuan laporan keuangan tersendiri tidak akan
dipertimbangkan untuk mengelola portofolio ini
untuk memperoleh arus kas kontraktual.

Dalam contoh ini diasumsikan bahwa pinjaman tetap
diakui dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian karena pinjaman tersebut tidak
dihentikan pengakuannya oleh kendaraan
sekuritisasi.
Contoh 4

Institusi keuangan memiliki aset keuangan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas dalam skenario
“kondisi stres” (contohnya penarikan tinggi dana
pihak ketiga bank). Entitas tidak mengantisipasi
menjual aset ini kecuali dalam skenario tersebut.
Entitas memonitor kualitas kredit suatu aset
keuangan dan tujuan entitas dalam mengelola aset
keuangan adalah untuk memperoleh arus kas
kontraktual. Entitas mengevaluasi kinerja aset
berdasarkan pendapatan bunga diterima dan
kerugian kredit yang direalisasi.
Akan tetapi, entitas juga memonitor nilai wajar dari
aset keuangan dari perspektif likuiditas untuk
memastikan bahwa jumlah kas yang akan
direalisasi jika entitas perlu menjual aset dalam
skenario kondisi stres akan mencukupi kebutuhan
likuiditas entitas. Secara berkala, entitas
melakukan p enjua lan yang tidak signifikan
dalam nilai untuk menunjukkan likuiditas.

Tujuan dari model bisnis entitas adalah untuk
memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus
kas kontraktual.
Analisis ini tidak akan berubah meskipun dalam
skenario kondisi stres sebelumnya entitas
melakukan penjualan dalam jumlah yang signifikan
untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Serupa
dengan hal tersebut, aktivitas penjualan berulang
yang tidak signifikan dalam nilai tidak inkonsisten
dengan model bisnis untuk memiliki aset keuangan
untuk memperoleh arus kas kontraktual.
Sebaliknya, jika entitas memiliki aset keuangan
untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari- hari
dan memenuhi tujuan tersebut melibatkan penjualan
berulang yang signifikan dalam nilai, tujuan dari
model bisnis entitas bukan untuk memiliki aset
keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual.
Serupa dengan hal tersebut, jika entitas
disyaratkan oleh regulator untuk secara rutin
menjual aset keuangan untuk menunjukan bahwa
aset tersebut likuid, dan nilai penjualan aset tersebut
signifikan, maka model bisnis entitas bukan untuk
memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas
kontraktual. Kondisi bahwa penjualan aset keuangan
yang disyaratkan oleh pihak ketiga atau yang
merupakan diskresi entitas tidak relevan dalam
penilaian ini.

Model bisnis yang tujuannya tercapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan
menjual aset keuangan
B4.1.4A Entitas dapat mengusai aset keuangan dalam model bisnis yang tujuannya tercapai dengan memperoleh arus kas
kontraktual dan menjual aset keuangan. Dalam model bisnis jenis ini, personel manajemen kunci entitas telah
membuat keputusan bahwa memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan model bisnis. Ada berbagai tujuan yang mungkin konsisten dengan
model bisnis jenis ini. Sebagai contoh, tujuan dari model bisnis mungkin untuk mengelola kebutuhan likuiditas
sehari-hari, untuk menjaga profil imbal hasil bunga tertentu atau untuk mencocokkan durasi aset keuangan
dengan durasi liabilitas yang didanai oleh aset tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas akan
memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.
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B4.1.4B Dibandingkan dengan model bisnis yang bertujuan memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas
kontraktual, model bisnis ini biasanya akan melibatkan frekuensi dan nilai penjualan yang lebih besar. Hal ini
dikarenakan menjual aset keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan model
bisnis dan tidak hanya insidental untuk mencapainya. Akan tetapi, tidak ada ambang batas untuk frekuensi atau
nilai penjualan yang harus terjadi dalam model bisnis ini karena memperoleh arus kas kontraktual dan menjual
aset keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuannya.
B4.1.4C Berikut ini adalah contoh ketika tujuan dari model bisnis entitas dapat dicapai dengan memperoleh arus kas
kontraktual dan menjual aset keuangan. Daftar ini bukan merupakan daftar yang komprehensif. Selanjutnya,
contoh-contoh berikut tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan semua faktor yang mungkin relevan atau
menentukan secara relatif seberapa penting faktor-faktor tersebut dalam penilaian model bisnis suatu entitas.

Contoh

Analisis

Contoh 5

Tujuan dari model bisnis tercapai dengan cara
memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset
keuangan. Entitas akan membuat keputusan secara
berkesinambungan tentang apakah memperoleh
arus kas kontraktual atau menjual aset keuangan
akan memaksimalkan imbal hasil pada portofolio
hingga kebutuhan untuk kas yang diinvestasikan
timbul.

Entitas mengantisipasi pengeluaran modal untuk
beberapa tahun. Entitas menginvestasikan
kelebihan kasnya dalam aset keuangan jangka
pendek dan panjang sehingga dapat mendanai
pengeluaran ketika kebutuhan timbul. Kebanyakan
aset keuangan memiliki umur kontraktual yang
melebihi periode investasi yang diantisipasi entitas.
Entitas akan memiliki aset keuangan untuk
memperoleh arus kas kontraktual dan, ketika
kesempatan muncul, entitas akan menjual aset
keuangan untuk menginvestasikan kembali kas
dalam aset keuangan dengan imbal hasil yang lebih
tinggi.
Manajer yang bertanggung jawab atas portofolio
tersebut memperoleh remunerasi berdasarkan
seluruh imbal hasil yang dihasilkan oleh portofolio.

Contoh 6

Institusi keuangan memiliki aset keuangan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. Entitas
berupaya untuk meminimalkan biaya untuk
mengelola kebutuhan likuiditas tersebut dan oleh
karena itu secara aktif mengelola imbal hasil pada
portofolio. Imbal hasil tersebut terdiri dari
perolehan pembayaran kontraktual serta
keuntungan dan kerugian dari penjualan aset
keuangan.

Sebaliknya, pertimbangkan entitas yang
mengantisipasi arus kas keluar dalam lima tahun
untuk mendanai pengeluaran modal dan
menginvestasikan kelebihan kas dalam aset
keuangan jangka pendek. Ketika investasi jatuh
tempo, entitas menginvestasikan kembali kas
dalam aset keuangan jangka pendek baru. Entitas
mempertahankan strategi ini sampai dana
dibutuhkan, yaitu pada waktu entitas menggunakan
hasil investasi dari aset keuangan yang jatuh tempo
untuk mendanai pengeluaran modal. Hanya
penjualan yang tidak signifikan dalam nilai yaitu
terjadi sebelum jatuh tempo (kecuali ada
peningkatan risiko kredit). Tujuan dari model
bisnis ini adalah untuk memiliki aset keuangan
untuk memperoleh arus kas kontraktual.
Tujuan dari model bisnis adalah untuk
memaksimalkan imbal hasil pada portofolio untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas sehari- hari dan
entitas mencapai tujuan tersebut dengan
memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset
keuangan. Dengan kata lain, memperoleh arus kas
kontraktual dan menjual aset keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai
tujuan model bisnis.

Sebagai akibatnya, entitas memiliki aset keu angan
untuk memperoleh arus kas kontraktual dan menjual
aset keuangan untuk menginvestasikan kembali
pada aset keuangan dengan imbal hasil yang lebih
tinggi atau untuk lebih mencocokan durasi
liabilitasnya. Di masa lalu, strategi ini
mengakibatkan aktivitas penjualan berulang dan
penjualan tersebut signifikan dalam nilai. Aktivitas
ini diperkirakan untuk berlanjut di masa depan.
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Contoh

Analisis

Contoh 7

Tujuan dari model bisnis adalah untuk mendanai
liabilitas kontrak asuransi. Untuk mencapai tujuan
ini, entitas memperoleh arus kas kontraktual yang
jatuh tempo dan menjual aset keuangan untuk
mempertahankan profil portofolio aset yang
diinginkan. Dengan demikian memperoleh arus
kas kontraktual dan menjual aset keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk
mencapai tujuan model bisnis.

Asuradur (insurer) memiliki aset keuangan untuk
mendanai liabilitas kontrak asuransi. Asuradur
menggunakan hasil investasi dari arus kas
kontraktual pada aset keuangan untuk menyelesaikan
liabilitas kontrak asuransi yang jatuh tempo. Untuk
memastikan bahwa arus kas kontraktual pada aset
keuangan cukup untuk menyelesaikan liabilitas
tersebut, asuradur melakukan aktivitas
pembelian dan penjualan yang signifikan secara
regular untuk menyeimbangkan kembali portofolio
aset dan untuk memenuhi kebutuhan arus kas
yang timbul.

Model bisnis lainnya
B4.1.5

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika aset keuangan tersebut tidak dimiliki dalam model
bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual atau dalam model bisnis yang
tujuannya dicapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (tetapi lihat juga paragraf
5.7.5). Suatu model bisnis yang mengakibatkan pengukuran pada nilai wajar melalui laba rugi adalah suatu model
bisnis di mana entitas mengelola aset keuangan dengan tujuan merealisasikan arus kas melalui penjualan aset.
Entitas membuat keputusan berdasarkan nilai wajar aset dan mengelola aset untuk merealisasi nilai wajar
tersebut. Dalam kasus ini, tujuan entitas biasanya akan mengakibatkan pembelian dan penjualan aktif. Meskipun
entitas akan memperoleh arus kas kontraktual sementara memiliki aset keuangan, tujuan dari model bisnis tersebut
tidak tercapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Hal ini karena perolehan arus
kas kontraktual bukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan model bisnis; sebaliknya,
insidental dengan itu.

B4.1.6

Portofolio aset keuangan yang dikelola dan yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar
(sebagaimana dideskripsikan di paragraf 4.2.2(b)) yang tidak dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual
atau tidak dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Entitas terutama fokus pada
informasi nilai wajar dan menggunakan informasi tersebut untuk menilai kinerja aset dan untuk membuat
keputusan. Sebagai tambahan, portofolio aset keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan
tidak dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual atau dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual
dan menjual aset keuangan. Untuk portofolio tersebut, perolehan arus kas kontraktual hanya insidental untuk
mencapai tujuan model bisnis. Sebagai konsekuensinya, portofolio aset keuangan tersebut harus diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi.

Arus Kas Kontraktual yang Semata dari Pembayaran Pokok dan Bunga (Solely
Payments of Principal and Interest) dari Jumlah Pokok Terutang
B4.1.7

Paragraf 4.1.1(b) mensyaratkan suatu entitas untuk mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan
karakteristik arus kas kontraktual jika aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki
aset untuk memperoleh arus kas kontraktual atau dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan
memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, kecuali paragraf 4.1.5 diterapkan. Untuk
melakukannya, kondisi di paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b) mensyaratkan entitas untuk menentukan apakah arus
kas kontraktual aset adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

B4.1.7A Arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang konsisten
dengan pengaturan peminjaman standar. Dalam pengaturan peminjaman standar, imbalan untuk nilai waktu atas
uang (lihat paragraf B4.1.9A-B4.1.9E) dan risiko kredit biasanya unsur yang paling signifikan dari bunga. Akan
tetapi, dalam pengaturan tersebut, bunga dapat juga termasuk imbalan untuk risiko peminjaman standar lainnya
(sebagai contoh, risiko likuiditas) dan biaya-biaya (sebagai contoh, biaya administrasi) terkait dengan memiliki
aset keuangan untuk periode waktu tertentu. Sebagai tambahan, bunga dapat mencakup marjin laba yang
konsisten dengan pengaturan peminjaman standar. Dalam keadaan ekonomi yang ekstrim, bunga bisa menjadi
negatif jika, sebagai contoh, pemegang aset keuangan baik secara eksplisit maupun implisit membayar deposit
uang untuk jangka waktu tertentu (dan fee (imbalan) tersebut melebihi imbalan yang diterima pemegang dari
nilai waktu atas uang, risiko kredit dan risiko dan biaya peminjaman standar lainnya). Akan tetapi, persyaratan
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kontraktual yang menimbulkan eksposur risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak
berhubungan dengan pengaturan peminjaman standar, seperti eksposur perubahan harga ekuitas atau harga
komoditas, tidak menghasilkan arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang. Suatu aset keuangan yang diterbitkan atau dibeli dapat menjadi pengaturan peminjaman
standar terlepas dari apakah aset keuangan tersebut merupakan pinjaman dalam bentuk legalnya.
B4.1.7B Sesuai dengan paragraf 4.1.3(a), jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan
awal. Akan tetapi jumlah pokok dapat berubah selama umur aset keuangan (sebagai contoh, jika ada pelunasan
jumlah pokok).
B4.1.8

Entitas menilai apakah arus kas kontraktual merupakan semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah
pokok terutang untuk mata uang di mana aset keuangan didenominasikan.

B4.1.9

Leverage merupakan karakteristik arus kas kontraktual dari beberapa aset keuangan. Leverage meningkatkan
variabilitas arus kas kontraktual dengan hasil bahwa leverage tidak memiliki karakteristik ekonomi dari bunga.
Kontrak opsi yang berdiri sendiri, forward dan swap adalah contoh dari aset keuangan yang mencakup leverage
tersebut. Dengan demikian, kontrak tersebut tidak memenuhi kondisi di paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b) dan
selanjutnya tidak dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain.

Imbalan untuk nilai waktu atas uang
B4.1.9A Nilai waktu atas uang adalah unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu. Artinya, elemen
nilai waktu atas uang tidak memberikan imbalan untuk risiko atau biaya lain yang terkait dengan kepemilikan
aset keuangan. Untuk menilai apakah elemen tersebut memberikan imbalan hanya karena berlalunya waktu,
entitas melakukan penilaian dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang di mana aset
keuangan didenominasikan dan periode ketika suku bunga ditetapkan.
B4.1.9B Akan tetapi, dalam beberapa kasus, elemen nilai waktu atas uang dapat dimodifikasi (yaitu tidak sempurna).
Kasus tersebut akan terjadi, sebagai contoh, jika suku bunga aset keuangan ditetapkan ulang secara berkala tetapi
frekuensi penetapan ulang tidak cocok dengan tenor suku bunga (sebagai contoh, suku bunga ditetapkan ulang
setiap bulan dengan suku bunga satu tahun) atau jika suku bunga aset keuangan ini ditetapkan ulang secara
berkala dengan rata-rata suku bunga jangka pendek dan jangka panjang tertentu. Dalam kasus tersebut, entitas
harus menilai modifikasi untuk menentukan apakah arus kas kontraktual mewakili semata dari pembayaran
pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Dalam keadaan tertentu, entitas mungkin dapat membuat
penentuan dengan melakukan penilaian kualitatif dari elemen nilai waktu atas uang sedangkan, dalam situasi
lain, mungkin perlu untuk melakukan penilaian kuantitatif.
B4.1.9C Ketika menilai elemen nilai waktu atas uang yang dimodifikasi, tujuannya adalah untuk menentukan
seberapa arus kas kontraktual (tidak didiskonto) berbeda dari arus kas (tidak didiskonto) yang akan timbul jika
elemen nilai waktu atas uang tidak dimodifikasi (arus kas acuan). Sebagai contoh, jika aset keuangan yang
sedang dinilai mengandung suku bunga variabel yang ditetapkan ulang setiap bulan dengan suku bunga satu
tahun, entitas akan membandingkan aset keuangan tersebut dengan instrumen keuangan yang memiliki
persyaratan kontraktual identik dan risiko kredit identik kecuali suku bunga variabelnya ditetapkan ulang setiap
bulan dengan suku bunga satu bulan. Jika elemen nilai waktu atas uang yang dimodifikasi dapat mengakibatkan
arus kas kontraktual (tidak didiskonto) yang berbeda secara signifikan dari arus kas acuan (tidak didiskonto),
maka aset keuangan tidak memenuhi kondisi di paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b). Untuk membuat penentuan ini,
entitas harus mempertimbangkan dampak dari elemen nilai waktu atas uang yang dimodifikasi dalam setiap
periode pelaporan dan secara kumulatif selama umur instrumen keuangan. Alasan penetapan suku bunga tersebut
tidak relevan dalam analisis. Jika sudah jelas, dengan sedikit atau tanpa melakukan analisis, bahwa arus kas
kontraktual (tidak didiskonto) pada aset keuangan yang sedang dinilai dapat (atau tidak dapat) secara signifikan
berbeda dari arus kas acuan (tidak didiskonto), entitas tidak perlu melakukan penilaian secara rinci.
B4.1.9D Ketika menilai elemen dari nilai waktu atas uang yang dimodifikasi, suatu entitas harus mempertimbangkan
faktor-faktor yang dapat memengaruhi arus kas kontraktual masa depan. Sebagai contoh, jika suatu entitas
menilai obligasi dengan jangka waktu lima tahun dan suku bunga variabel ditetapkan ulang setiap enam bulan
dengan suku bunga lima tahun, entitas tidak dapat menyimpulkan bahwa arus kas kontraktual yang semata dari
pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang hanya karena kurva suku bunga pada saat penilaian
adalah sedemikian rupa sehingga perbedaan antara suku bunga lima tahun dan suku bunga enam bulan tidak
signifikan. Sebaliknya, entitas juga harus mempertimbangkan apakah hubungan antara suku bunga lima tahun
dan suku bunga enam bulan dapat berubah selama umur instrumen sehingga arus kas kontraktual (tidak
didiskonto) selama umur instrumen tersebut dapat berbeda secara signifikan dari arus kas acuan (tidak
didiskonto). Akan tetapi, suatu entitas harus mempertimbangkan hanya skenario yang cukup mungkin terjadi dan
bukan setiap skenario yang mungkin terjadi. Jika suatu entitas menyimpulkan bahwa arus kas kontraktual (tidak
didiskonto) dapat berbeda secara signifikan dari arus kas acuan (tidak didiskonto), maka aset keuangan tidak
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memenuhi kondisi di paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b) dan oleh karena itu tidak dapat diukur pada biaya
perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
B4.1.9E Dalam beberapa yurisdiksi, pemerintah atau pihak regulator menetapkan suku bunga. Sebagai contoh,
peraturan pemerintah atas suku bunga tersebut dapat menjadi bagian dari kebijakan makroekonomi yang luas
atau mungkin diperkenalkan untuk mendorong entitas untuk berinvestasi di sektor ekonomi tertentu. Dalam
beberapa kasus ini, tujuan dari elemen nilai waktu atas uang tidak memberikan imbalan hanya karena
berlalunya waktu. Akan tetapi, meskipun paragraf B4.1.9A-B4.1.9D, suku bunga yang diregulasi dianggap
sebagai proxy untuk elemen dari nilai waktu atas uang untuk tujuan menerapkan kondisi di paragraf 4.1.2(b)
dan 4.1.2A(b) jika suku bunga yang diregulasi memberikan imbalan yang konsisten dengan berlalunya waktu dan
tidak memberikan eksposur untuk risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak konsisten
dengan pengaturan peminjaman standar.

Persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual
B4.1.1

Jika aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas
kontraktual (sebagai contoh, jika aset tersebut dapat dibayar di muka sebelum jatuh tempo atau memiliki
jangka waktu dapat diperpanjang), entitas harus menentukan apakah arus kas kontraktual yang dihasilkan
sepanjang umur instrumen sesuai kontrak, merupakan pembayaran yang semata dari pembayaran pokok dan
bunga dari jumlah pokok terutang. Untuk membuat penentuan ini, entitas harus menilai arus kas kontraktual
yang dapat timbul baik sebelum, maupun sesudah, perubahan arus kas kontraktual. Entitas mungkin juga perlu
untuk menilai karakteristik dari setiap peristiwa kontinjensi (yaitu pemicu) yang akan mengubah waktu atau
jumlah arus kas kontraktual. Meskipun sifat dari peristiwa kontinjensi itu sendiri bukan merupakan faktor
penentu dalam menilai apakah arus kas kontraktual merupakan semata pembayaran pokok dan bunga, namun hal
tersebut mungkin merupakan suatu indikator. Sebagai contoh, bandingkan antara instrumen keuangan dengan
suku bunga yang ditetapkan ulang ke suku bunga yang lebih tinggi ketika debitur tidak melakukan sejumlah
pembayaran tertentu dengan instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan ulang ke suku bunga
yang lebih tinggi ketika suatu indeks ekuitas mencapai tingkat tertentu. Kemungkinan besar dalam kasus
pertama, arus kas kontraktual selama umur instrumen akan semata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah
pokok terutang karena hubungan antara pembayaran yang belum dilakukan dan peningkatan risiko kredit.
(Lihat juga paragraf B4.1.18.)

B4.1.11 Berikut ini adalah contoh dari persyaratan kontraktual yang menghasilkan arus kas kontraktual yang semata dari
pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang:
(a)

suku bunga variabel yang terdiri dari imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit yang terkait
dengan jumlah pokok terutang selama periode waktu tertentu (imbalan untuk risiko kredit dapat
ditentukan hanya pada pengakuan awal, dan dapat ditetapkan) serta risiko dan biaya peminjaman
standar lainnya, termasuk marjin laba;

(b)

persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit (yaitu debitur) untuk membayar di muka instrumen
utang atau mengizinkan pemegang instrumen (yaitu kreditur) untuk menjual kembali instrumen utang
ke penerbit sebelum jatuh tempo dan jumlah percepatan pelunasan secara substansial mencerminkan
jumlah pokok dan bunga yang belum dibayar dari jumlah pokok terutang, yang mungkin termasuk
kompensasi yang wajar untuk penghentian kontrak secara lebih awal; dan

(c)

persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit atau pemegang untuk memperpanjang persyaratan
kontraktual dari instrumen utang (yaitu opsi perpanjangan) dan persyaratan opsi perpanjangan
mengakibatkan arus kas kontraktual selama periode perpanjangan yang semata dari pembayaran
pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang mungkin termasuk tambahan kompensasi yang
wajar untuk perpanjangan kontrak.

B4.1.12 Terlepas paragraf B4.1.10, aset keuangan yang seharusnya memenuhi kondisi dalam paragraf 4.1.2(b) dan
4.1.2A(b) tetapi menjadi tidak memenuhi hanya sebagai akibat dari persyaratan kontraktual yang mengizinkan
(atau mensyaratkan) penerbit untuk membayar di muka instrumen utang atau mengizinkan (atau mensyaratkan)
pemilik untuk menjual kembali instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo, tetap memenuhi syarat untuk
diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (bergantung
pada jika memenuhi persyaratan dalam paragraf 4.1.2(a) atau kondisi pada paragraf 4.1.2A(a)) jika :
(a)

entitas memperoleh atau menerbitkan aset keuangan pada premium atau diskonto dari jumlah par
kontraktual;

(b)

jumlah percepatan pelunasan secara substansial mencerminkan jumlah par kontraktual dan bunga
kontraktual terutang (tetapi belum dibayar), yang mungkin termasuk kompensasi yang wajar untuk
penghentian dini kontrak; dan

(c)

ketika entitas pertama kali mengakui aset keuangan, nilai wajar dari fitur percepatan pelunasan
tidak signifikan.
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B4.1.12A Untuk tujuan penerapan paragraf B4.1.11(b) dan B4.1.12(b), terlepas dari kejadian atau keadaan yang
menyebabkan penghentian dini kontrak, salah satu pihak dapat membayar atau menerima kompensasi yang
wajar untuk penghentian dini kontrak. Sebagai contoh, salah satu pihak dapat membayar atau menerima
kompensasi yang wajar saat memutuskan untuk menghentikan dini kontrak (atau yang menyebabkan
penghentian secara lebih awal terjadi).
B4.1.13 Contoh berikut mengilustrasikan arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang. Daftar ini bukan merupakan daftar yang komprehensif.

Instrumen

Analisis

Instrumen A

Arus kas kontraktual adalah semata dari
pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok
terutang. Mengaitkan pembayaran pokok dan
bunga dari jumlah pokok terutang dengan indeks
inflasi yang tidak memiliki leverage menetapkan
ulang nilai waktu atas uang ke tingkat saat ini.
Dengan kata lain, suku bunga pada instrumen
mencerminkan bunga “nyata”. Dengan demikian,
jumlah bunga adalah imbalan atas nilai waktu atas
uang dari jumlah pokok terutang.

Instrumen A adalah obligasi dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan. Pembayaran pokok dan
bunga dari jumlah pokok terutangdikaitkan dengan
indeks inflasi dari mata uang di mana instrumen
tersebut diterbitkan. Indeks inflasi terkait tidak
memiliki leverage dan jumlah pokok dilindungi.

Akan tetapi, jika pembayaran bunga dikaitkan
dengan variabel lain seperti kinerja debitur
(contohnya laba neto debitur) atau indeks ekuitas,
arus kas kontraktual bukan merupakan pembayaran
pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang
(kecuali kaitan dengan kinerja debitur
mengakibatkan penyesuaian yang hanya
mengompensasi pemilik instrumen untuk
perubahan risiko kredit instrumen, arus kas
kontraktual tersebut adalah semata pembayaran
pokok dan bunga). Hal tersebut karena arus kas
kontraktual mencerminkan imbal hasil yang
tidak konsisten dengan p engaturan p eminj am
an s t an d ar (li h at paragraf B4.1.7A).
Instrumen B

Instrumen B adalah instrumen suku bunga variabel
dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan yang
mengizinkan peminjam untuk memilih suku
bunga pasar secara berkesinambungan. Sebagai
contoh, pada setiap tanggal penetapan ulang suku
bunga, peminjam dapat memilih untuk membayar
LIBOR tiga bulan untuk jangka waktu tiga bulan
atau LIBOR satu bulan untuk jangka waktu satu
bulan.

Arus kas kontraktual adalah semata dari
pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok
terutang selama bunga yang dibayar s elama
umur instr umen mencer minkan imbalan dari
nilai waktu atas uang, untuk risiko kredit terkait
dengan instrumen dan untuk risiko dan biaya
peminjaman standar lainnya, demikian juga
marjin laba (lihat paragraf B4.1.7A). Kenyataan
bahwa suku bunga LIB OR ditet apkan ulang
selama umur instrumen tidak dengan sendirinya
mendiskualifikasikan instrumen.
Akan tetapi, jika peminjam dapat memilih untuk
membayar suku bunga satu bulan yang ditetapkan
ulang setiap tiga bulan, suku bunga ditetapkan ulang
dengan frekuensi yang tidak sesuai dengan tenor
suku bunga. Sebagai konsekuensinya, elemen
dari nilai waktu atas uang dimodifikasi. Serupa
dengan hal tersebut, jika instrumen memiliki suku
bunga kontraktual berdasarkan jangka waktu yang
dapat melebihi sisa umur instrumen (sebagai contoh,
jika instrumen yang jatuh tempo dalam lima tahun
membayar suku bunga variabel yang ditetapkan
ulang secara berkala tetapi selalu mewakili jatuh
tempo dalam lima tahun), elemen dari nilai waktu atas
uang dimodifikasi. Hal tersebut karena utang bunga
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Instrumen

Analisis

dalam setiap periode tidak dikaitkan dengan periode
bunga.
Dalam kasus tersebut, entitas harus menilai secara
kualitatif atau kuantitatif arus kas kontraktual
teh adap instrumen yang identik dalam segala hal
kecuali tenor suku bunga sesuai dengan periode
bunga untuk menentukan jika arus kas adalah
semata dari pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang. (Tetapi lihat paragraf
B4.1.9E untuk panduan atas suku bunga yang
diregulasi).
Sebagai contoh, dalam menilai obligasi dengan
jangka waktu lima tahun yang membayar suku
bunga variabel yang ditetapkan ulang setiap enam
bulan tetapi selalu mencerminkan jatuh tempo
dalam lima tahun, entitas mempertimbangkan arus
kas kontraktual pada instrumen yang ditetapkan
ulang setiap enam bulan dengan suku bunga enam
bulan yang identik.
Analisis yang sama akan diterapkan jika peminjam
dapat memilih antara berbagai macam suku bunga
yang dipublikasikan pemberi pinjaman (contohnya
peminjam dapat memilih antara suku bunga
variabel satu bulan yang dipublikasikan pemberi
pinjaman dan suku bunga variabel tiga bulan yang
dipublikasikan pemberi pinjaman).
Instrumen C

Arus kas kontraktual atas:

Instrumen C adalah obligasi dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan dan membayar suku bunga
pasar variabel. Suku bunga variabel itu dibatasi.

(a)

instrumen yang memiliki suku bunga
tetap dan

(b)

instrumen yang memiliki suku bunga
variabel

adalah pembayaran pokok dan bunga dari jumlah
pokok terutang selama bunga mencerminkan
imbalan untuk nilai waktu atas uang, untuk risiko
kredit terkait dengan instrumen selama umur
instrumen dan untuk risiko dan biaya peminjaman
standar lainnya, demikian juga marjin laba. (Lihat
paragraf B4.1.7A).
Sebagai konsekuensinya, instrumen yang m er up
a ka n ga bun ga n d a r i (a) d a n (b) (contohnya
obligasi dengan interest rate cap) dapat memiliki
arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan
bunga dari jumlah pokok terutang. Persyaratan
kontraktual tersebut dapat mengurangi variabilitas
arus kas dengan menentukan batas pada suku bunga
variabel (contohnya interest rate cap atau floor) atau
meningkatkan variabilitas arus kas karena suku bunga
tetap menjadi suku bunga variabel.
Instrumen D

Instrumen D adalah full recourse loan dan dijamin
dengan agunan.
Instrumen E

Instrumen E diterbitkan oleh bank yang
diregulasi dan memiliki tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan. Instrumen membayar suku bunga tetap

Kenyataan bahwa full recourse loan beragunan tidak
dengan sendirinya memengaruhi analisis atas apakah
arus kas kontraktual yang semata pembayaran
pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
Pemegang akan menganalisis persyaratan
kontraktual dari instrumen keuangan untuk
menentukan apakah persyaratan tersebut
menimbulkan peningkatan arus kas yang semata
dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok
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Instrumen

Analisis

dan semua arus kas kontraktual bukan diskresi.

terutang dan dengan demikian konsisten dengan
pengaturan peminjaman standar.

Akan
tetapi,
penerbit bergantung
pada
perundang-undangan yang mengizinkan atau
mensyaratkan Otoritas Penyelamatan Keuangan
Nasional untuk membebankan kerugian kepada
pemili k instrumenter tentu, termasuk instrumen
E, dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh,
Otoritas Penyelamatan Keuangan Nasional memiliki
kuasa untuk p engurangan jumlah parInstrumen
E atau untuk mengkonversi instrumen tersebut
menjadi saham biasa penerbit dengan jumlah yang
telah ditetapkan jika Otoritas Penyelamatan Keuangan
Nasional menentukan bahwa penerbit mengalami
kesulitan keuangan signifikan, memerlukan
tambahan permodalan yang dipersyaratkan regulator
atau “bangkrut”.

Analisis tersebut tidak akan mempertimbangkan
pembayaran yang timbul sebagai akibat dari
kuasa Otoritas
Sebaliknya, arus kas kontraktual yang bukan semata
dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah
pokok terutang jika persyaratan kontraktual dari
instrumen keuangan mengizinkan atau mensyaratkan
penerbit atau entitas lain untuk membebankan
kerugian pada pemegang (contohnya dengan
menurunkan jumlah p ar atau dengan
mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham
biasa penerbit dengan jumlah yang telah ditetapkan)
selama persyaratan kontraktual tersebut sah,
meskipun probabilitas kecil bahwa kerugian tersebut
akan dibebankan.

B4.1.14 Contoh berikut menggambarkan arus kas kontraktual yang tidak semata dari pembayaran pokok dan bunga
dari jumlah pokok terutang. Daftar ini bukan merupakan daftar yang komprehensif.

Instrumen

Analisis

Instrumen F

Pemilik akan menganalisis obligasi yang dapat
dikonversi secara utuh.

Instrumen F adalah obligasi yang dapat
dikonver si menjadi instrumen ekuitas penerbit
dengan jumlah yang telah ditetapkan

Instrumen F

Instrumen G adalah suatu pinjaman yang
membayar inverse floating interest rate (yaitu suku
bunga memiliki hubungan terbalik dengan suku
bunga pasar).
Instrumen H

Instrumen H adalah instrumen perpetual tetapi
penerbit dapat membeli instrumen setiap saat dan
membayar pemegang jumlah par ditambah bunga
terutang jatuh tempo.
Instrumen H membayar suku bunga pasar tet api
pembayaran bunga tidak d ap at dilakukan kecuali
penerbit dapat tetap sanggup membayar utangnya
segera setelah itu.
Bunga tangguhan
tambahan.

tidak

mengakui

bunga

Arus kas kontraktual bukan merupakan
pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok
terutang karena persyaratan tersebut m en
cerminkan imbal hasil yang tidak konsisten
dengan pengaturan peminjaman standar (lihat
paragraf B4.1.7A); yaitu imbal hasil terkait dengan
nilai ekuitas penerbit.

Arus kas kontraktual yang tidak semata
pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok te
Jumlah bunga bukan merupakan imbalan atas nilai
waktu atas uang dari jumlah pokok terutang.
rutang.
Arus kas kontraktual bukan merupakan
pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok
terutang. Hal itu karena penerbit mungkin
disyaratkan untuk menangguhkan pembayaran
bunga dan bunga tambahan tidak mengakui
jumlah bunga tangguhan tersebut. Sebagai
akibatnya, jumlah bunga bukan merupakan imbalan
dari nilai waktu atas uang dari jumlah pokok
terutang.
Jika bunga terutang pada jumlah tangguhan, arus kas
kontraktual dapat berupa pembayaran pokok dan
bunga dari jumlah pokok terutang.
Kenyat aan b a hwa Inst r umen H adalah perpetual,
tidak berarti bahwa arus kas kontraktual bukan
merupakan pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang. Sehingga, instrumen
perpetual memiliki opsi perpanjangan berkelanjutan
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(berulang). Opsi tersebut mungkin mengakibatkan
arus kas kontraktual yang merupakan pembayaran
pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang jika
pembayaran bunga adalah wajib dan harus
dibayarkan untuk jangka waktu yang tidak terhingga.
Dan juga, kenyataan bahwa Instrumen H dapat dibeli
kembali bukan berarti bahwa arus kas kontraktual
bukan merupakan pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang kecuali dapat dibeli kembali
pada jumlah yang tidak mencerminkan secara
substansial pembayaran pokok dan bunga terutang
dari jumlah pokok terutang. Meskipun jumlah yang
dapat dibeli kembali termasuk jumlah yang
mengompensasi pemegang secara wajar untuk
penghentian dini instrumen, arus kas kontraktual
dapat merupakan pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang. (Lihat juga paragraf B4.1.12.)

B4.1.15 Dalam beberapa kasus aset keuangan mungkin memiliki arus kas kontraktual yang digambarkan sebagai pokok
dan bunga tetapi arus kas tersebut tidak mewakili pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang
sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf 4.1.2(b), 4.1.2A(b) dan 4.1.3 Pernyataan ini.
B4.1.16 Hal ini mungkin terjadi jika aset keuangan mewakili suatu investasi pada suatu aset atau arus kas tertentu dan
karenanya arus kas kontraktual tidak semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
Sebagai contoh, jika persyaratan kontraktual menetapkan bahwa arus kas dari aset keuangan tersebut meningkat
karena lebih banyak kendaraan bermotor menggunakan jalan tol tertentu, arus kas kontraktual tersebut tidak
konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar. Sebagai akibatnya, instrumen tidak akan memenuhi kondisi di
paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b). Hal ini dapat terjadi ketika klaim kreditur terbatas pada aset tertentu yang dimiliki
debitur atau arus kas dari aset tertentu (misalnya, aset keuangan “non-recourse”).
B4.1.17 Akan tetapi, kenyataan bahwa aset keuangan non-recourse tidak dengan sendirinya menghalangi aset
keuangan tersebut untuk memenuhi kondisi di paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b). Dalam situasi seperti itu,
kreditur disyaratkan untuk menilai (“melihat pada”) aset pendasar atau arus kas tertentu untuk menentukan
apakah arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diklasifikasikan tersebut adalah pembayaran pokok
dan bunga dari jumlah pokok terutang. Jika syarat dari aset keuangan tersebut menghasilkan arus kas lainnya
atau membatasi arus kas dengan cara yang tidak konsisten dengan pembayaran yang mencerminkan pokok dan
bunga, maka aset keuangan tersebut tidak memenuhi kondisi di paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b). Kondisi bahwa
aset pendasar adalah aset keuangan atau aset nonkeuangan tidak dengan sendirinya memengaruhi penilaian ini.
B4.1.18 Karakteristik arus kas kontraktual tidak memengaruhi klasifikasi aset keuangan jika hanya memiliki efek sangat
tidak signifikan (de minimis) pada arus kas kontraktual suatu aset keuangan. Untuk membuat penentuan ini,
suatu entitas harus mempertimbangkan efek yang mungkin terjadi dari karakteristik arus kas kontraktual pada
setiap periode pelaporan dan secara kumulatif selama umur instrumen keuangan. Sebagai tambahan, jika
karakteristik arus kas kontraktual dapat berpengaruh pada arus kas kontraktual yang lebih dari de minimis (baik
dalam periode pelaporan tunggal maupun secara kumulatif ) tetapi karakteristik arus kas tersebut tidak biasa (not
genuine), maka hal tersebut tidak memengaruhi klasifikasi aset keuangan. Karakteristik arus kas dikatakan tidak
biasa (not genuine) jika karakteristik tersebut memengaruhi arus kas kontraktual instrumen hanya ketika terjadi
suatu peristiwa yang sangat langka, sangat tidak normal dan sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi.
B4.1.19 Dalam hampir setiap transaksi pemberian pinjaman, suatu instrumen kreditur diperingkat relatif terhadap
instrumen kreditur lainnya dari debitur tersebut. Suatu instrumen yang bersifat subordinasi terhadap instrumen
lain mungkin memiliki arus kas kontraktual yang merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah
pokok terutang jika tindakan tidak membayar debitur adalah pelanggaran kontrak dan pemegang instrumen
memiliki hak kontraktual atas jumlah pokok dan bunga yang belum dibayarkan meskipun debitur dalam
kondisi pailit. Sebagai contoh, piutang dagang yang peringkat krediturnya adalah kreditur umum tetap memenuhi
kualifikasi pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Hal ini berlaku meskipun debitur
menerbitkan pinjaman beragunan, yang dalam hal terjadi kepailitan akan memberikan pemberi pinjaman
dimaksud prioritas klaim terhadap agunan dibandingkan dengan kreditur umum. Namun hal ini tidak
memengaruhi hak kontraktual dari kreditur umum atas pokok dan jumlah terutang lain yang belum dibayar.
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B4.1.20 Pada beberapa jenis transaksi, penerbit dapat memprioritaskan pembayaran kepada pemegang aset keuangan
menggunakan beberapa instrumen yang terkait secara kontraktual (multiple contractually linked instruments)
yang menghasilkan konsentrasi risiko kredit (tranches). Setiap tranche memiliki peringkat subordinasi yang
menentukan urutan untuk alokasi setiap arus kas yang dihasilkan oleh penerbit kepada tranche tersebut. Dalam
situasi seperti itu, pemegang tranche memiliki hak atas pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok
terutang hanya jika penerbit menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada
tranche yang peringkatnya lebih tinggi.
B4.1.21 Dalam transaksi tersebut, tranche memiliki karakteristik arus kas berupa pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang hanya jika:
(a)

persyaratan kontraktual dari tranche yang dinilai untuk klasifikasi (tanpa memperhatikan kelompok
instrumen keuangan yang menjadi pendasar) menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran
pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (contohnya suku bunga pada tranche tidak terkait dengan
indeks komoditas);

(b)

kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar memiliki karakteristik arus kas sebagaimana
diatur di paragraf B4.1.23 dan B4.1.24; dan

(c)

eksposur terhadap risiko kredit dalam kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar yang
melekat dalam tranche adalah setara dengan atau lebih rendah dari eksposur risiko kredit dari
kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar (sebagai contoh, peringkat kredit tranche yang
dinilai untuk klasifikasi setara dengan atau lebih tinggi dari peringkat kredit yang akan berlaku untuk
tranche tunggal yang didanai kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar).

B4.1.22 Suatu entitas mengevaluasi secara seksama hingga mampu mengidentifikasi kelompok instrumen keuangan
yang menjadi pendasar yang menghasilkan (bukan sekedar menyalurkan) arus kas. Kelompok tersebut
merupakan kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar.
B4.1.23 Kelompok pendasar harus mengandung satu atau lebih instrumen yang memiliki arus kas kontraktual yang semata
dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
B4.1.24 Kelompok instrumen yang menjadi pendasar juga dapat mencakup instrumen yang :
(a)

mengurangi variabilitas arus kas dari instrumen di paragraf B4.1.23 dan, jika dikombinasikan
dengan instrumen di paragraf B4.1.23, menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok
dan bunga dari jumlah pokok terutang (contohnya interest rate cap atau floor atau kontrak yang
mengurangi risiko kredit pada beberapa atau seluruh instrumen di paragraf B4.1.23); atau

(b)

menyelaraskan arus kas dari tranches dengan arus kas dari sekelompok instrumen pendasar di paragraf
B4.1.23 untuk menjelaskan perbedaan dalam dan hanya dalam:
(i)

apakah suku bunga tetap atau mengambang;

(ii)

mata uang dimana arus kas didenominasikan, termasuk inflasi dalam mata uang tersebut;
atau

(iii)

waktu arus kas.

B4.1.25 Jika instrumen dalam kelompok tidak memenuhi kondisi di paragraf B4.1.23 atau paragraf B4.1.24, kondisi di
paragraf B4.1.21(b) tidak terpenuhi. Dalam melakukan penilaian ini, analisis rinci instrumen per instrumen
dari kelompok mungkin tidak diperlukan. Akan tetapi, entitas harus menggunakan pertimbangan dan
melakukan analisis yang cukup untuk menentukan apakah instrumen dalam kelompok memenuhi kondisi di
paragraf B4.1.23-B4.1.24. (Lihat juga paragraf B4.1.18 untuk panduan mengenai karakteristik arus kas
kontraktual yang hanya memiliki efek de minimis.)
B4.1.26 Jika pemilik tidak dapat menilai kondisi di paragraf B4.1.21 pada pengakuan awal, tranche tersebut harus diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi. Jika kelompok instrumen yang menjadi pendasar dapat berubah setelah
pengakuan awal dengan cara sehingga kelompok tersebut mungkin tidak memenuhi kondisi di paragraf
B4.1.23-B4.1.24, maka tranche dimaksud tidak memenuhi kondisi di paragraf B4.1.21 dan harus diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi. Akan tetapi, jika kelompok instrumen yang menjadi pendasar, termasuk
instrumen yang memiliki agunan, yang tidak memenuhi kondisi di paragraf B4.1.23-B4.1.24, maka kemampuan
untuk mengambil alih kepemilikan aset tersebut diabaikan untuk tujuan menerapkan paragraf ini kecuali entitas
memperoleh tranche dengan intensi untuk mengendalikan agunan.
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Opsi untuk Menetapkan Aset Keuangan atau liabilitas Keuangan
untuk Diukur Pada Nilai Wajar Melalui laba Rugi (Bagian 4.1 dan 4.2)
B4.1.27 Bergantung pada kondisi di paragraf 4.1.5 dan 4.2.2, Pernyataan ini mengizinkan entitas untuk menetapkan
aset keuangan, liabilitas keuangan, atau kelompok instrumen keuangan (aset keuangan, liabilitas keuangan,
atau keduanya) untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama hal tersebut menghasilkan informasi
yang lebih relevan.
B4.1.28 Keputusan entitas untuk menetapkan aset keuangan atau liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi serupa dengan pilihan kebijakan akuntansi (walaupun demikian, tidak seperti pilihan
kebijakan akuntansi, hal ini tidak dipersyaratkan untuk diterapkan secara konsisten pada seluruh transaksi yang
serupa). Ketika entitas memiliki pilihan semacam itu, PSAK i208 paragraf 14(b) mensyaratkan kebijakan yang
dipilih untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang
dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas
entitas. Sebagai contoh, dalam hal penetapan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
paragraf 4.2.2 menetapkan dua keadaan jika persyaratan untuk informasi yang lebih relevan terpenuhi. Sejalan
dengan hal tersebut, untuk memilih penetapan tersebut sesuai dengan paragraf 4.2.2, entitas perlu menunjukkan
bahwa penetapan tersebut berada dalam satu atau seluruh dari kedua keadaan tersebut.

Penetapan mengeliminasi atau mengurangi accounting mismatch secara
signifikan
B4.1.29 Pengukuran aset keuangan atau liabilitas keuangan dan klasifikasi dari perubahan nilai yang diakui ditentukan
oleh klasifikasi item dan apakah item tersebut merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan.
Persyaratan tersebut dapat membentuk suatu inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang diistilahkan
sebagai “accounting mismatch”), sebagai contoh, ketika tidak ada penetapan untuk diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi, aset keuangan akan diklasifikasikan selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
dan liabilitas yang entitas pertimbangkan terkait selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi (dengan
perubahan dalam nilai wajar tidak diakui). Dalam keadaan tersebut, entitas mungkin menyimpulkan bahwa
laporan keuangan akan menyajikan informasi yang lebih relevan jika kedua aset dan liabilitas tersebut diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi.
B4.1.30 Contoh-contoh berikut menunjukkan kapan kondisi tersebut dapat terpenuhi. Dalam seluruh kasus, entitas
dapat menggunakan kondisi tersebut untuk menetapkan aset keuangan atau liabilitas keuangan untuk diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi hanya jika dapat memenuhi prinsip di paragraf 4.1.5 atau 4.2.2(a):
(a)

entitas mempunyai liabilitas berdasarkan kontrak asuransi yang pengukurannya
mengikutsertakan informasi terkini (sebagaimana diizinkan oleh PSAK i104 paragraf 24) dan aset
keuangan yang terkait yang akan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau
diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(b)

entitas mempunyai aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya yang menanggung suatu risiko,
seperti risiko suku bunga, dan yang menimbulkan perubahan yang berlawanan dalam nilai wajar yang
cenderung untuk saling hapus satu sama lain. Akan tetapi, hanya beberapa dari instrumen tersebut
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (sebagai contoh, yang merupakan derivatif, atau
diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan). Hal ini dapat juga terjadi dalam hal
persyaratan akuntansi lindung nilai tidak terpenuhi, sebagai contoh karena tidak memenuhi
persyaratan efektivitas lindung nilai di paragraf 6.4.1.

(c)

entitas mempunyai aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya yang menanggung suatu risiko,
seperti risiko suku bunga, yang menimbulkan perubahan yang berlawanan dalam nilai wajar yang
cenderung untuk saling hapus satu sama lain dan tidak ada aset keuangan atau liabilitas keuangan
memenuhi kualifikasi untuk penetapan sebagai instrumen lindung nilai karena tidak diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi. Selanjutnya, tidak diterapkannya akuntansi lindung nilai akan menimbulkan
inkonsistensi yang signifikan dalam pengakuan keuntungan dan kerugian. Sebagai contoh, entitas
membiayai kelompok tertentu dari pinjaman dengan menerbitkan obligasi yang diperdagangkan yang
perubahan pada nilai wajarnya cenderung untuk saling hapus satu sama lain. Sebagai tambahan, jika
entitas secara reguler membeli dan menjual obligasi, tetapi jarang, jika pernah, membeli dan menjual
pinjaman, maka pelaporan pinjaman dan obligasi pada nilai wajar melalui laba rugi mengeliminasi
inkonsistensi pada saat pengakuan keuntungan dan kerugian yang akan dihasilkan dari pengukuran
pada biaya perolehan diamortisasi dan mengakui keuntungan atau kerugian pada saat obligasi dibeli
kembali.

B4.1.31 Dalam kasus seperti yang dideskripsikan di paragraf sebelumnya, untuk penetapan, pada saat pengakuan
awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dapat
mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi dalam pengukuran atau pengakuan dan
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menghasilkan informasi yang lebih relevan. Untuk tujuan praktis, entitas tidak perlu melakukan kontrak
seluruh aset dan liabilitas yang menimbulkan inkonsistensi dalam pengukuran atau pengakuan tepat pada saat
yang sama. Penundaan yang wajar diizinkan sepanjang setiap transaksi ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi pada saat pengakuan awal dan, pada saat itu, setiap transaksi yang tersisa diperkirakan akan
terjadi.
B4.1.32 Hal yang tidak dapat diterima untuk menetapkan hanya beberapa aset keuangan dan liabilitas keuangan yang
menimbulkan inkonsistensi untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika dengan melakukan hal
tersebut, tidak akan mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi dan tidak akan
menghasilkan informasi yang lebih relevan. Akan tetapi, dapat diterima untuk menetapkan hanya beberapa dari
suatu jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang serupa jika dengan melakukan hal tersebut, akan
tercapai pengurangan inkonsistensi yang signifikan (dan kemungkinan pengurangan inkonsistensi yang lebih
besar daripada penetapan yang diizinkan lain). Sebagai contoh, diasumsikan entitas mempunyai sejumlah
liabilitas keuangan yang serupa sebesar MU100 dan sejumlah aset keuangan yang serupa sebesar MU50 tetapi
diukur dengan dasar yang berbeda. Entitas dapat mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran
dengan menetapkan seluruh asetnya untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan
awal, tetapi hanya menetapkan beberapa liabilitasnya untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (sebagai
contoh, liabilitas individual dengan total gabungan bernilai MU45). Akan tetapi, karena penetapan untuk diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi hanya dapat diterapkan pada keseluruhan instrumen keuangan, entitas dalam
contoh ini harus menetapkan satu atau lebih liabilitas secara keseluruhan. Entitas tidak dapat menetapkan hanya
pada suatu komponen dari liabilitas (contohnya perubahan nilai yang diatribusikan pada hanya satu risiko,
seperti perubahan dalam suku bunga acuan) atau suatu proporsi (yaitu persentase) dari suatu liabilitas.

Kelompok Liabilitas Keuangan atau Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
yang Dikelola dan Kinerjanya Dievaluasi Berdasarkan Nilai Wajar
B4.1.33 Entitas dapat mengelola dan mengevaluasi kinerja dari kelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan
liabilitas keuangan sedemikian rupa sehingga pengukuran kelompok tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi
menghasilkan informasi yang lebih relevan. Fokus dari kasus ini adalah pada cara entitas mengelola dan
mengevaluasi kinerja, dan bukan pada sifat dari instrumen keuangan tersebut.
B4.1.34 Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan kondisi tersebut untuk menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi jika memenuhi prinsip di paragraf 4.2.2(b) dan entitas memiliki aset
keuangan dan liabilitas keuangan yang menanggung satu atau lebih risiko dan risiko tersebut dikelola dan
dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan dokumentasi kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas.
Sebagai contoh, entitas yang menerbitkan “produk terstruktur” yang mengandung beberapa derivatif melekat
dan mengelola risiko yang timbul berdasarkan nilai wajar menggunakan campuran instrumen keuangan derivatif
dan nonderivatif.
B4.1.35 Sebagaimana dikemukakan di atas, kondisi tersebut bergantung pada cara entitas mengelola dan mengevaluasi
kinerja dari kelompok instrumen keuangan yang dipertimbangkan. Sejalan dengan hal tersebut, (bergantung
pada persyaratan untuk menetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal) entitas yang
menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi berdasarkan kondisi tersebut,
juga menetapkan seluruh liabilitas keuangan yang dikelola dan dievaluasi bersama yang memenuhi syarat.
B4.1.36 Dokumentasi strategi entitas tidak perlu terlalu ekstensif, tetapi harus cukup untuk menunjukkan kepatuhan
terhadap paragraf 4.2.2(b). Dokumentasi tersebut tidak disyaratkan untuk setiap item secara individual,
tetapi dapat dilakukan berdasarkan portofolio. Sebagai contoh, jika sistem manajemen kinerja untuk suatu
departemen—sesuai persetujuan personel manajemen kunci entitas—menunjukkan secara jelas bahwa kinerja
departemen tersebut dievaluasi berdasarkan basis portofolio, maka tidak ada dokumentasi lebih lanjut yang
disyaratkan untuk menunjukkan kepatuhan sesuai paragraf 4.2.2(b).

Derivatif melekat (Bagian 4.3)
B4.3.1

Jika entitas menjadi salah satu pihak dari kontrak hibrida dengan kontrak utamanya yang bukan merupakan
aset dalam ruang lingkup Pernyataan ini, paragraf 4.3.3 mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi setiap
derivatif melekat tersebut, menilai apakah disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak utamanya dan, untuk
yang disyaratkan untuk dipisahkan, mengukur derivatif pada nilai wajar pada saat pengakuan awal dan
pengukuran selanjutnya pada nilai wajar melalui laba rugi.

B4.3.2

Jika kontrak utama tidak memiliki jatuh tempo yang ditetapkan atau ditentukan sebelumnya dan kontrak tersebut
mewakili kepentingan residual atas aset neto entitas, maka karakteristik dan risiko ekonomik kontrak tersebut
sama dengan yang dimiliki suatu instrumen ekuitas, dan derivatif melekat harus memiliki karakteristik ekuitas
terkait dengan entitas yang sama supaya dapat dianggap berkaitan erat. Jika kontrak utama tersebut bukan
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merupakan instrumen ekuitas dan memenuhi definisi sebagai instrumen keuangan, maka karakteristik dan
risiko ekonomiknya sama dengan yang dimiliki instrumen utang.
B4.3.3

Derivatif melekat nonopsi (seperti forward atau swap melekat) dipisahkan dari kontrak utamanya berdasarkan
persyaratan substantif tertera atau tersirat, sehingga derivatif tersebut memiliki nilai wajar nol pada saat
pengakuan awal. Derivatif melekat berbasis opsi (seperti opsi jual, opsi beli, cap, floor, atau swaption melekat)
dipisahkan dari kontrak utamanya berdasarkan persyaratan tertera dari fitur opsi. Jumlah tercatat awal
instrumen utama sama dengan nilai sisa setelah pemisahan derivatif melekatnya.

B4.3.

Umumnya, beberapa derivatif melekat dalam suatu kontrak hibrida tunggal diperlakukan sebagai derivatif
melekat gabungan tunggal. Akan tetapi, derivatif melekat yang diklasifikasikan sebagai ekuitas (lihat PSAK
i232 Instrumen Keuangan: Penyajian) dicatat secara terpisah dari derivatif yang diklasifikasikan sebagai aset
atau liabilitas. Sebagai tambahan, jika kontrak hibrida memiliki lebih dari satu derivatif melekat dan derivatif
tersebut berkaitan dengan eksposur risiko yang berbeda dan dapat dipisahkan sewaktu-waktu serta independen
antara satu dengan lainnya, maka derivatif tersebut dicatat secara terpisah satu dengan lainnya.

B4.3.5

Karakteristik dan risiko ekonomik derivatif melekat yang tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya
(paragraf 4.3.3(a)) disajikan dalam contoh di bawah ini. Dalam contoh ini, diasumsikan kondisi di paragraf
4.3.3(b) dan (c) telah terpenuhi, dan entitas mencatat derivatif melekat tersebut secara terpisah dari kontrak
utamanya.
(a)

Opsi jual yang melekat pada instrumen yang memungkinkan pemilik untuk mensyaratkan penerbitnya
memperoleh kembali instrumen tersebut dengan sejumlah kas atau aset lain yang nilainya bervariasi
bergantung pada perubahan harga atau indeks dari ekuitas atau komoditas adalah tidak berkaitan erat
dengan instrumen utang utamanya.

(b)

Ketentuan yang bersifat pilihan atau otomatis untuk memperpanjang sisa waktu jatuh tempo instrumen
utang adalah tidak berkaitan erat dengan instrumen utang utamanya, kecuali jika pada saat yang
bersamaan terdapat penyesuaian suku bunga yang sejalan dengan suku bunga pasar pada saat
perpanjangan tersebut dilakukan. Jika entitas menerbitkan instrumen utang dan pemilik instrumen
utang menerbitkan opsi beli atas instrumen utang tersebut kepada pihak ketiga, maka penerbit akan
menganggap opsi beli tersebut sebagai perpanjangan waktu jatuh tempo instrumen utang sepanjang
penerbit dapat disyaratkan untuk berpartisipasi atau memfasilitasi pemasaran kembali instrumen
utang sebagai akibat dari dieksekusinya opsi beli tersebut.

(c)

Bunga terindeks ekuitas atau pembayaran pokok yang melekat pada instrumen utang utama atau pada
kontrak asuransi (jumlah bunga atau pokok diindeks pada nilai instrumen ekuitas) tidak berkaitan erat
dengan instrumen utamanya karena risiko inheren pada instrumen utama dan derivatif melekat
tersebut tidak sama.

(d)

Pembayaran bunga atau pokok diindeks pada komoditas yang melekat pada instrumen utang utama
atau pada kontrak asuransi (jumlah bunga atau jumlah pokoknya diindeks pada harga komoditas
seperti emas) adalah tidak berkaitan erat dengan instrumen utamanya karena risiko inheren pada
instrumen utama dan derivatif melekat tersebut tidak sama.

(e)

Opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan yang melekat pada kontrak utang utama atau kontrak
asuransi utama adalah tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya, kecuali:
(i)

jika harga eksekusi opsi diperkirakan sama dengan biaya perolehan diamortisasi atas
instrumen utang utamanya atau jumlah tercatat kontrak asuransi utamanya pada setiap
tanggal eksekusinya; atau

(ii)

jika harga eksekusi opsi percepatan pelunasan memberikan penggantian kepada pemberi
pinjaman untuk suatu jumlah sampai dengan perkiraan nilai kini atas hilangnya bunga dari
sisa masa kontrak utama.Bunga yang hilang adalah dari jumlah pokok yang dibayar di
muka dikalikan dengan perbedaan suku bunga. Perbedaan suku bunga adalah selisih lebih
suku bunga efektif dari kontrak utama terhadap suku bunga efektif yang akan diterima
entitas pada tanggal pembayaran di muka jika jumlah pokok yang dibayar diinvestasikan
kembali dalam kontrak yang serupa untuk sisa masa kontrak utama.

Penilaian apakah opsi beli atau opsi jual tersebut berkaitan erat dengan kontrak utang utamanya
dilakukan sebelum elemen ekuitasnya dipisahkan atas instrumen utang yang dapat dikonversi sesuai
dengan PSAK i232.
(f)

Derivatif kredit yang melekat pada instrumen utang utama dan memungkinkan satu pihak
(“beneficiary”) untuk mengalihkan risiko kredit dari aset referensi tertentu, yang mungkin bukan
miliknya, ke pihak lain (“penjamin”) adalah tidak berkaitan erat dengan instrumen utang utamanya.
Derivatif kredit tersebut memungkinkan penjamin untuk menanggung risiko kredit yang terkait
dengan aset referensi tanpa memiliki secara langsung aset tersebut.
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B4.3.6

Contoh dari kontrak hibrida adalah instrumen keuangan yang memberi hak kepada pemiliknya untuk menjual
kembali instrumen keuangan tersebut pada penerbitnya dengan sejumlah kas atau dengan aset keuangan lain
yang besarnya bervariasi berdasarkan pada perubahan indeks ekuitas atau komoditas yang mungkin naik atau
turun (“instrumen yang mempunyai fitur opsi jual”). Kecuali jika penerbit pada saat pengakuan awal
menetapkan instrumen tersebut sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
penerbit disyaratkan untuk memisahkan derivatif melekat (yaitu pembayaran pokok yang diindeks) dari
kontrak utamanya berdasarkan paragraf 4.3.3 karena kontrak utamanya merupakan suatu instrumen utang sesuai
paragraf B4.3.2 dan pembayaran pokok yang diindeks tersebut tidak berkaitan erat dengan instrumen utang
utamanya berdasarkan paragraf B4.3.5(a). Disebabkan jumlah pembayaran pokok dapat naik dan turun, maka
derivatif melekat tersebut merupakan derivatif nonopsi yang nilainya diindeks pada variabel pendasar.

B4.3.7

Dalam hal instrumen yang mempunyai fitur opsi jual dapat dijual kembali sewaktu-waktu dengan kas yang
setara dengan bagian proporsional dari nilai aset neto suatu entitas (seperti unit reksa dana terbuka atau produk
investasi unit-link), maka pengaruh dari pemisahan derivatif melekat dan pencatatan setiap komponennya adalah
mengukur kontrak hibrida pada nilai penebusannya yang terutang pada akhir periode pelaporan jika pemilik
instrumen mengeksekusi haknya untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbitnya.

B4.3.8

Karakteristik ekonomik dan risiko dari derivatif melekat berkaitan erat dengan karakteristik ekonomik dan
risiko dari kontrak utamanya, sebagaimana tersaji dalam contoh berikut. Dalam contoh ini, entitas tidak
mencatat derivatif melekat secara terpisah dari kontrak utamanya.
(a)

Derivatif melekat dengan pendasar berupa suku bunga atau indeks suku bunga yang dapat mengubah
jumlah bunga baik yang dibayarkan atau diterima atas suatu kontrak utang utama yang menghasilkan
bunga atau kontrak asuransi adalah berkaitan erat dengan kontrak utamanya, kecuali jika kontrak
hibrida tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang mengakibatkan pemilik instrumen tidak akan
memperoleh kembali secara substansial seluruh nilai investasi yang diakui atau derivatif melekat
tersebut dapat setidaknya menggandakan tingkat imbal hasil awal pemilik kontrak utama, dan
setidaknya dua kali lebih besar dari tingkat imbal hasil pasar atas suatu kontrak yang memiliki
persyaratan yang sama dengan kontrak utamanya.

(b)

Floor atau cap atas suku bunga yang melekat pada kontrak utang atau kontrak asuransi adalah
berkaitan erat dengan kontrak utamanya selama cap sama atau lebih besar daripada suku bunga pasar
dan floor sama atau lebih rendah daripada suku bunga pasar saat kontrak tersebut diterbitkan, dan cap
atau floor tersebut tidak memiliki leverage dalam hubungannya dengan kontrak utamanya. Serupa
dengan hal tersebut, ketentuan dalam kontrak pembelian atau penjualan aset (contohnya suatu
komoditas) yang menetapkan cap dan floor dari harga yang akan dibayar atau diterima untuk aset
tersebut adalah berkaitan erat dengan kontrak utamanya jika cap dan floor tersebut berada dalam
posisi tidak untung pada saat insepsi kontrak tersebut dan tidak memiliki leverage.

(c)

Derivatif valuta asing melekat yang menyediakan arus pembayaran pokok dan bunga yang
didenominasi dalam valuta asing dan melekat pada instrumen utang utama (sebagai contoh obligasi
bermata uang ganda) adalah berkaitan erat dengan instrumen utang utamanya. Derivatif ini tidak
dipisahkan dari instrumen utamanya karena PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
mensyaratkan keuntungan atau kerugian valuta asing atas item moneter untuk diakui dalam laba rugi.

(d)

Derivatif valuta asing melekat pada kontrak utama yang berupa kontrak asuransi atau bukan
instrumen keuangan (seperti kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan yang harganya
didenominasi dalam valuta asing) adalah berkaitan erat dengan kontrak utamanya selama tidak
memiliki leverage, tidak mengandung fitur opsi, dan mensyaratkan pembayaran didenominasi dalam
salah satu mata uang berikut ini:

(e)
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(i)

mata uang fungsional dari setiap pihak yang substansial terhadap kontrak;

(ii)

mata uang dimana harga barang atau jasa terkait yang diperoleh atau dikirimkan secara
rutin didenominasi dalam transaksi komersial di seluruh dunia (seperti untuk transaksi
minyak mentah digunakan dolar AS); atau

(iii)

mata uang yang umumnya digunakan dalam kontrak pembelian atau penjualan item
nonkeuangan dalam lingkungan ekonomik ketika transaksi terjadi (contohnya mata uang
yang relatif stabil dan likuid yang biasanya digunakan dalam transaksi usaha lokal atau
dalam perdagangan eksternal).

Opsi pelunasan dipercepat melekat pada interest-only strip atau principal-only strip adalah
berkaitan erat dengan kontrak utamanya sepanjang kontrak utama tersebut (i) awalnya berasal dari
pemisahan hak untuk menerima arus kas kontraktual dari instrumen keuangan yang, untuk dan atas
dirinya, tidak mengandung derivatif melekat, dan (ii) tidak mengandung persyaratan yang tidak
termuat dalam kontrak utang utama orisinal.
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(f)

Derivatif melekat pada kontrak utama sewa adalah berkaitan erat dengan kontrak utamanya jika
derivatif melekat tersebut adalah (i) indeks terkait inflasi seperti indeks pembayaran sewa pada
indeks harga konsumen (sepanjang sewa tersebut tidak memiliki leverage dan indeks tersebut
berkaitan dengan inflasi di lingkungan ekonomik entitas), (ii) pembayaran sewa variabel yang
berdasarkan pada penjualan terkait, atau (iii) pembayaran sewa variabel yang berdasarkan pada suku
bunga variabel.

(g)

Fitur unit-link melekat pada instrumen keuangan utama atau kontrak asuransi utama adalah berkaitan
erat dengan instrumen utama atau kontrak utamanya jika pembayaran yang didenominasikan dalam
unit tersebut diukur pada nilai per unit yang berlaku yang mencerminkan nilai wajar dari aset dana
investasi. Fitur unit-link merupakan persyaratan kontraktual yang mensyaratkan pembayaran
didenominasi dalam unit dari dana investasi internal atau dana investasi eksternal.

(h)

Derivatif melekat pada kontrak asuransi adalah berkaitan erat dengan kontrak asuransi utamanya
jika derivatif melekat dan kontrak asuransi utamanya saling bergantung sehingga entitas tidak dapat
mengukur derivatif melekat tersebut secara terpisah (yaitu tanpa memperhitungkan kontrak
utamanya).

Instrumen yang mengandung derivatif melekat
B4.3.9

Sebagaimana dikemukakan di paragraf B4.3.1, jika entitas menjadi salah satu pihak dari kontrak hibrida dengan
kontrak utamanya yang bukan merupakan aset dalam ruang lingkup Pernyataan ini dan dengan satu atau lebih
derivatif melekat, paragraf 4.3.3 mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi setiap derivatif melekat tersebut,
menilai apakah disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak utamanya, dan untuk yang disyaratkan untuk
dipisahkan mengukur derivatif pada nilai wajar pada saat pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.
Persyaratan ini dapat lebih kompleks, atau mengakibatkan pengukuran yang kurang andal, dibandingkan
dengan pengukuran instrumen secara keseluruhan pada nilai wajar melalui laba rugi. Untuk alasan tersebut
Pernyataan ini mengizinkan kontrak hibrida tersebut secara keseluruhan ditetapkan untuk diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi.

B4.3.10 Penetapan pada nilai wajar melalui laba rugi dapat digunakan terlepas apakah paragraf 4.3.3 mensyaratkan
derivatif melekat untuk dipisahkan dari kontrak utamanya atau melarang pemisahan tersebut. Akan tetapi,
paragraf 4.3.5 tidak mengizinkan penetapan kontrak hibrida untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud di paragraf 4.3.5(a) dan (b) karena hal tersebut tidak akan
mengurangi kompleksitas atau meningkatkan keandalan.

Penilaian ulang derivatif melekat
B4.3.11 Sesuai dengan paragraf 4.3.3, entitas menilai apakah derivatif melekat disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak
utama dan dicatat sebagai derivatif ketika entitas pertama menjadi pihak dalam kontrak tersebut. Penilaian ulang
selanjutnya dilarang kecuali ada perubahan syarat dalam kontrak yang secara signifikan memodifikasi arus kas
yang disyaratkan dalam kontrak, dalam hal penilaian ulang disyaratkan. Entitas menentukan apakah
modifikasi arus kas adalah signifikan dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan ekspektasian
yang terkait dengan derivatif melekat, kontrak utama atau keduanya telah berubah dan apakah perubahan itu
relatif signifikan terhadap arus kas ekspektasian sebelumnya dalam kontrak.
B4.3.12 Paragraf B4.3.11 tidak berlaku untuk derivatif melekat dalam kontrak yang diperoleh dalam:
(a)

kombinasi bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i103 Kombinasi Bisnis);

(b)

kombinasi dari entitas atau bisnis sepengendali sebagaimana dideskripsikan di PSAK i103 paragraf
B1-B4; atau

(c)

formasi ventura bersama sesuai dengan PSAK i111 Pengaturan Bersama

atau kemungkinan penilaian ulang pada tanggal perolehan.4

Reklasifikasi aset keuangan (Bagian 4.4)
Reklasifikasi aset keuangan
B4.4.

Paragraf 4.4.1 mensyaratkan entitas untuk mereklasifikasi aset keuangan jika entitas mengubah model bisnis
untuk mengelola aset keuangan tersebut. Perubahan tersebut diperkirakan sangat jarang terjadi. Perubahan
tersebut ditentukan oleh manajemen senior entitas sebagai hasil dari perubahan eksternal atau internal dan harus
signifikan pada kegiatan operasi entitas dan dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Sejalan dengan hal tersebut,

4

IFRS 3 membahas akuisisi kontrak dengan derivatif melekat dalam kombinasi bisnis.
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perubahan pada model bisnis entitas akan terjadi hanya jika entitas memulai atau berhenti untuk melaksanakan
aktivitas yang signifikan terhadap kegiatan operasinya; sebagai contoh, ketika entitas telah memperoleh,
melepaskan, atau mengakhiri lini bisnis. Contoh perubahan dalam model bisnis termasuk berikut ini:
(a)

Entitas memiliki portofolio pinjaman komersial yang dimiliki untuk dijual dalam jangka pendek.
Entitas memperoleh perusahaan yang mengelola pinjaman komersial dan memiliki model bisnis yang
memiliki pinjaman untuk memperoleh arus kas kontraktual. Portofolio pinjaman komersial tidak lagi
untuk dijual, dan portofolio tersebut sekarang dikelola bersama dengan pinjaman komersial yang
diperoleh dan seluruhnya dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual.

(b)

Perusahaan jasa keuangan memutuskan untuk menutup bisnis hipotek ritel. Bisnis tersebut tidak lagi
menerima bisnis baru dan perusahaan jasa keuangan secara aktif memasarkan portofolio pinjaman
hipotek tersebut untuk dijual.

B4.4.2

Perubahan tujuan model bisnis entitas harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi. Sebagai contoh, jika
perusahaan jasa keuangan memutuskan pada 15 Februari untuk menutup bisnis hipotek ritel dan sebagai
akibatnya harus mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruhi pada 1 April (yaitu hari pertama dari
periode pelaporan entitas berikutnya), entitas tidak harus menerima bisnis hipotek ritel baru atau terlibat dalam
aktivitas yang konsisten dengan model bisnis sebelumnya setelah 15 Februari.

B4.4.3

Berikut ini bukan merupakan perubahan dalam model bisnis:
(a)

perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan
dalam kondisi pasar).

(b)

hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan.

(c)

pengalihan aset keuangan antara bagian dari entitas dengan model bisnis berbeda.

Pengukuran (Bab 5)
Pengukuran awal (Bagian 5.1)
B5.1.1

Nilai wajar instrumen keuangan pada pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai
wajar imbalan yang diberikan atau diterima, lihat juga paragraf B5.1.2A dan PSAK i113). Akan tetapi, jika
bagian dari imbalan yang diberikan atau diterima tersebut ditujukan untuk hal selain instrumen keuangan, maka
entitas mengukur nilai wajar instrumen keuangan tersebut. Sebagai contoh, nilai wajar pinjaman atau piutang
jangka panjang tanpa bunga diukur sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan arus kas masa depan yang
didiskonto menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen serupa (serupa dalam mata uang,
persyaratan, jenis suku bunga, dan faktor lain) dengan peringkat kredit yang serupa. Setiap tambahan jumlah yang
dipinjamkan merupakan biaya atau pengurang pendapatan, kecuali jika memenuhi kriteria pengakuan sebagai
aset jenis lain.

B5.1.

Jika entitas menerbitkan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar (contohnya 5% ketika suku bunga pasar
untuk pinjaman serupa adalah 8%), dan menerima fee dibayar di muka sebagai kompensasi, maka entitas
mengakui pinjaman tersebut pada nilai wajarnya, yaitu jumlah neto setelah dikurangi fee (imbalan) yang
diterima.

B5.1.2A Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal umumnya adalah harga transaksi
(yaitu nilai wajar dari imbalan yang diberikan atau diterima, lihat juga PSAK i113). Jika entitas menentukan
bahwa nilai wajar saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi sebagaimana yang disebutkan di paragraf
5.1.1A, entitas mencatat instrumen tersebut pada tanggal pengakuan awal sebagai berikut:
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(a)

pada pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf 5.1.1 jika nilai wajar dibuktikan dengan harga
kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik (yaitu input Level 1) atau berdasarkan teknik
penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Entitas mengakui
perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan atau
kerugian.

(b)

dalam kasus lain, pada pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf 5.1.1, disesuaikan untuk
menangguhkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah
pengakuan awal, entitas mengakui bahwa selisih yang ditangguhkan sebagai keuntungan atau
kerugian hanya sebatas keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk
waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas.
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Pengukuran selanjutnya (Bagian 5.2 dan 5.3)
B5.2.1

Jika instrumen keuangan yang sebelumnya diakui sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi dan kemudian nilai wajarnya jatuh di bawah nol, maka entitas mengakuinya sebagai liabilitas keuangan
sesuai paragraf 4.2.1. Akan tetapi, kontrak hibrida dengan kontrak utama yang merupakan aset dalam ruang
lingkup Pernyataan ini selalu diukur sesuai dengan paragraf 4.3.2.

B.5.2.2 Contoh berikut ini mengilustrasikan akuntansi untuk biaya transaksi yang terjadi pada pengukuran awal dan
pengukuran selanjutnya untuk aset keuangan diukur pada nilai wajar dengan perubahan melalui penghasilan
komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5 atau 4.1.2A. Entitas memperoleh aset keuangan seharga MU
100 ditambah komisi pembelian dengan harga MU 2. Awalnya, entitas mengakui aset dengan harga MU102.
Tanggal pelaporan keuangan berikutnya terjadi satu hari kemudian, ketika harga pasar kuotasian aset tersebut
adalah MU100. Jika aset tersebut dijual, komisi yang harus dibayarkan sebesar MU3. Pada tanggal tersebut,
entitas mengukur aset senilai MU100 (tanpa memperhitungkan besarnya komisi penjualan yang mungkin
dibayarkan) dan mengakui kerugian sebesar MU2 dalam penghasilan komprehensif lain. Jika aset keuangan
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 4.1.2A, maka biaya transaksi
diamortisasi ke laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.
B5.2.2A Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan pengakuan selanjutnya dari
keuntungan dan kerugian yang dijelaskan di paragraf B5.1.2A konsisten dengan persyaratan dalam Pernyataan
ini.

Investasi dalam instrumen ekuitas dan kontrak pada investasi tersebut
B5.2.3

Seluruh investasi pada instrumen ekuitas dan kontrak atas instrumen ekuitas tersebut harus diukur pada nilai
wajar. Akan tetapi, pada keadaan terbatas, biaya perolehan dapat merupakan estimasi nilai wajar yang tepat. Hal
tersebut dapat terjadi jika informasi yang terkini tidak cukup tersedia untuk mengukur nilai wajar, atau jika
terdapat rentang kemungkinan yang cukup besar terhadap pengukuran nilai wajar dan biaya yang
mencerminkan estimasi terbaik nilai wajar berada dalam rentang tersebut.

B5.2.

Indikator bahwa biaya perolehan mungkin tidak mewakili nilai wajar termasuk:

B5.2.5

(a)

perubahan signifikan pada kinerja investee dibandingkan dengan anggaran, perencanaan, atau
milestones.

(b)

perubahan ekspektasi bahwa milestones produk teknis investee akan tercapai.

(c)

perubahan signifikan pada pasar ekuitas investee atau produknya atau produk potensialnya.

(d)

perubahan signifikan pada ekonomi global atau lingkungan ekonomi tempat investee beroperasi

(e)

perubahan signifikan pada kinerja antar entitas yang dapat diperbandingkan, atau dalam penilaian
tersirat oleh pasar secara keseluruhan

(f)

faktor internal investee seperti kecurangan, perselisihan komersial, litigasi, perubahan pada
manajemen atau strategi.

(g)

bukti dari transaksi eksternal pada ekuitas investee baik yang berasal dari investee (misalnya ekuitas
yang baru diterbitkan), atau pengalihan instrumen ekuitas antar pihak ketiga.

Daftar pada paragraf B5.2.4 tidak komprehensif. Entitas menggunakan seluruh informasi mengenai kinerja dan
operasi investee yang tersedia setelah tanggal pengakuan awal. Sepanjang terdapat faktor relevan, hal tersebut
mengindikasikan bahwa biaya perolehan tidak mewakili nilai wajar. Dalam kasus tersebut, entitas harus
mengukur nilai wajar.

B.5.2.6 Biaya perolehan tidak pernah menjadi estimasi terbaik nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas kuotasian
(atau kontrak pada instrumen ekuitas kuotasian).

Pengukuran biaya perolehan diamortisasi (Bagian 5.4)
Metode suku bunga efektif
B5.4.1

Dalam menerapkan metode suku bunga efektif, entitas mengidentifikasi fee (imbalan) yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif instrumen keuangan. Deskripsi fee (imbalan) untuk jasa
keuangan mungkin tidak mengindikasikan sifat dan substansi atas jasa yang diberikan. Fee (imbalan) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif instrumen keuangan diperlakukan sebagai
penyesuaian atas suku bunga efektif, kecuali instrumen keuangan tersebut diukur pada nilai wajar, dengan
perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi. Pada kasus tersebut, fee (imbalan) diakui sebagai pendapatan atau
beban ketika instrumen pertama kali diakui.
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B5.4.2

B5.4.3

Fee (imbalan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif instrumen keuangan
antara lain mencakup:
(a)

origination fee yang diterima oleh entitas sehubungan dengan pengadaan atau perolehan aset keuangan.
Fee (imbalan) tersebut dapat meliputi kompensasi untuk aktivitas seperti evaluasi kondisi keuangan
peminjam, evaluasi dan pencatatan jaminan, agunan, dan perjanjian penjaminan lain, negosiasi
persyaratan instrumen, penyiapan dan pemrosesan dokumen dan penyelesaian transaksi. Fee
(imbalan) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan keterlibatan dengan
instrumen keuangan yang dihasilkan.

(b)

fee komitmen yang diterima oleh entitas untuk memberikan pinjaman ketika komitmen pinjaman
tersebut tidak diukur sesuai paragraf 4.2.1(a) dan kemungkinan besar entitas akan melakukan
pengaturan pinjaman spesifik. Maka fee komitmen ini akan dianggap sebagai kompensasi atas
keterlibatan berkelanjutan dalam perolehan instrumen keuangan. Jika komitmen tersebut berakhir
tanpa entitas memberikan pinjaman, fee komitmen diakui sebagai pendapatan pada saat kedaluwarsa.

(c)

origination fee yang dibayar saat menerbitkan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan
diamortisasi. Origination fee ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari liabilitas keuangan.
Entitas membedakan fee (imbalan) dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
suku bunga efektif atas liabilitas keuangan dari origination fee dan biaya transaksi yang terkait dengan
hak untuk memberikan jasa, seperti jasa manajemen investasi.

Fee (imbalan) yang bukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif dari instrumen
keuangan dan dicatat sesuai PSAK i115 termasuk:
(a)

fee (imbalan) yang dibebankan untuk penyedia jasa pinjaman;

(b)

fee komitmen untuk menerbitkan pinjaman ketika komitmen pinjaman tidak diukur sesuai dengan
paragraf 4.2.1(a) dan hampir tidak mungkin bahwa pengaturan pinjaman spesifik dilakukan; dan

(c)

fee (imbalan) pinjaman sindikasi yang diterima oleh entitas yang mengatur pinjaman dan tidak
mempertahankan bagian dari paket pinjaman itu untuk diri sendiri (atau mempertahankan sebagian
dari pinjaman itu pada suku bunga efektif yang sama untuk risiko sebanding dengan peserta lain).

B5.4.4

Jika menerapkan metode suku bunga efektif, maka entitas umumnya mengamortisasi setiap fee
(imbalan), komisi yang dibayarkan atau diterima, biaya transaksi, dan premium atau diskonto lain yang
termasuk dalam perhitungan suku bunga efektif selama perkiraan umur instrumen keuangan tersebut. Akan
tetapi, periode yang lebih singkat digunakan jika periode tersebut terkait dengan fee (imbalan), komisi yang
dibayarkan atau diterima, biaya transaksi, dan premium atau diskonto lain. Hal ini dapat terjadi ketika variabel
yang terkait dengan fee (imbalan), komisi yang dibayarkan atau diterima, biaya transaksi, dan premium atau
diskonto lain tersebut telah disesuaikan dengan suku bunga pasar sebelum perkiraan jatuh tempo dari instrumen
keuangan tersebut. Dalam kasus tersebut, periode amortisasi yang tepat adalah periode sampai dengan tanggal
penentuan harga kembali berikutnya. Sebagai contoh, jika premium atau diskonto dari instrumen keuangan
dengan suku bunga mengambang mencerminkan bunga yang terutang atas instrumen keuangan tersebut sejak
pembayaran bunga terakhir dilaksanakan, atau mencerminkan perubahan suku bunga pasar sejak suku bunga
mengambang tersebut disesuaikan dengan suku bunga pasar, maka premium atau diskonto tersebut
diamortisasi hingga tanggal suku bunga mengambang tersebut disesuaikan dengan suku bunga pasar. Hal ini
disebabkan premium atau diskonto tersebut terkait dengan periode sampai dengan tanggal penentuan suku
bunga kembali berikutnya, karena pada tanggal tersebut variabel yang terkait dengan premium atau diskonto
tersebut (yaitu suku bunga) akan disesuaikan dengan suku bunga pasar. Akan tetapi, jika premium atau diskonto
dihasilkan dari perubahan credit spread dari suku bunga mengambang yang ditetapkan dalam instrumen
keuangan tersebut, atau variabel lain yang tidak dapat disesuaikan terhadap suku bunga pasar, maka premium
atau diskonto tersebut diamortisasi selama perkiraan umur instrumen keuangan tersebut.

B5.4.5

Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan suku bunga mengambang, estimasi ulang yang dilakukan
secara berkala atas arus kas untuk mencerminkan pergerakan suku bunga pasar akan memengaruhi suku bunga
efektifnya. Jika aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan suku bunga mengambang pertama kali diakui
pada nilai setara dengan jumlah pokok piutang atau utang saat jatuh tempo, maka estimasi ulang yang dilakukan
atas pembayaran bunga di masa depan biasanya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah
tercatat aset atau liabilitas tersebut.

B5.4.6

Jika entitas merevisi estimasi pembayaran atau penerimaannya (tidak termasuk modifikasi sesuai paragraf 5.4.3
dan perubahan estimasi kerugian kredit ekspektasian), maka entitas menyesuaikan jumlah tercatat bruto aset
keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan (atau sekelompok instrumen keuangan)
untuk mencerminkan arus kas kontraktual yang aktual dan telah direvisi. Entitas menghitung kembali jumlah
tercatat bruto atas aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan sebagai nilai kini
dari estimasi arus kas kontraktual masa depan yang didiskontokan pada suku bunga efektif orisinal instrumen
keuangan (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau
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yang berasal dari aset keuangan mengalami penurunan nilai) atau, jika dapat diterapkan, revisi suku bunga efektif
dihitung sesuai dengan paragraf 6.5.10. Penyesuaian ini diakui di laba rugi sebagai penghasilan atau beban.
B5.4.7

Dalam beberapa kasus, aset keuangan dianggap mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal karena
memiliki risiko kredit yang sangat tinggi, dan pada saat pembelian, aset tersebut diperoleh dengan diskon yang
sangat besar. Entitas disyaratkan untuk memasukan kerugian kredit ekspektasian awal pada arus kas yang
diestimasi ketika menghitung suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang
dianggap sebagai aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan mengalami penurunan nilai
pada pengakuan awal. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa suku bunga efektif yang disesuaikan dengan
risiko kredit dapat diterapkan semata-mata karena aset keuangan memiliki risiko kredit yang tinggi pada
pengakuan awal.

Biaya Transaksi
B5.4.8

Biaya transaksi meliputi fee (imbalan) dan komisi yang dibayarkan ke agen (termasuk karyawan yang berperan
sebagai agen penjual), konsultan, perantara efek dan diler, pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator
dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas pengalihan yang dilakukan. Biaya transaksi tidak
termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan, biaya administrasi atau biaya penyimpanan internal.

Penghapusbukuan
B5.4.9

Penghapusan dapat berkaitan dengan aset keuangan secara keseluruhan atau sebagian. Sebagai contoh, entitas
berencana untuk mengekseskusi agunan atas aset keuangan dan memperkirakan untuk memulihkan aset
keuangan tidak lebih dari 30% nilai aset keuangan yang diperoleh dari agunannya. Jika entitas tidak memiliki
prospek yang wajar untuk memulihkan arus kas atas aset keuangan tersebut, maka entitas menghapus sisanya
sebesar 70% dari aset keuangan tersebut.

Penurunan Nilai (Bagian 5.5)
Dasar Penilaian Kolektif dan Individual
B5.5.1

Dalam rangka memenuhi tujuan mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk
peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, dapat saja diperlukan untuk melakukan
penilaian peningkatan risiko kredit secara signifikan secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi
yang mengindikasikan peningkatan risiko kredit secara signifikan telah terjadi, sebagai contoh, sebuah
kelompok atau sub-kelompok instrumen keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa entitas memenuhi tujuan
pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika ada peningkatan risiko kredit secara
signifikan, bahkan saat bukti peningkatan risiko kredit secara signifikan pada level instrumen individu
belum tersedia.

B5.5.2

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada umumnya diperkirakan akan diakui sebelum instrumen
keuangan menunggak. Pada umumnya, risiko kredit meningkat secara signifikan sebelum instrumen keuangan
menunggak atau other lagging borrower-specific factors (sebagai contoh, modifikasi atau restrukturisasi)
diobservasi. Sebagai konsekuensinya, ketika informasi yang wajar dan terdukung yang lebih bersifat perkiraan
masa depan (forward- looking) daripada informasi tunggakan tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, maka
informasi tersebut harus digunakan untuk menilai perubahan pada risiko kredit.

B5.5.3

Akan tetapi, tergantung dari sifat instrumen keuangan dan informasi risiko kredit yang tersedia untuk
kelompok instrumen keuangan tertentu, entitas bisa saja tidak dapat mengidentifikasi perubahan signifikan
pada risiko kredit untuk instrumen keuangan individu sebelum instrumen keuangan tersebut menunggak.
Kasus ini dapat terjadi pada instrumen keuangan seperti pinjaman ritel yang hanya memiliki sedikit atau tidak
memiliki sama sekali informasi risiko kredit yang terkini yang secara rutin diperoleh dan dimonitor pada
instrumen individu hingga pelanggan melanggar persyaratan kontraktual. Jika perubahan pada risiko kredit
untuk instrumen keuangan individu tidak terdeteksi sebelum instrumen keuangan tersebut menunggak,
penyisihan kerugian yang hanya berdasarkan informasi kredit pada level instrumen keuangan individu tidak
akan tepat merepresentasikan perubahan atas risiko kredit saat pengakuan awal.

B5.5.4

Dalam beberapa keadaan entitas tidak memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya
atau upaya berlebihan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada instrumen secara
individual. Pada kasus tersebut, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui secara kolektif dengan
mempertimbangkan informasi risiko kredit komprehensif. Informasi risiko kredit komprehensif tersebut
harus memasukan tidak hanya informasi tunggakan tetapi juga seluruh informasi kredit relevan, termasuk
informasi makroekonomi yang bersifat perkiraan masa depan (forward-looking), agar mendekati hasil dari
pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika terdapat kenaikan signifikan pada risiko
kredit sejak pengakuan awal pada level instrumen individu.
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B5.5.5. Untuk tujuan menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan dan mengakui penyisihan kerugian
secara kolektif, entitas dapat mengelompokkan instrumen keuangan berdasarkan kesamaan karakteristik
risiko kredit dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan
risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. Entitas tidak mengaburkan informasi dengan
mengelompokkan instrumen keuangan dengan karakteristik risiko yang berbeda. Contoh kesamaan
karakteristik risiko kredit termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

B5.5.6

(a)

jenis instrumen;

(b)

peringkat risiko kredit;

(c)

jenis agunan;

(d)

tanggal pengakuan awal;

(e)

sisa waktu jatuh tempo;

(f)

industri;

(g)

lokasi geografis peminjam; dan

(h)

nilai agunan relatif terhadap aset keuangan jika memiliki dampak pada kemungkinan terjadinya
gagal bayar (sebagai contoh, non-recourse loans pada beberapa yurisdiksi atau rasio loan-to-value).

Paragraf 5.5.4 mensyaratkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui di seluruh instrumen
keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Untuk
memenuhi tujuan ini, jika entitas tidak dapat mengelompokkan instrumen keuangan yang risiko kreditnya
telah mengalami peningkatan signifikan sejak pengakuan awal berdasarkan kesamaan karakteristik risiko
kredit, maka entitas mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada porsi dari aset keuangan
yang dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan. Penggabungan instrumen keuangan
untuk menilai apakah terdapat perubahan risiko kredit secara kolektif dapat berubah seiring waktu dengan
tersedianya informasi baru pada sekelompok instrumen keuangan, atau instrumen keuangan individu.

Waktu Pengakuan Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya
B5.5.7

Penilaian apakah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, dilakukan berdasarkan kenaikan
signifikan dalam kemungkinan atau risiko gagal bayar yang terjadi sejak pengakuan awal (terlepas apakah
instrumen keuangan telah dihargai ulang untuk mencerminkan peningkatan risiko kredit) daripada diakui
berdasarkan bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan atau ketika terjadi
gagal bayar aktual. Pada umumnya, akan terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sebelum aset
keuangan mengalami penurunan nilai kredit atau kondisi gagal bayar aktual terjadi.

B5.5.8

Untuk komitmen pinjaman, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi pada pinjaman
yang terkait dengan komitmen pinjaman. Untuk kontrak jaminan keuangan, entitas mempertimbangkan
perubahan risiko bahwa debitur yang ditetapkan dalam kontrak akan mengalami gagal bayar

B5.5.9

Perubahan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal bergantung pada risiko gagal bayar yang terjadi pada
pengakuan awal. Dengan demikian, apabila perubahan tersebut benar terjadi, maka dampak risiko gagal bayar
akan lebih signifikan bagi instrumen keuangan yang memiliki risiko gagal bayar awal yang lebih rendah
dibandingkan dengan instrumen keuangan yang memiliki risiko gagal bayar awal yang lebih tinggi.

B5.5.10 Risiko terjadinya gagal bayar pada instrumen keuangan yang memiliki risiko kredit sebanding semakin tinggi
seiring semakin lamanya perkiraan umur instrumen keuangan; sebagai contoh, risiko gagal bayar yang terjadi
pada obligasi dengan peringkat AAA dengan perkiraan umur 10 tahun lebih tinggi daripada obligasi dengan
peringkat AAA dengan perkiraan umur 5 tahun.
B5.5.11 Karena hubungan antara perkiraan umur dan risiko gagal bayar yang terjadi, perubahan pada risiko kredit
tidak bisa dinilai hanya dengan membandingkan perubahan risiko gagal bayar secara absolut yang terjadi
sepanjang waktu. Sebagai contoh, jika risiko gagal bayar yang terjadi untuk instrumen keuangan dengan
perkiraan umur 10 tahun pada pengakuan awal adalah identik dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada
instrumen keuangan ketika perkiraan umur periode selanjutnya adalah hanya 5 tahun, hal tersebut mungkin
mengindikasikan kenaikan pada risiko kredit. Hal ini dikarenakan risiko gagal bayar yang terjadi selama
perkiraan umur biasanya menurun sejalan dengan berlalunya waktu jika risiko kredit tidak berubah dan instrumen
keuangan semakin dekat dengan masa jatuh tempo. Akan tetapi, untuk instrumen keuangan yang hanya
memiliki kewajiban pembayaran yang signifikan saat mendekati masa jatuh tempo instrumen keuangan risiko
gagal bayar yang terjadi tidak selalu menurun seiring berjalannya waktu. Dalam kasus tersebut, entitas harus
juga mempertimbangkan faktor kualitatif lain yang menunjukkan apakah risiko kredit mengalami kenaikan
yang signifikan sejak pengakuan awal.
B5.5.12 Entitas dapat menerapkan berbagai pendekatan ketika menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan
mengalami kenaikan yang signifikan sejak pengakuan awal atau ketika mengukur kerugian kredit
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ekspektasian. Entitas dapat menerapkan pendekatan yang berbeda untuk instrumen keuangan yang berbeda.
Suatu pendekatan yang tidak mencakup probability of default yang eksplisit sebagai input, seperti pendekatan
tingkat kerugian kredit, dapat konsisten dengan persyaratan dalam Pernyataan ini, sepanjang entitas dapat
memisahkan perubahan pada risiko gagal bayar yang terjadi dari perubahan yang disebabkan hal lain pada
kerugian kredit ekspektasian, seperti agunan, dan mempertimbangkan beberapa hal berikut ketika melakukan
penilaian:
(a)

perubahan dalam risiko gagal bayar yang terjadi sejak pengakuan awal;

(b)

perkiraan umur instrumen keuangan; dan

(c)

informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan yang akan
memengaruhi risiko kredit.

B5.5.13 Metode yang digunakan untuk menentukan apakah risiko kredit pada instrumen keuangan mengalami kenaikan
yang signifikan sejak pengakuan awal mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan (atau
sekelompok instrumen keuangan) dan pola gagal bayar di masa lalu untuk instrumen keuangan yang dapat
dibandingkan. Terlepas dari persyaratan di paragraf 5.5.9, untuk instrumen keuangan yang pola gagal bayarnya
tidak terkonsentrasi pada periode tertentu sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan, perubahan pada
risiko gagal bayar yang terjadi selama 12 bulan ke depan mungkin adalah penaksiran wajar terhadap perubahan
risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang umurnya. Dalam kasus tersebut, entitas mungkin saja menggunakan
risiko gagal bayar yang terjadi selama 12 bulan ke depan untuk menentukan apakah risiko kredit tersebut
mengalami kenaikan signifikan sejak pengakuan awal, kecuali terdapat keadaan yang mengindikasi bahwa
penilaian sepanjang umur instrumen diperlukan.
B5.5.14 Akan tetapi, untuk beberapa instrumen keuangan, atau dalam beberapa keadaan, mungkin tidak sesuai untuk
menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama 12 bulan ke depan untuk menentukan apakah
kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya harus diakui. Sebagai contoh, perubahan risiko gagal bayar yang
terjadi dalam 12 bulan ke depan tidak dapat menjadi dasar yang sesuai untuk menentukan apakah risiko kredit
mengalami kenaikan dalam instrumen keuangan dengan jatuh tempo lebih dari 12 bulan ketika:
(a)

instrumen keuangan hanya memiliki kewajiban pembayaran yang signifikan setelah 12 bulan ke
depan;

(b)

perubahan dalam makroekonomik atau faktor lain terkait risiko kredit yang relevan namun tidak
memadai tercermin dalam risiko gagal bayar yang akan terjadi dalam 12 bulan ke depan; atau

(c)

perubahan dalam faktor terkait kredit hanya memiliki dampak pada risiko kredit instrumen keuangan
(atau dampaknya terlihat lebih jelas) setelah 12 bulan.

Menentukan apakah risiko kredit mengalami kenaikan signifikan sejak
pengakuan awal
B5.5.15. Ketika menentukan apakah pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya disyaratkan, entitas
mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan yang
akan memengaruhi risiko kredit instrumen keuangan yang sesuai dengan paragraf 5.5.17(c). Entitas tidak perlu
melakukan pencarian yang komprehensif untuk mendapatkan informasi tersebut ketika menentukan apakah
risiko kredit mengalami kenaikan signifikan sejak pengakuan awal.
B5.5.16. Analisis risiko kredit adalah analisis dari multifaktor dan komprehensif. Penentuan suatu faktor spesifik
adalah relevan, dan pembobotannya dibandingkan dengan faktor lain, akan bergantung pada jenis produk,
karakteristik instrumen keuangan dan peminjam, serta area geografis. Entitas mempertimbangkan informasi
yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan yang relevan untuk instrumen
keuangan tertentu yang sedang dinilai. Akan tetapi, beberapa faktor atau indikator mungkin tidak dapat
diidentifikasi pada level instrumen keuangan individu. Dalam hal tersebut, faktor atau indikator harus dinilai
kesesuaiannya dengan portofolio, kelompok portofolio atau sebagian dari portofolio instrumen keuangan untuk
menentukan apakah persyaratan di paragraf 5.5.3 untuk pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang
umurnya telah dipenuhi.
B5.5.17. Berikut adalah daftar informasi yang tidak komprehensif yang mungkin relevan dalam menilai perubahan pada
risiko kredit:
(a)

perubahan yang signifikan pada indikator harga internal dari risiko kredit sebagai akibat dari
perubahan risiko kredit sejak insepsi, termasuk, tapi tidak terbatas pada, credit spread yang akan
dihasilkan jika instrumen keuangan tertentu atau instrumen keuangan serupa dengan persyaratan yang
sama dan pihak lawan yang sama baru diterbitkan pada tanggal pelaporan.

(b)

perubahan lain dalam suku bunga atau persyaratan dari instrumen keuangan yang ada yang akan
berbeda secara signifikan jika instrumen diterbitkan pada tanggal pelaporan (seperti kovenan yang
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lebih ketat, kenaikan jumlah agunan atau jaminan, atau cakupan pendapatan yang lebih tinggi) karena
perubahan risiko kredit instrumen keuangan sejak pengakuan awal.
(c)

80

perubahan yang signifikan pada indikator pasar eksternal atas risiko kredit untuk instrumen keuangan
tertentu atau instrumen keuangan serupa dengan perkiraan umur yang sama. Perubahan dalam
indikator pasar risiko kredit termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
(i)

credit spread;

(ii)

harga credit default swap untuk peminjam;

(iii)

rentang waktu atau tingkat nilai wajar aset keuangan lebih kecil dari biaya perolehan
diamortisasi; dan

(iv)

informasi pasar lain terkait dengan peminjam, seperti perubahan pada harga utang dan
instrumen ekuitas peminjam.

(d)

perubahan signifikan pada peringkat kredit eksternal instrumen keuangan baik secara aktual atau
yang diperkirakan.

(e)

turunnya peringkat kredit internal untuk peminjam baik secara aktual atau yang diperkirakan,
atau penurunan pada pemeringkatan perilaku yang digunakan untuk menilai risiko kredit secara
internal. Peringkat kredit internal dan pemeringkatan perilaku internal lebih dapat diandalkan ketika
keduanya dipetakan pada peringkat ekternal atau didukung oleh studi tertentu.

(f)

memburuknya kondisi bisnis, keuangan atau ekonomi baik yang terjadi saat ini atau prakiraan
yang akan menyebabkan perubahan signifikan kemampuan peminjam untuk menyelesaikan
kewajiban utang, seperti kenaikan suku bunga dan tingkat pengangguran secara aktual maupun yang
diperkirakan akan terjadi.

(g)

perubahan signifikan dari hasil operasi peminjam secara aktual maupun yang diperkirakan akan terjadi.
Contohnya mencakup penurunan pendapatan atau marjin baik yang aktual ataupun yang diperkirakan,
meningkatnya risiko operasi, defisiensi modal kerja, turunnya kualitas aset, meningkatnya leverage
posisi keuangan, likuiditas, masalah manajemen atau perubahan dalam lingkup bisnis atau struktur
organisasi (seperti penghentian segmen bisnis tertentu) yang menyebabkan perubahan signifikan atas
kemampuan peminjam memenuhi kewajiban utangnya.

(h)

peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama.

(i)

Perubahan yang signifikan yang tidak menguntungkan baik secara aktual atau yang diperkirakan,
dalam lingkungan peraturan, ekonomik, atau lingkungan teknologi peminjam yang mengakibatkan
perubahan signifikan dalam kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban utangnya, seperti
turunnya permintaan terhadap penjualan produk karena pergeseran teknologi.

(j)

perubahan signifikan pada nilai agunan yang mendukung kewajiban atau kualitas jaminan pihak ketiga
ataupun perbaikan risiko-kredit, yang diperkirakan dapat mengurangi insentif ekonomik peminjam
untuk melakukan pembayaran kontraktual sesuai jadwal atau juga memiliki dampak pada
kemungkinan terjadinya gagal bayar. Sebagai contoh, jika nilai agunan menurun karena penurunan
harga rumah, peminjam di beberapa yurisdiksi, memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk gagal
bayar atas pinjaman hipotek mereka.

(k)

perubahan signifikan dalam kualitas jaminan yang disediakan pemegang saham (atau entitas induk
individu) jika pemegang saham (entitas induk) memiliki insentif dan kemampuan finansial untuk
mencegah gagal bayar dengan pemasukan modal atau kas.

(l)

perubahan signifikan, seperti turunnya dukungan finansial dari entitas induk atau afiliasi lain atau
perubahan aktual atau yang diperkirakan dalam kualitas perbaikan risiko-kredit, yang diperkirakan
akan menurunkan insentif ekonomik peminjam untuk melakukan pembayaran kontraktual yang telah
dijadwalkan. Peningkatan atau dukungan kualitas kredit mencakup pertimbangan mengenai kondisi
finansial dari penjamin dan/atau, untuk bunga yang diterbitkan dalam sekuritisasi, apakah bunga
subordinasi diperkirakan akan mampu untuk menyerap kerugian kredit ekspektasian (sebagai contoh,
atas pinjaman yang menjadi pendasar sekuritas).

(m)

perubahan yang diperkirakan dalam dokumentasi pinjaman mencakup pelanggaran kontrak yang
diperkirakan dapat menyebabkan pembebasan atau amendemen kovenan, penundaan pembayaran
bunga (interest payment holidays), kenaikan tingkat bunga, persyaratan penambahan agunan atau
jaminan, atau perubahan lainnya terhadap pokok- pokok pengaturan kontrak dari instrumen.

(n)

perubahan signifikan dalam perkiraan kinerja dan perilaku peminjam, mencakup perubahan status
pembayaran peminjam di dalam kelompok peminjam tersebut (sebagai contoh, peningkatan jumlah
perkiraan atau perpanjangan penundaan pembayaran kontraktual atau perkiraan peningkatan secara
signifikan jumlah pemegang kartu kredit yang diperkirakan akan menggunakan fasilitas mendekati
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atau melebihi jumlah batas kreditnya atau jumlah pemegang kartu kredit yang diperkirakan hanya
mampu membayar cicilan bulanan minimal).
(o)

perubahan dalam pendekatan manajemen kredit entitas terkait dengan instrumen keuangan; yaitu
berdasarkan indikator yang timbul dalam perubahan risiko kredit instrumen keuangan, praktik
manajemen risiko kredit yang diterapkan entitas diperkirakan menjadi lebih aktif atau menjadi
terfokus pada pengelolaan instrumen, termasuk instrumen menjadi lebih termonitor atau terkendali,
atau entitas secara spesifik mengintervensi peminjam.

(p)

informasi tunggakan, termasuk praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) sebagaimana
ditetapkan di paragraf 5.5.11.

B5.5.18 Dalam beberapa kasus, informasi kualitatif dan kuantitatif nonstatistik yang tersedia mungkin memadai untuk
menentukan apakah instrumen keuangan telah memenuhi kriteria pengakuan penyisihan kerugian pada
jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Yaitu, informasi tidak perlu
melalui model statistik atau proses pemeringkatan kredit dalam menentukan apakah telah terjadi
peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen keuangan. Dalam kasus lainnya, entitas mungkin
perlu untuk mempertimbangkan informasi lain, termasuk informasi dari model statistik atau proses
pemeringkatan kreditnya. Sebagai alternatif, entitas dapat mendasari penilaian atas kedua jenis informasi, yaitu
faktor kualitatif yang tidak tercakup melalui proses pemeringkatan kredit internal dan kategori peringkat internal
spesifik pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan karakteristik risiko kredit saat pengakuan awal,
jika kedua jenis informasi relevan.

Praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) lebih dari 30 hari tunggakan
B5.5.19 Praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) dalam paragraf 5.5.11 bukan merupakan indikator
absolut bahwa kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, namun dianggap sebagai titik terakhir
ketika kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui meskipun menggunakan informasi perkiraan
masa depan (forward-looking) (termasuk faktor makroekonomi pada tingkat portofolio).
B5.5.20 Entitas dapat membantah praduga ini. Akan tetapi, entitas hanya dapat melakukannya ketika memiliki
informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia yang menunjukkan bahwa meskipun pembayaran
kontraktual telah tertunggak lebih dari 30 hari, hal ini tidak mewakili peningkatan risiko kredit secara
signifikan dari instrumen keuangan. Sebagai contoh ketika tindakan tidak membayar disebabkan pengawasan
administratif, bukan disebabkan oleh kesulitan finansial peminjam, atau entitas memiliki akses atas bukti historis
yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara peningkatan signifikan risiko gagal bayar yang terjadi dan
aset keuangan yang pembayarannya telah lebih dari 30 hari tunggakan, namun bukti tersebut mengidentifikasi
korelasi tersebut ketika pembayaran lebih dari 60 hari tunggakan.
B5.5.21 Entitas tidak dapat menyelaraskan waktu peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengakuan kerugian
kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika aset keuangan dianggap mengalami penurunan nilai atau
dianggap sebagai definisi internal entitas atas gagal bayar.

Instrumen keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan
B5.5.22 Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah untuk tujuan paragraf 5.5.10, jika instrumen keuangan
memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban
arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan kondisi ekonomik dan bisnis yang memburuk dalam
jangka waktu panjang, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi
kewajiban arus kas kontraktualnya. Instrumen keuangan tidak dipertimbangkan memiliki risiko kredit rendah
ketika instrumen tersebut memiliki risiko kerugian yang rendah hanya tergantung dari nilai agunan dan
instrumen keuangan tanpa agunan juga tidak dianggap berisiko kredit rendah. Selain itu instrumen keuangan
tidak dianggap memiliki risiko kredit rendah hanya karena memiliki risiko gagal bayar lebih rendah
dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya yang dimiliki entitas atau dibandingkan dengan risiko kredit
yang berlaku pada yurisdiksi di mana entitas beroperasi
B5.5.23 Untuk menentukan apakah instrumen keuangan memiliki risiko kredit rendah, entitas mungkin
menggunakan peringkat risiko kredit internal atau metodologi lain yang konsisten dengan definisi risiko
kredit rendah yang dipahami secara global dan yang mempertimbangan risiko dan jenis instrumen keuangan
yang dinilai. Penilaian eksternal berupa “investment grade” merupakan contoh instrumen keuangan yang dapat
dipertimbangkan memiliki risiko kredit rendah. Akan tetapi, instrumen keuangan tidak disyaratkan untuk dinilai
secara eksternal untuk dapat dipertimbangkan memiliki risiko kredit rendah. Entitas harus, akan tetapi,
mempertimbangkan suatu instrumen keuangan memiliki risiko kredit rendah dari perspektif pelaku pasar
dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan dan kondisi dari instrumen keuangan.
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B5.5.24 Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya tidak diakui untuk suatu instrumen keuangan hanya karena
instrumen keuangan tersebut dipertimbangkan memiliki risiko kredit rendah dalam periode pelaporan
sebelumnya dan tidak dipertimbangkan memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Dalam hal
tersebut, entitas menentukan apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal
dan kemudian apakah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya disyaratkan untuk diakui sesuai dengan
paragraf 5.5.3.

Modifikasi
B5.5.25 Dalam beberapa keadaan, renegosiasi atau modifikasi arus kas kontraktual aset keuangan dapat menyebabkan
penghentian pengakuan dari aset keuangan saat ini sesuai dengan Pernyataan ini. Ketika modifikasi aset
keuangan menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan saat ini dan selanjutnya diakui sebagai aset
keuangan modifikasian. Aset modifikasian dimaksud dipertimbangkan sebagai aset keuangan “baru” untuk
tujuan Pernyataan ini.
B5.5.26 Sejalan dengan hal tersebut, tanggal modifikasi diperlakukan sebagai tanggal pengakuan awal aset keuangan
tersebut ketika menerapkan persyaratan penurunan nilai terhadap aset keuangan modifikasian. Hal ini umumnya
berarti pengukuran penyisihan kerugian pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
sampai persyaratan pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya di paragraf 5.5.3 terpenuhi.
Akan tetapi, dalam beberapa keadaan yang tidak biasa setelah modifikasi yang mengakibatkan penghentian
pengakuan aset keuangan orisinal, mungkin terdapat bukti bahwa aset keuangan modifikasian mengalami
penurunan nilai pada pengakuan awal, dengan demikian aset keuangan diakui sebagai aset keuangan yang
berasal dari aset keuangan mengalami penurunan nilai. Hal ini mungkin terjadi, sebagai contoh, dalam situasi
di mana terdapat modifikasi substansial terhadap aset bermasalah yang mengakibatkan penghentian pengakuan
aset keuangan orisinal. Dalam hal tersebut, terdapat kemungkinan bahwa modifikasi menghasilkan aset keuangan
baru yang mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal.
B5.5.27 Jika arus kas kontraktual dari aset keuangan telah direnegosiasi atau dimodifikasi, tetapi aset keuangan tidak
dihentikan pengakuannya, aset keuangan tersebut tidak secara otomatis dianggap memiliki risiko kredit yang
lebih rendah. Entitas harus menilai apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan
awal berdasarkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.
Hal ini mencakup informasi historis dan perkiraan masa depan (forward-looking) dan penilaian risiko kredit
selama perkiraan umur dari aset keuangan, yang meliputi informasi tentang keadaan yang menyebabkan
modifikasi. Bukti bahwa kriteria pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang tidak lagi
terpenuhi mungkin meliputi history of up-to-date dan kinerja pembayaran tepat waktu terhadap persyaratan
kontraktual modifikasian. Umumnya pelanggan perlu untuk menunjukkan perilaku pembayaran yang baik
secara konsisten selama periode waktu sebelum risiko kredit dianggap menurun. Sebagai contoh, sejarah dari
pembayaran yang belum dilakukan atau tidak lengkap umumnya tidak dihapus hanya dengan membuat satu
pembayaran tepat waktu setelah modifikasi persyaratan kontraktual.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian
Kerugian kredit ekspektasian
B5.5.28 Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini
dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara
arus kas yang terutang kepada entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh
entitas. Karena kerugian kredit ekspektasian mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian
kredit tetap timbul meskipun entitas memperkirakan untuk dibayar penuh namun setelah jatuh tempo
kontraktual.
B5.5.29 Untuk aset keuangan, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara:
(a)

arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak; dan

(b)

arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh entitas.

B5.5.30 Untuk komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara:
(a)

arus kas kontraktual yang terutang kepada entitas jika pemilik komitmen pinjaman menarik pinjaman;
dan

(b)

arus kas yang diperkirakan diterima oleh entitas jika pinjaman ditarik.

B5.5.31 Estimasi entitas terhadap kerugian kredit ekspektasian atas komitmen pinjaman konsisten dengan
ekspektasi penarikan atas komitmen pinjaman tersebut, yaitu entitas mempertimbangkan porsi yang
diperkirakan dari komitmen pinjaman yang akan ditarik dalam 12 bulan dari tanggal pelaporan ketika
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mengestimasi kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, dan porsi yang diperkirakan dari komitmen pinjaman
yang akan ditarik selama perkiraan umur komitmen pinjaman yang diperkirakan ketika mengestimasi kerugian
kredit ekspektasian sepanjang umurnya
B5.5.32 Untuk kontrak jaminan keuangan, entitas disyaratkan untuk melakukan pembayaran hanya pada peristiwa
gagal bayar oleh debitur sesuai dengan persyaratan instrumen yang dijamin. Sejalan dengan hal itu, kekurangan
kas adalah pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi
dikurangi jumlah yang diperkirakan entitas untuk diterima dari pemiliknya, debitur atau pihak lain. Jika aset
dijamin penuh, estimasi kekurangan kas untuk kontrak jaminan keuangan akan konsisten dengan estimasi
kekurangan kas untuk aset yang menjadi subjek jaminan.
B5.5.33 Untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan, tetapi bukan aset keuangan
yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan mengalami penurunan nilai, entitas mengukur kerugian kredit
ekspektasian sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto aset dan nilai kini dari arus kas masa depan yang
diestimasi didiskonto dengan suku bunga efektif orisinal aset keuangan. Penyesuaian yang timbul diakui di laba
rugi sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.
B5.5.34 Ketika mengukur penyisihan kerugian untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan
kerugian kredit ekspektasian harus konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa
sesuai dengan PSAK i116 Sewa.
B5.5.35 Entitas dapat menggunakan panduan praktis ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian jika panduan
konsisten dengan prinsip di paragraf 5.5.17. Contoh dari panduan praktis adalah perhitungan kerugian kredit
ekspektasian atas piutang dagang menggunakan matriks provisi. Entitas akan menggunakan pengalaman
kerugian kredit historis (yang disesuaikan dengan paragraf B5.5.51-B5.5.52) atas piutang dagang untuk
mengestimasi kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian atas ekspektasian sepanjang umurnya atas
aset keuangan relevan. Matriks provisi mungkin, sebagai contoh, menetapkan tingkat provisi tetap bergantung
pada jumlah hari tunggakan piutang dagang (sebagai contoh, 1% jika belum menunggak, 2% jika kurang dari 30
hari tunggakan, 3% jika lebih dari 30 hari tunggakan tetapi kurang dari 90 hari tunggakan, 20% jika 90-180
hari tunggakan dan lain-lain). Bergantung pada keragaman basis pelanggan, entitas menggunakan
pengelompokan yang sesuai jika pengalaman kerugian kredit historis menunjukkan pola kerugian yang
berbeda secara signifikan untuk segmen pelanggan yang berbeda. Contoh kriteria yang mungkin dapat
digunakan untuk sekelompok aset meliputi wilayah geografis, jenis produk, peringkat pelanggan, agunan atau
asuransi piutang usaha dan jenis pelanggan (seperti penjualan grosir atau ritel).

Definisi gagal bayar
B5.5.36 Paragraf 5.5.9 mensyaratkan bahwa ketika menentukan apakah risiko kredit instrumen keuangan telah
meningkat secara signifikan, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang tejadi sejak
pengakuan awal.
B5.5.37 Ketika mendefinisikan gagal bayar untuk tujuan menentukan risiko gagal bayar yang terjadi, entitas
menerapkan definisi gagal bayar yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen
risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan dan mempertimbangkan indikator kualitatif
(sebagai contoh, kovenan keuangan) ketika keadaannya sesuai. Akan tetapi, terdapat praduga yang dapat
dibantah (rebuttable presumption) bahwa aset keuangan yang sudah menunggak 90 hari telah gagal bayar,
kecuali entitas memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa lagging default criterion
lebih tepat digunakan. Definisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan ini diterapkan secara konsisten untuk
seluruh instrumen keuangan kecuali informasi tersebut tersedia yang dapat menunjukkan definisi gagal bayar
lain lebih tepat untuk instrumen keuangan tertentu.

Periode selama estimasi kerugian kredit ekspektasian
B5.5.38 Sesuai dengan paragraf 5.5.19, periode maksimum selama kerugian kredit ekspektasian adalah periode
kontraktual maksimum yang entitas terekspos terhadap risiko kredit. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak
jaminan keuangan, periode ini merupakan periode kontraktual maksimum selama entitas memiliki kewajiban
kontraktual kini untuk memperpanjang kredit.
B5.5.39 Akan tetapi, sesuai dengan paragraf 5.5.20, beberapa instrumen keuangan meliputi komponen pinjaman dan
komponen komitmen yang belum ditarik dan kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan
pembatalan komitmen yang belum ditarik tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit pada
periode pemberitahuan kontraktual. Sebagai contoh, fasilitas kredit yang dapat diperpanjang, seperti kartu kredit
dan fasilitas cerukan, dapat secara kontraktual ditarik oleh pemberi pinjaman dengan pemberitahuan
sekurang- kurangnya satu hari. Akan tetapi, dalam praktiknya pemberi pinjaman meneruskan untuk
memperpanjang kredit pada periode yang lebih lama dan mungkin hanya menarik fasilitas setelah risiko kredit
peminjam meningkat, yang dapat menjadi terlambat untuk mencegah sebagian atau seluruh kerugian kredit
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ekspektasian. Instrumen keuangan ini umumnya memiliki karakteristik sebagai hasil dari sifat instrumen
keuangan, sesuai dengan cara aset keuangan dikelola, dan sifat dari informasi yang tersedia tentang peningkatan
risiko kredit secara signifikan:
(a)

instrumen keuangan tidak memiliki jangka waktu tetap atau struktur angsuran dan biasanya memiliki
periode pembatalan kontraktual yang pendek (sebagai contoh, satu hari);

(b)

kemampuan kontraktual untuk membatalkan kontrak tidak dapat dipaksakan dalam pengelolaan
harian yang normal dari instrumen keuangan dan kontrak hanya mungkin dibatalkan ketika entitas
menyadari kenaikan risiko kredit pada level fasilitas; dan

(c)

instrumen keuangan dikelola atas basis kolektif.

B5.5.40 Ketika menentukan periode di mana entitas diperkirakan untuk terekspos terhadap risiko kredit, tetapi untuk
kerugian kredit ekspektasian tidak akan termitigasi oleh tindakan manajemen risiko kredit normal entitas,
entitas mempertimbangkan faktor-faktor seperti informasi kredit dan pengalaman historis tentang:
(a)

periode selama entitas telah terekspos terhadap risiko kredit pada instrumen keuangan serupa;

(b)

rentang waktu antara terjadinya peningkatan risiko kredit yang signifikan hingga terjadinya gagal bayar
pada instrumen keuangan serupa; dan

(c)

tindakan manajemen risiko kredit yang diperkirakan untuk dilakukan oleh entitas ketika risiko
kredit instrumen keuangan meningkat, seperti penurunan atau penghapusan limit yang belum ditarik.

Keluaran probabilitas tertimbang
B5.5.41 Tujuan mengestimasi kerugian kredit ekspektasian bukan untuk mengestimasi skenario kondisi terburuk atau
skenario kondisi terbaik. Sebaliknya, estimasi dari kerugian kredit ekspektasian selalu mencerminkan
kemungkinan bahwa kerugian kredit terjadi atau tidak terjadi meskipun jika keluaran yang sangat mungkin
terjadi adalah tidak ada kerugian kredit.
B5.5.42 Paragraf 5.5.17(a) mensyaratkan estimasi kerugian kredit ekspektasian untuk mencerminkan jumlah
probabilitas tertimbang dan tidak bias yang ditentukan dengan mengevaluasi rentang keluaran yang mungkin.
Dalam praktiknya, hal ini mungkin tidak memerlukan analisis kompleks. Dalam beberapa kasus, pemodelan
yang relatif sederhana mungkin memadai, tanpa perlu simulasi detail skenario dalam jumlah banyak. Sebagai
contoh, kerugian kredit rata-rata dari sekelompok besar instrumen keuangan dengan kesamaan karakteristik
risiko mungkin merupakan estimasi yang wajar dari jumlah probabilitas tertimbang. Dalam situasi lain,
identifikasi skenario yang menetapkan jumlah dan waktu arus kas untuk keluaran tertentu dan kemungkinan
yang diestimasi atas keluaran tesebut mungkin akan diperlukan. Dalam situasi tersebut, kerugian kredit
ekspektasian mencerminkan setidaknya dua keluaran sesuai dengan paragraf 5.5.18.
B5.5.43 Untuk kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, entitas mengestimasi risiko gagal bayar yang terjadi
pada instrumen keuangan sepanjang perkiraan umur instrumen tersebut. Kerugian kredit ekspektasian 12
bulan merupakan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya dan mewakili kekurangan kas
sepanjang umurnya yang akan dihasilkan jika gagal bayar terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan
(atau periode yang lebih pendek jika perkiraan umur instrumen keuangan kurang dari 12 bulan), tertimbang
dengan probabilitas gagal bayar yang terjadi. Dengan demikian, kerugian kredit ekspektasian 12 bulan bukan
merupakan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang akan dialami entitas pada instrumen
keuangan yang diprediksi akan gagal bayar dalam 12 bulan ke depan, juga bukan merupakan kekurangan kas
yang diprediksi akan terjadi pada 12 bulan ke depan.

Nilai waktu atas uang
B5.5.44 Kerugian kredit ekspektasian didiskonto pada tanggal pelaporan, bukan pada tanggal perkiraan gagal bayar
atau beberapa tanggal lainnya, menggunakan suku bunga efektif yang ditentukan saat pengakuan awal atau suku
bunga yang mendekati. Jika instrumen keuangan memiliki suku bunga variabel, kerugian kredit ekspektasian
didiskonto menggunakan suku bunga efektif saat ini yang ditentukan sesuai dengan paragraf B5.4.5.
B5.5.45 Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan mengalami penurunan nilai, kerugian kredit
ekspektasian didiskonto menggunakan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit yang
ditentukan pada saat pengakuan awal.
B5.5.46 Kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa didiskonto menggunakan tingkat diskonto yang sama dengan
pengukuran piutang sewa sesuai dengan PSAK i116.
B5.5.47 Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen pinjaman didiskonto menggunakan suku bunga efektif, atau suku
bunga yang mendekati, yang akan diterapkan ketika mengakui aset keuangan yang dihasilkan dari komitmen
pinjaman. Hal ini disebabkan untuk tujuan menerapkan persyaratan penurunan nilai, aset keuangan yang diakui
setelah penarikan dari komitmen pinjaman diperlakukan sebagai kelanjutan dari komitmen tersebut bukan
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instrumen keuangan baru. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan selanjutnya diukur dengan
mempertimbangkan risiko kredit awal dari komitmen pinjaman dari tanggal entitas menjadi pihak yang terlibat
dalam komitmen yang takterbatalkan.
B5.5.48 Kerugian kredit ekspektasian pada kontrak jaminan keuangan atau komitmen pinjaman yang suku bunga
efektifnya tidak dapat ditentukan didiskonto dengan menerapkan tingkat diskonto yang mencerminkan
penilaian pasar saat ini atas nilai waktu atas uang dan risiko yang spesifik pada arus kas tapi hanya jika, dan
sepanjang risiko diperhitungkan dengan menyesuaikan tingkat diskonto dan bukan menyesuaikan kekurangan
kas yang didiskontokan.

Informasi yang wajar dan terdukung
B5.5.49 Untuk tujuan Pernyataan ini, informasi yang wajar dan terdukung adalah yang tersedia secara wajar tanpa
biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan, termasuk informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi
saat ini dan prakiraan keadaan ekonomi masa depan. Informasi yang tersedia untuk tujuan pelaporan keuangan
dipertimbangkan untuk dapat tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.
B5.5.50 Entitas tidak disyaratkan untuk memasukan prakiraan kondisi masa depan selama perkiraan umur instrumen
keuangan. Tingkat pertimbangan yang disyaratkan untuk mengestimasi kerugian kredit ekspektasian
bergantung pada ketersediaan informasi rinci. Semakin jauh rentang prakiraan, ketersediaan informasi rinci
menurun dan tingkat pertimbangan yang disyaratkan untuk mengestimasi kerugian kredit ekspektasian
meningkat. Estimasi kerugian kredit ekspektasian tidak mensyaratkan estimasi rinci untuk periode yang jauh di
masa depan— untuk periode tersebut, entitas dapat melakukan proyeksi ekstrapolasi dari informasi rinci yang
tersedia.
B5.5.51 Entitas tidak perlu melakukan pencarian yang komprehensif untuk suatu informasi tetapi mempertimbangkan
informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dan yang relevan dengan
estimasi kerugian kredit ekspektasian, termasuk dampak dari percepatan pelunasan yang diperkirakan.
Informasi yang digunakan termasuk faktor yang spesifik bagi peminjam, kondisi ekonomi umum dan
penilaian baik kondisi terkini maupun arah prakiraan kondisi pada saat tanggal pelaporan. Entitas mungkin
menggunakan berbagai sumber data, baik internal (spesifik entitas) dan eksternal. Sumber data yang dapat
digunakan antara lain mencakup pengalaman kerugian kredit historis internal, peringkat internal, pengalaman
kerugian kredit entitas lain dan peringkat eksternal, laporan dan statistik. Entitas yang tidak atau kurang memiliki
sumber data yang bersifat spesifik entitas dapat menggunakan pengalaman peer group untuk instrumen
keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) yang dapat dibandingkan.
B5.5.52 Informasi historis adalah dasar penting untuk pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Akan tetapi, entitas
menyesuaikan data historis, seperti pengalaman kerugian kredit, berdasarkan data terkini yang dapat
diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini dan prakiraan kondisi masa depan yang tidak
memengaruhi periode di mana data historis berasal, dan untuk menghilangkan efek dari kondisi pada periode
historis yang tidak relevan pada arus kas kontraktual di masa depan. Dalam beberapa kasus, informasi yang wajar
dan terdukung yang terbaik bisa jadi merupakan informasi historis yang tidak disesuaikan, tergantung dari sifat
informasi historis tersebut dan kapan informasi tersebut dihitung, dibandingkan dengan keadaan pada saat
tanggal pelaporan dan karakteristik dari instrumen keuangan yang dipertimbangkan. Estimasi perubahan
kerugian kredit ekspektasian harus mencerminkan dan arahnya konsisten dengan perubahan terkait dengan
data yang dapat diobservasi dari periode ke periode (seperti perubahan tingkat pengangguran, harga properti,
harga komoditas, status pembayaran atau faktor lain yang mengindikasi kerugian kredit pada instrumen
keuangan atau kelompok instrumen keuangan dan besaran perubahan pada masing-masing perubahan). Entitas
secara berkala mengkaji metodologi dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi kerugian kredit
ekspektasian untuk mengurangi perbedaan antara pengalaman kerugian kredit yang diestimasi dan yang actual.
B5.5.53 Ketika menggunakan pengalaman kerugian kredit historis dalam mengestimasi kerugian kredit ekspektasian,
adalah hal yang penting bagi informasi mengenai tingkat kerugian kredit historis untuk dapat diterapkan pada
kelompok yang ditentukan secara konsisten dengan kelompok yang tingkat kerugian kredit historisnya dapat
diobservasi. Sebagai konsekuensinya, metode yang digunakan mampu menghubungkan setiap kelompok aset
keuangan dengan informasi mengenai pengalaman kerugian kredit masa lalu oleh kelompok aset keuangan
dengan karakteristik risiko serupa dan dengan data relevan yang dapat diobservasi yang mencerminkan kondisi
saat ini.
B5.5.54 Kerugian kredit ekspektasian mencerminkan ekspektasi entitas terhadap kerugian kredit. Akan tetapi, ketika
mempertimbangkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya
berlebihan dalam mengestimasi kerugian kredit ekspektasian, entitas juga mempertimbangkan informasi pasar
yang dapat diobservasi tentang risiko kredit atas instrumen keuangan tertentu atau instrumen keuangan serupa.
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Agunan
B5.5.55 Untuk tujuan pengukuran kerugian kredit ekspektasian, estimasi kekurangan kas ekspektasian mencerminkan
arus kas ekspektasian dari agunan atau perbaikan risiko-kredit lain yang merupakan bagian dari persyaratan
kontraktual dan tidak diakui secara terpisah oleh entitas. Estimasi kekurangan kas ekspektasian pada suatu
instrumen keuangan yang beragunan mencerminkan jumlah dan waktu dari arus kas yang diperkirakan dari
pengambilalihan agunan dikurangi biaya memperoleh dan menjual agunan, terlepas dari apakah
pengambilalihan kemungkinan terjadi (yaitu estimasi arus kas ekspektasian mempertimbangkan probabilitas
pengambilalihan dan arus kas yang dihasilkan). Sebagai konsekuensinya, arus kas yang diperkirakan dari
agunan yang direalisasikan setelah jatuh tempo kontraktual dari kontrak dimasukkan dalam analisis ini.
Agunan yang diperoleh sebagai hasil dari pengambilalihan tidak diakui sebagai aset yang dipisahkan dari
instrumen keuangan beragunan kecuali memenuhi kriteria pengakuan yang relevan sebagai aset pada
Pernyataan ini atau Pernyataan lain.

Reklasifikasi aset keuangan (Bagian 5.6)
B5.6.1

B5.6.2

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan paragraf 4.4.1, paragraf 5.6.1 mensyaratkan
reklasifikasi diterapkan secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Kategori pengukuran biaya perolehan
diamortisasi dan kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mensyaratkan bahwa
suku bunga efektif ditentukan pada pengakuan awal. Kedua kategori pengukuran tersebut juga mensyaratkan
persyaratan penurunan nilai diterapkan dengan cara yang sama. Sebagai konsekuensinya, ketika entitas
mereklasifikasikan aset keuangan di antara kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi dan kategori
pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:
(a)

pengakuan pendapatan bunga tidak akan berubah dan oleh karena itu entitas terus menggunakan
suku bunga efektif yang sama.

(b)

pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak akan berubah karena kedua kategori pengukuran
menerapkan pendekatan penurunan nilai yang sama. Akan tetapi jika aset keuangan direklasifikasi
keluar dari menggunakan kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan
masuk dalam kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian dapat diakui
sebagai penyesuaian untuk jumlah tercatat bruto aset keuangan dari tanggal reklasifikasi. Jika aset
keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi dan masuk
dalam kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian
dapat dihentikan pengakuannya (dan tidak akan lagi diakui sebagai penyesuaian untuk jumlah tercatat
bruto) melainkan diakui sebagai akumulasi jumlah penurunan nilai (dari jumlah yang setara) pada
penghasilan komprehensif lain dan dapat diungkapkan sejak tanggal reklasifikasi.

Akan tetapi, entitas tidak disyaratkan untuk mengakui secara terpisah pendapatan bunga atau keuntungan atau
kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sebagai
konsekuensinya, ketika entitas mereklasifikasi aset keuangan dari menggunakan kategori pengukuran nilai wajar
melalui laba rugi, suku bunga efektif ditentukan pada dasar nilai wajar aset pada tanggal reklasifikasi. Sebagai
tambahan, untuk tujuan menerapkan Bagian 5.5 untuk aset keuangan dari tanggal reklasifikasi, tanggal
reklasifikasi diperlakukan sebagai tanggal pengakuan awal.

Keuntungan dan kerugian (Bagian 5.7)
B5.7.1

Paragraf 5.7.5 mengizinkan entitas untuk dapat menetapkan pilihan yang takterbatalkan untuk menyajikan
perubahan nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan pada
penghasilan komprehensif lain. Pilihan ini dibuat berdasarkan instrumen per instrumen (yaitu saham per
saham). Jumlah yang disajikan pada penghasilan komprehensif lain tidak selanjutnya dialihkan ke laba rugi.
Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan keuntungan atau kerugian kumulatif pada ekuitas. Dividen pada
investasi diakui pada laba rugi sesuai dengan paragraf 5.7.6 kecuali dividen secara jelas mewakili bagian
terpulihkan dari biaya investasi.

B5.7.1A Kecuali paragraf 4.1.5 diterapkan, paragraf 4.1.2A mensyaratkan aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain jika persyaratan kontraktual pada aset keuangan menimbulkan arus kas yang
semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang dan aset dimiliki dalam model bisnis
yang tujuannya akan dicapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Kategori
pengukuran ini mengakui informasi tersebut pada laba rugi seperti halnya aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi, sementara aset keuangan diukur pada laporan posisi keuangan berdasarkan nilai
wajarnya. Keuntungan atau kerugian, selain yang diakui di laba rugi yang sesuai dengan paragraf 5.7.10-5.7.11,
diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau
kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.
Hal ini mencerminkan keuntungan atau kerugian yang dapat diakui pada laba rugi pada penghentian pengakuan
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jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
B5.7.2

Entitas menerapkan PSAK i221 pada aset keuangan dan liabilitas keuangan yang merupakan item moneter
sesuai dengan PSAK i221 dan didenominasi dalam valuta asing. PSAK i221 mensyaratkan setiap keuntungan
dan kerugian perubahan kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter diakui dalam laba rugi. Pengecualian
berlaku bagi item moneter yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai atas arus kas
(lihat paragraf 6.5.11), lindung nilai atas investasi neto (lihat paragraf 6.5.13) atau lindung nilai atas nilai wajar
instrumen ekuitas yang telah dipilih entitas untuk disajikan perubahan nilai wajarnya pada penghasilan
komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5 (lihat paragraf 6.5.8).

B5.7.2A Untuk tujuan pengakuan keuntungan dan kerugian perubahan kurs valuta asing berdasarkan PSAK i221, aset
keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A
diperlakukan sebagai item moneter. Sejalan dengan hal tersebut aset keuangan diperlakukan sebagai aset yang
diukur pada biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing. Selisih kurs pada biaya perolehan diamortisasi
diakui pada laba rugi dan perubahan lain pada jumlah tercatat yang diakui sesuai dengan paragraf 5.7.10.
B5.7.3

Paragraf 5.7.5 mengizinkan entitas menetapkan pilihan yang takterbatalkan untuk menyajikan pada
penghasilan komprehensif lain perubahan setelahnya pada nilai wajar pada investasi tertentu dalam instrumen
ekuitas. Investasi tersebut bukan merupakan item moneter. Sejalan dengan hal tersebut, keuntungan atau
kerugian yang disajikan pada penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5 mencakup hal-hal
yang terkait komponen kurs valuta asing.

B5.7.4

Jika terdapat hubungan lindung nilai antara aset moneter nonderivatif dan liabilitas moneter nonderivatif, maka
perubahan dalam komponen valuta asing dari instrumen keuangan tersebut disajikan dalam laba rugi.

Liabilitas ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi
B5.7.5

Ketika entitas menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, entitas harus
dapat menentukan apakah menyajikan efek perubahan risiko kredit liabilitas pada penghasilan komprehensif
lain akan menimbulkan atau memperbesar accounting mismatch pada laba rugi. Accounting mismatch dapat
ditimbulkan atau diperbesar jika menyajikan efek perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan
komprehensif lain dapat menyebabkan mismatch yang lebih besar pada laba rugi dibandingkan jika jumlah
tersebut disajikan dalam laba rugi.

B5.7.6

Untuk menentukan hal tersebut, entitas harus menilai apakah entitas memperkirakan efek perubahan dari
risiko kredit liabilitas akan saling hapus dalam laba rugi dengan perubahan nilai wajar dari instrumen keuangan
lain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ekspektasi tersebut harus didasari pada hubungan ekonomi
antara karakteristik liabilitas dan karakteristik instrumen keuangan lain.

B5.7.7

Penentuan tersebut dibuat pada saat pengakuan awal dan tidak dinilai ulang. Untuk tujuan praktis, entitas tidak
perlu mengikutsertakan seluruh aset dan liabilitas yang menyebabkan accounting mismatch pada waktu yang
bersamaan. Penundaan yang wajar diizinkan dengan ketentuan bahwa setiap transaksi yang tersisa
diperkirakan terjadi. Suatu entitas harus menerapkan secara konsisten metodologi untuk menentukan apakah
menyajikan pada penghasilan komprehensif lain atas efek dari perubahan risiko kredit liabilitas ini akan
menimbulkan atau memperbesar accounting mismatch dalam laba rugi. Akan tetapi, suatu entitas dapat
menggunakan metodologi yang berbeda ketika terdapat hubungan ekonomi yang berbeda antara karakteristik
liabilitas ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan karakteristik instrumen keuangan
lainnya. PSAK i107 mensyaratkan suatu entitas untuk menyediakan pengungkapan kualitatif pada catatan atas
laporan keuangan tentang metodologi yang digunakan entitas untuk membuat penentuan tersebut.

B5.7.8

Jika mismatch tersebut dapat ditimbulkan atau diperbesar, entitas disyaratkan untuk menyajikan seluruh
perubahan nilai wajar (termasuk efek perubahan pada risiko kredit liabilitas) pada laba rugi. Jika mismatch
tersebut tidak ditimbulkan atau diperbesar, entitas disyaratkan untuk menyajikan efek perubahan risiko kredit
liabilitas pada penghasilan komprehensif lain.

B5.7.9

Jumlah yang disajikan di penghasilan komprehensif lain tidak dapat dialihkan ke laba rugi. Akan tetapi, entitas
dapat mengalihkan keuntungan atau kerugian kumulatif dalam ekuitas.

B5.7.10 Contoh berikut mendeskripsikan situasi ketika accounting mismatch dapat dihasilkan di laba rugi jika efek
perubahan dalam risiko kredit liabilitas disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Hipotek bank
menyediakan pinjaman untuk pelanggan dan mendanai pinjaman tersebut dengan menjual obligasi dengan
karakteristik yang sesuai (contohnya saldo pokok, profil angsuran, jangka waktu dan mata uang) pada pasar.
Persyaratan kontraktual pinjaman tersebut mengizinkan pelanggan hipotek untuk mempercepat pelunasan
pinjamannya (yaitu melunasi kewajibannya pada bank) dengan membeli obligasi yang sesuai dengan nilai
wajar di pasar dan menyerahkan obligasi tersebut ke hipotek bank. Sebagai hasil dari hak percepatan
pelunasan kontraktual, jika kualitas kredit obligasi memburuk (dan, dengan demikian, nilai wajar dari liabilitas
hipotek bank menurun), nilai wajar aset pinjaman hipotek bank juga menurun. Perubahan nilai wajar aset
mencerminkan hak kontraktual pelanggan hipotek untuk mempercepat pelunasan pinjaman hipotek dengan

© Ikatan Akuntan Indonesia

87

PSAK i109
membeli obligasi pendasar pada nilai wajar (yang, dalam contoh ini, telah menurun) dan menyerahkan obligasi
tersebut ke hipotek bank. Sebagai konsekuensinya, efek dari perubahan risiko kredit liabilitas (obligasi) akan
saling hapus dalam laba rugi dengan perubahan yang sesuai dalam nilai wajar aset keuangan (pinjaman). Jika
efek dari perubahan risiko kredit liabilitas ini disajikan dalam penghasilan komprehensif lain akan ada
accounting mismatch dalam laba rugi. Sebagai konsekuensinya, hipotek bank disyaratkan untuk menyajikan
semua perubahan nilai wajar liabilitas (termasuk dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas) dalam laporan
laba rugi.
B5.7.11 Pada contoh di paragraf B5.7.10, ada keterkaitan kontraktual antara efek dari perubahan dalam risiko kredit
liabilitas dan perubahan nilai wajar aset keuangan (yaitu sebagai akibat dari hak kontraktual pelanggan hipotek
untuk mempercepat pelunasan pinjaman dengan membeli obligasi pada nilai wajar dan menyerahkan obligasi
ke hipotek bank). Akan tetapi, accounting mismatch juga dapat terjadi karena tidak adanya keterkaitan
kontraktual.
B5.7.12 Untuk tujuan menerapkan persyaratan dalam paragraf 5.7.7 dan 5.7.8, accounting mismatch tidak semata-mata
disebabkan oleh metode pengukuran yang digunakan entitas untuk menentukan dampak dari perubahan risiko
kredit liabilitas. Accounting mismatch dalam laba rugi akan timbul hanya ketika efek dari perubahan risiko kredit
liabilitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i107 diperkirakan akan saling hapus dengan perubahan nilai
wajar instrumen keuangan lain. Mismatch yang timbul semata-mata sebagai akibat dari metode pengukuran
(yaitu karena entitas tidak mengisolasi perubahan risiko kredit liabilitas ini dari beberapa perubahan lain dalam
nilai wajar) tidak memengaruhi penentuan yang disyaratkan oleh paragraf 5.7.7 dan 5.7.8. Sebagai contoh, suatu
entitas mungkin tidak mengisolasi perubahan risiko kredit liabilitas ini dari perubahan risiko likuiditas. Jika
entitas menyajikan efek gabungan dari kedua faktor dalam penghasilan komprehensif lain, mismatch dapat terjadi
karena perubahan risiko likuiditas dapat dimasukkan dalam pengukuran nilai wajar aset keuangan entitas dan
keseluruhan perubahan nilai wajar aset yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akan tetapi, mismatch tersebut
disebabkan oleh ketidaktepatan pengukuran, bukan karena hubungan saling hapus yang dideskripsikan di
paragraf B5.7.6 dan, karena itu, tidak memengaruhi penentuan yang disyaratkan oleh paragraf 5.7.7 dan 5.7.8.

Arti dari risiko kredit (paragraf 5.7.7 dan 5.7.8)
B5.7.13 PSAK i107 mendefinisikan risiko kredit sebagai “Risiko di mana suatu pihak atas instrumen keuangan akan
menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya dalam memenuhi suatu
kewajiban”. Persyaratan di paragraf 5.7.7(a) berhubungan dengan risiko di mana penerbit akan gagal
memenuhi liabilitas tertentu. Hal ini tidak selalu terkait dengan tingkat kelayakan kredit penerbit. Sebagai
contoh, jika entitas menerbitkan liabilitas yang beragunan dan liabilitas yang tidak beragunan yang identik,
risiko kredit kedua liabilitas tersebut akan berbeda, meskipun keduanya diterbitkan oleh entitas yang sama.
Risiko kredit pada liabilitas yang beragunan akan lebih rendah daripada risiko kredit liabilitas yang tidak
beragunan. Risiko kredit pada liabilitas yang beragunan hampir tidak ada.
B5.7.14 Untuk tujuan penerapan persyaratan di paragraf 5.7.7(a), risiko kredit berbeda dari risiko kinerja aset spesifik.
Risiko kinerja aset spesifik tidak terkait dengan risiko di mana entitas akan gagal memenuhi kewajiban tertentu
tetapi hal itu berkaitan dengan risiko aset tunggal atau kelompok aset akan berkinerja buruk (atau tidak sama
sekali).
B5.7.15 Berikut adalah contoh risiko kinerja aset spesifik:
(a)

liabilitas dengan fitur unit-link di mana jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo kepada
investor secara kontraktual ditentukan dengan basis kinerja aset spesifik. Efek fitur unit-link pada nilai
wajar liabilitas adalah risiko kinerja aset spesifik, bukan risiko kredit.

(b)

liabilitas yang diterbitkan oleh entitas berstruktur dengan karakteristik berikut. Entitas secara legal
terisolasi sehingga aset pada entitas adalah aset yang dibatasi penggunaannya (ring fenced) sematamata hanya untuk kepentingan investor, bahkan dalam hal kebangkrutan. Entitas tidak dapat
melakukan transaksi lain dan aset pada entitas tidak dapat hypothecated. Jumlah sebesar nilai jatuh
tempo hanya terutang kepada investor ketika aset yang dibatasi penggunaannya (ring-fenced)
menghasilkan arus kas. Dengan demikian, perubahan nilai wajar liabilitas mencerminkan perubahan
dalam nilai wajar aset. Efek kinerja aset pada nilai wajar liabilitas adalah risiko kinerja aset spesifik,
bukan risiko kredit.

Menentukan dampak perubahan pada risiko kredit
B5.7.16 Untuk tujuan menerapkan persyaratan di paragraf 5.7.7(a), entitas menentukan jumlah perubahan nilai wajar
dari liabilitas keuangan yang diatribusikan pada perubahan risiko kredit pada liabilitas baik:
(a)
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sebagai jumlah perubahan nilai wajar yang tidak diatribusikan pada perubahan kondisi pasar yang
menimbulkan risiko pasar (lihat paragraf B5.7.17 dan B5.7.18); atau
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(b)

menggunakan metode alternatif yang entitas lebih yakin untuk menyajikan jumlah perubahan nilai
wajar liabilitas yang diatribusikan pada perubahan risiko kredit.

B5.7.17 Perubahan pada kondisi pasar yang dapat menimbulkan risiko pasar termasuk perubahan pada suku bunga
acuan, harga dari instrumen keuangan entitas lain, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks
suku bunga.
B5.7.18 Jika satu-satunya perubahan relevan yang signifikan pada kondisi pasar liabilitas adalah perubahan pada suku
bunga yang diobservasi (acuan), jumlah di paragraf B5.7.16(a) dapat diestimasi sebagai berikut:
(a)

Pertama, entitas menghitung tingkat imbal hasil internal liabilitas pada awal periode menggunakan
nilai wajar liabilitas dan arus kas kontraktual liabilitas di awal periode. Entitas mengurangkan suku
bunga yang diobservasi (acuan) dari tingkat imbal hasil pada awal periode, untuk sampai pada
komponen spesifik instrumen dari tingkat imbal hasil internal.

(b)

Berikutnya, entitas menghitung nilai kini arus kas yang berhubungan dengan liabilitas menggunakan
arus kas kontraktual liabilitas pada akhir periode dan tingkat diskonto yang setara dengan jumlah
(i) suku bunga yang diobservasi (acuan) di akhir periode dan (ii) komponen spesifik instrumen
dari tingkat imbal hasil internal sebagaimana ditentukan di (a).

(c)

Perbedaan antara nilai wajar liabilitas pada akhir periode dan jumlah yang ditentukan di (b) adalah
perubahan nilai wajar yang tidak diatribusikan pada perubahan suku bunga yang diobservasi (acuan).
Jumlah tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.7(a).

B5.7.19 Contoh di paragraf B5.7.18 mengasumsikan bahwa perubahan pada nilai wajar yang timbul dari faktor selain dari
perubahan dalam risiko kredit instrumen atau perubahan suku bunga yang diobservasi (acuan) adalah tidak
signifikan. Metode ini tidak sesuai jika perubahan pada nilai wajar yang timbul dari faktor lain adalah
perubahan yang signifikan. Pada kasus tersebut, entitas disyaratkan untuk menggunakan metode alternatif
yang lebih dapat dipercaya untuk mengukur efek perubahan dalam risiko kredit liabilitas (lihat paragraf
B5.7.16(b)). Sebagai contoh, jika instrumen dalam contoh mengandung derivatif melekat, maka perubahan
nilai wajar dari derivatif melekat dikecualikan dalam menentukan jumlah yang disajikan dalam penghasilan
komprehesif lain sesuai dengan paragraf 5.7.7(a)
B5.7.20 Sebagaimana halnya dengan selur uh pengukuran nilai wajar, metode pengukuran entitas untuk
menentukan porsi perubahan nilai wajar liabilitas yang diatribusikan pada perubahan risiko kredit harus
menggunakan input relevan yang dapat diobservasi secara maksimum dan menggunakan input yang tidak dapat
diobservasi secara minimum.

Akuntansi lindung nilai (Bab 6)
Instrumen lindung nilai (Bagian 6.2)
Instrumen yang memenuhi kualifikasi lindung nilai
B6.2.1

Derivatif yang melekat pada kontrak hibrida, tetapi yang tidak dicatat secara terpisah, tidak dapat ditetapkan
sebagai instrumen lindung nilai yang terpisah.

B6.2.2

Instrumen ekuitas milik entitas bukan merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan dari entitas tersebut
dan oleh karena itu tidak dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai.

B6.2.3

Untuk lindung nilai terhadap risiko valuta asing, komponen risiko valuta asing dari instrumen keuangan
nonderivatif ditentukan sesuai dengan PSAK i221.

Opsi yang diterbitkan
B6.2.4

Pernyataan ini tidak membatasi keadaan di mana derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat
ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, kecuali untuk beberapa opsi yang diterbitkan (written options). Opsi
yang diterbitkan tidak memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai, kecuali jika opsi tersebut
ditetapkan untuk saling hapus dengan opsi yang dibeli (purchased option), termasuk opsi yang melekat pada
instrumen keuangan lain (sebagai contoh, opsi beli yang diterbitkan (written call option) digunakan untuk melindung
nilai suatu liabilitas yang dapat dibeli kembali).

Penetapan instrumen lindung nilai
B6.2.5

Untuk lindung nilai selain lindung nilai terhadap risiko valuta asing, ketika entitas menetapkan aset keuangan
nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebagai
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instrumen lindung nilai, instrumen lindung nilai tersebut hanya dapat ditetapkan sebagai instrumen keuangan
nonderivatif secara keseluruhan atau proporsi dari keseluruhan instrumen lindung nilai tersebut.
B6.2.6

Instrumen lindung nilai tunggal dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai atas lebih dari satu jenis
risiko, sepanjang terdapat penetapan yang spesifik dari instrumen lindung nilai dan atas posisi risiko yang
berbeda sebagai item lindung nilaian. Item lindung nilaian tersebut dapat berada dalam hubungan lindung nilai
yang berbeda.

Item lindung nilaian (Bagian 6.3)
Item kualifikasian
B6.3.1

Komitmen pasti untuk memperoleh bisnis dalam kombinasi bisnis tidak dapat ditetapkan sebagai item lindung
nilaian, kecuali untuk risiko valuta asing, karena risiko lain yang dilindung nilai tidak dapat diidentifikasi dan
diukur secara spesifik. Risiko lain tersebut merupakan risiko bisnis umum.

B6.3.2

Investasi yang menggunakan metode ekuitas tidak dapat ditetapkan sebagai item lindung nilaian dalam lindung
nilai atas nilai wajar. Hal ini dikarenakan metode ekuitas mengakui dalam laba rugi bagian investor atas laba
atau rugi investee, dan bukan dari perubahan nilai wajar investasi. Untuk alasan yang serupa, investasi pada
entitas anak yang dikonsolidasikan tidak dapat ditetapkan sebagai item lindung nilaian dalam lindung nilai atas
nilai wajar. Hal ini dikarenakan konsolidasi mengakui laba atau rugi entitas anak dalam laba rugi, dan bukan
perubahan nilai wajar investasi. Lindung nilai atas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri merupakan
hal yang berbeda karena lindung nilai tersebut merupakan lindung nilai atas eksposur valuta asing dan bukan
merupakan lindung nilai atas nilai wajar dari perubahan nilai investasi.

B6.3.3

Paragraf 6.3.4 mengizinkan entitas untuk menetapkan eksposur gabungan yang merupakan kombinasi dari
eksposur dan derivatif sebagai item lindung nilaian. Ketika menetapkan item lindung nilaian tersebut, entitas
menilai apakah eksposur gabungan mengombinasikan eksposur dengan derivatif sehingga menciptakan eksposur
gabungan yang berbeda yang dikelola sebagai satu eksposur untuk risiko tertentu (atau beberapa risiko). Dalam
hal ini, entitas dapat menetapkan item lindung nilaian berdasarkan eksposur gabungan. Sebagai contoh:

B6.3.4

90

(a)

entitas dapat melindung nilai jumlah tertentu dari pembelian kopi yang kemungkinan besar terjadi
dalam waktu 15 bulan terhadap risiko harga (berdasarkan dolar AS), dengan menggunakan kontrak
futures 15 bulan untuk kopi. Kombinasi atas pembelian kopi yang kemungkinan besar terjadi dan
kontrak futures kopi dapat dipandang sebagai eksposur risiko valuta asing dengan jumlah tetap selama
15 bulan untuk tujuan manajemen risiko (yaitu seperti arus kas keluar dolar AS yang berjumlah tetap
dalam waktu 15 bulan).

(b)

entitas dapat melindung nilai risiko valuta asing atas utang berbunga tetap 10 tahun yang
didenominasikan dalam valuta asing untuk seluruh jangka waktunya. Akan tetapi, entitas
mensyaratkan eksposur suku bunga tetap dalam mata uang fungsionalnya hanya untuk jangka pendek
dan menengah (misalnya dua tahun) dan eksposur suku bunga mengambang dalam mata uang
fungsional untuk sisa waktu jatuh tempo. Pada akhir setiap interval dua tahun (yaitu bergulir setiap
dua tahun) entitas menetapkan eksposur suku bunga dua tahun ke depan (jika level suku bunga adalah
sebagaimana yang entitas ingin tetapkan). Dalam situasi tertentu, entitas dapat melakukan crosscurrency interest rate swap dari tetap ke mengambang selama 10 tahun, yang dapat menukar utang
valuta asing berbunga tetap menjadi eksposur mata uang fungsional berbunga variabel. Hal ini dapat
overlaid dengan interest rate swap dua tahun (dalam mata uang fungsional) yang menukar utang
berbunga variabel menjadi utang berbunga tetap. Sehingga kombinasi atas utang valuta asing berbunga
tetap dan cross-currency interest rate swap dari tetap ke mengambang selama 10 tahun dapat dilihat
sebagai eksposur utang mata uang fungsional berbunga variabel 10 tahun untuk tujuan manajemen
risiko.

Ketika menetapkan item lindung nilaian berdasarkan eksposur gabungan, entitas mempertimbangkan efek
kombinasi dari item yang membentuk eksposur gabungan untuk tujuan menilai efektivitas lindung nilai dan
mengukur ketidakefektifan lindung nilai. Akan tetapi, item yang membentuk eksposur gabungan tetap dicatat
secara terpisah. Ini berarti bahwa, sebagai contoh:
(a)

derivatif yang merupakan bagian dari eksposur gabungan diakui sebagai aset atau liabilitas terpisah
yang diukur pada nilai wajar; dan

(b)

jika hubungan lindung nilai ditetapkan antara item yang membentuk eksposur gabungan, metode
bagaimana derivatif dimasukkan sebagai bagian dari eksposur gabungan harus konsisten dengan
penetapan derivatif sebagai instrumen lindung nilai pada level eksposur gabungan. Sebagai contoh,
jika entitas mengecualikan elemen forward atas derivatif dari penetapan sebagai instrumen lindung
nilai untuk hubungan lindung nilai antara item yang membentuk eksposur gabungan, entitas juga harus
mengecualikan elemen forward ketika mencakup derivatif sebagai item lindung nilaian sebagai bagian
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dari eksposur gabungan. Sebaliknya, eksposur gabungan mencakup derivatif, baik secara keseluruhan
atau proporsi dari keseluruhan derivatif tersebut.
B6.3.5

Paragraf 6.3.6 menyatakan bahwa dalam laporan keuangan konsolidasian, risiko valuta asing dari prakiraan
transaksi intrakelompok usaha yang kemungkinan besar terjadi dapat memenuhi kualifikasi sebagai item lindung
nilaian dalam lindung nilai atas arus kas, sepanjang transaksi tersebut didenominasikan dalam mata uang selain
mata uang fungsional dari entitas yang melakukan transaksi tersebut dan risiko valuta asing akan memengaruhi
laba rugi konsolidasian. Untuk tujuan ini, entitas dapat merupakan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi,
pengaturan bersama, atau cabang. Jika risiko valuta asing dari prakiraan transaksi intrakelompok usaha tidak
memengaruhi laba rugi konsolidasian, maka transaksi intrakelompok usaha tidak memenuhi kualifikasi sebagai
item lindung nilaian . Hal ini biasanya terjadi dalam kasus pembayaran royalti, pembayaran bunga, atau biaya
manajemen antar anggota dari kelompok usaha yang sama, kecuali terdapat transaksi eksternal yang terkait.
Akan tetapi, jika risiko valuta asing dari prakiraan transaksi intrakelompok usaha akan memengaruhi laba rugi
konsolidasian, maka transaksi tersebut dapat memenuhi kualifikasi sebagai item lindung nilaian . Contohnya
adalah prakiraan penjualan atau pembelian persediaan antar anggota dari kelompok usaha yang sama jika
selanjutnya penjualan tersebut dijual kepada pihak di luar kelompok tersebut. Serupa dengan hal tersebut,
prakiraan penjualan intrakelompok usaha untuk pabrik dan peralatan dari kelompok entitas yang
memproduksinya kepada kelompok entitas yang akan menggunakannya dalam operasi dapat memengaruhi laba
rugi konsolidasian. Hal ini dapat terjadi, sebagai contoh, karena pabrik dan peralatan akan disusutkan oleh
entitas pembeli dan jumlah pengakuan awal yang diakui dari pabrik dan peralatan tersebut dapat berubah jika
prakiraan transaksi intrakelompok usaha didenominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional dari
entitas pembeli.

B6.3.6

Jika lindung nilai dari prakiraan transaksi intrakelompok usaha memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai,
maka setiap keuntungan atau kerugian diakui dalam, dan dikeluarkan dari, penghasilan komprehensif lain
sesuai dengan paragraf 6.5.11. Periode yang relevan atau periode di mana risiko valuta asing atas transaksi
lindung nilaian (hedged transaction) memengaruhi laba rugi adalah ketika hal itu memengaruhi laba rugi
konsolidasian.

Penetapan item lindung nilaian
B6.3.7

Suatu komponen adalah item lindung nilaian yang kurang dari keseluruhan item. Akibatnya, komponen tersebut
mencerminkan hanya beberapa risiko dari item yang merupakan bagian atau mencerminkan risiko yang hanya
sampai batas tertentu (sebagai contoh, ketika menetapkan proporsi item).

Komponen risiko
B6.3.8

Untuk memenuhi syarat penetapan sebagai item lindung nilaian , komponen risiko harus menjadi komponen
yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari item keuangan atau nonkeuangan, dan perubahan dalam arus kas
atau nilai wajar atas item yang diatribusikan pada perubahan komponen risiko harus dapat diukur secara andal.

B6.3.9

Ketika mengidentifikasi komponen risiko yang memenuhi kualifikasi untuk penetapan sebagai item lindung
nilaian , entitas menilai komponen risiko tersebut dalam konteks struktur pasar tertentu yang terkait dengan suatu
risiko atau beberapa risiko yang berhubungan dan dalam konteks tempat terjadinya aktivitas lindung nilai.
Penentuan demikian mensyaratkan evaluasi fakta dan keadaan yang relevan yang dibedakan dengan risiko dan
pasar.

B6.3.10 Ketika menetapkan komponen risiko sebagai item lindung nilaian , entitas mempertimbangkan apakah
komponen risiko ditentukan secara eksplisit dalam kontrak (komponen risiko yang ditentukan dalam kontrak)
atau apakah komponen tersebut ditentukan secara implisit dalam nilai wajar atau arus kas atas item yang
merupakan bagian dari item tersebut (komponen risiko yang tidak ditentukan dalam kontrak). Komponen risiko
yang tidak ditentukan dalam kontrak dapat berhubungan dengan item yang bukan merupakan kontrak (sebagai
contoh, prakiraan transaksi) atau kontrak yang tidak secara eksplisit menentukan komponen (sebagai contoh,
komitmen pasti yang hanya mencakup satu harga tunggal dan bukan merupakan suatu formula harga yang
merujuk pada pendasar yang berbeda). Sebagai contoh:
(a)

Entitas A memiliki kontrak pengadaan gas alam jangka panjang yang harganya ditentukan
menggunakan formula yang ditentukan dalam kontrak yang merujuk pada komoditas dan faktor-faktor
lain (sebagai contoh, bahan bakar gas, bahan bakar minyak dan komponen lainnya seperti biaya
transportasi). Entitas A melindung nilai komponen bahan bakar gas dalam kontrak pengadaan
menggunakan kontrak forward bahan bakar gas. Karena komponen bahan bakar gas ditentukan oleh
persyaratan dan kondisi dalam kontrak pengadaan, maka bahan bakar gas merupakan komponen
risiko yang ditentukan dalam kontrak. Karena formula harga tersebut, Entitas A menyimpulkan bahwa
eksposur harga bahan bakar gas dapat diidentifikasi secara terpisah. Pada saat yang sama, terdapat
pasar untuk kontrak forward bahan bakar gas. Oleh karena itu, Entitas A menyimpulkan bahwa
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eksposur harga bahan bakar gas dapat diukur secara andal. Akibatnya, eksposur harga bahan bakar gas
dalam kontrak pengadaan adalah komponen risiko yang memenuhi syarat untuk penetapan sebagai
item lindung nilaian .
(b)

Entitas B melindung nilai pembelian kopi masa depan berdasarkan prakiraan produksi. Lindung
nilai dilakukan sampai dengan 15 bulan sebelum pengiriman untuk bagian dari volume prakiraan
pembelian. Entitas B meningkatkan volume lindung nilaian (hedged volume) dari waktu ke waktu
(seiring mendekatnya tanggal pengiriman). Entitas B menggunakan dua jenis kontrak untuk
mengelola risiko harga kopi:
(i)

kontrak futures kopi yang diperdagangkan; dan

(ii)

kontrak pengadaan kopi untuk kopi Arabika dari Kolumbia yang dikirim ke lokasi pabrik
tertentu. Harga kontrak per satu ton kopi ditetapkan berdasarkan harga kontrak futures kopi
yang diperdagangkan ditambah a fixed price differential dan tagihan jasa logistik variabel
yang menggunakan suatu formula harga. Kontrak pengadaan kopi adalah kontrak
eksekutori sesuai dengan yang dilakukan Entitas B atas pengiriman aktual kopi.

Untuk pengiriman yang berhubungan dengan panen saat ini, dengan melakukan kontrak pengadaan
kopi memungkinkan Entitas B untuk menetapkan price differential antara kualitas aktual kopi yang dibeli
(kopi Arabika dari Kolumbia) dan kualitas acuan yang merupakan pendasar kontrak futures kopi yang
diperdagangkan. Akan tetapi, untuk pengiriman yang berhubungan dengan panen berikutnya, kontrak
pengadaan kopi belum tersedia, sehingga price differential tidak dapat ditetapkan. Entitas B
menggunakan kontrak futures kopi yang diperdagangkan untuk melindung nilai komponen kualitas
acuan dari risiko harga kopi untuk pengiriman yang berhubungan dengan panen saat ini serta panen
berikutnya. Entitas B menentukan bahwa entitas terekspos tiga risiko yang berbeda yaitu:
•

risiko harga kopi yang mencerminkan kualitas acuan;

•

risiko harga kopi yang mencerminkan perbedaan (spread) antara harga kopi kualitas acuan
dan kopi Arabika tertentu dari Kolumbia yang diterima; dan

•

biaya logistik variabel

Untuk pengiriman yang terkait dengan panen saat ini, setelah Entitas B melakukan kontrak pengadaan
kopi, risiko harga kopi yang mencerminkan kualitas acuan adalah komponen risiko yang ditentukan
dalam kontrak karena formula harga mencakup indeksasi terhadap harga kontrak futures kopi yang
diperdagangkan. Entitas B menyimpulkan bahwa komponen risiko ini dapat diidentifikasi secara terpisah
dan dapat diukur secara andal. Untuk pengiriman terkait dengan panen berikutnya, Entitas B belum
melakukan kontrak pengadaan kopi (yaitu pengiriman tersebut merupakan prakiraan transaksi). Oleh
karena itu, risiko harga kopi yang mencerminkan kualitas acuan adalah komponen risiko yang tidak
ditentukan dalam kontrak Analisis struktur pasar yang dilakukan Entitas B memperhitungkan tentang
bagaimana akhirnya harga pengiriman kopi yang diterima ditentukan. Oleh karena itu, berdasarkan
analisis struktur pasar tersebut, Entitas B menyimpulkan bahwa prakiraan transaksi juga mencakup
risiko harga kopi yang mencerminkan kualitas acuan sebagai komponen risiko yang dapat
diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal meskipun tidak ditentukan dalam kontrak. Sebagai
konsekuensinya, Entitas B dapat menetapkan hubungan lindung nilai atas dasar komponen risiko
(untuk risiko harga kopi yang mencerminkan kualitas acuan) untuk kontrak pengadaan kopi serta
prakiraan transaksi.
(c)

Entitas C melindung nilai sebagian dari pembelian bahan bakar jet di masa depan berdasarkan
prakiraan konsumsi sampai dengan 24 bulan sebelum pengiriman dan meningkatkan volume yang
dilindung nilai dari waktu ke waktu. Entitas C melindung nilai eksposur ini menggunakan berbagai
jenis kontrak bergantung pada jangka waktu lindung nilai, yang memengaruhi likuiditas pasar
derivatif. Untuk jangka waktu yang lebih lama (12-24 bulan) Entitas C menggunakan kontrak minyak
mentah (crude oil contracts) karena hanya kontrak tersebut yang memiliki likuiditas pasar yang
memadai. Untuk jangka waktu 6-12 bulan Entitas C menggunakan derivatif bahan bakar gas karena
derivatif tersebut cukup likuid. Untuk jangka waktu sampai dengan enam bulan Entitas C
menggunakan kontrak bahan bakar jet. Analisis struktur pasar yang dilakukan Entitas C untuk minyak
dan produk minyak serta evaluasi atas fakta-fakta dan keadaan yang relevan adalah sebagai berikut:
(i)

92

Entitas C beroperasi di wilayah geografis di mana Brent adalah minyak mentah acuan. Minyak
mentah (crude oil), sebagai input yang paling mendasar dari produk minyak sulingan adalah
bahan baku acuan yang memengaruhi harga berbagai produk minyak sulingan (refined oil).
Bahan bakar gas adalah acuan untuk produk minyak sulingan, yang digunakan sebagai
rujukan harga untuk minyak sulingan pada umumnya. Hal ini juga tercermin dalam jenis
instrumen keuangan derivatif untuk pasar produk minyak mentah dan minyak sulingan di
wilayah Entitas C beroperasi, seperti:
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(ii)

•

kontrak futures minyak mentah acuan, untuk minyak mentah Brent;

•

kontrak futures bahan bakar gas acuan yang digunakan sebagai hatga rujukan
produk sulingan—sebagai contoh, derivatif spread bahan bakar jet mencakup
price differential antara bahan bakar jet dan bahan bakar gas acuan; dan

•

derivatif crack spread bahan bakar gas acuan (yaitu derivatif atas price differential
antara minyak mentah dan bahan bakar gas—marjin penyulingan), yang diindeks ke
minyak mentah Brent.

Penentuan harga produk minyak sulingan tidak bergantung pada proses penyulingan minyak
mentah tertentu melalui kilang tertentu karena produk-produk minyak sulingan tersebut
(seperti bahan bakar gas atau bahan bakar jet) merupakan produk terstandardisasi

Oleh karena itu, Entitas C menyimpulkan bahwa risiko harga atas pembelian bahan bakar jet
mencakup komponen risiko harga minyak mentah berdasarkan pada minyak mentah Brent dan
komponen risiko harga bahan bakar gas, meskipun minyak mentah dan bahan bakar gas tidak
ditentukan dalam pengaturan kontraktual. Entitas C menyimpulkan bahwa dua komponen risiko
tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal meskipun tidak ditentukan
dalam kontrak. Sebagai konsekuensinya, Entitas C dapat menetapkan hubungan lindung nilai atas
prakiraan pembelian bahan bakar jet berdasarkan komponen risiko (untuk minyak mentah atau bahan
bakar gas). Analisis ini juga berarti bahwa jika, sebagai contoh, Entitas C menggunakan derivatif
minyak mentah berdasarkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), perubahan dalam price
differential antara minyak mentah Brent dan minyak mentah WTI akan mengakibatkan
ketidakefektifan lindung nilai.
(d)

Entitas D memiliki instrumen utang berbunga tetap. Instrumen ini diterbitkan dalam lingkungan
di mana berbagai jenis instrumen utang yang serupa diperbandingkan atas dasar spread suku bunga
acuan (sebagai contoh, LIBOR) dan instrumen utang berbunga variabel di lingkungan tersebut pada
umumnya diindeks ke suku bunga acuan. Interest rate swaps sering digunakan untuk mengelola risiko
suku bunga berdasarkan suku bunga acuan, terlepas dari spread instrumen utang terhadap suku bunga
acuan. Harga instrumen utang berbunga tetap berubah secara langsung mengikuti perubahan dalam
suku bunga acuan pada saat perubahan tersebut terjadi. Entitas D menyimpulkan bahwa suku bunga
acuan adalah komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal. Sebagai
konsekuensinya, Entitas D dapat menetapkan hubungan lindung nilai untuk instrumen utang berbunga
tetap atas dasar komponen risiko untuk risiko suku bunga acuan.

B6.3.11 Ketika menetapkan komponen risiko sebagai item lindung nilaian, persyaratan akuntansi lindung nilai diterapkan
untuk komponen risiko dengan cara yang sama sebagaimana persyaratan tersebut diterapkan untuk item lindung
nilaian lainnya yang bukan merupakan komponen risiko. Sebagai contoh, kriteria kualifikasian diterapkan
mencakup bahwa hubungan lindung nilai harus memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai, dan setiap
ketidakefektifan lindung nilai harus diukur dan diakui.
B6.3.12 Entitas juga dapat menetapkan hanya perubahan dari arus kas atau nilai wajar item lindung nilaian di atas atau
di bawah harga atau variabel lainnya yang telah ditentukan (risiko sepihak). Nilai intrinsik dari instrumen
lindung nilai berupa opsi yang dibeli (dengan asumsi bahwa opsi tersebut memiliki syarat pokok yang sama
dengan risiko yang ditetapkan), tetapi tidak termasuk nilai waktunya, mencerminkan risiko sepihak dalam item
lindung nilaian.Sebagai contoh, entitas dapat menetapkan variabilitas keluaran arus kas masa depan yang
dihasilkan dari kenaikan harga dari prakiraan pembelian komoditas. Dalam situasi tersebut, entitas menetapkan
hanya kerugian arus kas yang dihasilkan dari peningkatan harga di atas level yang ditentukan. Risiko lindung
nilaian tidak termasuk nilai waktu dari opsi yang dibeli, karena nilai waktu bukan merupakan komponen dari
prakiraan transaksi yang memengaruhi laba rugi.
B6.3.13 Terdapat praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) bahwa kecuali jika risiko inflasi ditentukan
dalam kontrak, maka risiko inflasi tersebut tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal
dan oleh karena itu tidak dapat ditetapkan sebagai komponen risiko instrumen keuangan. Akan tetapi, dalam
kasus tertentu, terdapat kemungkinan bahwa risiko inflasi diidentifikasi sebagai komponen risiko yang dapat
diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal karena keadaan tertentu dari inflation environment dan
pasar utang yang relevan.
B6.3.14 Sebagai contoh, entitas menerbitkan utang dalam kondisi di mana obligasi yang dikaitkan dengan inflasi
(inflation linked-bond) memiliki volume dan term structure yang mengakibatkan pasar cukup likuid sehingga
memungkinkan dibuatnya term structure of zero-coupon real interest rates. Hal ini berarti bahwa untuk masingmasing mata uang, inflasi merupakan faktor relevan yang dipertimbangkan secara terpisah oleh pasar utang.
Dalam keadaan tersebut, komponen risiko inflasi dapat ditentukan dengan mendiskontokan arus kas dari
instrumen utang lindung nilaian (hedged debt instrument) menggunakan term structure of zero-coupon real
interest rates (yaitu dengan cara yang serupa sebagaimana komponen suku bunga bebas risiko (nominal) dapat
ditentukan). Sebaliknya, dalam kasus lainnya komponen risiko inflasi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah
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dan diukur secara andal. Sebagai contoh, entitas hanya menerbitkan utang suku bunga nominal pada suatu
pasar inflation-linked bond yang tidak cukup likuid untuk memungkinkan dibentuknya term structure of zerocoupon real interest rates. Dalam hal ini, analisis atas struktur pasar dan atas fakta-fakta dan keadaan tidak
mendukung kesimpulan entitas bahwa inflasi merupakan faktor relevan yang dipertimbangkan secara terpisah
oleh pasar utang. Oleh karena itu, entitas tidak dapat mengabaikan praduga yang dapat dibantah (rebuttable
presumption) bahwa risiko inflasi yang tidak ditentukan dalam kontrak adalah tidak dapat diidentifikasi secara
terpisah dan diukur secara andal. Akibatnya, komponen risiko inflasi tidak akan memenuhi syarat penetapan
sebagai item lindung nilaian Hal ini berlaku terlepas dari apapun instrumen lindung nilai inflasi yang telah
dilakukan oleh entitas. Secara khusus, entitas tidak dapat memasukkan persyaratan dan kondisi dari instrumen
lindung nilai inflasi aktual dengan memproyeksikan persyaratan dan kondisi ke suku bunga nominal utang.
B6.3.15 Komponen risiko inflasi yang ditentukan dalam kontrak atas arus kas dari obligasi yang dikaitkan dengan inflasi
(inflation-linked bond) yang diakui (dengan asumsi bahwa tidak ada persyaratan untuk mencatat derivatif
melekat secara terpisah) dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal, selama arus kas lain dari
instrumen tidak dipengaruhi oleh komponen risiko inflasi.

Komponen dari Jumlah Nominal
B6.3.16 Ada dua jenis komponen dalam jumlah nominal yang dapat ditetapkan sebagai item lindung nilaian dalam
hubungan lindung nilai: komponen yang merupakan proporsi suatu item secara keseluruhan atau komponen
lapisan. Jenis komponen mengubah hasil pencatatan. Entitas menetapkan komponen untuk tujuan akuntansi
secara konsisten dengan tujuan manajemen risiko.
B6.3.17 Contoh komponen yang merupakan proporsi adalah 50% dari arus kas kontraktual atas pinjaman.
B6.3.18 Sebuah komponen lapisan dapat ditentukan dari populasi tertentu, tetapi terbuka, atau dari jumlah nominal yang
ditetapkan. Contoh-contoh tersebut meliputi:
(a)

bagian dari volume transaksi moneter, sebagai contoh, arus kas senilai VA10 selanjutnya dari
penjualan yang didenominasikan dalam valuta asing setelah mencapai VA20 pertama pada bulan
Maret 201X;

(b)

bagian dari volume fisik, sebagai contoh, lapisan bawah, berukuran 5 juta meter kubik, dari gas alam
yang tersimpan di lokasi XYZ;

(c)

bagian dari volume fisik atau volume transaksi lainnya, sebagai contoh, 100 barel pertama atas
pembelian minyak pada Juni 201X atau 100 MWh pertama atas penjualan listrik pada Juni 201X; atau

(d)

lapisan dari jumlah nominal atas item lindung nilaian, sebagai contoh, sisa MU80 juta dari MU100
juta komitmen pasti, lapisan bawah MU20 juta dari MU100 juta obligasi berbunga tetap atau lapisan
atas (top layer) MU30 juta dari jumlah total MU100 juta utang berbunga tetap yang dapat dibayar di
muka pada nilai wajar (jumlah nominal yang ditetapkan adalah MU100 juta).

B6.3.19 Jika komponen lapisan ditetapkan dalam lindung nilai atas nilai wajar, entitas menentukan komponen lapisan
dari suatu jumlah nominal yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi persyaratan kualifikasian lindung nilai atas nilai
wajar, entitas mengukur kembali item lindung nilaian untuk perubahan nilai wajar (yaitu pengukuran kembali item
untuk perubahan nilai wajar yang diatribusikan pada risiko lindung nilaian). Penyesuaian lindung nilai atas nilai
wajar harus diakui dalam laba rugi sebelum item tersebut dihentikan pengakuannya. Akibatnya, entitas perlu
melacak item yang terkait penyesuaian lindung nilai atas nilai wajar. Komponen lapisan dalam lindung nilai
atas nilai wajar mensyaratkan entitas untuk melacak jumlah nominal yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, di
paragraf B6.3.18(d), total jumlah nominal yang telah ditetapkan sebesar MU100 juta harus dilacak untuk
melacak lapisan bawah MU20 juta atau lapisan atas MU30 juta.
B6.3.20 Komponen lapisan yang mencakup opsi pelunasan dipercepat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
item lindung nilaian dalam lindung nilai atas nilai wajar jika nilai wajar opsi pelunasan dipercepat dipengaruhi
oleh perubahan dalam risiko lindung nilaian, kecuali lapisan yang ditetapkan mencakup efek opsi pelunasan
dipercepat yang terkait ketika menentukan perubahan nilai wajar item lindung nilaian.

Hubungan antara Komponen dan Total Arus Kas Suatu Item
B6.3.21 Jika komponen arus kas dari item keuangan atau nonkeuangan ditetapkan sebagai item lindung nilaian , maka
komponen tersebut harus kurang dari atau setara dengan total arus kas yang berasal dari keseluruhan item
tersebut. Akan tetapi, semua arus kas dari keseluruhan item dapat ditetapkan sebagai item lindung nilaian dan
dilindung nilai hanya untuk satu risiko tertentu (sebagai contoh, hanya untuk perubahan yang diatribusikan
pada perubahan dalam LIBOR atau harga komoditas acuan).
B6.3.22 Sebagai contoh, dalam kasus liabilitas keuangan yang memiliki suku bunga efektif lebih rendah daripada
LIBOR, entitas tidak dapat menetapkan:
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(a)

komponen liabilitas tersebut setara dengan bunga LIBOR (ditambah jumlah pokok dalam kasus
lindung nilai atas nilai wajar); dan

(b)

komponen residu negatif.

B6.3.23 Akan tetapi, jika liabilitas keuangan berbunga tetap yang suku bunga efektifnya adalah (sebagai contoh) 100
basis point di bawah LIBOR, maka entitas dapat menetapkan perubahan nilai wajar keseluruhan liabilitas
tersebut sebagai item lindung nilaian (yaitu jumlah pokok ditambah bunga LIBOR dikurangi 100 basis point)
yang diatribusikan pada perubahan LIBOR. Jika instrumen keuangan berbunga tetap dilindung nilai setelah
penerbitannya dan suku bunga telah berubah pada saat itu, maka entitas dapat menetapkan komponen risiko
yang setara dengan suku bunga acuan yang lebih tinggi daripada suku bunga kontraktual yang harus dibayar
atas item tersebut. Entitas dapat melakukan hal tersebut selama suku bunga acuan lebih rendah daripada suku
bunga efektif yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa entitas telah membeli instrumen tersebut pada hari ketika
entitas menetapkan instrumen tersebut sebagai item lindung nilaian untuk pertama kali. Sebagai contoh,
diasumsikan bahwa entitas menerbitkan aset keuangan berbunga tetap senilai MU100, dan memiliki suku
bunga efektif 6% pada saat LIBOR 4%. Entitas mulai melindung nilai aset tersebut ketika LIBOR meningkat
menjadi 8% dan nilai wajar aset turun menjadi MU90. Entitas menghitung bahwa jika entitas telah membeli aset
tersebut pada tanggal ketika entitas menetapkan risiko suku bunga terkait LIBOR sebagai item lindung nilaian
untuk pertama kali, maka imbal hasil efektif atas aset dengan nilai wajar MU90 akan menjadi 9,5%. Karena
LIBOR lebih rendah daripada imbal hasil efektif, maka entitas dapat menetapkan komponen LIBOR sebesar
8% yang sebagian berasal dari arus kas bunga kontraktual dan sebagian lagi berasal dari selisih antara nilai
wajar saat ini (yaitu MU90) dan jumlah yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (yaitu MU100).
B6.3.24 Jika liabilitas keuangan berbunga variabel dikenakan bunga dari (sebagai contoh) tiga bulan LIBOR dikurangi 20
basis point (dengan floor pada zero basis point), entitas dapat menetapkan perubahan arus kas atas keseluruhan
liabilitas sebagai item lindung nilaian (yaitu tiga bulan LIBOR dikurangi 20 basis point—mencakup floor) yang
diatribusikan pada perubahan LIBOR. Oleh karena itu, selama forward curve tiga bulan LIBOR untuk sisa
umur liabilitas tidak jatuh di bawah 20 basis point, item lindung nilaian memiliki variabilitas arus kas yang
sama sebagaimana liabilitas yang dikenakan bunga sebesar tiga bulan LIBOR dengan spread nol atau positif.
Akan tetapi, jika forward curve tiga bulan LIBOR untuk sisa umur liabilitas (atau bagian dari itu) jatuh di
bawah 20 basis point, item lindung nilaian memiliki variabilitas arus kas lebih rendah dari liabilitas yang
dikenakan bunga sebesar tiga bulan LIBOR dengan spread nol atau positif.
B6.3.25 Contoh serupa dari item nonkeuangan adalah jenis minyak mentah spesifik dari ladang minyak tertentu yang
dihargai dari minyak mentah acuan yang relevan. Jika entitas menjual minyak mentah berdasarkan kontrak
dengan menggunakan harga yang diformulakan dalam kontrak yang menetapkan harga per barel pada harga
acuan minyak mentah dikurangi MU10 dengan floor MU15, entitas dapat menetapkan seluruh variabilitas arus
kas berdasarkan kontrak penjualan sebagai item lindung nilaian yang diatribusikan pada perubahan harga acuan
minyak mentah. Akan tetapi, entitas tidak dapat menetapkan komponen yang setara dengan perubahan penuh
dalam harga acuan minyak mentah. Oleh karena itu, selama harga forward (untuk setiap pengiriman) tidak jatuh
di bawah MU25, item lindung nilaian memiliki variabilitas arus kas sama dengan penjualan minyak mentah pada
harga acuan minyak mentah (atau dengan spread positif). Akan tetapi, jika harga forward untuk setiap
pengiriman jatuh di bawah MU25, item lindung nilaian memiliki variabilitas arus kas lebih rendah daripada
penjualan minyak mentah pada harga minyak mentah acuan (atau dengan spread positif ).

Kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai (Bagian 6.4)
Efektivitas lindung nilai
B6.4.1

Efektivitas lindung nilai adalah sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai
dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item lindung nilaian (sebagai contoh, ketika
item lindung nilaian adalah komponen risiko, perubahan yang relevan dalam nilai wajar atau arus kas dari item
adalah hal yang diatribusikan pada risiko lindung nilaian). Ketidakefektifan lindung nilai adalah sejauh mana
perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai adalah lebih besar atau lebih kecil dari item
lindung nilaian tersebut.

B6.4.2

Ketika menetapkan hubungan lindung nilai dan secara berkelanjutan, entitas menganalisis sumber
ketidakefektifan lindung nilai yang diperkirakan akan memengaruhi hubungan lindung nilai selama jangka
waktunya. Analisis ini (mencakup setiap pembaharuan sesuai dengan paragraf B6.5.21 yang timbul dari
rebalancing hubungan lindung nilai) adalah dasar penilaian entitas apakah memenuhi persyaratan efektivitas
lindung nilai.

B6.4.3

Untuk menghindari keraguan dampak dari mengganti pihak lawan awal dengan pihak lawan kliring (clearing
counterparty) dan membuat perubahan terkait sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 6.5.6 harus tercermin
dalam pengukuran instrumen lindung nilai dan tercermin juga dalam penilaian dan pengukuran efektivitas
lindung nilai.
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Hubungan ekonomik antara item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai
B6.4.4

Persyaratan bahwa terdapat hubungan ekonomik berarti bahwa instrumen lindung nilai dan item lindung
nilaian memiliki nilai-nilai yang umumnya bergerak dalam arah yang berlawanan karena risiko yang sama, yaitu
risiko lindung nilaian. Oleh karena itu, harus ada ekspektasi bahwa nilai instrumen lindung nilai dan nilai item
lindung nilaian akan secara sistematis berubah sebagai respon terhadap perubahan baik atas pendasar yang sama
atau pendasar yang secara ekonomis terkait sedemikian rupa sehingga mereka merespon dengan cara yang
serupa untuk risiko yang dilindung nilai (sebagai contoh, Brent dan minyak mentah WTI).

B6.4.5

Jika pendasar tidak sama tetapi secara ekonomis terkait, terdapat situasi di mana nilai-nilai atas instrumen
lindung nilai dan item lindung nilaian berubah ke arah yang sama, sebagai contoh, karena price differential
antara dua perubahan pendasar terkait, sementara itu pendasar sendiri tidak berubah secara signifikan. Hal
tersebut masih konsisten dengan hubungan ekonomik antara instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian
jika nilai-nilai atas instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian masih diperkirakan untuk berubah dalam
arah yang berlawanan ketika pendasar berubah.

B6.4.6

Penilaian apakah terdapat hubungan ekonomik mencakup analisis perilaku yang mungkin dari hubungan
lindung nilai selama jangka waktu hubungan lindung nilai untuk memastikan apakah hubungan lindung nilai
tersebut dapat diperkirakan untuk memenuhi tujuan manajemen risiko. Namun, eksistensi korelasi statistik
antara dua variabel tidak, dengan sendirinya, mendukung kesimpulan yang valid bahwa hubungan ekonomik
tersebut ada.

Pengaruh risiko kredit
B6.4.7

Karena model akuntansi lindung nilai didasarkan pada pemahaman umum yaitu saling hapus antara keuntungan
dan kerugian atas instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian , efektivitas lindung nilai tidak hanya
ditentukan oleh hubungan ekonomik antara item-item tersebut (yaitu perubahan pada pendasar) tetapi juga oleh
pengaruh risiko kredit atas nilai baik pada instrumen lindung nilai maupun item lindung nilaian . Pengaruh
risiko kredit berarti bahwa, meskipun terdapat hubungan ekonomik antara instrumen lindung nilai dan item
lindung nilaian , level saling hapus mungkin menjadi tidak menentu. Hal ini dapat diakibatkan dari perubahan
risiko kredit baik instrumen lindung nilai atau item lindung nilaian yang cukup besar sehingga risiko kredit
mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik (yaitu pengaruh perubahan pada
pendasar). Tingkat besaran yang menimbulkan dominasi adalah sesuatu yang akan menghasilkan kerugian (atau
keuntungan) dari risiko kredit yang mengalahkan akibat dari perubahan pada pendasar dalam nilai instrumen
lindung nilai atau item lindung nilaian , meskipun perubahan tersebut adalah signifikan. Sebaliknya, jika selama
periode tertentu terdapat sedikit perubahan pada pendasar, fakta bahwa meskipun perubahan kecil yang terkait
risiko kredit dalam nilai instrumen lindung nilai atau item lindung nilaian dapat memengaruhi nilai lebih dari
pendasar tidak menciptakan dominasi.

B6.4.8

Contoh risiko kredit yang mendominasi hubungan lindung nilai adalah ketika entitas melindung nilai atas
eksposur untuk risiko harga komoditas menggunakan derivatif tanpa agunan (uncollateralised derivative). Jika
pihak lawan untuk derivatif mengalami penurunan signifikan dalam peringkat kredit (credit standing), pengaruh
perubahan dalam peringkat kredit pihak lawan ini mungkin lebih besar daripada pengaruh perubahan harga
komoditas pada nilai wajar instrumen lindung nilai, sedangkan perubahan nilai item lindung nilaian sangat
bergantung pada perubahan harga komoditas.

Rasio lindung nilai
B6.4.9

Sesuai dengan persyaratan efektivitas lindung nilai, rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai harus sama
dengan yang dihasilkan dari perbandingan kuantitas item lindung nilaian yang secara aktual dilindung nilai
oleh entitas dan kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan oleh entitas untuk melindung nilai
sejumlah kuantitas item lindung nilaian tersebut. Oleh karena itu, jika entitas melindung nilai kurang dari 100%
dari eksposur item, misalnya 85%, entitas menetapkan hubungan lindung nilai menggunakan rasio lindung nilai
yang sama dengan yang dihasilkan dari 85% dari eksposur dan kuantitas instrumen lindung nilai yang entitas
benar-benar gunakan untuk melindung nilai sebanyak 85%. Serupa dengan hal tersebut, jika, sebagai contoh,
entitas melindung nilai suatu eksposur menggunakan jumlah nominal 40 unit dari instrumen keuangan, entitas
menetapkan hubungan lindung nilai menggunakan rasio lindung nilai yang sama dengan yang dihasilkan dari
kuantitas 40 unit (yaitu entitas tidak boleh menggunakan rasio lindung nilai berdasarkan kuantitas unit yang
lebih tinggi yang mungkin dimiliki secara total atau kuantitas unit yang lebih rendah) dan kuantitas item lindung
nilaian yang benar-benar dilindung nilai dengan 40 unit tersebut.

B6.4.10 A kan tet api, p enet ap an hubungan lindung ni l ai meng guna kan rasio lindung nilai yang sama seperti
yang dihasilkan dari perbandingan kuantitas item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai yang secara
aktual digunakan oleh entitas tidak mencerminkan ketidakseimbangan antara bobot dari item lindung nilaian
dan instrumen lindung nilai yang selanjutnya akan menciptakan ketidakefektifan lindung nilai (terlepas dari
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apakah diakui atau tidak) yang dapat menghasilkan hasil pencatatan akuntansi yang tidak konsisten dengan tujuan
akuntansi lindung nilai. Oleh karena itu, untuk tujuan menetapkan hubungan lindung nilai, entitas harus
menyesuaikan rasio lindung nilai yang dihasilkan dari kuantitas item lindung nilaian dan instrumen lindung
nilai yang secara aktual digunakan oleh entitas jika hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakseimbangan
tersebut.
B6.4.11 Contoh pertimbangan yang relevan dalam menilai apakah suatu hasil pencatatan akuntansi tidak konsisten
dengan tujuan akuntansi lindung nilai adalah:
(a)

apakah rasio lindung nilai yang dibentuk memiliki intensi untuk menghindari pengakuan
ketidakefektifan lindung nilai atas arus kas, atau untuk menghasilkan penyesuaian lindung nilai
atas nilai wajar untuk beberapa item lindung nilaian dengan tujuan meningkatkan penggunaan
akuntansi nilai wajar, tetapi tanpa menyalinghapuskan perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai;
dan

(b)

apakah ada alasan komersial untuk pembobotan tertentu dari item lindung nilaian dan instrumen
lindung nilai, meskipun hal tersebut menciptakan ketidakefektifan lindung nilai. Sebagai contoh,
suatu entitas menyepakati dan menetapkan kuantitas instrumen lindung nilai yang kuantitasnya
tidak ditentukan sebagai lindung nilai terbaik dari item lindung nilaian karena volume standar dari
instrumen lindung nilai tidak memungkinkan untuk menyepakati kuantitas yang tepat dari instrumen
lindung nilai (“lot size issue”). Contohnya adalah entitas yang melindung nilai 100 ton atas pembelian
kopi dengan kontrak futures kopi standar yang memiliki ukuran kontrak 37.500 lbs (pon). Entitas
hanya bisa menggunakan lima atau enam kontrak (masing-masing setara dengan 85,0 dan 102,1 ton)
untuk lindung nilai volume pembelian 100 ton. Dalam kasus ini, entitas menetapkan hubungan lindung
nilai menggunakan rasio lindung nilai yang dihasilkan dari jumlah kontrak futures kopi yang secara
aktual digunakan oleh entitas, karena ketidakefektifan lindung nilai yang dihasilkan dari
ketidakcocokan dalam pembobotan item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai tidak akan
menghasilkan hasil pencatatan yang tidak konsisten dengan tujuan akuntansi lindung nilai.

Frekuensi penilaian apakah efektivitas lindung nilai telah memenuhi persyaratan
B6.4.12 Entitas menilai saat insepsi hubungan lindung nilai, dan secara berkelanjutan, apakah hubungan lindung nilai
memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai. Minimal, entitas melakukan penilaian berkelanjutan, mana yang
lebih dulu, pada setiap tanggal pelaporan atau setelah perubahan signifikan dalam keadaan yang memengaruhi
persyaratan efektivitas lindung nilai. Penilaian berkaitan dengan ekspektasi mengenai efektivitas lindung nilai
dan oleh karena itu hanya bersifat perkiraan masa depan (forward-looking).

Metode untuk menilai apakah persyaratan efektivitas lindung nilai terpenuhi
B6.4.13 Pernyataan ini tidak menentukan secara spesifik metode untuk menilai apakah hubungan lindung nilai
memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai. Akan tetapi, entitas menggunakan metode yang mencakup
karakteristik yang relevan dari hubungan lindung nilai termasuk sumber ketidakefektifan lindung nilai.
Tergantung pada faktor-faktor tersebut, metode ini dapat menjadi penilaian kualitatif atau kuantitatif.
B6.4.14 Sebagai contoh, ketika persyaratan penting (seperti jumlah nominal, jatuh tempo dan pendasar) dari instrumen
lindung nilai dan item lindung nilaian sesuai atau berkaitan erat, terdapat kemungkinan bagi entitas untuk
menyimpulkan berdasarkan penilaian kualitatif dari persyaratan penting bahwa instrumen lindung nilai dan item
lindung nilaian memiliki nilai yang umumnya akan berubah ke arah yang berlawanan karena risiko yang sama
dan oleh karena itu terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai (lihat
paragraf B6.4.4-B6.4.6).
B6.4.15 Fakta bahwa derivatif dalam posisi untung atau rugi ketika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai tidak
dengan sendirinya berarti bahwa penilaian kualitatif menjadi tidak sesuai. Hal ini bergantung pada keadaan
apakah ketidakefektifan lindung nilai yang timbul dari fakta tersebut dapat memiliki besaran (magnitude) yang
tidak dapat dianalisis secara memadai dengan penilaian kualitatif.
B6.4.16 Sebaliknya, jika persyaratan penting instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian tidak berkaitan erat,
terdapat peningkatan level ketidakpastian tentang sejauh mana saling hapus. Sebagai akibatnya, efektivitas
lindung nilai selama jangka waktu hubungan lindung nilai lebih sulit untuk diprediksi. Dalam situasi seperti itu
mungkin hanya memungkinkan bagi entitas untuk menyimpulkan berdasarkan penilaian kuantitatif bahwa
terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai (lihat paragraf B6.4.4B6.4.6). Dalam beberapa situasi penilaian kuantitatif mungkin juga diperlukan untuk menilai apakah rasio
lindung nilai yang digunakan untuk menetapkan hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas
lindung nilai (lihat paragraf B6.4.9-B6.4.11). Suatu entitas dapat menggunakan metode yang sama atau berbeda
untuk dua tujuan yang berbeda.
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B6.4.17 Jika terdapat perubahan keadaan yang memengaruhi efektivitas lindung nilai, entitas mungkin harus
mengubah metode untuk menilai apakah hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung
nilai dalam rangka untuk memastikan bahwa karakteristik relevan dari hubungan lindung nilai, termasuk
sumber ketidakefektifan lindung nilai, masih tercakup.
B6.4.18 Manajemen risiko entitas adalah sumber informasi utama untuk melakukan penilaian apakah hubungan
lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai. Ini berarti bahwa informasi manajemen (atau
analisis) yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai
apakah hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai.
B6.4.19 Dokumentasi entitas atas hubungan lindung nilai termasuk bagaimana entitas akan menilai persyaratan
efektivitas lindung nilai, termasuk metode atau metode-metode yang digunakan. Dokumentasi hubungan
lindung nilai diperbarui untuk setiap perubahan metode (lihat paragraf B6.4.17).

Akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian (Bagian 6.5)
B6.5.1

Contoh lindung nilai atas nilai wajar adalah lindung nilai dari eksposur atas perubahan nilai wajar instrumen
utang berbunga tetap yang timbul dari perubahan suku bunga. Misalnya lindung nilai tersebut dapat dilakukan
oleh penerbit atau oleh pemegang item lindung nilaian.

B6.5.2

Tujuan dari lindung nilai atas arus kas adalah untuk menangguhkan keuntungan atau kerugian instrumen lindung
nilai pada suatu periode atau periode-periode di mana arus kas masa depan ekspektasian yang dilindung nilai
memengaruhi laba rugi. Contoh dari lindung nilai arus kas adalah penggunaan swap untuk mengubah utang
dengan suku bunga mengambang (baik diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar) untuk utang
dengan berbunga tetap (yaitu lindung nilai transaksi masa depan di mana arus kas masa depan yang dilindung
nilai adalah pembayaran bunga masa depan). Sebaliknya, prakiraan pembelian instrumen ekuitas yang, ketika
diperoleh, akan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi, adalah contoh item yang tidak dapat menjadi item
lindung nilaian dalam lindung nilai atas arus kas, karena setiap keuntungan atau kerugian atas instrumen
lindung nilai yang akan ditangguhkan tidak dapat secara tepat direklasifikasi ke laba rugi selama periode di
mana keuntungan atau kerugian tersebut dapat disaling hapus. Untuk alasan yang sama, prakiraan pembelian
instrumen ekuitas yang, ketika diperoleh, akan dicatat pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar disajikan
dalam penghasilan komprehensif lain juga tidak dapat menjadi item lindung nilaian dalam lindung nilai atas
arus kas.

B6.5.3

Lindung nilai atas komitmen pasti (contohnya lindung nilai terhadap perubahan harga bahan bakar yang terkait
dengan komitmen kontraktual yang belum diakui oleh perusahaan listrik untuk membeli bahan bakar pada harga
yang telah ditetapkan) merupakan lindung nilai eksposur perubahan nilai wajar. Sejalan dengan hal tersebut,
lindung nilai tersebut merupakan lindung nilai atas nilai wajar. Akan tetapi, sesuai dengan paragraf 6.5.4, lindung
nilai terhadap risiko valuta asing dari suatu komitmen pasti dapat juga dicatat sebagai lindung nilai atas arus kas.

Pengukuran ketidakefektivan lindung nilai
B6.5.4

Ketika mengukur ketidakefektifan lindung nilai, entitas harus mempertimbangkan nilai waktu atas uang. Sebagai
akibatnya, entitas menentukan nilai item lindung nilaian dengan dasar nilai kini dan dengan demikian perubahan
nilai item lindung nilaian juga mencakup dampak nilai waktu atas uang.

B6.5.5

Untuk menghitung perubahan nilai item lindung nilaian untuk tujuan mengukur ketidakefektifan lindung nilai,
entitas dapat menggunakan derivatif yang memiliki syarat sesuai dengan persyaratan penting dari item lindung
nilaian (instrumen ini sering disebut sebagai ‘derivatif hipotetis (hypothetical derivative)’), dan sebagai contoh
untuk lindung nilai prakiraan transaksi, akan dikalibrasi menggunakan level harga (atau tingkat) lindung nilaian.
Sebagai contoh, jika lindung nilai adalah untuk risiko dua sisi (two- sided risk) pada tingkat pasar saat ini,
derivatif hipotetis (hypothetical derivative) akan mewakili hypothetical forward contract yang dikalibrasi ke
nilai nihil pada saat penetapan hubungan lindung nilai. Jika lindung nilai adalah untuk, sebagai contoh, risiko
sepihak, derivatif hipotetis (hypothetical derivative) akan mewakili nilai intrinsik dari opsi hipotetis pada saat
penetapan hubungan lindung nilai pada kondisi impas jika level harga lindung nilaian (hedged price level)
adalah level pasar saat ini, atau dalam posisi tidak untung jika level harga lindung nilaian di atas (atau, untuk
lindung nilai dari long position, di bawah) level pasar saat ini. Penggunaan derivatif hipotetis (hypothetical
derivative) adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghitung perubahan nilai item lindung nilaian
. Derivatif hipotetis (hypothetical derivative) mereplikasi item lindung nilaian dan karena itu menghasilkan
keluaran yang sama sebagaimana jika perubahan dalam nilai telah ditentukan oleh pendekatan yang berbeda.
Oleh karena itu, dengan menggunakan ‘derivatif hipotetis (hypothetical derivative)’ bukanlah metode yang
ditentukan sendiri melainkan panduan matematis yang hanya bisa digunakan untuk menghitung nilai dari
item lindung nilaian . Sebagai akibatnya, ‘derivatif hipotetis (hypothetical derivative)’ tidak dapat digunakan
untuk menyertakan fitur nilai item lindung nilaian yang hanya ada di instrumen lindung nilai (tapi tidak di item
lindung nilaian ). Contohnya adalah utang yang didenominasikan dalam valuta asing (terlepas dari apakah
itu adalah utang berbunga tetap atau variabel). Ketika menggunakan derivatif hipotetis (hypothetical
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derivative) untuk menghitung perubahan nilai utang tersebut atau nilai kini dari perubahan kumulatif arus kas,
derivatif hipotetis (hypothetical derivative) tidak dapat hanya memperhitungkan biaya pertukaran mata uang
yang berbeda meskipun derivatif aktual di mana mata uang yang berbeda dipertukarkan mungkin mencakup
biaya tersebut (misalnya, cross-currency interest rate swap).
B6.5.6

Perubahan nilai item lindung nilaian ditentukan dengan menggunakan derivatif hypothetical yang dapat
juga digunakan untuk tujuan menilai apakah hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung
nilai.

Rebalancing Hubungan Lindung Nilai dan Perubahan Rasio Lindung Nilai
B6.5.7

Rebalancing mengacu pada penyesuaian yang dibuat untuk kuantitas yang ditetapkan dari item lindung nilaian
atau instrumen lindung nilai dari hubungan lindung nilai yang sudah ada untuk tujuan mempertahankan rasio
lindung nilai yang sesuai dengan persyaratan efektivitas lindung nilai. Perubahan jumlah yang ditetapkan dari
item lindung nilaian atau instrumen lindung nilai untuk tujuan yang berbeda bukan merupakan rebalancing
untuk tujuan Pernyataan ini.

B6.5.8

Rebalancing dicatat sebagai kelanjutan dari hubungan lindung nilai sesuai dengan paragraf B6.5.9-B6.5.21. Pada
rebalancing, ketidakefektifan lindung nilai dari hubungan lindung nilai ditentukan dan diakui segera sebelum
menyesuaikan hubungan lindung nilai.

B6.5.9

Menyesuaikan rasio lindung nilai memungkinkan suatu entitas untuk merespon perubahan dalam hubungan
antara instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian yang timbul dari pendasar atau variabel risiko. Sebagai
contoh, hubungan lindung nilai, di mana instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian memiliki pendasar
yang berbeda namun terkait, berubah sebagai respon terhadap perubahan dalam hubungan antara kedua
pendasar tersebut (sebagai contoh, indeks referensi, suku bunga atau harga yang berbeda namun terkait). Oleh
karena itu, rebalancing memungkinkan kelanjutan dari hubungan lindung nilai dalam situasi di mana hubungan
antara instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian berubah dengan cara yang dapat dikompensasikan
melalui penyesuaian rasio lindung nilai.

B6.5.10 Sebagai contoh, entitas melindung nilai eksposur valuta asing A menggunakan derivatif valuta asing yang
merujuk valuta asing B dan valuta asing A dan B dipatok (yaitu nilai tukar yang dipertahankan dalam rentang
atau pada nilai tukar yang ditetapkan oleh bank sentral atau otoritas lainnya). Jika nilai tukar antara valuta asing
A dan valuta asing B berubah (yaitu sebuah rentang baru atau tingkat baru yang telah ditetapkan), rebalancing
hubungan lindung nilai untuk mencerminkan nilai tukar baru akan memberi keyakinan bahwa hubungan lindung
nilai akan terus memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai untuk rasio lindung nilai dalam keadaan baru.
Sebaliknya, jika ada gagal bayar pada derivatif valuta asing, mengubah rasio lindung nilai tidak bisa memberi
keyakinan bahwa hubungan lindung nilai akan terus memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai. Oleh karena
itu, rebalancing tidak memfasilitasi kelanjutan dari hubungan lindung nilai dalam situasi di mana hubungan antara
instrumen lindung nilai dan perubahan item lindung nilaian berubah dengan cara yang tidak dapat
dikompensasikan melalui penyesuaian rasio lindung nilai.
B6.5.11 Tidak setiap perubahan dalam tingkatan saling hapus antara perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dan
nilai wajar atau arus kas dari item lindung nilaian merupakan perubahan dalam hubungan antara instrumen
lindung nilai dan item lindung nilaian . Entitas menganalisis sumber ketidakefektifan lindung nilai yang
diperkirakan akan memengaruhi hubungan lindung nilai selama jangka waktu tersebut dan mengevaluasi
apakah perubahan dalam tingkatan saling hapus merupakan:
(a)

fluktuasi di sekitar rasio lindung nilai, yang masih berlaku (yaitu tetap mencerminkan secara tepat
hubungan antara instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian); atau

(b)

indikasi bahwa rasio lindung nilai tidak lagi tepat mencerminkan hubungan antara instrumen
lindung nilai dan item lindung nilaian.

Entitas melakukan evaluasi ini terhadap persyaratan efektivitas lindung nilai untuk rasio lindung nilai, yaitu
untuk memastikan bahwa hubungan lindung nilai tidak mencerminkan ketidakseimbangan antara bobot dari
item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai yang akan menciptakan ketidakefektifan lindung nilai (terlepas
dari apakah diakui atau tidak) yang dapat menghasilkan hasil pencatatan yang tidak konsisten dengan tujuan
akuntansi lindung nilai. Oleh karena itu, evaluasi ini membutuhkan pertimbangan.
B6.5.12 Fluktuasi sekitar rasio lindung nilai yang konstan (dan karenanya ketidakefektifan lindung nilai terkait) tidak dapat
dikurangi dengan menyesuaikan rasio lindung nilai dalam menanggapi setiap keluaran tertentu. Oleh karena
itu, dalam keadaan seperti itu, perubahan tingkat saling hapus adalah persoalan mengukur dan mengakui
ketidakefektifan lindung nilai tetapi tidak mensyaratkan rebalancing.
B6.5.13 Sebaliknya, jika perubahan dalam tingkat saling hapus mengindikasikan bahwa fluktuasi adalah sekitar
rasio lindung nilai yang berbeda dari rasio lindung nilai yang saat ini digunakan untuk hubungan lindung
nilai, atau bahwa terdapat kecenderungan yang mengarah jauh dari rasio lindung nilai, ketidakefektifan lindung
nilai dapat dikurangi dengan menyesuaikan rasio lindung nilai, sedangkan mempertahankan rasio lindung
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nilai akan menghasilkan ketidakefektifan lindung nilai. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, entitas harus
mengevaluasi apakah hubungan lindung nilai mencerminkan ketidakseimbangan antara bobot dari item lindung
nilaian dan instrumen lindung nilai yang akan menciptakan ketidakefektifan lindung nilai (terlepas dari apakah
diakui atau tidak) yang dapat menghasilkan hasil pencatatan yang tidak konsisten dengan tujuan akuntansi
lindung nilai. Jika rasio lindung nilai disesuaikan, hal tersebut juga memengaruhi pengukuran dan pengakuan
ketidakefektifan lindung nilai karena, pada rebalancing, ketidakefektifan lindung nilai dari hubungan lindung
nilai harus ditentukan dan diakui segera sebelum penyesuaian hubungan lindung nilai sesuai dengan paragraf
B6.5.8.
B6.5.14 Rebalancing berarti bahwa, untuk tujuan akuntansi lindung nilai, setelah dimulainya hubungan lindung nilai,
suatu entitas menyesuaikan jumlah dari instrumen lindung nilai atau item lindung nilaian dalam menanggapi
perubahan keadaan yang memengaruhi rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai. Biasanya, penyesuaian
harus mencerminkan penyesuaian dalam kuantitas dari instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian
yang secara aktual digunakan oleh entitas. Akan tetapi, suatu entitas harus menyesuaikan rasio lindung nilai
yang dihasilkan dari kuantitas item lindung nilaian atau instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan
oleh entitas jika:
(a)

rasio lindung nilai yang dihasilkan dari perubahan kuantitas instrumen lindung nilai atau item
lindung nilaian yang secara aktual digunakan oleh entitas akan mencerminkan ketidakseimbangan
yang akan menciptakan ketidakefektifan lindung nilai yang dapat menghasilkan hasil pencatatan yang
tidak konsisten dengan tujuan akuntansi lindung nilai; atau

(b)

entitas akan mempertahankan kuantitas dari instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian yang
secara aktual digunakan oleh entitas, menghasilkan rasio lindung nilai yang, dalam keadaan baru,
akan mencerminkan ketidakseimbangan yang akan menciptakan ketidakefektifan lindung nilai yang
dapat menghasilkan hasil pencatatan yang akan tidak konsisten dengan tujuan lindung nilai (yaitu
suatu entitas tidak boleh menciptakan ketidakseimbangan karena tidak menyesuaikan rasio lindung
nilai).

B6.5.15 Rebalancing tidak berlaku jika tujuan manajemen risiko untuk hubungan lindung nilai telah berubah. Sebaliknya,
akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai tersebut harus dihentikan pengakuannya (meskipun
bahwa entitas mungkin menetapkan hubungan lindung nilai baru yang melibatkan instrumen lindung nilai atau
item lindung nilaian dari hubungan lindung nilai sebelumnya sebagaimana yang dideskripsikan di paragraf
B6.5.28).
B6.5.16 Jika hubungan lindung nilai diseimbangkan kembali (rebalanced), penyesuaian terhadap rasio lindung nilai
dapat dilakukan dalam berbagai cara:
(a)

(b)

bobot dari item lindung nilaian dapat ditingkatkan (yang pada saat yang sama mengurangi bobot
instrumen lindung nilai) dengan:
(i)

meningkatkan volume item lindung nilaian ; atau

(ii)

menurunkan volume instrumen lindung nilai.

bobot dari instrumen lindung nilai dapat ditingkatkan (yang pada saat yang sama mengurangi
bobot item lindung nilaian ) dengan:
(i)

meningkatkan volume instrumen lindung nilai; atau

(ii)

menurunkan volume item lindung nilaian .

Perubahan volume merujuk pada kuantitas yang merupakan bagian dari hubungan lindung nilai. Oleh karena itu,
penurunan volume tidak selalu berarti bahwa item atau transaksi tidak lagi ada, atau tidak lagi diperkirakan
akan terjadi, tetapi bahwa keduanya bukan bagian dari hubungan lindung nilai. Sebagai contoh, penurunan
volume instrumen lindung nilai dapat mengakibatkan entitas mempertahankan derivatif, tetapi hanya bagian dari
derivatif tersebut yang mungkin tetap menjadi instrumen lindung nilai dari hubungan lindung nilai. Hal ini bisa
terjadi jika rebalancing dapat dilakukan hanya dengan mengurangi volume instrumen lindung nilai dalam
hubungan lindung nilai, tetapi dengan entitas mempertahankan volume yang tidak lagi diperlukan. Dalam hal
ini, bagian yang tidak ditetapkan dari derivatif akan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi (kecuali ditetapkan
sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai yang berbeda).
B6.5.17 Menyesuaikan rasio lindung nilai dengan meningkatkan volume item lindung nilaian tidak memengaruhi
bagaimana perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai diukur. Pengukuran perubahan nilai item lindung
nilaian yang berhubungan dengan volume yang ditetapkan sebelumnya juga tetap tidak terpengaruh. Akan tetapi,
dari tanggal rebalancing, perubahan nilai item lindung nilaian juga mencakup perubahan nilai volume tambahan
dari item lindung nilaian . Perubahan ini diukur mulai dari, dan dengan mengacu pada, tanggal rebalancing
bukan tanggal hubungan lindung nilai ditetapkan. Sebagai contoh, jika entitas awalnya melakukan lindung nilai
dengan volume 100 ton komoditas pada harga forward dari MU80 (harga forward pada insepsi dari hubungan
lindung nilai) dan menambahkan volume 10 ton pada saat rebalancing ketika harga forward adalah MU90,
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item lindung nilaian setelah rebalancing akan terdiri dari dua lapisan: 100 ton dilindung nilai pada MU80 dan
10 ton dilindung nilai pada MU90.
B6.5.18 Menyesuaikan rasio lindung nilai dengan mengurangi volume instrumen lindung nilai tidak memengaruhi
bagaimana perubahan nilai dari item lindung nilaian diukur. Pengukuran perubahan nilai wajar instrumen
lindung nilai terkait dengan volume yang terus ditetapkan juga tetap tidak terpengaruh. Akan tetapi, dari tanggal
rebalancing, volume yang dikurangkan dari instrumen lindung nilai bukan lagi merupakan bagian dari
hubungan lindung nilai. Sebagai contoh, jika entitas awalnya melindung nilai risiko harga komoditas dengan
menggunakan volume derivatif dari 100 ton sebagai instrumen lindung nilai dan mengurangi volume tersebut
sebesar 10 ton pada saat rebalancing, jumlah nominal sebesar 90 ton dari volume instrumen lindung nilai akan
tetap menjadi bagian dari hubungan lindung nilai (lihat paragraf B6.5.16 atas konsekuensi untuk volume
derivatif (yaitu 10 ton) yang tidak lagi menjadi bagian dari hubungan lindung nilai).
B6.5.19 Menyesuaikan rasio lindung nilai dengan meningkatkan volume instrumen lindung nilai tidak memengaruhi
bagaimana perubahan nilai dari item lindung nilaian diukur. Pengukuran perubahan nilai wajar instrumen
lindung nilai terkait dengan volume yang ditetapkan sebelumnya juga tetap tidak terpengaruh. Akan tetapi, dari
tanggal rebalancing, perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai juga mencakup perubahan dalam nilai
volume tambahan instrumen lindung nilai. Perubahan tersebut diukur mulai dari, dan dengan mengacu pada,
tanggal rebalancing bukan tanggal ketika hubungan lindung nilai ditetapkan. Sebagai contoh, jika entitas awalnya
melindung nilai risiko harga komoditas menggunakan volume derivatif dari 100 ton sebagai instrumen lindung
nilai dan menambahkan volume 10 ton pada saat rebalancing, instrumen lindung nilai setelah rebalancing akan
terdiri dari volume derivatif dengan total 110 ton. Perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai adalah
perubahan total dalam nilai wajar derivatif yang membentuk total volume 110 ton. Derivatif ini dapat (dan
mungkin akan) memiliki persyaratan penting yang berbeda, seperti tingkat harga/bunga forward, karena derivatif
tersebut dilakukan pada beberapa waktu tertentu (termasuk kemungkinan penetapan derivatif dalam hubungan
lindung nilai setelah pengakuan awalnya).
B6.5.20 Menyesuaikan rasio lindung nilai dengan mengurangi volume item lindung nilaian tidak memengaruhi
bagaimana perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai diukur. Pengukuran perubahan nilai dari item lindung
nilaian terkait dengan volume yang terus ditetapkan juga tetap tidak terpengaruh. Akan tetapi, dari tanggal
rebalancing, volume yang dikurangkan dari item lindung nilaian bukan lagi merupakan bagian dari hubungan
lindung nilai. Sebagai contoh, jika entitas awalnya melindung nilai volume 100 ton komoditas pada harga forward
dari MU80 dan mengurangi volume sebesar 10 ton pada rebalancing, item lindung nilaian setelah rebalancing
akan menjadi 90 ton dilindung nilai pada MU80. 10 ton item lindung nilaian yang bukan lagi merupakan bagian
dari hubungan lindung nilai akan dicatat sesuai dengan persyaratan untuk penghentian pengakuan akuntansi
lindung nilai (lihat paragraf 6.5.6-6.5.7 dan B6.5.22-B6.5.28).
B6.5.21 Ketika melakukan rebalancing hubungan lindung nilai, entitas memperbarui analisis sumber ketidakefektifan
lindung nilai yang diperkirakan akan memengaruhi hubungan lindung nilai selama (sisa) jangka waktunya (lihat
paragraf B6.4.2). Sejalan dengan hal tersebut, dokumentasi hubungan lindung nilai harus diperbarui.

Penghentian akuntansi lindung nilai
B6.5.22. Penghentian akuntansi lindung nilai diterapkan secara prospektif dari tanggal ketika kriteria kualifikasian tidak
lagi terpenuhi.
B6.5.23. Entitas tidak dapat membatalkan penetapan dan dengan demikian tidak menghentikan hubungan lindung
nilai yang:
(a)

masih memenuhi tujuan manajemen risiko yang menjadi dasar pemenuhan kualifikasi untuk akuntansi
lindung nilai (yaitu entitas masih mengejar tujuan manajemen risiko tersebut); dan

(b)

masih memenuhi semua kriteria kualifikasian lainnya (setelah memperhitungkan setiap rebalancing
dari hubungan lindung nilai, jika dapat diterapkan).

B6.5.24. Untuk tujuan Pernyataan ini, strategi manajemen risiko entitas dibedakan dari tujuan manajemen risiko. Strategi
manajemen risiko ditetapkan di level tertinggi di mana entitas menentukan bagaimana mengelola risiko. Strategi
manajemen risiko biasanya mengidentifikasi risiko di mana entitas terekspos dan mengatur bagaimana entitas
merespon risiko. Suatu strategi manajemen risiko biasanya ditetapkan untuk jangka waktu lama dan dapat
mencakup beberapa fleksibilitas untuk bereaksi terhadap perubahan keadaan yang terjadi saat strategi sudah
ditetapkan di tempat (sebagai contoh, perbedaan suku bunga atau tingkat harga komoditas yang menghasilkan
tingkat lindung nilai yang berbeda). Hal ini biasanya dituangkan dalam dokumen umum yang dijabarkan
melalui kebijakan entitas yang mengandung pedoman yang lebih spesifik. Sebaliknya, tujuan manajemen risiko
untuk hubungan lindung nilai diterapkan pada level hubungan lindung nilai tertentu. Hal ini terkait dengan
bagaimana instrumen lindung nilai tertentu yang telah ditetapkan digunakan untuk melindung nilai eksposur
tertentu yang telah ditetapkan sebagai item lindung nilaian . Oleh karena itu, strategi manajemen risiko dapat
melibatkan banyak hubungan lindung nilai yang berbeda di mana tujuan manajemen risikonya berhubungan
dengan eksekusi keseluruhan strategi manajemen risikonya. Sebagai contoh:
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(a)

entitas memiliki strategi untuk mengelola eksposur suku bunga pada pendanaan utang yang menetapkan
rentang untuk entitas secara keseluruhan untuk campuran antara pendanaan suku bunga variabel dan
suku bunga tetap. Strategi ini untuk menjaga antara 20% dan 40% dari utang dengan suku bunga tetap.
Entitas memutuskan dari waktu ke waktu bagaimana melaksanakan strategi ini (yaitu di mana posisi
eksposur suku bunga tetap dalam rentang 20% sampai 40%) tergantung pada tingkat suku bunga. Jika
suku bunga rendah entitas menetapkan bunga untuk utang lebih banyak dari ketika suku bunga tinggi.
Utang entitas adalah MU100 dengan suku bunga variabel di mana MU30 di-swap menjadi eksposur
suku bunga tetap. Entitas mengambil keuntungan dari suku bunga rendah untuk menerbitkan
tambahan utang sebesar MU50 untuk membiayai investasi besar, yaitu entitas melakukannya dengan
menerbitkan obligasi dengan suku bunga tetap. Dalam kondisi suku bunga rendah, entitas memutuskan
untuk menetapkan eksposur suku bunga tetap 40% dari total utang dengan mengurangi MU20 nilai
yang sebelumnya melindung nilai eksposur suku bunga variabel, yang menghasilkan MU60 eksposur
suku bunga tetap. Dalam situasi ini, strategi manajemen risiko itu sendiri tetap tidak berubah. Akan
tetapi, sebaliknya eksekusi entitas atas strategi telah berubah dan ini berarti bahwa, untuk MU20
eksposur suku bunga variabel yang dilindung nilai sebelumnya, tujuan manajemen risiko telah berubah
(yaitu pada tingkat hubungan lindung nilai). Sebagai akibatnya, dalam situasi ini akuntansi lindung nilai
harus dihentikan sebesar MU20 dari eksposur suku bunga variabel lindung nilaian (hedged variable- rate
exposure) sebelumnya. Hal ini dapat mencakup mengurangi posisi swap dengan jumlah nominal MU20
tetapi, tergantung pada keadaan, entitas mungkin mempertahankan volume swap tersebut dan, sebagai
contoh, menggunakannya untuk lindung nilai eksposur yang berbeda atau mungkin menjadi bagian
dari trading book. Sebaliknya, jika entitas melakukan swap atas sebagian dari utang baru dengan suku
bunga tetap ke dalam eksposur suku bunga variabel, akuntansi lindung nilai harus dilanjutkan untuk
eksposur suku bunga variabel lindung nilaian sebelumnya.

(b)

beberapa eksposur dihasilkan dari posisi yang sering berubah, sebagai contoh, risiko suku bunga
dari portofolio terbuka instrumen utang. Penambahan instrumen utang baru dan penghentian
pengakuan instrumen utang terus-menerus mengubah eksposur (yaitu perbedaan dengan perubahan
posisi keuangan karena jatuh tempo). Ini adalah proses yang dinamis di mana eksposur dan instrumen
lindung nilai yang digunakan untuk mengelolanya tidak tetap sama untuk waktu yang lama. Sebagai
akibatnya, entitas dengan eksposur tersebut sering menyesuaikan instrumen lindung nilai yang
digunakan untuk mengelola risiko suku bunga seiring perubahan eksposur. Sebagai contoh, instrumen
utang dengan sisa jatuh temponya adalah 24 bulan ditetapkan sebagai item lindung nilaian untuk risiko
suku bunga selama 24 bulan. Prosedur yang sama diterapkan untuk time bucket atau periode jatuh tempo
yang lain. Setelah waktu yang singkat, entitas menghentikan semua, beberapa atau sebagian dari
hubungan lindung nilai yang sebelumnya ditetapkan untuk periode-periode jatuh tempo dan
menetapkan hubungan lindung nilai baru untuk periode jatuh tempo atas dasar ukuran dan instrumen
lindung nilai yang ada pada saat itu. Penghentian akuntansi lindung nilai dalam situasi ini
mencerminkan bahwa hubungan lindung nilai tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga entitas
melihat pada instrumen lindung nilai baru dan item lindung nilaian baru, bukan pada instrumen
lindung nilai dan item lindung nilaian yang ditetapkan sebelumnya. Strategi manajemen risiko tetap
sama, tetapi tidak ada tujuan manajemen risiko yang berlanjut bagi hubungan lindung nilai yang
ditetapkan sebelumnya, dengan demikian tidak ada lagi. Dalam situasi seperti itu, penghentian
akuntansi lindung nilai berlaku untuk sejauh mana tujuan manajemen risiko telah berubah. Hal ini
tergantung pada situasi entitas dan dapat, sebagai contoh, memengaruhi semua atau hanya beberapa
hubungan lindung nilai dari periode jatuh tempo, atau hanya sebagian dari hubungan lindung nilai.

(c)

entitas memiliki strategi manajemen risiko di mana entitas mengelola risiko valuta asing dari
prakiraan penjualan dan piutang yang dihasilkan. Dalam strategi tersebut entitas mengelola risiko
valuta asing sebagai hubungan lindung nilai tertentu hanya sampai titik pengakuan piutang. Setelah
itu, entitas tidak lagi mengelola risiko valuta asing atas dasar hubungan lindung nilai tertentu
dimaksud. Sebaliknya, entitas mengelola bersama risiko valuta asing dari piutang, utang dan derivatif
(yang tidak berhubungan dengan prakiraan transaksi yang masih tertunda) yang didenominasikan
dalam valuta asing yang sama. Untuk tujuan akuntansi, mekanisme ini bekerja sebagai lindung nilai
“alami” karena keuntungan dan kerugian dari risiko valuta asing pada semua item segera diakui
dalam laba rugi. Akibatnya, untuk tujuan akuntansi, jika hubungan lindung nilai ditetapkan untuk
periode sampai dengan tanggal pembayaran, hubungan lindung nilai harus dihentikan ketika piutang
tersebut diakui, karena tujuan manajemen risiko atas hubungan lindung nilai awal tidak lagi berlaku.
Risiko valuta asing kini dikelola dalam strategi yang sama tetapi menggunakan dasar yang berbeda.
Sebaliknya, jika entitas memiliki tujuan manajemen risiko yang berbeda dan mengelola risiko valuta
asing sebagai salah satu hubungan lindung nilai yang berkelanjutan khususnya untuk jumlah prakiraan
penjualan dan piutang yang dihasilkan sampai tanggal penyelesaian, akuntansi lindung nilai akan
berlanjut sampai tanggal tersebut.

B6.5.25. Penghentian akuntansi lindung nilai dapat memengaruhi:
(a)
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(b)

bagian dari hubungan lindung nilai (yang berarti bahwa akuntansi lindung nilai dilanjutkan untuk sisa
dari hubungan lindung nilai).

B6.5.26. Hubungan lindung nilai dihentikan secara keseluruhan ketika, secara keseluruhan, lindung nilai tidak lagi
memenuhi kriteria kualifikasian. Sebagai contoh:
(a)

hubungan lindung nilai tidak lagi memenuhi tujuan manajemen risiko atas dasar yang memenuhi
kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai (yaitu entitas tidak lagi mengejar tujuan manajemen risiko
tersebut);

(b)

instrumen lindung nilai atau instrumen-instrumen lindung nilai telah dijual atau dihentikan (dalam
kaitannya dengan keseluruhan volume yang merupakan bagian dari hubungan lindung nilai); atau

(c)

tidak ada lagi hubungan ekonomik antara item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai atau
pengaruh dari risiko kredit mulai mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan
ekonomik.

B6.5.27. Suatu bagian dari hubungan lindung nilai dihentikan (dan akuntansi lindung nilai dilanjutkan untuk sisanya)
ketika hanya sebagian dari hubungan lindung nilai yang tidak lagi memenuhi kriteria kualifikasian. Sebagai
contoh:
(a)

pada saat rebalancing hubungan lindung nilai, rasio lindung nilai mungkin disesuaikan sedemikian
rupa sehingga beberapa volume item lindung nilaian bukan lagi merupakan bagian dari hubungan
lindung nilai (lihat paragraf B6.5.20); karenanya, akuntansi lindung nilai dihentikan hanya untuk
volume item lindung nilaian yang bukan lagi merupakan bagian dari hubungan lindung nilai; atau

(b)

ketika beberapa volume item lindung nilaian yang merupakan (atau komponen atas) prakiraan transaksi
kemungkinan besar tidak akan terjadi, akuntansi lindung nilai dihentikan hanya untuk volume item
lindung nilaian yang kemungkinan besar tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika entitas memiliki sejarah
atas penetapan lindung nilai prakiraan transaksi dan setelahnya ditentukan bahwa prakiraan transaksi
tidak lagi diperkirakan akan terjadi, kemampuan entitas untuk memprediksi prakiraan transaksi
secara akurat dipertanyakan ketika memprediksi prakiraan transaksi yang serupa. Hal ini
memengaruhi penilaian apakah prakiraan transaksi yang serupa kemungkinan besar terjadi (lihat
paragraf 6.3.3) dan karenanya apakah prakiraan transaksi tersebut memenuhi syarat sebagai item
lindung nilaian .

B6.5.28. Entitas dapat menetapkan hubungan lindung nilai baru yang melibatkan instrumen lindung nilai atau item
lindung nilaian dari hubungan lindung nilai sebelumnya di mana akuntansi lindung nilai (sebagian atau
keseluruhan) dihentikan. Ini bukan merupakan kelanjutan dari hubungan lindung nilai tetapi memulai ulang.
Sebagai contoh:
(a)

instrumen lindung nilai mengalami penurunan kredit yang signifikan sehingga entitas
menggantikannya dengan instrumen lindung nilai baru. Hal ini berarti bahwa hubungan lindung nilai
orisinal gagal untuk mencapai tujuan manajemen risiko dan karenanya dihentikan secara
keseluruhan. Instrumen lindung nilai baru ditetapkan sebagai lindung nilai terhadap eksposur yang
sama yang dilindung nilai sebelumnya dan membentuk hubungan lindung nilai baru. Oleh karena
itu, perubahan nilai wajar atau arus kas dari item lindung nilaian diukur mulai dari, dan dengan
mengacu pada, tanggal penetapan hubungan lindung nilai baru, bukan tanggal ketika hubungan
lindung nilai orisinal ditetapkan.

(b)

hubungan lindung nilai dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir. Instrumen lindung nilai dalam
hubungan lindung nilai dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai
lain (sebagai contoh, ketika menyesuaikan rasio lindung nilai atas rebalancing dengan meningkatkan
volume instrumen lindung nilai atau ketika menetapkan secara keseluruhan hubungan lindung nilai
baru).

Akuntansi untuk nilai waktu atas opsi
B6.5.29. Sebuah opsi dapat dipertimbangkan terkait dengan periode waktu karena nilai waktunya mewakili biaya untuk
memberikan perlindungan bagi pemegang opsi selama periode waktu tertentu. Akan tetapi, aspek yang relevan
untuk tujuan penilaian apakah opsi melindung nilai item lindung nilaian yang terkait transaksi atau periode
waktu adalah karakteristik dari item lindung nilaian tersebut, termasuk bagaimana dan kapan item lindung
nilaian memengaruhi laba rugi. Oleh karena itu, entitas menilai jenis item lindung nilaian (lihat paragraf
6.5.15(a)) atas dasar sifat item lindung nilaian (terlepas dari apakah hubungan lindung nilai adalah lindung
nilai atas arus kas atau lindung nilai atas nilai wajar):
(a)

nilai waktu opsi yang berkaitan dengan transaksi terkait item lindung nilaian jika sifat dari item
lindung nilaian adalah transaksi yang nilai waktunya memiliki karakter dari biaya transaksi.
Contohnya adalah ketika nilai waktu dari opsi berkaitan dengan item lindung nilaian yang
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menghasilkan pengakuan atas item yang pengukuran awalnya mencakup biaya transaksi (sebagai
contoh, entitas melindung nilai pembelian komoditas, apakah hal itu merupakan sebuah prakiraan
transaksi atau komitmen pasti, terhadap risiko harga komoditas memasukkan biaya transaksi dalam
pengukuran awal persediaan). Sebagai konsekuensi dari memasukkan nilai waktu dari opsi dalam
pengukuran awal dari item lindung nilaian tertentu, nilai waktu memengaruhi laba rugi pada saat
yang sama dengan item lindung nilaian . Serupa dengan hal tersebut, entitas yang melindung nilai atas
penjualan komoditas, apakah hal tersebut merupakan prakiraan transaksi atau komitmen pasti, akan
memasukkan nilai waktu dari opsi sebagai bagian dari biaya yang terkait dengan penjualan (maka, nilai
waktu akan diakui dalam laba rugi pada periode yang sama dengan pendapatan dari penjualan lindung
nilaian (hedged sale)).
(b)

nilai waktu dari opsi berkaitan dengan item lindung nilaian yang terkait periode waktu jika sifat
dari item lindung nilaian adalah yang nilai waktunya memiliki karakter dari biaya untuk memperoleh
perlindungan terhadap risiko selama periode waktu tertentu (tetapi item lindung nilaian tidak
menghasilkan transaksi yang meliputi pemahaman atas biaya transaksi sesuai dengan (a)). Sebagai
contoh, jika persediaan komoditas dilindung nilai terhadap penurunan nilai wajar untuk enam bulan
menggunakan opsi komoditas dengan masa umur yang sesuai, nilai waktu dari opsi tersebut akan
dialokasikan ke laba rugi (yaitu diamortisasi dengan dasar yang sistematis dan rasional) selama
periode enam bulan tersebut. Contoh lain adalah lindung nilai atas investasi neto dalam kegiatan
operasi luar negeri yang dilindung nilai selama 18 bulan menggunakan opsi valuta asing, yang akan
menghasilkan alokasi nilai waktu dari opsi selama periode 18 bulan tersebut.

B6.5.30 Karakteristik item lindung nilaian , mencakup bagaimana dan kapan item lindung nilaian memengaruhi laba
rugi, juga memengaruhi periode amortisasi atas nilai waktu opsi tersebut, yang sejalan dengan periode waktu
dari item lindung nilaian tersebut. Hal ini sejalan dengan periode nilai intrinsik opsi yang dapat memengaruhi
laba rugi sesuai dengan akuntansi lindung nilai. Sebagai contoh, jika opsi suku bunga (cap) digunakan untuk
memberikan perlindungan terhadap kenaikan beban bunga pada obligasi bersuku bunga mengambang,
amortisasi nilai waktu atas cap harus sama dengan periode waktu di mana setiap nilai intrinsik cap akan
memengaruhi laba rugi:
(a)

jika cap melindung nilai atas kenaikan suku bunga selama tiga tahun pertama dari total lima tahun umur
obligasi bersuku bunga mengambang, maka nilai waktu cap juga diamortisasi selama tiga tahun
pertama; atau

(b)

jika cap adalah forward start option yang melindung nilai atas kenaikan suku bunga untuk tahun kedua
dan ketiga dari total lima tahun umur obligasi bersuku bunga mengambang, maka nilai waktu cap
diamortisasi selama tahun kedua dan ketiga.

B6.5.31. Akuntansi untuk nilai waktu dari opsi sesuai dengan paragraf 6.5.15 juga diterapkan untuk kombinasi dari opsi
yang dibeli (purchased option) dan opsi yang diterbitkan (written option) (satu yang menjadi opsi jual dan satu yang
menjadi opsi beli) yang pada tanggal penetapan sebagai instrumen lindung nilai memiliki nilai waktu neto nihil
(sering disebut sebagai ‘zero-cost collar’). Dalam hal tersebut, entitas mengakui perubahan nilai waktu dalam
penghasilan komprehensif lain, meskipun perubahan kumulatif dalam nilai waktu selama periode total atas
hubungan lindung nilai adalah nihil. Oleh karena itu, jika nilai waktu dari opsi berkaitan dengan:
(a)

item lindung nilaian yang terkait transaksi, jumlah nilai waktu pada akhir hubungan lindung nilai
yang menyesuaikan item lindung nilaian atau yang direklasifikasi ke laba rugi (lihat paragraf
6.5.15(b)) akan menjadi nihil.

(b)

item lindung nilaian yang terkait periode waktu, beban amortisasi yang terkait dengan nilai waktu
adalah nihil.

B6.5.32. Akuntansi untuk nilai waktu dari opsi sesuai dengan paragraf 6.5.15 hanya diterapkan sejauh nilai waktu
berkaitan dengan item lindung nilaian (selaras dengan nilai waktu). Nilai waktu dari opsi berkaitan dengan
item lindung nilaian jika persyaratan penting opsi (seperti jumlah nominal, umur dan pendasar) selaras dengan
item lindung nilaian . Oleh karena itu, jika persyaratan penting opsi dan item lindung nilaian tidak sepenuhnya
selaras, entitas menentukan nilai waktu yang selaras, yaitu berapa banyak dari nilai waktu yang termasuk dalam
premium (nilai waktu aktual) berkaitan dengan item lindung nilaian (dan oleh karena itu harus diperlakukan
sesuai dengan paragraf 6.5.15). Entitas menentukan nilai waktu yang selaras menggunakan penilaian opsi yang
akan memiliki persyaratan penting yang sesuai dengan item lindung nilaian .
B6.5.33 Jika nilai waktu aktual dan nilai waktu yang diselaraskan berbeda, entitas menentukan jumlah yang
terakumulasi dalam komponen terpisah dari ekuitas sesuai dengan paragraf 6.5.15 sebagai berikut:
(a)

jika, pada insepsi hubungan lindung nilai, nilai waktu aktual lebih tinggi daripada nilai waktu yang
diselaraskan, entitas:
(i)
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(ii)
(b)

mencatat perbedaan dalam perubahan nilai wajar antara dua nilai waktu dalam laba rugi.

jika, pada insepsi hubungan lindung nilai, nilai waktu aktual lebih rendah daripada nilai waktu yang
diselaraskan, entitas menentukan jumlah terakumulasi dalam komponen terpisah dari ekuitas dengan
mengacu pada perubahan kumulatif nilai wajar yang lebih rendah antara:
(i)

nilai waktu aktual; dan

(ii)

nilai waktu yang diselaraskan.

Setiap sisa perubahan nilai wajar dari nilai waktu aktual diakui dalam laba rugi.

Akuntansi untuk elemen forward dari kontrak forward dan basis spread valuta
asing dari instrumen keuangan
B6.5.34. Sebuah kontrak forward dapat dianggap terkait dengan periode waktu karena elemen forward mewakili biaya
untuk periode waktu (yang merupakan tenor yang ditentukan). Akan tetapi, aspek yang relevan dengan tujuan
untuk menilai apakah instrumen lindung nilai melindung nilai item lindung nilaian yang terkait transaksi atau
yang terkait periode waktu adalah karakteristik item lindung nilaian itu sendiri, termasuk bagaimana dan kapan
item lindung nilaian tersebut memengaruhi laba rugi. Oleh karena itu, entitas menilai jenis item lindung nilaian
(lihat paragraf 6.5.16 dan 6.5.15(a)) atas dasar sifat item lindung nilaian (terlepas dari apakah hubungan lindung
nilai adalah lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai atas nilai wajar):
(a)

elemen forward dari kontrak forward terkait dengan item lindung nilaian yang terkait transaksi jika
sifat dari item lindung nilaian yang terkait transaksi adalah transaksi yang elemen forward-nya
memiliki karakter biaya transaksi. Contohnya adalah ketika elemen forward berkaitan dengan item
lindung nilaian yang menghasilkan pengakuan item yang pengukuran awalnya mencakup biaya
transaksi (sebagai contoh, entitas melindung nilai pembelian persediaan yang didenominasikan dalam
valuta asing terhadap risiko valuta asing dan memasukkan biaya transaksi dalam pengukuran awal
persediaan, apakah merupakan sebuah prakiraan transaksi atau komitmen pasti). Sebagai konsekuensi
memasukkan elemen forward dalam pengukuran awal dari item lindung nilaian tertentu, elemen forward
memengaruhi laba rugi pada saat yang sama dengan item lindung nilaian . Serupa dengan hal tersebut,
entitas yang melindung nilai atas penjualan komoditas dengan denominasi valuta asing terhadap risiko
valuta asing, baik sebagai prakiraan transaksi atau komitmen pasti, akan memperhitungkan elemen
forward sebagai bagian dari biaya yang terkait dengan penjualan. Dengan demikian, elemen forward
tersebut akan diakui dalam laba rugi pada periode yang sama dengan pendapatan dari penjualan
lindung nilaian.

(b)

elemen forward dari kontrak forward terkait dengan periode waktu yang berkaitan dengan item
lindung nilaian jika sifat dari item lindung nilaian adalah seperti elemen forward yang memiliki
karakter biaya untuk memperoleh perlindungan terhadap risiko selama periode waktu tertentu (tetapi
item lindung nilaian tidak menghasilkan transaksi yang melibatkan pemahaman atas biaya transaksi
sesuai dengan (a)). Sebagai contoh, jika persediaan komoditas dilindung nilai terhadap perubahan nilai
wajar selama enam bulan menggunakan commodity forward contract dengan umur yang sesuai,
elemen forward dari kontrak forward akan dialokasikan ke laba rugi (yaitu diamortisasi dengan dasar
yang sistematis dan rasional) selama periode enam bulan. Contoh lain adalah lindung nilai atas investasi
neto pada kegiatan operasi luar negeri yang dilindung nilai selama 18 bulan menggunakan kontrak
forward valuta asing, yang akan menghasilkan pengalokasian elemen forward dari kontrak forward
selama periode 18 bulan.

B6.5.35. Karakteristik dari item lindung nilaian , termasuk bagaimana dan kapan item lindung nilaian memengaruhi laba
rugi, juga memengaruhi jangka waktu elemen forward diamortisasi. Elemen forward dimaksud adalah elemen dari
kontrak forward yang melindungi item lindung nilaian yang sejalan dengan periode waktu dari elemen forward
yang dilindung nilai tersebut. Sebagai contoh, jika kontrak forward melindungi eksposur variabilitas suku bunga
tiga bulanan untuk periode yang dimulai dalam waktu enam bulan ke depan, maka elemen forward juga
diamortisasi selama periode bulan tujuh sampai sembilan.
B6.5.36. Akuntansi untuk elemen forward dari kontrak forward sesuai dengan paragraf 6.5.16 juga diterapkan jika, pada
tanggal kontrak forward ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, elemen forward adalah nihil. Dalam hal
tersebut, entitas mengakui perubahan nilai wajar yang diatribusikan pada elemen forward dalam
penghasilan komprehensif lain, meskipun perubahan kumulatif nilai wajar yang diatribusikan pada elemen
forward selama total periode hubungan lindung nilai adalah nihil. Oleh karena itu, jika elemen forward dari
kontrak forward berkaitan dengan:
(a)

item lindung nilaian yang terkait dengan transaksi, jumlah terkait dengan elemen forward pada akhir
hubungan lindung nilai yang menyesuaikan item lindung nilaian atau yang direklasifikasi ke laporan
laba rugi (lihat paragraf 6.5.15(b) dan 6.5.16) akan menjadi nihil.
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(b)

item lindung nilaian yang terkait dengan periode waktu, jumlah amortisasi yang terkait dengan
elemen forward adalah nihil.

B6.5.37. Akuntansi untuk elemen forward dari kontrak forward sesuai dengan paragraf 6.5.16 diterapkan hanya sebatas
elemen forward yang berkaitan dengan item lindung nilaian (elemen forward selarasan). Elemen forward dari
kontrak forward berkaitan dengan item lindung nilaian jika persyaratan penting dari kontrak forward (seperti
jumlah nominal, umur dan pendasar) diselaraskan dengan item lindung nilaian . Oleh karena itu, jika persyaratan
penting dari kontrak forward dan item lindung nilaian tidak sepenuhnya diselaraskan, entitas menentukan
elemen forward selarasan, yaitu seberapa banyak elemen forward yang termasuk dalam kontrak forward
(elemen forward aktual) berkaitan dengan item lindung nilaian (dan karena itu diperlakukan sesuai dengan
paragraf 6.5.16). Entitas menentukan elemen forward selarasan dengan menggunakan penilaian kontrak
forward yang memiliki persyaratan penting yang secara sempurna sesuai dengan item lindung nilaian .
B6.5.38. Jika elemen forward aktual dan elemen forward selarasan berbeda, entitas menentukan jumlah yang
terakumulasi dalam komponen terpisah dari ekuitas sesuai dengan paragraf 6.5.16 sebagai berikut:
(a)

(b)

jika, pada insepsi hubungan lindung nilai, jumlah absolut dari elemen forward aktual lebih tinggi dari
elemen forward selarasan, entitas:
(i)

menentukan jumlah yang terakumulasi dalam komponen terpisah dari ekuitas atas dasar
elemen forward selarasan; dan

(ii)

mencatat perbedaan dalam perubahan nilai wajar antara dua elemen forward dalam laba
rugi.

jika, pada insepsi hubungan lindung nilai, jumlah absolut dari elemen forward aktual adalah lebih
rendah dari elemen forward selarasan, entitas menentukan jumlah yang terakumulasi dalam komponen
terpisah dari ekuitas dengan mengacu pada perubahan kumulatif nilai wajar yang lebih rendah antara:
(i)

jumlah absolut dari elemen forward aktual; dan

(ii)

jumlah absolut dari elemen forward selarasan.

Setiap sisa perubahan nilai wajar dari elemen forward aktual harus diakui dalam laba rugi.
B6.5.39. Ketika entitas memisahkan basis spread valuta asing dari instrumen keuangan dan mengecualikannya dari
penetapan instrumen keuangan sebagai instrumen lindung nilai (lihat paragraf 6.2.4(b)), pedoman penerapan
di paragraf B6.5.34-B6.5.38 diterapkan untuk basis spread valuta asing dengan cara yang sama seperti yang
diterapkan pada elemen forward dari kontrak forward.

lindung nilai dari kelompok item (Bagian 6.6)
Lindung nilai atas posisi neto
Kelayakan untuk akuntansi lindung nilai dan penetapan dari posisi neto
B6.6.1

Posisi neto memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai hanya jika entitas melindung nilai secara neto untuk
tujuan manajemen risiko. Apakah entitas melindung nilai dengan cara ini adalah berdasarkan fakta (bukan
hanya dari asersi atau dokumentasi). Oleh karena itu, entitas tidak dapat menerapkan akuntansi lindung nilai
secara neto semata-mata untuk mencapai hasil pencatatan tertentu jika hal tersebut tidak akan mencerminkan
pendekatan manajemen risiko. Lindung nilai posisi neto harus membentuk sebagian dari strategi manajemen
risiko yang ditetapkan. Biasanya ini akan disetujui oleh personel manajemen kunci sebagaimana didefinisikan
dalam PSAK i224.

B6.6.2

Sebagai contoh, Entitas A, yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang lokal, memiliki komitmen pasti untuk
membayar VA150.000 untuk biaya iklan dalam waktu sembilan bulan dan komitmen pasti untuk menjual
barang jadi sebesar VA150.000 dalam waktu 15 bulan. Entitas A melakukan kontrak derivatif valuta asing
yang diselesaikan dalam waktu sembilan bulan di mana entitas A menerima VA100 dan membayar MU70.
Entitas A tidak memiliki eksposur lain untuk dollar AS. Entitas A tidak mengelola risiko valuta asing secara
neto. Oleh karena itu, Entitas A tidak dapat menerapkan akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai
antara derivatif valuta asing dan posisi neto VA100 (terdiri dari VA150.000 atas komitmen pasti pembelian —
yaitu jasa iklan—dan VA149.900 (dari VA150,000) atas komitmen pasti penjualan) untuk periode sembilan
bulan.

B6.6.3

Jika Entitas A mengelola risiko valuta asing secara neto dan tidak melakukan kontrak derivatif valuta asing
(karena meningkatkan eksposur risiko valuta asing dan bukan mengurangi eksposur risiko), maka entitas akan
berada dalam posisi lindung nilaian (hedged position) alami selama sembilan bulan. Biasanya, posisi lindung
nilaian ini tidak akan tercermin dalam laporan keuangan karena transaksi diakui dalam periode pelaporan yang
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berbeda di masa depan. Posisi neto nihil akan memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai hanya jika kondisi
dalam paragraf 6.6.6 terpenuhi.
B6.6.4

Ketika kelompok item yang merupakan posisi neto ditetapkan sebagai item lindung nilaian , entitas
menetapkan keseluruhan kelompok item yang mencakup item yang dapat membuat posisi neto. Entitas tidak
diizinkan untuk menetapkan jumlah abstrak posisi neto nonspesifik. Sebagai contoh, entitas memiliki
sekelompok komitmen pasti untuk melakukan penjualan dalam waktu sembilan bulan sebesar VA100 dan
sekelompok komitmen pasti untuk melakukan pembelian dalam waktu 18 bulan sebesar VA120. Entitas tidak
dapat menetapkan jumlah abstrak posisi neto hingga mencapai VA20. Sebaliknya, entitas harus menetapkan
jumlah bruto pembelian dan jumlah bruto penjualan yang secara bersama meningkatkan posisi neto lindung
nilaian. Entitas menetapkan posisi bruto yang meningkatkan posisi neto sehingga entitas mampu memenuhi
persyaratan akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian.

Penerapan persyaratan efektivitas lindung nilai atas posisi neto
B6.6.5

B6.6.6

Ketika entitas menentukan apakah persyaratan efektivitas lindung nilai di paragraf 6.4.1(c) terpenuhi ketika
entitas melindung nilai posisi neto, entitas mempertimbangkan perubahan nilai dari item dalam posisi neto yang
memiliki efek serupa sebagaimana instrumen lindung nilai dalam hubungannya dengan perubahan nilai wajar
atas instrumen lindung nilai. Sebagai contoh, entitas memiliki sekelompok komitmen pasti untuk melakukan
penjualan dalam waktu sembilan bulan sebesar VA100 dan sekelompok komitmen pasti untuk melakukan
pembelian dalam waktu 18 bulan sebesar VA120. Entitas melindung nilai atas risiko valuta asing dari posisi
neto VA20 menggunakan forward exchange contract sebesar VA20. Ketika menentukan apakah persyaratan
efektivitas lindung nilai di paragraf 6.4.1(c) terpenuhi, entitas mempertimbangkan hubungan antara:
(a)

perubahan nilai wajar atas forward exchange contract secara bersama dengan perubahan nilai
komitmen pasti untuk melakukan penjualan yang terkait dengan risiko valuta asing; dan

(b)

perubahan nilai komitmen pasti untuk melakukan pembelian yang terkait dengan risiko valuta asing.

Serupa dengan hal tersebut, jika dalam contoh di paragraf B6.6.5 entitas memiliki posisi neto nihil, entitas
akan mempertimbangkan hubungan antara perubahan nilai komitmen pasti untuk melakukan penjualan yang
terkait dengan risiko valuta asing dan perubahan nilai komitmen pasti untuk melakukan pembelian yang terkait
dengan risiko valuta asing ketika menentukan apakah persyaratan efektivitas lindung nilai di paragraf 6.4.1(c)
terpenuhi.

Lindung nilai atas arus kas yang merupakan posisi neto
B6.6.7

Ketika entitas melindung nilai kelompok item dengan posisi risiko saling hapus (yaitu posisi neto), kelayakan
akuntansi lindung nilai tergantung pada jenis lindung nilai. Jika lindung nilai adalah lindung nilai atas nilai
wajar, maka posisi neto mungkin memenuhi syarat sebagai item lindung nilaian . Akan tetapi, jika lindung nilai
adalah lindung nilai atas arus kas, maka posisi neto hanya bisa memenuhi syarat sebagai item lindung nilaian
jika lindung nilai tersebut adalah lindung nilai risiko valuta asing dan penetapan posisi neto menentukan
periode pelaporan di mana prakiraan transaksi diperkirakan memengaruhi laba rugi dan juga menentukan sifat
dan volume transaksi.

B6.6.8

Sebagai contoh, entitas memiliki posisi neto yang terdiri dari lapisan bawah VA100 atas penjualan dan lapisan
bawah VA150 atas pembelian. Keduanya, baik penjualan dan pembelian didenominasikan dalam valuta asing
yang sama. Dalam rangka menentukan kecukupan atas penetapan posisi neto lindung nilaian, entitas
menentukan dalam dokumentasi awal hubungan lindung nilai penjualan yang dapat diperoleh dari Produk A
atau Produk B dan pembelian yang dapat diperoleh dari Mesin Jenis A, Mesin Jenis B dan Bahan Baku A.
Entitas juga menentukan volume transaksi masing-masing berdasarkan sifatnya. Entitas mendokumentasikan
bahwa lapisan bawah atas penjualan (VA100) terdiri dari prakiraan volume penjualan sebesar VA70 pertama
atas Produk A dan yang sebesar VA30 pertama atas Produk B. Jika volume penjualan tersebut diperkirakan
memengaruhi laba rugi pada periode pelaporan yang berbeda, entitas akan memasukkannya dalam
dokumentasi, sebagai contoh, VA70 pertama dari penjualan produk A yang diperkirakan memengaruhi laba
rugi pada periode pelaporan pertama dan VA30 pertama dari penjualan produk B yang diperkirakan
memengaruhi laba rugi pada periode pelaporan kedua. Entitas juga mendokumentasikan lapisan bawah atas
pembelian (VA150) yang terdiri dari pembelian VA60 pertama atas Mesin Jenis A, VA40 pertama atas Mesin
Jenis B dan yang VA50 pertama atas Bahan Baku A. Jika volume pembelian tersebut diperkirakan
memengaruhi laba rugi dalam periode pelaporan yang berbeda, entitas akan memasukkannya dalam
dokumentasi, pemilahan atas volume pembelian dengan periode pelaporan di mana volume pembelian tersebut
diperkirakan memengaruhi laba rugi (serupa dengan bagaimana mendokumentasikan volume penjualan).
Sebagai contoh, prakiraan transaksi akan ditetapkan entitas sebagai:
(a)

VA60 pertama atas pembelian Mesin Jenis A yang diperkirakan akan memengaruhi laba rugi dari
periode pelaporan ketiga selama sepuluh periode pelaporan berikutnya;
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(b)

VA40 pertama atas pembelian Mesin Jenis B yang diperkirakan akan memengaruhi laba rugi dari
periode pelaporan keempat selama 20 periode pelaporan berikutnya; dan

(c)

VA50 pertama atas pembelian Bahan Baku A yang diperkirakan akan diterima pada periode pelaporan
ketiga dan dijual, yaitu memengaruhi laba rugi, dalam periode pelaporan tersebut dan periode pelaporan
berikutnya.

Menentukan sifat dari volume prakiraan transaksi akan mencakup aspek-aspek seperti pola depresiasi untuk
item aset tetap dari jenis yang sama, jika sifat item tersebut sedemikian rupa sehingga pola depresiasi bisa
bervariasi tergantung pada bagaimana entitas menggunakan item tersebut. Sebagai contoh, jika entitas
menggunakan item dari Mesin Jenis A dalam dua proses produksi yang berbeda yang mengakibatkan
depresiasi garis lurus selama sepuluh periode pelaporan dan metode unit produksi, dokumentasi atas prakiraan
volume pembelian untuk Mesin Jenis A akan dipisahkan dari pola-pola depresiasi yang akan berlaku atas setiap
volume yang akan berlaku.
B6.6.9

Untuk lindung nilai atas arus kas dari posisi neto, jumlah yang ditentukan sesuai dengan paragraf 6.5.11 meliputi
perubahan nilai item dalam posisi neto yang memiliki efek serupa seperti instrumen lindung nilai dalam
hubungannya dengan perubahan nilai wajar atas instrumen lindung nilai. Akan tetapi, perubahan nilai dari item
dalam posisi neto yang memiliki efek serupa seperti instrumen lindung nilai diakui hanya ketika transaksi yang
terkait dengan item tersebut diakui, seperti ketika prakiraan penjualan diakui sebagai pendapatan. Sebagai
contoh, entitas memiliki sekelompok prakiraan penjualan yang kemungkinan besar terjadi dalam waktu
sembilan bulan sebesar VA100 dan sekelompok prakiraan pembelian yang kemungkinan besar terjadi dalam
waktu 18 bulan sebesar VA120. Entitas melindung nilai atas risiko valuta asing dari posisi neto sebesar VA20
menggunakan forward exchange contract seberapa VA20. Ketika menentukan jumlah yang diakui dalam
cadangan lindung nilai atas arus kas sesuai dengan paragraf 6.5.11(a)-6.5.11(b), entitas membandingkan:
(a)

perubahan nilai wajar forward exchange contract secara bersama dengan perubahan nilai prakiraan
penjualan yang kemungkinan besar terjadi yang terkait dengan risiko valuta asing; dengan

(b)

perubahan nilai prakiraan pembelian yang kemungkinan besar terjadi yang terkait dengan risiko valuta
asing.

Akan tetapi, entitas mengakui hanya jumlah yang terkait dengan forward exchange contract sampai transaksi
prakiraan penjualan yang kemungkinan besar terjadi diakui dalam laporan keuangan, yaitu pada saat
keuntungan atau kerugian atas prakiraan transaksi diakui (yaitu perubahan nilai yang diatribusikan pada
perubahan kurs valuta asing antara penetapan hubungan lindung nilai dan pengakuan pendapatan).
B6.6.10 Serupa dengan hal tersebut, jika dalam contoh entitas memiliki posisi neto nihil, entitas akan membandingkan
perubahan nilai prakiraan penjualan yang kemungkinan besar terjadi yang terkait dengan risiko valuta asing
dengan perubahan nilai prakiraan pembelian yang kemungkinan besar terjadi yang terkait dengan risiko valuta
asing. Akan tetapi, jumlah tersebut diakui hanya ketika prakiraan transaksi terkait diakui dalam laporan
keuangan.

Lapisan Kelompok Item yang Ditetapkan Sebagai Item Lindung Nilai
B6.6.11 Untuk alasan yang sama sebagaimana pada di paragraf B6.3.19, penetapan komponen lapisan kelompok item
yang ada mensyaratkan identifikasi khusus dari jumlah nominal dari kelompok item di mana komponen lapisan
lindung nilaian didefinisikan.
B6.6.12 Hubungan lindung nilai dapat mencakup lapisan dari beberapa kelompok item yang berbeda. Sebagai
contoh, dalam lindung nilai atas posisi neto dari kelompok aset dan kelompok liabilitas, hubungan lindung nilai
dapat terdiri dari, dalam kombinasi, komponen lapisan kelompok aset dan komponen lapisan kelompok
liabilitas.

Penyajian Keuntungan atau Kerugian Instrumen Lindung Nilai
B6.6.13 Jika item dilindung nilai secara bersama sebagai sebuah kelompok dalam lindung nilai atas arus kas, item-item
tersebut mungkin memengaruhi pos yang berbeda dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Penyajian dari keuntungan atau kerugian lindung nilai dalam laporan tersebut tergantung pada kelompok item.
B6.6.14 Jika kelompok item tidak memiliki posisi risiko saling hapus (sebagai contoh, sekelompok beban dalam valuta
asing yang memengaruhi pos yang berbeda dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang
dilindung nilai untuk risiko valuta asing) maka reklasifikasi keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai akan
dibagi ke pos yang dipengaruhi oleh item lindung nilaian . Pembagian dilakukan atas dasar yang sistematis dan
rasional dan tidak mengakibatkan penyesuaian (grossing up) keuntungan atau kerugian neto yang timbul dari
instrumen lindung nilai tunggal.
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B6.6.15. Jika kelompok item yang memiliki posisi risiko saling hapus (sebagai contoh, kelompok penjualan dan beban
yang didenominasikan dalam valuta asing dilindung nilai secara bersama untuk risiko valuta asing) maka
entitas menyajikan keuntungan atau kerugian lindung nilai dalam pos tersendiri dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain. Dengan mempertimbangkan, sebagai contoh, lindung nilai atas risiko valuta
asing dari posisi neto atas penjualan dalam valuta asing sebesar VA100 dan beban dalam valuta asing sebesar
VA80 menggunakan forward exchange contract sebesar VA20. Keuntungan atau kerugian atas forward
exchange contract yang direklasifikasi dari cadangan lindung nilai atas arus kas ke laba rugi (ketika posisi
neto memengaruhi laba rugi) disajikan dalam pos tersendiri dari penjualan dan beban lindung nilaian. Selain
itu, jika penjualan terjadi pada periode yang lebih awal dari beban, pendapatan penjualan masih diukur pada
nilai tukar spot sesuai dengan PSAK i221. Keuntungan atau kerugian lindung nilai terkait disajikan dalam pos
tersendiri, sehingga laba rugi mencerminkan pengaruh lindung nilai pada posisi neto, diikuti dengan penyesuaian
pada cadangan lindung nilai atas arus kas. Ketika beban lindung nilaian (hedged expenses) memengaruhi laba
rugi dalam periode berikutnya, keuntungan atau kerugian lindung nilai yang sebelumnya diakui dalam cadangan
lindung nilai atas arus kas atas penjualan direklasifikasi ke laba rugi dan disajikan sebagai pos tersendiri dari
pos yang mencakup beban lindung nilaian, yang diukur pada nilai tukar spot sesuai dengan PSAK i221.
B6.6.16. Untuk beberapa jenis lindung nilai atas nilai wajar, tujuan lindung nilai yang utama bukan untuk saling hapus
perubahan nilai wajar item lindung nilaian melainkan untuk mengubah arus kas dari item lindung nilaian .
Sebagai contoh, entitas melindung nilai risiko nilai wajar suku bunga dari instrumen utang berbunga tetap
menggunakan interest rate swap. Tujuan lindung nilai entitas adalah untuk mengubah arus kas berbunga tetap
menjadi arus kas dengan suku bunga mengambang. Tujuan ini tercermin dalam akuntansi untuk hubungan
lindung nilai dengan mengakui suku bunga neto akrual pada interest rate swap dalam laba rugi. Dalam kasus
lindung nilai atas posisi neto (sebagai contoh, posisi neto aset berbunga tetap dan liabilitas berbunga tetap),
suku bunga neto akrual harus disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain. Hal ini untuk menghindari penyesuaian (grossing up) atas keuntungan atau kerugian neto
instrumen tunggal sehingga saling hapus jumlah bruto dan mengakuinya dalam pos yang berbeda (sebagai
contoh, hal ini menghindari penyesuaian (grossing up) penerimaan bunga neto pada interest rate swap tunggal
ke dalam pendapatan bunga bruto dan beban bunga bruto).

Tanggal efektif dan transisi (Bab 7)
Transisi (Bagian 7.2)
Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan
B7.2.1

Pada tanggal penerapan awal Pernyataan ini, entitas harus menentukan apakah tujuan model bisnis entitas untuk
mengelola aset keuangan memenuhi kondisi di paragraf 4.1.2(a) atau kondisi di paragraf 4.1.2A(a) atau jika
aset keuangan memenuhi syarat untuk pemilihan di paragraf 5.7.5. Untuk tujuan tersebut, entitas menentukan
apakah aset keuangan memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan seolah entitas telah membeli aset pada
tanggal penerapan awal.

Penurunan nilai
B7.2.2

Pada transisi, entitas berupaya memperkirakan risiko kredit pada pengakuan awal dengan mempertimbangkan
semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Entitas tidak
disyaratkan untuk melakukan pencarian menyeluruh untuk informasi ketika menentukan, pada tanggal transisi,
apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika entitas tidak dapat
membuat penentuan ini tanpa biaya atau upaya berlebihan, entitas menerapkan paragraf 7.2.20.

B7.2.3

Untuk menentukan penyisihan kerugian atas instrumen keuangan yang diakui di awal (atau komitmen pinjaman
atau kontrak jaminan keuangan di mana entitas menjadi pihak dalam kontrak tersebut) sebelum tanggal
penerapan awal, baik dalam transisi dan hingga penghentian pengakuan atas item tersebut, entitas
mempertimbangkan informasi yang relevan dalam menentukan atau memperkirakan risiko kredit pada saat
pengakuan awal. Dalam rangka menentukan atau memperkirakan risiko kredit awal, entitas dapat
mempertimbangkan informasi internal dan eksternal, termasuk informasi portofolio, sesuai dengan paragraf
B5.5.1-B5.5.6.

B7.2.4

Entitas dengan informasi historis yang terbatas mungkin menggunakan informasi dari laporan internal dan statistik
(yang mungkin telah dihasilkan ketika memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru), informasi
mengenai produk serupa atau pengalaman kelompok peer untuk instrumen keuangan yang dapat dibandingkan,
jika relevan.
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Definisi (Lampiran A)
Derivatif
BA.1

Contoh umum dari suatu derivatif adalah kontrak futures dan forward, swap, dan opsi. Derivatif biasanya
memiliki jumlah nosional berupa sejumlah mata uang, saham, unit bobot atau volume, atau unit lain yang
ditetapkan dalam kontrak. Akan tetapi, instrumen derivatif tidak mensyaratkan pemiliknya atau penerbitnya
membayar atau menerima jumlah nosional pada insepsi kontrak. Di lain pihak, derivatif dapat mensyaratkan
pembayaran dengan jumlah tetap atau pembayaran yang jumlahnya dapat berubah (tetapi tidak proporsional
terhadap perubahan pendasar) sebagai akibat dari suatu peristiwa di masa depan yang tidak berkaitan dengan
jumlah nosional. Sebagai contoh, suatu kontrak mensyaratkan pembayaran tetap sejumlah MU1.000 jika
LIBOR enam bulan meningkat sebesar 100 basis point. Kontrak tersebut merupakan derivatif meski jumlah
nosionalnya tidak ditentukan.

BA.2

Definisi derivatif dalam Pernyataan ini meliputi kontrak yang diselesaikan secara bruto melalui penyerahan
item pendasar (contohnya kontrak forward untuk membeli instrumen utang berbunga tetap). Entitas dapat
memiliki kontrak untuk membeli atau menjual item nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan
kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan (contohnya kontrak untuk
membeli atau menjual suatu komoditas pada harga tetap pada suatu tanggal di masa depan). Kontrak tersebut
termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini, kecuali jika kontrak tersebut dilakukan dan terus dimiliki untuk
tujuan penyerahan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau persyaratan
penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan untuk kontrak bagi kebutuhan
pembelian, penjualan, atau persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh entitas jika entitas membuat
penetapan sesuai dengan paragraf 2.5 (lihat paragraf 2.4–2.7).

BA.3

Salah satu karakteristik derivatif adalah membutuhkan investasi neto awal yang lebih kecil dibandingkan
dengan jumlah yang disyaratkan untuk kontrak jenis lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak serupa
sebagai akibat perubahan faktor pasar. Kontrak opsi memenuhi definisi ini karena premiumnya lebih rendah
dibanding investasi yang disyaratkan untuk memperoleh instrumen keuangan pendasar yang terkait dengan opsi
tersebut. Currency swap yang mensyaratkan pertukaran awal dalam mata uang yang berbeda tetapi memiliki
nilai wajar yang setara memenuhi definisi ini karena investasi neto awalnya adalah nihil.

BA.4

Pembelian atau penjualan reguler menimbulkan komitmen harga tetap antara tanggal perdagangan dan tanggal
penyelesaian yang memenuhi definisi derivatif. Akan tetapi, karena komitmen dimaksud memiliki jangka waktu
pendek, maka tidak diakui sebagai instrumen keuangan derivatif. Sebaliknya, Pernyataan ini mengatur akuntansi
khusus untuk kontrak reguler tersebut (lihat paragraf 3.1.2 dan B3.1.3-B3.1.6).

BA.5

Definisi dari derivatif mengacu pada variabel nonkeuangan yang tidak spesifik dengan pihak-pihak dalam
kontrak. Variabel ini dapat berupa indeks kerugian akibat gempa bumi pada wilayah tertentu dan indeks suhu
udara pada kota tertentu. Variabel nonkeuangan yang spesifik dengan pihak yang terlibat dalam kontrak
meliputi terjadi atau tidak terjadinya kebakaran yang merusak atau menghancurkan aset milik pihak tersebut.
Perubahan nilai wajar aset nonkeuangan berpengaruh spesifik terhadap pemiliknya jika nilai wajarnya tidak
hanya mencerminkan perubahan harga pasar aset tersebut (variabel keuangan), tetapi juga kondisi spesifik dari
aset nonkeuangan yang dimiliki (variabel nonkeuangan). Sebagai contoh, jika penjaminan atas nilai sisa
suatu mobil tertentu menyebabkan penjamin terekspos risiko perubahan kondisi fisik mobil tersebut, maka
perubahan nilai sisa tersebut merupakan variabel yang spesifik dengan pemilik mobil.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk
diperdagangkan
BA.6

Istilah diperdagangkan umumnya mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan
berulang, dan instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan umumnya digunakan untuk tujuan
memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek atau marjin diler.

BA.7

Liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan mencakup:

110

(a)

liabilitas derivatif yang tidak dicatat sebagai instrumen lindung nilai;

(b)

kewajiban untuk menyerahkan aset keuangan yang dipinjam oleh short seller (yaitu entitas yang
menjual aset keuangan yang dipinjamnya dan belum memiliki aset tersebut);

(c)

liabilitas keuangan yang diterbitkan dengan intensi untuk dibeli kembali dalam waktu dekat (contohnya
instrumen utang kuotasian, yang penerbitnya dapat membeli kembali instrumen tersebut dalam waktu
dekat, bergantung pada perubahan nilai wajarnya); dan

(d)

liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola
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bersama dan atas bagian tersebut ditemukan bukti adanya pola ambil untung jangka pendek terkini.
BA.8

Fakta bahwa liabilitas digunakan untuk mendanai aktivitas perdagangan tidak dengan sendirinya membuat
liabilitas tersebut menjadi liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i110 Laporan Keuangan Konsolidasian (PSAK i110) terdiri dari
paragraf 1–33 dan Lampiran A – C. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang
dicetak tebal menyatakan prinsip utama. Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pada saat
pertama kali muncul dalam Pernyataan ini. Definisi istilah lain diberikan dalam Glosarium Standar Akuntansi
Keuangan Internasional. PSAK i110 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menyediakan dasar
untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i110
Laporan Keuangan Konsolidasian
Tujuan
1

Pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan prinsip penyajian dan penyusunan laporan keuangan
konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.

Pencapaian tujuan
2

3

Untuk mencapai tujuan pada paragraf 1, Pernyataan ini:

(a)

mensyaratkan entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak)
untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian;

(b)

mendefinisikan prinsip pengendalian dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi;

(c)

menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah
investor mengendalikan investee sehingga investor harus mengonsolidasi investee;

(d)

menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian; dan

(e)

mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengonsolidasikan entitas
anak tertentu dari entitas investasi.

Pernyataan ini tidak mengatur persyaratan akuntansi untuk kombinasi bisnis dan dampaknya dalam
konsolidasi, termasuk goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis (lihat PSAK i103 Kombinasi Bisnis).

Ruang lingkup
4

Entitas yang merupakan entitas induk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Pernyataan ini berlaku
untuk seluruh entitas, kecuali sebagai berikut:

(a)

entitas induk tidak perlu menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika memenuhi seluruh
kondisi berikut:
(i)

entitas induk merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya atau merupakan
entitas anak yang dimiliki sebagian oleh entitas lain dan seluruh pemilik yang lainnya,
termasuk yang tidak memiliki hak suara, telah diinformasikan tentang, dan tidak
keberatan dengan, entitas induk yang tidak menyajikan laporan keuangan
konsolidasian;

(ii)

instrumen utang atau instrumen ekuitasnya tidak diperdagangkan di pasar publik
(bursa saham domestik atau luar negeri atau pasar over‑the‑counter, termasuk pasar
lokal dan regional);

(iii)

entitas tidak mendaftarkan, atau tidak dalam proses pendaftaran, laporan keuangannya
dengan komisi sekuritas atau organisasi regulator lainnya untuk tujuan penerbitan
kelas instrumen apa pun di pasar publik; dan

(iv)

entitas induk akhir atau entitas induk antara menghasilkan laporan keuangan yang
tersedia untuk penggunaan publik dan mematuhi SAK-I, yang mana entitas anak
dikonsolidasikan atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan
Pernyataan ini.

(b)

[dihapus]

(c)

[dihapus]

4A

Pernyataan ini tidak berlaku untuk program imbalan pascakerja atau program imbalan pekerja jangka panjang
lain yang diatur dalam PSAK i219 Imbalan Pekerja.

4B

Entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika entitas
investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai
dengan paragraf 31 dalam Pernyataan ini.

4
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Pengendalian
5

Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan suatu entitas (investee), menentukan apakah
investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan investee.

6

Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel
dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil
tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

7

Dengan demikian, investor mengendalikan investee jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal
berikut ini:

(a)

kekuasaan atas investee (lihat paragraf 10–14);

(b)

eksposur, atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee (lihat
paragraf 15 dan 16); dan

(c)

kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk memengaruhi jumlah
imbal hasil investor (lihat paragraf 17 dan 18).

8

Investor mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah investor mengendalikan
investee. Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan
mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan
dalam paragraf 7 (lihat paragraf B80– B85).

9

Dua atau lebih investor secara kolektif mengendalikan investee ketika mereka harus bertindak secara
bersama-sama untuk mengarahkan aktivitas relevan. Dalam kasus tersebut, karena tidak ada investor yang
dapat mengarahkan aktivitas tanpa kerja sama dengan investor lainnya, tidak ada investor yang secara
individual mengendalikan investee. Setiap investor mencatat kepentingannya dalam investee sesuai dengan
SAK-I yang relevan, seperti PSAK i111 Pengaturan Bersama, PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi
dan Ventura Bersama, atau PSAK i109 Instrumen Keuangan.

Kekuasaan
10

Investor memiliki kekuasaan atas investee ketika investor memiliki hak yang ada saat ini yang memberi
investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan, yaitu aktivitas yang secara signifikan
memengaruhi imbal hasil investee.

11

Kekuasaan timbul dari hak. Terkadang, menilai kekuasaan sangat mudah, seperti ketika kekuasaan atas
investee diperoleh secara langsung dan semata-mata dari hak suara yang diberikan oleh instrumen ekuitas
seperti saham, dan dapat dinilai dengan mempertimbangkan hak suara dari kepemilikan saham. Dalam kasus
lain, penilaian akan lebih kompleks dan mensyaratkan lebih dari satu faktor untuk dipertimbangkan, sebagai
contoh ketika kekuasaan berasal dari satu atau lebih pengaturan kontraktual.

12

Investor dengan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan memiliki kekuasaan meskipun hak
untuk mengarahkan belum dilaksanakan. Bukti bahwa investor telah mengarahkan aktivitas relevan dapat
membantu menentukan apakah investor memiliki kekuasaan, namun bukti tersebut tidak, dengan sendirinya,
konklusif dalam menentukan apakah investor memiliki kekuasaan atas investee.

13

Jika masing-masing dari dua atau lebih investor memiliki hak yang ada saat ini yang memberi mereka
kemampuan sepihak untuk mengarahkan aktivitas relevan yang berbeda, maka investor yang memiliki
kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang paling memengaruhi imbal hasil investee secara
signifikan, memiliki kekuasaan atas investee.

14

Investor dapat memiliki kekuasaan atas investee meskipun entitas lain memiliki hak yang ada saat ini yang
memberi mereka kemampuan kini untuk berpartisipasi dalam mengarahkan aktivitas relevan, sebagai contoh
ketika entitas lain memiliki pengaruh signifikan. Akan tetapi, investor yang hanya memiliki hak protektif
tidak memiliki kekuasaan atas investee (lihat paragraf B26–B28), dan sebagai akibatnya tidak mengendalikan
investee.

Imbal hasil
15

Investor terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee ketika
imbal hasil investor dari keterlibatannya tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja
investee. Imbal hasil investor dapat hanya positif, hanya negatif, atau positif dan negatif.

16

Meskipun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investee, lebih dari satu pihak dapat berbagi imbal
hasil investee. Sebagai contoh, pemilik kepentingan nonpengendali dapat berbagi laba atau distribusi dari
investee.
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Hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil
17

Investor mengendalikan investee jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investee dan eksposur
atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, tetapi juga memiliki kemampuan
untuk menggunakan kekuasaannya dalam memengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan
investee.

18

Dengan demikian, investor yang memiliki hak pengambilan keputusan menentukan apakah investor tersebut
bertindak sebagai prinsipal atau agen. Investor yang bertindak sebagai agen sesuai dengan paragraf B58-B72
tidak mengendalikan investee ketika investor tersebut melaksanakan hak pengambilan keputusan yang
didelegasikan kepada investor tersebut.

Persyaratan akuntansi
19

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi
yang seragam untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa.

20

Konsolidasi atas investee dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investee dan berakhir
ketika investor kehilangan pengendalian atas investee.

21

Paragraf B86–B93 menetapkan pedoman penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali
22

Entitas induk menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

23

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).

24

Paragraf B94–B96 menetapkan pedoman akuntansi untuk kepentingan nonpengendali dalam laporan
keuangan konsolidasian.

Kehilangan pengendalian
25

26

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

(a)

menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan
konsolidasian.

(b)

mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya ketika kehilangan
pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau
kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan SAK-I yang relevan. Nilai wajar tersebut dianggap
sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK i109 atau (jika
sesuai) biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura
bersama.

(c)

mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat
diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

Paragraf B97–B99 menetapkan pedoman akuntansi atas kehilangan pengendalian.

Penentuan apakah entitas adalah entitas investasi
27

6

Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah
entitas yang:

(a)

memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut
jasa manajemen investasi;

(b)

menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk
menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai
modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
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(c)

mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya secara substansial
berdasarkan nilai wajar.

Paragraf B85A-B85M memberikan pedoman penerapan yang terkait.
28

Dalam menilai apakah entitas investasi memenuhi definisi yang disebutkan dalam paragraf 27, entitas
mempertimbangkan apakah entitas tersebut memiliki karakteristik khusus dari entitas investasi berikut ini:

(a)

memiliki lebih dari satu investasi (lihat paragraf B85O-B85P);

(b)

memiliki lebih dari satu investor (lihat paragraf B85Q-B85S);

(c)

memiliki investor yang bukan merupakan pihak berelasi dari entitas (lihat paragraf B85T–B85U);
dan

(d)

memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk kepentingan ekuitas atau kepentingan serupa (lihat
paragraf B85V–B85W).

Jika tidak terdapat karakteristik khusus di atas, maka tidak berarti mendiskualifikasikan entitas dari
pengklasifikasian sebagai entitas investasi. Entitas investasi yang tidak memiliki seluruh karakterisktik
khusus di atas memberikan pengungkapan tambahan sebagaimana disyaratkan oleh PSAK i112
Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain paragraf 9A.
29

Jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen
definisi entitas investasi, sesuai yang disebutkan dalam paragraf 27, atau karakteristik khusus entitas investasi,
sesuai dengan paragraf 28, maka entitas induk menilai kembali apakah entitas induk tersebut adalah entitas
investasi.

30

Entitas induk yang berhenti sebagai entitas investasi atau menjadi entitas investasi mencatat perubahan
statusnya secara prospektif dari tanggal terjadinya perubahan status tersebut (lihat paragraf B100–B101).

Entitas investasi: pengecualian konsolidasi
31

Kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32, entitas investasi tidak mengonsolidasi entitas
anaknya atau menerapkan PSAK i103 ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas
lain. Akan tetapi, entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba
rugi sesuai dengan PSAK i109.1

32

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 31, jika entitas investasi memiliki entitas anak yang bukan
merupakan entitas investasi dan tujuan utama dan aktivitasnya adalah memberikan jasa terkait dengan
aktivitas investasi dari entitas investasi (lihat paragraf B85C–B88E), maka entitas investasi mengonsolidasi
entitas anak tersebut sesuai dengan Pernyataan ini paragraf 19–26 dan menerapkan persyaratan dalam
PSAK i103 untuk akuisisi entitas anak tersebut.

33

Entitas induk dari entitas investasi mengonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya, termasuk entitas
yang dikendalikan melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi, kecuali entitas induk itu sendiri
merupakan entitas investasi.

1

PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian paragraf C7 menyatakan “Jika entitas menerapkan Pernyataan ini tetapi belum
menerapkan PSAK i109, maka referensi dalam Pernyataan ini ke PSAK i109 dibaca sebagai referensi ke PSAK i239 Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.”
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Lampiran A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i110.
laporan keuangan
konsolidasian

Laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas,
penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anaknya disajikan
sebagai suatu entitas ekonomik tunggal.

pengendalian atas investee

Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos, atau memiliki hak,
atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki
kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya
atas investee.

pengambil keputusan

Entitas dengan hak pengambilan keputusan yang merupakan prinsipal maupun
agen untuk pihak lain.

kelompok usaha

Entitas induk dan entitas anaknya.

entitas investasi

Entitas yang:

(a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan
investor tersebut jasa manajemen investasi;
(b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah
untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal
hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
(c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang
substansial berdasarkan nilai wajar.
kepentingan
nonpengendali

Ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung atau tidak
langsung, kepada entitas induk.

entitas induk

Entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas.

kekuasaan

Hak yang ada saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan
aktivitas relevan.

hak protektif

Hak yang didesain untuk melindungi kepentingan pihak pemegang hak
protektif tanpa memberikan kekuasaan kepada pihak tersebut atas entitas di
mana hak tersebut terkait.

aktivitas relevan

Untuk tujuan Pernyataan ini, aktivitas relevan adalah aktivitas investee yang
secara signifikan memengaruhi imbal hasil investee.

hak pencabutan

Hak untuk mencabut kewenangan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh
pengambil keputusan.

entitas anak

Entitas yang dikendalikan oleh entitas lain.

Berikut adalah istilah yang didefinisikan dalam PSAK i111, PSAK i112 Pengungkapan Kepentingan dalam
Entitas Lain, PSAK i228 (yang diamendemen pada tahun 2011) atau PSAK i224 Pengungkapan Pihak Berelasi,
dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan pengertian yang sama sebagaimana telah didefinisikan dalam
PSAK tersebut:







8

entitas asosiasi
kepentingan dalam entitas lain
ventura bersama
personel manajemen kunci
pihak berelasi
pengaruh signifikan
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Lampiran B
Pedoman penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i110. Lampiran ini menjelaskan penerapan
paragraf 1–33 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari PSAK i110.
B1

Contoh dalam lampiran ini menggambarkan situasi hipotetis. Walaupun beberapa aspek dari contoh mungkin
terjadi dalam pola fakta aktual, seluruh fakta dan keadaan dari pola fakta tertentu perlu dievaluasi ketika
menerapkan PSAK i110.

Penilaian pengendalian
B2

B3

B4

Untuk menentukan apakah investor mengendalikan investee, investor menilai apakah investor tersebut
memiliki seluruh hal sebagai berikut:

(a)

kekuasaan atas investee;

(b)

eksposur, atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan

(c)

kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk memengaruhi jumlah imbal
hasil investor.

Pertimbangan dari faktor sebagai berikut dapat membantu dalam penentuan apakah investor mengendalikan
investee:

(a)

tujuan dan desain investee (lihat paragraf B5–B8);

(b)

aktivitas apa yang merupakan aktivitas relevan investee dan bagaimana keputusan mengenai
aktivitas tersebut dibuat (lihat paragraf B11–B13);

(c)

apakah hak investor memberikannya kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan (lihat
paragraf B14–B54);

(d)

apakah investor terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan
investee (lihat paragraf B55–B57); dan

(e)

apakah investor memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk
memengaruhi jumlah imbal hasil investor (lihat paragraf B58–B72).

Ketika menilai pengendalian atas investee, investor mempertimbangkan sifat hubungannya dengan pihak lain
(lihat paragraf B73–B75).

Tinjauan dan desain investee
B5

Ketika menilai pengendalian atas investee, investor mempertimbangkan tujuan dan desain investee untuk
mengidentifikasi aktivitas relevan, bagaimana keputusan mengenai aktivitas relevan tersebut dibuat, siapa
yang memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas tersebut, dan siapa yang menerima imbal hasil
dari aktivitas tersebut.

B6

Ketika tujuan dan desain investee dipertimbangkan, mungkin jelas bahwa investee dikendalikan melalui
instrumen ekuitas yang memberikan pemiliknya hak suara proporsional, seperti saham biasa atas investee.
Dalam kasus ini, jika tidak terdapat pengaturan tambahan yang mengubah pengambilan keputusan, maka
penilaian pengendalian berfokus pada pihak, jika ada, yang mampu melaksanakan hak suara yang cukup
untuk menentukan kebijakan operasional dan keuangan investee (lihat paragraf B34-B50). Dalam kasus yang
paling mudah, investor yang memiliki hak suara mayoritas, jika tidak terdapat faktor lain, mengendalikan
investee.

B7

Untuk menentukan apakah investor mengendalikan investee dalam kasus yang lebih kompleks, mungkin perlu
untuk mempertimbangkan beberapa atau seluruh faktor lain dalam paragraf B3.

B8

Investee mungkin didesain sehingga hak suara bukan merupakan faktor dominan dalam menentukan pihak
yang mengendalikan investee, seperti ketika hak suara apapun hanya terkait dengan tugas administratif dan
aktivitas relevan diarahkan melalui pengaturan kontraktual. Dalam kasus tersebut, pertimbangan investor atas
tujuan dan desain investee juga mencakup pertimbangan risiko di mana investee didesain untuk terekspos,
risiko yang didesain untuk diteruskan kepada pihak yang terlibat dengan investee, dan apakah investor
terekspos terhadap sebagian atau seluruh risiko tersebut. Pertimbangan risiko tidak hanya mencakup risiko
penurunan, tetapi juga adanya potensi peningkatan.
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Kekuasaan
B9

Untuk memiliki kekuasaan atas investee, investor harus memiliki hak yang ada saat ini yang memberikan
investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Untuk tujuan penilaian kekuasaan, hanya hak
substantif dan hak yang tidak protektif yang dipertimbangkan (lihat paragraf B22–B28).

B10

Penentuan apakah investor memiliki kekuasaan bergantung pada aktivitas relevan, cara keputusan mengenai
aktivitas relevan dibuat, dan hak investor dan pihak lain yang dimiliki dalam kaitannya dengan investee.

Aktivitas relevan dan arah aktivitas relevan
B11

B12

B13

Bagi banyak investee, berbagai aktivitas operasional dan keuangan memengaruhi imbal hasil investee secara
signifikan. Contoh aktivitas yang, bergantung pada keadaan, dapat menjadi aktivitas relevan termasuk, tetapi
tidak terbatas pada:

(a)

penjualan dan pembelian barang atau jasa;

(b)

pengelolaan aset keuangan selama umur aset keuangan tersebut (termasuk saat gagal bayar);

(c)

pemilihan, akuisisi atau pelepasan aset;

(d)

penelitian dan pengembangan produk atau proses baru; dan

(e)

penentuan struktur pendanaan atau perolehan pendanaan.

Contoh keputusan mengenai aktivitas relevan termasuk tetapi tidak terbatas pada:

(a)

penetapan keputusan operasional dan permodalan investee, termasuk anggaran; dan

(b)

penunjukan dan pemberian remunerasi personel manajemen kunci investee atau penyedia jasa, dan
penghentian jasa atau pemutusan hubungan kerja tersebut.

Dalam beberapa situasi, aktivitas sebelum dan sesudah timbulnya serangkaian keadaan atau peristiwa tertentu
yang terjadi, mungkin merupakan aktivitas relevan. Ketika dua atau lebih investor memiliki kemampuan kini
untuk mengarahkan aktivitas relevan dan aktivitas tersebut terjadi pada waktu yang berbeda, maka para
investor menentukan investor mana yang mampu mengarahkan aktivitas yang paling signifikan memengaruhi
imbal hasilnya secara konsisten dengan perlakuan hak pengambilan keputusan secara bersama-sama
(lihat paragraf 13). Investor mempertimbangkan kembali penilaian ini sepanjang waktu jika terdapat
perubahan fakta dan keadaan yang relevan.
Contoh penerapan
Contoh 1

Dua investor membentuk suatu investee untuk mengembangkan dan memasarkan sebuah produk medis.
Salah satu investor bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperoleh persetujuan regulatori
atas produk medis tersebut. Tanggung jawab tersebut meliputi kemampuan sepihak untuk membuat
seluruh keputusan terkait pengembangan produk dan memperoleh persetujuan regulatori. Setelah
regulator menyetujui produk tersebut, investor lain akan memproduksi dan memasarkan produk tersebut.
Investor lain tersebut memiliki kemampuan sepihak untuk membuat seluruh keputusan mengenai
produksi dan pemasaran produk. Jika seluruh aktivitas (pengembangan dan perolehan persetujuan
regulatori maupun produksi dan pemasaran produk medis) adalah aktivitas relevan, maka masing-masing
investor perlu menentukan siapakah investor yang mampu mengarahkan aktivitas yang paling signifikan
memengaruhi imbal hasil investee. Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing investor perlu
mempertimbangkan apakah pengembangan dan perolehan persetujuan regulatori atau produksi dan
pemasaran produk medis tersebut adalah aktivitas yang paling memengaruhi imbal hasil investee secara
signifikan dan siapakah investor yang mampu untuk mengarahkan aktivitas tersebut. Dalam menentukan
investor mana yang memiliki kekuasaan, investor mempertimbangkan:

10

(a)

tujuan dan desain investee;

(b)

faktor yang menentukan margin laba, pendapatan, dan nilai dari investee maupun nilai dari
produk medis;

(c)

dampak imbal hasil investee yang dihasilkan dari wewenang pengambilan keputusan masingmasing investor berkenaan dengan faktor pada huruf (b); dan

(d)

eksposur investor terhadap variabilitas imbal hasil.
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Contoh penerapan

Dalam contoh tersebut, investor juga mempertimbangkan:

(e)

ketidakpastian dan usaha yang diperlukan dalam memperoleh persetujuan regulatori (dengan
mempertimbangkan riwayat keberhasilan investor dalam mengembangkan produk medis dan
memperoleh persetujuan regulatori atas produk medis); dan

(f)

investor mana yang mengendalikan produk medis ketika tahap pengembangan berhasil.

Contoh 2

Kendaraan investasi (investee) dibuat dan didanai dengan instrumen utang yang dimiliki oleh investor
(investor efek utang) dan instrumen ekuitas yang dimiliki oleh sejumlah investor lain. Bagian ekuitas
tersebut didesain untuk menyerap kerugian awal dan menerima imbal hasil residual dari investee. Salah
satu investor ekuitas yang memiliki 30% ekuitas tersebut juga merupakan manajer aset. Investee
menggunakan hasil yang diterima untuk membeli portofolio aset keuangan, mengekspos investee pada
risiko kredit yang terkait dengan kemungkinan gagal bayar untuk pembayaran pokok dan bunga atas aset
tersebut. Transaksi tersebut dipasarkan kepada investor efek utang sebagai investasi dengan eksposur
minimal terhadap risiko kredit terkait dengan kemungkinan gagal bayar aset dalam portofolio karena
sifat dari aset tersebut dan karena bagian ekuitas didesain untuk menyerap kerugian awal investee. Imbal
hasil investee dipengaruhi secara signifikan oleh pengelolaan portofolio aset investee, yang meliputi
keputusan mengenai pemilihan, akuisisi, dan pelepasan aset berdasarkan panduan portofolio dan
pengelolaan atas gagal bayar dari aset portofolio manapun. Seluruh aktivitas tersebut dikelola oleh
manajer aset sampai gagal bayar mencapai proporsi tertentu dari nilai portofolio (yaitu ketika nilai
portofolio mencapai jumlah sedemikian sehingga bagian ekuitas investee digunakan). Sejak saat itu, wali
amanat pihak ketiga mengelola aset sesuai dengan instruksi dari investor efek utang. Pengelolaan
portofolio aset investee adalah aktivitas relevan investee. Manajer aset memiliki kemampuan untuk
mengarahkan aktivitas relevan sampai aset yang gagal bayar mencapai proporsi tertentu dari nilai
portofolio; investor efek utang memiliki kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan ketika nilai
dari aset yang gagal bayar melewati proporsi tertentu dari nilai portofolio. Manajer aset dan investor efek
utang masing-masing perlu menentukan apakah mereka mampu mengarahkan aktivitas yang paling
memengaruhi secara signifikan imbal hasil investee, termasuk mempertimbangkan tujuan dan desain
investee maupun eksposur setiap pihak terhadap variabilitas imbal hasil.

Hak yang memberikan investor kekuasaan atas investee
B14

Kekuasaan timbul dari hak. Untuk memiliki kekuasaan atas investee, investor harus memiliki hak yang ada
saat ini yang memberikan investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Hak yang dapat
memberikan kekuasaan kepada investor dapat berbeda antar investee.

B15

Contoh dari hak yang dapat memberikan kekuasaan kepada investor baik secara individual atau dalam
kombinasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

(a)

hak dalam bentuk hak suara (atau hak suara potensial) atas investee (lihat paragraf B34–B50);

(b)

hak untuk menunjuk, memindahtugaskan, atau membebastugaskan anggota personel manajemen
kunci investee yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan;

(c)

hak untuk menunjuk atau membebastugaskan entitas lain yang mengarahkan aktivitas relevan;

(d)

hak untuk mengarahkan investee dalam melakukan atau memveto perubahan apapun terhadap
transaksi untuk keuntungan investor; dan

(e)

hak lain (seperti hak pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam kontrak manajemen) yang
memberikan pemegangnya kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan.

B16

Umumnya, ketika investee memiliki berbagai aktivitas operasional dan keuangan yang secara signifikan
memengaruhi imbal hasil investee dan ketika pengambilan keputusan substantif yang berhubungan dengan
aktivitas tersebut disyaratkan secara berkesinambungan, maka hak suara atau hak serupa akan memberikan
kekuasaan kepada investor, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan pengaturan lain.

B17

Ketika hak suara tidak dapat memberikan dampak signifikan pada imbal hasil investee, seperti ketika hak
suara hanya terkait dengan tugas administratif dan pengaturan kontraktual menentukan arah aktivitas relevan,
investor perlu menilai pengaturan kontraktual tersebut dalam rangka menentukan apakah investor memiliki
hak yang cukup untuk memberikan investor kekuasaan atas investee. Untuk menentukan apakah investor
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memiliki hak yang cukup untuk memberikannya kekuasan, investor mempertimbangkan tujuan dan desain
investee (lihat paragraf B5–B8) dan persyaratan di paragraf B51–B54 bersama dengan paragraf B18–B20.
B18

B19

Dalam beberapa keadaan tertentu, mungkin sulit untuk menentukan apakah hak investor cukup memberi
investor tersebut kekuasaan atas investee. Dalam kasus tersebut, untuk memungkinkan dilaksanakannya
penilaian kekuasaan, investor mempertimbangkan bukti yang menunjukkan apakah investor memiliki
kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Pertimbangan diberikan, tetapi tidak
terbatas pada hal berikut, yang ketika dipertimbangkan bersama dengan haknya dan indikator pada paragraf
B19 dan B20, dapat memberikan bukti bahwa hak investor cukup untuk memberi investor kekuasaan atas
investee:

(a)

Investor dapat, tanpa memiliki hak kontraktual untuk melakukannya, menunjuk atau menyetujui
personel manajemen kunci investee yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan aktivitas
relevan.

(b)

Investor dapat, tanpa memiliki hak kontraktual untuk melakukannya, mengarahkan investee dalam
melakukan atau memveto perubahan apapun pada transaksi yang signifikan untuk kepentingan
investor.

(c)

Investor dapat mendominasi baik dalam proses nominasi untuk memilih anggota dewan pengarah
investee atau memperoleh mandat dari pemegang hak suara lain.

(d)

Personel manajemen kunci investee adalah pihak berelasi dengan investor (sebagai contoh, chief
executive officer investee dan chief executive officer investor adalah orang yang sama).

(e)

Mayoritas anggota dewan pengarah investee adalah pihak berelasi dengan investor.

Kadangkala terdapat indikasi bahwa investor memiliki hubungan khusus dengan investee yang menunjukkan
bahwa investor memiliki lebih dari kepentingan pasif di investee. Keberadaan indikator individual apapun
atau kombinasi tertentu dari berbagai indikator, tidak berarti bahwa kriteria kekuasaan dipenuhi. Akan tetapi,
memiliki lebih dari kepentingan pasif di investee dapat mengindikasikan bahwa investor memiliki hak terkait
lain yang cukup untuk memberikan investor tersebut kekuasaan atau memberikan bukti adanya kekuasaan
atas investee. Sebagai contoh, hal berikut ini menunjukkan bahwa investor memiliki lebih dari kepentingan
pasif di investee dan, dalam kombinasi dengan hak lain, dapat mengindikasikan adanya kekuasaan:

(a)

Personel manajemen kunci investee yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan aktivitas
relevan adalah karyawan atau mantan karyawan investor;

(b)

Kegiatan operasional investee bergantung pada investor, seperti pada situasi berikut:
(i)

Investee bergantung pada investor untuk mendanai porsi yang signifikan atas
operasinya;

(ii)

Investor menjamin kewajiban investee dengan porsi yang signifikan;

(iii)

Investee bergantung pada investor untuk penyediaan jasa, teknologi, perlengkapan
atau bahan baku yang krusial;

(iv)

Investor mengendalikan aset seperti lisensi atau merek dagang yang krusial terhadap
kegiatan operasional investee;

(v)

Investee bergantung pada investor untuk penyediaan personel manajemen kunci,
seperti ketika personel investor memiliki pengetahuan khusus tentang kegiatan
operasional investee.

(c)

Porsi signifikan dari aktivitas investee melibatkan investor maupun dilaksanakan atas nama
investor.

(d)

Eksposur atau hak investor atas imbal hasil yang berasal dari keterlibatannya dengan investee
secara tidak proporsional lebih besar dari hak suara atau hak serupa lain. Sebagai contoh, mungkin
terdapat situasi ketika investor berhak atas atau terekspos lebih dari setengah imbal hasil investee
tetapi hanya memiliki kurang dari setengah hak suara investee.

B20

Semakin besar eksposur atau hak investor atas variabilitas imbal hasil yang berasal dari keterlibatannya
dengan investee, maka semakin besar insentif investor untuk memperoleh hak yang cukup yang memberi
investor tersebut kekuasaan. Oleh karena itu, adanya eksposur yang besar terhadap variabilitas imbal hasil
adalah indikator bahwa investor memiliki kekuasaan. Akan tetapi, besarnya eksposur investor tidak dengan
sendirinya menentukan apakah investor memiliki kekuasaan atas investee.

B21

Ketika faktor sebagaimana dijelaskan dalam paragraf B18 dan indikator sebagaimana dijelaskan dalam
paragraf B19 dan B20 dipertimbangkan bersama dengan hak investor, bobot yang lebih besar diberikan pada
bukti kekuasaan yang disebutkan dalam paragraf B18.
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Hak substantif
B22

Dalam menilai apakah investor memiliki kekuasaan, investor hanya mempertimbangkan hak substantif yang
terkait dengan investee (yang dimiliki oleh investor dan pihak lain). Agar hak dapat menjadi substantif,
pemegang hak harus mempunyai kemampuan praktis untuk melaksanakan hak tersebut.

B23

Penentuan apakah hak bersifat substantif memerlukan pertimbangan dengan memperhitungkan seluruh fakta
dan keadaan. Faktor yang dipertimbangkan dalam membuat penentuan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas
pada:

(a)

B24

Apakah terdapat hambatan (ekonomik atau lainnya) yang mencegah pemegang hak untuk
melaksanakan hak tersebut. Contoh hambatan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
(i)

penalti dan insentif keuangan yang dapat mencegah (atau menghalangi) pemegang hak
untuk melaksanakan haknya.

(ii)

harga pelaksanaan atau harga konversi yang menciptakan hambatan keuangan yang
dapat mencegah (atau menghalangi) pemegang hak untuk melaksanakan haknya.

(iii)

syarat dan ketentuan yang membuat hak tersebut mungkin menjadi tidak dapat
dilaksanakan, sebagai contoh, kondisi yang mempersempit waktu pelaksanaan hak
tersebut.

(iv)

tidak terdapatnya mekanisme yang eksplisit dan wajar dalam dokumen pendirian
investee atau hukum atau regulasi yang berlaku yang mengizinkan pemegang hak
untuk melaksanakan haknya.

(v)

ketidakmampuan pemegang hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk
melaksanakan haknya.

(vi)

hambatan atau insentif operasional yang akan mencegah (atau menghalangi)
pemegang hak dari pelaksanaan haknya (contohnya ketiadaan manajer lain yang
memiliki kemauan atau kemampuan untuk menyediakan jasa khusus atau
menyediakan jasa dan mengambil kepentingan lain yang dimiliki oleh manajer
pemegang jabatan).

(vii)

persyaratan legal atau regulatori yang mencegah pemegang hak dari pelaksanaan
haknya (contohnya ketika investor asing dilarang untuk melaksanakan haknya).

(b)

Ketika pelaksanaan hak mensyaratkan persetujuan lebih dari satu pihak, atau ketika hak dimiliki
oleh lebih dari satu pihak, apakah terdapat mekanisme yang memberikan para pihak tersebut
kemampuan praktis untuk melaksanakan hak mereka secara kolektif jika para pihak memilih untuk
melaksanakan hak mereka secara kolektif. Ketiadaan mekanisme tersebut merupakan indikasi
bahwa hak tersebut mungkin tidak substantif. Semakin banyak pihak yang diperlukan
persetujuannya untuk melaksanakan hak tersebut, maka semakin kecil kemungkinan hak tersebut
bersifat substantif. Akan tetapi, dewan direksi yang anggotanya independen terhadap pengambil
keputusan dapat berlaku sebagai mekanisme bagi sejumlah investor untuk bertindak secara kolektif
dalam melaksanakan haknya. Oleh karena itu, hak pencabutan yang dapat dilaksanakan oleh dewan
direksi independen mungkin lebih bersifat substantif daripada jika hak yang sama dapat
dilaksanakan secara individual oleh sejumlah besar investor.

(c)

Apakah pihak atau para pihak yang memiliki hak akan mendapat keuntungan dari pelaksanaan hak
tersebut. Sebagai contoh, pemegang hak suara potensial dalam investee (lihat paragraf B47–B50)
mempertimbangkan harga pelaksanaan atau harga konversi instrumen tersebut. Syarat dan kondisi
hak suara potensial mungkin lebih substantif ketika instrumen dalam posisi sangat untung atau
ketika investor akan mendapat keuntungan karena alasan lain (seperti ketika merealisasikan sinergi
antara investor dan investee) dari pelaksanaan atau konversi instrumen tersebut.

Hak akan menjadi substansif jika hak dapat dilaksanakan ketika keputusan mengenai arah aktivitas relevan
perlu dibuat. Biasanya, untuk menjadi substantif, hak harus dapat dilaksanakan saat ini. Akan tetapi,
terkadang hak dapat menjadi substantif, meskipun hak tersebut tidak dapat dilaksanakan saat ini.

Contoh penerapan
Contoh 3

Investee menyelenggarakan rapat pemegang saham tahunan yang mengambil keputusan untuk
mengarahkan aktivitas relevan. Rapat pemegang saham selanjutnya dijadwalkan delapan bulan
kemudian. Akan tetapi, pemegang saham yang secara individual atau kolektif memiliki

© Ikatan Akuntan Indonesia

13

PSAK i110
Contoh penerapan

sekurang-kurangnya 5% hak suara dapat mengusulkan diselenggarakannya rapat khusus untuk
mengubah kebijakan yang ada saat ini mengenai aktivitas relevan, tetapi adanya persyaratan untuk
memberikan pemberitahuan kepada pemegang saham lainnya berarti bahwa rapat tersebut baru dapat
diadakan paling cepat 30 hari kemudian. Kebijakan atas aktivitas relevan dapat diubah hanya pada rapat
khusus atau rapat pemegang saham yang dijadwalkan. Ini mencakup persetujuan penjualan aset yang
material dan juga melakukan atau melepaskan investasi yang signifikan.
Pola fakta di atas diterapkan pada contoh 3A–3D berikut. Setiap contoh kasus dipertimbangkan secara
terpisah.
Contoh 3A

Investor memiliki hak suara mayoritas dalam investee. Hak suara investor tersebut substantif karena
investor mampu untuk membuat keputusan mengenai arah aktivitas relevan saat keputusan tersebut perlu
dibuat. Fakta bahwa diperlukan waktu 30 hari sebelum investor dapat melaksanakan hak suaranya tidak
menghentikan investor dari memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan sejak saat
investor memperoleh bagian saham.
Contoh 3B

Investor adalah pihak yang memiliki forward contract untuk memperoleh saham mayoritas investee.
Tanggal penyelesaian forward contract tersebut adalah dalam jangka waktu 25 hari. Para pemegang
saham yang ada saat ini tidak dapat mengubah kebijakan yang ada saat ini atas aktivitas relevan karena
rapat khusus dapat diadakan paling cepat 30 hari kemudian, yang pada saat itu forward contract tersebut
akan telah diselesaikan. Dengan demikian, investor memiliki hak yang pada hakekatnya setara dengan
pemegang saham mayoritas seperti pada Contoh 3A di atas (yaitu investor pemegang forward contract
dapat membuat keputusan mengenai arah aktivitas relevan ketika arah aktivitas relevan tersebut perlu
dibuat). Forward contract investor adalah hak substantif yang memberikan investor kemampuan kini
untuk mengarahkan aktivitas relevan bahkan sebelum forward contract diselesaikan.
Contoh 3C

Investor memiliki opsi substantif untuk memperoleh saham mayoritas investee yang dapat dilaksanakan
dalam 25 hari dan dalam posisi sangat untung. Kesimpulan yang sama akan diambil seperti pada contoh
3B.
Contoh 3D

Investor adalah pihak yang memiliki forward contract untuk memperoleh saham mayoritas investee,
tanpa memiliki hak lain yang terkait atas investee. Tanggal penyelesaian forward contract adalah dalam
enam bulan. Sebaliknya dengan contoh di atas, investor tidak memiliki kemampuan kini untuk
mengarahkan aktivitas relevan. Para pemegang saham yang ada saat ini memiliki kemampuan kini untuk
mengarahkan aktivitas relevan karena para pemegang saham tersebut dapat mengubah kebijakan yang
ada saat ini mengenai aktivitas relevan sebelum forward contract diselesaikan.

B25

Hak substantif yang dapat dilaksanakan oleh pihak lain dapat mencegah investor mengendalikan investee
yang terkait dengan hak tersebut. Hak substantif tersebut tidak mensyaratkan pemegang hak untuk memiliki
kemampuan mengajukan keputusan. Selama hak tersebut tidak semata-mata protektif (lihat
paragraf B26-B28), hak substantif yang dimiliki oleh pihak lain dapat mencegah investor mengendalikan
investee, bahkan jika hak tersebut hanya memberikan pemegangnya kemampuan kini untuk menyetujui atau
menghalangi keputusan yang terkait dengan aktivitas relevan.

Hak protektif
B26

Dalam mengevaluasi apakah suatu hak memberikan investor kekuasaan atas investee, investor menilai apakah
haknya dan hak yang dimiliki oleh pihak lain merupakan hak protektif. Hak protektif terkait dengan
perubahan fundamental terhadap aktivitas investee atau diterapkan dalam keadaan luar biasa. Akan tetapi,
tidak seluruh hak yang diterapkan dalam keadaan luar biasa atau peristiwa kontingensi adalah protektif (lihat
paragraf B13 dan B53).

B27

Karena hak protektif didesain untuk melindungi kepentingan pemiliknya tanpa memberikan kekuasaan atas
investee yang terkait dengan hak tersebut, maka investor yang hanya memiliki hak protektif tidak dapat
memiliki kekuasaan atau tidak dapat mencegah pihak lain memiliki kekuasaan atas investee (lihat
paragraf 14).

14
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B28

Contoh hak protektif termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

(a)

hak pemberi pinjaman untuk membatasi peminjam dalam melakukan aktivitas yang dapat secara
signifikan mengubah risiko kredit peminjam yang dapat menyebabkan kerugian pemberi pinjaman.

(b)

hak pemilik kepentingan nonpengendali dalam investee untuk menyetujui pengeluaran modal yang
lebih besar dari yang diperlukan dalam kegiatan usaha normal atau untuk menyetujui penerbitan
instrumen ekuitas atau utang.

(c)

hak pemberi pinjaman untuk mengambil alih aset dari peminjam jika peminjam gagal memenuhi
kondisi spesifik pembayaran kembali utang.

Waralaba
B29

Perjanjian waralaba yang investee-nya bertindak sebagai pewaralaba (franchisee) seringkali memberikan
pemilik waralaba (franchisor) hak yang didesain untuk melindungi merek waralaba tersebut. Perjanjian
waralaba biasanya memberikan pemilik waralaba beberapa hak pengambilan keputusan berkenaan dengan
operasi pewaralaba.

B30

Umumnya, hak pemilik waralaba tidak membatasi kemampuan pihak selain pemilik waralaba untuk membuat
keputusan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap imbal hasil pewaralaba. Demikian halnya dengan hak
pemilik waralaba dalam perjanjian waralaba tidak memberikannya kemampuan kini untuk mengarahkan
aktivitas relevan yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil pewaralaba.

B31

Perlu untuk dibedakan antara memiliki kemampuan kini untuk membuat keputusan yang secara signifikan
memengaruhi imbal hasil pewaralaba dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang melindungi
merek waralaba. Pemilik waralaba tidak memiliki kekuasaan atas pewaralaba jika pihak lain memiliki hak
yang ada saat ini yang memberinya kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan pewaralaba.

B32

Dengan melakukan perjanjian waralaba, pewaralaba telah membuat keputusan sepihak untuk mengoperasikan
usahanya sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian waralaba, tetapi untuk kepentingannya sendiri.

B33

Pengendalian atas keputusan fundamental tersebut sebagai bentuk legal pewaralaba dan struktur
pendanaannya dapat ditentukan oleh pihak selain pemilik waralaba dan dapat berpengaruh signifikan terhadap
imbal hasil pewaralaba. Semakin rendah tingkat dukungan keuangan yang diberikan oleh pemilik waralaba
dan semakin rendah eksposur pemilik waralaba terhadap variabilitas imbal hasil dari pewaralaba, maka
semakin besar kemungkinan bahwa pemilik waralaba hanya memiliki hak protektif.

Hak suara
B34

Seringkali investor memiliki kemampuan kini, melalui hak suara atau hak serupa, untuk mengarahkan
aktivitas relevan. Investor mempertimbangkan persyaratan dalam bagian ini (paragraf B35–B50) jika
aktivitas relevan investee diarahkan melalui hak suara.

Kekuasaan dengan hak suara mayoritas
B35

Investor yang memiliki lebih dari setengah hak suara investee memiliki kekuasaan dalam situasi berikut,
kecuali paragraf B36 atau B37 diterapkan:

(a)

aktivitas relevan diarahkan oleh suara dari pemilik hak suara mayoritas, atau

(b)

mayoritas anggota dewan pengarah yang mengarahkan aktivitas relevan ditunjuk melalui pemilihan
dari pemilik hak suara mayoritas.

Hak suara mayoritas tetapi tanpa kekuasaan
B36

Bagi investor yang memiliki lebih dari setengah hak suara investee, untuk memiliki kekuasaan atas investee,
hak suara investor harus substantif, sesuai dengan paragraf B22–B25, dan harus memberikan investor
kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan, yang seringkali akan terjadi melalui penentuan
kebijakan operasional dan keuangan. Jika entitas lain memiliki hak yang ada saat ini yang memberikan entitas
tersebut hak untuk mengarahkan aktivitas relevan dan entitas tersebut bukan merupakan agen dari investor,
maka investor tidak memiliki kekuasaan atas investee.

B37

Investor tidak memiliki kekuasaan atas investee, meskipun investor tersebut memiliki hak suara mayoritas di
investee, ketika hak suara tersebut tidak substantif. Sebagai contoh, investor yang memiliki lebih dari setengah
hak suara di investee tidak dapat memiliki kekuasaan jika aktivitas relevan bergantung pada pengarahan
pemerintah, pengadilan, administrator, kurator, likuidator, atau regulator.
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Kekuasaan tanpa hak suara mayoritas
B38

Investor dapat memiliki kekuasaan meskipun investor tersebut memiliki kurang dari hak suara mayoritas di
investee. Investor dapat memiliki kekuasaan dengan hak suara di investee kurang dari mayoritas, sebagai
contoh, melalui:

(a)

pengaturan kontraktual antara investor dan pemilik hak suara lain (lihat paragraf B39);

(b)

hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain (lihat paragraf B40);

(c)

hak suara investor (lihat paragraf B41–B45);

(d)

hak suara potensial (lihat paragraf B47–B50); atau

(e)

kombinasi huruf (a)–(d).

Pengaturan kontaktual dengan pemegang suara lain
B39

Pengaturan kontraktual antara investor dan pemilik suara lain dapat memberikan hak bagi investor untuk
melaksanakan hak suara yang cukup untuk memberikan kekuasaan kepada investor, meskipun investor tidak
memiliki hak suara yang cukup untuk memberi investor kekuasaan tanpa pengaturan kontraktual tersebut.
Akan tetapi, pengaturan kontraktual dapat memastikan bahwa investor dapat mengarahkan cukup banyak
pemegang suara lain mengenai cara untuk memilih yang memungkinkan investor untuk membuat keputusan
mengenai aktivitas relevan.

Hak dari pengaturan kontraktual lain
B40

Hak pengambilan keputusan lain, dalam kombinasi dengan hak suara, dapat memberikan investor
kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Sebagai contoh, hak yang disebutkan di pengaturan
kontraktual yang dikombinasikan dengan hak suara dapat mencukupi untuk memberikan investor kemampuan
kini untuk mengarahkan proses produksi investee atau untuk mengarahkan aktivitas operasional atau
keuangan lain yang berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil investee. Akan tetapi, jika tidak terdapat hak
lain apapun, ketergantungan ekonomik investee kepada investor (seperti hubungan pemasok dengan
pelanggan utamanya) tidak menyebabkan investor memiliki kekuasaan atas investee.

Hak suara investor
B41

Investor dengan hak suara kurang dari mayoritas memiliki hak yang cukup untuk memberinya kekuasaan
ketika investor memiliki kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak.

B42

Ketika menilai apakah hak suara investor mencukupi untuk memberi investor kekuasaan, investor
mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan, termasuk:

(a)

B43

16

ukuran kepemilikan hak suara investor relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik
suara lain, dengan memperhatikan bahwa:
(i)

semakin banyak hak suara yang dimiliki oleh investor, semakin besar kemungkinan
investor tersebut memiliki hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan
kini untuk mengarahkan aktivitas relevan;

(ii)

semakin banyak hak suara yang dimiliki oleh investor relatif terhadap pemilik suara
lain, semakin besar kemungkinan investor tersebut memiliki hak yang ada saat ini
yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan;

(iii)

semakin banyak pihak yang perlu bertindak bersama untuk mengalahkan investor,
semakin besar kemungkinan investor tersebut memiliki hak yang ada saat ini yang
memberinya kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan.

(b)

hak suara potensial yang dimiliki oleh investor, pemegang suara lain atau pihak lain
(lihat paragraf B47-B50);

(c)

hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain (lihat paragraf B40); dan

(d)

fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa investor memiliki, atau tidak
memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan pada saat keputusan perlu dibuat,
termasuk pola pemilihan suara dalam rapat pemegang saham sebelumnya.

Ketika arah aktivitas relevan ditentukan oleh suara mayoritas dan investor memiliki hak suara yang secara
signifikan lebih dari pemegang suara lain atau kelompok pemegang suara yang terorganisir, dan kepemilikan
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saham lain tersebar luas, mungkin jelas, bahwa investor memiliki kekuasaan atas investee, setelah
mempertimbangkan faktor yang tercantum di paragraf B42(a)–(c) saja.
Contoh penerapan
Contoh 4

Investor memperoleh 48% hak suara investee. Sisa hak suara dimiliki oleh ribuan pemegang saham,
tidak ada yang secara individual memegang hak suara lebih dari 1%. Tidak ada satupun pemegang
saham yang memiliki pengaturan untuk berkonsultasi dengan pemegang saham lain manapun atau
membuat keputusan kolektif. Ketika menilai proporsi hak suara yang perlu diperoleh, berdasarkan
ukuran relatif kepemilikan saham lainnya, investor menentukan bahwa kepemilikan 48% akan cukup
untuk memberinya pengendalian. Dalam kasus ini, berdasarkan ukuran absolut dari kepemilikannya dan
ukuran relatif kepemilikan saham lain, investor menyimpulkan bahwa investor memiliki hak suara yang
cukup dominan untuk memenuhi kriteria kekuasaan tanpa perlu mempertimbangkan bukti kekuasaan
lain apapun.
Contoh 5

Investor A memiliki 40% hak suara investee dan dua belas investor lain masing-masing memegang 5%
hak suara investee. Perjanjian pemegang saham memberikan investor A hak untuk menunjuk,
membebastugaskan, dan menetapkan remunerasi manajemen yang bertanggung jawab untuk
mengarahkan aktivitas relevan. Untuk mengubah perjanjian tersebut, diperlukan dua per tiga pemegang
suara mayoritas. Dalam hal ini, investor A menyimpulkan bahwa ukuran absolut kepemilikan investor
dan ukuran relatif dari kepemilikan saham lain saja tidak konklusif dalam menentukan apakah investor
memiliki hak yang cukup untuk memberinya kekuasaan. Akan tetapi, investor A menentukan bahwa hak
kontraktualnya untuk menunjuk, membebastugaskan dan menetapkan remunerasi manajemen cukup
untuk menyimpulkan bahwa investor memiliki kekuasaan atas investee. Fakta bahwa investor A
mungkin tidak menggunakan haknya atau kemungkinan investor A menggunakan haknya untuk
memilih, menunjuk, atau membebastugaskan manajemen, tidak dipertimbangkan dalam menilai apakah
investor A memiliki kekuasaan.

B44

Dalam situasi lain, mungkin menjadi jelas setelah mempertimbangkan faktor yang disebutkan dalam
paragraf B42(a)–(c) saja bahwa investor tidak memiliki kekuasaan.
Contoh penerapan
Contoh 6

Investor A memiliki 45% hak suara investee. Dua investor lain masing-masing memegang 26% hak
suara investee. Sisa hak suara dipegang oleh tiga pemegang saham lain, masing-masing memiliki 1%.
Tidak ada pengaturan lain yang memengaruhi pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, ukuran
kepemilikan suara investor A dan ukuran relatifnya terhadap kepemilikan saham lain cukup untuk
menyimpulkan bahwa investor A tidak memiliki kekuasaan. Hanya dua investor lain yang perlu bekerja
sama untuk mampu mencegah investor A dalam mengarahkan aktivitas relevan investee.

B45

Akan tetapi, faktor yang dicantumkan dalam paragraf B42(a)–(c) saja mungkin tidak konklusif. Jika investor,
setelah mempertimbangkan faktor tersebut, tidak jelas apakah investor memiliki kekuasaan, maka investor
mempertimbangkan fakta dan keadaan tambahan, seperti apakah pemegang saham lain bersifat pasif seperti
yang ditunjukkan oleh pola pemilihan suara dalam rapat pemegang saham sebelumnya. Hal ini mencakup
penilaian terhadap faktor yang dijelaskan dalam paragraf B18 dan indikator dalam paragraf B19 dan B20.
Semakin sedikit hak suara yang dimiliki investor dan semakin sedikit pihak yang perlu bertindak bersama
untuk mengalahkan suara investor, maka semakin tinggi ketergantungan terhadap fakta dan keadaan
tambahan untuk menilai apakah hak investor cukup untuk memberinya kekuasaan. Ketika fakta dan keadaan
di paragraf B18–B20 dipertimbangkan bersama dengan hak investor, bobot yang lebih besar diberikan kepada
bukti kekuasaan di paragraf B18 daripada indikator kekuasaan di paragraf B19 dan B20.
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Contoh penerapan
Contoh 7

Investor memiliki 45% hak suara investee. Sebelas pemegang saham lain masing-masing memiliki 5%
hak suara investee. Tidak ada pemegang saham yang memiliki pengaturan kontraktual untuk
berkonsultasi dengan pemegang saham lain atau mengambil keputusan kolektif. Dalam kasus ini, ukuran
absolut kepemilikan investor dan ukuran relatif dari kepemilikan saham lain saja tidak konklusif dalam
menentukan apakah investor memiliki hak yang cukup untuk memberinya kekuasaan atas investee. Fakta
dan keadaan tambahan yang dapat memberikan bukti bahwa investor memiliki atau tidak memiliki
kekuasaan perlu dipertimbangkan.
Contoh 8

Investor memiliki 35% hak suara investee. Tiga pemegang saham lain masing-masing memiliki 5% hak
suara investee. Sisa hak suara dimiliki oleh banyak pemegang saham lain, tidak ada yang secara
individual memiliki hak suara lebih dari 1%. Tidak ada pemegang saham yang memiliki pengaturan
kontraktual untuk berkonsultasi dengan pemegang saham lain atau membuat keputusan kolektif.
Keputusan tentang aktivitas relevan investee mensyaratkan persetujuan dari mayoritas suara pada rapat
pemegang saham relevan terkait - 75% hak suara investee telah diberikan pada rapat pemegang saham
relevan terakhir. Dalam kasus ini, partisipasi aktif dari pemegang saham lain pada rapat pemegang
saham terakhir mengindikasikan bahwa investor tidak akan memiliki kemampuan praktis untuk
mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak, tanpa memperhatikan apakah investor telah mengarahkan
aktivitas relevan karena jumlah yang mencukupi dari pemegang saham lain memilih hal yang sama
seperti investor.

B46

Jika tidak jelas apakah investor memiliki kekuasaan, setelah mempertimbangkan faktor yang dicantumkan
pada paragraf B42(a)–(d), maka investor tidak mengendalikan investee.

Hak suara potensial
B47

Ketika menilai pengendalian, investor mempertimbangkan hak suara potensialnya maupun hak suara
potensial yang dimiliki pihak lain, untuk menentukan apakah investor memiliki kekuasaan. Hak suara
potensial adalah hak untuk memperoleh hak suara investee, seperti hak yang timbul dari instrumen dapat
dikonversi atau opsi, termasuk forward contracts. Hak suara potensial tersebut dipertimbangkan hanya jika
hak tersebut substantif (lihat paragraf B22–B25).

B48

Ketika mempertimbangkan hak suara potensial, investor mempertimbangkan tujuan dan desain instrumen,
maupun tujuan dan desain keterlibatan lain apapun yang dimiliki investor dengan investee. Hal ini mencakup
penilaian dari berbagai syarat dan ketentuan instrumen maupun perkiraan, motif, dan alasan investor untuk
menyetujui syarat dan ketentuan tersebut.

B49

Jika investor juga memiliki hak suara atau hak pengambilan keputusan lain terkait dengan aktivitas investee,
maka investor menilai apakah hak tersebut yang dalam kombinasi dengan hak suara potensial, memberikan
kekuasaan kepada investor.

B50

Hak suara potensial substantif saja atau dalam kombinasi dengan hak lain, dapat memberikan investor
kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Sebagai contoh, kemungkinan ini akan terjadi pada
kasus ketika investor memiliki 40% hak suara investee dan sesuai dengan paragraf B23 memiliki hak
substantif yang timbul dari opsi untuk mengakuisisi 20% tambahan hak suara.
Contoh penerapan
Contoh 9

Investor A memiliki 70% hak suara investee. Investor B memiliki 30% hak suara investee dan opsi untuk
mengakuisisi setengah dari hak suara investor A. Opsi tersebut dapat dilaksanakan selama dua tahun ke
depan dengan harga tetap dalam posisi sangat tidak untung (dan diperkirakan akan tetap demikian
selama dua tahun tersebut). Investor A telah melaksanakan hak suaranya dan secara aktif mengarahkan
aktivitas relevan investee. Dalam kasus tersebut, investor A kemungkinan akan memenuhi kriteria
kekuasaan karena tampak bahwa investor A memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas
relevan. Walaupun investor B memiliki opsi yang dapat dilaksanakan saat ini untuk membeli tambahan
hak suara (yang jika dilakukan akan memberi investor B hak suara mayoritas di investee), syarat dan
ketentuan yang terkait dengan opsi tersebut adalah sedemikian sehingga opsi tidak dianggap substantif.
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Contoh penerapan
Contoh 10

Investor A dan dua investor lain masing-masing memiliki sepertiga hak suara investee. Aktivitas usaha
investee berkaitan erat dengan investor A. Sebagai tambahan atas instrumen ekuitasnya, investor A juga
memiliki instrumen utang yang setiap saat dapat dikonversi ke dalam saham biasa investee dengan harga
tetap dalam posisi tidak untung (tetapi bukan posisi sangat tidak untung). Jika utang tersebut dikonversi,
investor A akan memiliki 60% hak suara investee. Investor A akan mendapatkan manfaat dari
melakukan sinergi jika instrumen utang tersebut dikonversi ke dalam saham biasa. Investor A memiliki
kekuasaan atas investee karena investor tersebut memiliki hak suara investee bersama dengan hak suara
potensial substantif yang memberikan investor A tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas
relevan.

Kekuasaan ketika hak suara atau hak serupa tidak memiliki dampak signifikan
terhadap imbal hasil investee
B51

Dalam menilai tujuan dan desain investee (lihat paragraf B5–B8), investor mempertimbangkan keterlibatan
dan keputusan yang dibuat pada saat pendirian investee sebagai bagian dari desain dan mengevaluasi apakah
syarat dan fitur transaksi dari keterlibatan tersebut memberikan hak yang cukup bagi investor untuk
memperoleh kekuasaan. Keterlibatan dalam desain investee saja tidak cukup untuk memberikan investor
pengendalian. Akan tetapi, keterlibatan dalam desain dapat mengindikasikan bahwa investor memiliki
kesempatan untuk memperoleh hak yang cukup untuk memberinya kekuasaan atas investee.

B52

Sebagai tambahan, investor mempertimbangkan pengaturan kontraktual seperti hak beli (call rights), hak jual
(put rights), dan hak likuidasi (liquidation rights) yang ditetapkan pada saat pendirian investee. Ketika
pengaturan kontraktual tersebut melibatkan aktivitas yang berkaitan erat dengan investee, maka aktivitas ini,
secara substansi, merupakan bagian yang takterpisahkan dari keseluruhan aktivitas investee, meskipun
aktivitas tersebut dapat terjadi di luar batas legal investee. Oleh karena itu, hak pengambilan keputusan secara
eksplisit atau implisit yang melekat pada pengaturan kontraktual yang berkaitan erat dengan investee perlu
dipertimbangkan sebagai aktivitas relevan dalam penentuan kekuasaan atas investee.

B53

Bagi beberapa investee, aktivitas relevan terjadi hanya ketika keadaan atau peristiwa tertentu terjadi. Investee
mungkin didesain sehingga arah aktivitas dan imbal hasilnya telah ditentukan sebelumnya kecuali dan sampai
keadaan atau peristiwa tertentu terjadi. Dalam kasus ini, hanya keputusan mengenai aktivitas investee ketika
keadaan atau peristiwa tersebut terjadi dapat berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil investee dan dengan
demikian merupakan aktivitas relevan. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak perlu terjadi bagi investor
dengan kemampuan mengambil keputusan untuk memiliki kekuasaan. Fakta bahwa hak untuk mengambil
keputusan bergantung pada keadaan yang muncul atau peristiwa yang terjadi, tidak dengan sendirinya
membuat hak tersebut protektif.
Contoh penerapan
Contoh 11

Satu-satunya aktivitas usaha investee, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen pendirian, adalah untuk
membeli piutang dan memberikan jasa harian terkait dengan piutang tersebut untuk para investor. Jasa
harian tersebut meliputi penagihan dan penyampaian pembayaran pokok dan bunga pada saat jatuh
tempo. Pada saat piutang gagal bayar, investee secara otomatis menjual piutang kepada investor
sebagaimana telah disepakati secara terpisah dalam perjanjian penjualan piutang antara investor dan
investee. Satu-satunya aktivitas relevan adalah mengelola piutang pada saat gagal bayar karena hal
tersebut merupakan satu-satunya aktivitas yang dapat memengaruhi imbal hasil investee secara
signifikan. Pengelolaan piutang sebelum gagal bayar bukan merupakan aktivitas relevan karena hal ini
tidak mensyaratkan dibuatnya keputusan substantif yang dapat berpengaruh signifikan terhadap imbal
hasil investee – aktivitas sebelum gagal bayar telah ditentukan di awal dan jumlahnya hanya untuk
mengumpulkan arus kas pada saat piutang jatuh tempo dan meneruskannya kepada investor. Oleh karena
itu, hanya hak investor untuk mengelola aset pada saat gagal bayar yang dipertimbangkan ketika menilai
keseluruhan aktivitas investee yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil investee.
Pada contoh ini, desain investee memastikan bahwa investor memiliki wewenang pengambilan
keputusan atas aktivitas yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil hanya pada saat wewenang
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Contoh penerapan

pengambilan keputusan tersebut diperlukan. Syarat dari perjanjian penjualan piutang tidak terpisahkan
dari keseluruhan transaksi dan pendirian investee. Oleh karena itu, syarat dari perjanjian penjualan
piutang bersama dengan dokumen pendirian investee menghasilkan kesimpulan bahwa investor memiliki
kekuasaan atas investee meskipun investor mengambil kepemilikan atas piutang hanya pada pada saat
gagal bayar dan mengelola piutang yang gagal terbayar diluar batas legal investee.
Contoh 12

Satu-satunya aset investee adalah piutang. Ketika tujuan dan desain investee dipertimbangkan, telah
ditentukan bahwa satu-satunya aktivitas relevan adalah mengelola piutang pada saat gagal bayar. Pihak
yang memiliki kemampuan untuk mengelola piutang yang mengalami gagal bayar memiliki kekuasaan
atas investee, terlepas dari ada tidaknya peminjam yang gagal bayar.

B54

Investor mungkin memiliki komitmen eksplisit atau implisit untuk memastikan bahwa investee tetap
beroperasi sesuai dengan desainnya. Komitmen tersebut dapat meningkatkan eksposur investor terhadap
variabilitas imbal hasil dan dengan demikian meningkatkan insentif investor untuk memperoleh hak yang
cukup untuk memberinya kekuasaan. Oleh karena itu, komitmen untuk memastikan bahwa investee
beroperasi sesuai dengan desainnya dapat menjadi indikator bahwa investor memiliki kekuasaan, tetapi tidak
dengan sendirinya memberi kekuasaan pada investor, juga tidak mencegah pihak lain untuk memperoleh
kekuasaan.

Eksposur, atau hak, atas imbal hasil variable investee
B55

Ketika menilai apakah investor memiliki pengendalian atas investee, investor menentukan apakah investor
terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee.

B56

Imbal hasil variabel adalah imbal hasil yang tidak tetap dan memiliki potensi untuk bervariasi sebagai hasil
dari kinerja investee. Imbal hasil variabel dapat hanya positif, hanya negatif, atau positif dan negatif (lihat
paragraf 15). Investor menilai apakah imbal hasil dari investee bervariasi dan seberapa bervariasinya imbal
hasil tersebut berdasarkan substansi pengaturan dan tanpa memperhatikan bentuk legal dari imbal hasil.
Sebagai contoh, investor dapat memiliki obligasi dengan pembayaran bunga tetap. Pembayaran bunga tetap
merupakan imbal hasil variabel berdasarkan Pernyataan ini, karena pembayaran bunga tetap bergantung pada
risiko gagal bayar dan pembayaran bunga tersebut mengekspos investor terhadap risiko kredit penerbit
obligasi. Jumlah variabilitas (sebagai contoh, bagaimana bervariasinya imbal hasil tersebut) bergantung pada
risiko kredit dari obligasi. Demikian juga, imbalan kinerja tetap dalam mengelola aset investee adalah imbal
hasil variabel karena imbalan tersebut mengekspos investor terhadap risiko kinerja investee. Jumlah
variabilitas bergantung pada kemampuan investee untuk menghasilkan penghasilan yang cukup untuk
membayar imbalan.

B57

Contoh imbal hasil mencakup:

(a)

dividen, distribusi lain manfaat ekonomik investee (contohnya bunga dari instrumen utang yang
diterbitkan oleh investee) dan perubahan nilai investasi investor di investee;

(b)

remunerasi untuk pemberian jasa atas aset atau liabilitas investee, imbalan dan eksposur terhadap
kerugian dari pemberian bantuan kredit atau likuiditas, kepentingan residual dalam aset atau
liabilitas investee dalam likuidasi investee tersebut, manfaat pajak, dan akses terhadap likuiditas
masa depan yang dimiliki investor dari keterlibatannya dengan investee;

(c)

imbal hasil yang tidak tersedia untuk pemilik kepentingan lain. Sebagai contoh, investor dapat
menggunakan asetnya dalam kombinasi dengan aset investee, seperti menggabungkan fungsi
operasional untuk mencapai skala ekonomi, penghematan biaya, mencari produk langka,
mendapatkan akses kepada pengetahuan kepemilikan atau membatasi beberapa operasi atau aset,
untuk meningkatkan nilai aset lain dari investor.

Hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil
Delegasi kekuasaan
B58
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Ketika investor, dengan hak pengambilan keputusan atau sebagai pengambil keputusan, menilai apakah
investor mengendalikan investee, investor menentukan apakah investor tersebut prinsipal atau agen. Investor

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i110
juga menentukan apakah entitas lain dengan hak pengambilan keputusan bertindak sebagai agen untuk
investor tersebut. Agen adalah pihak yang terikat kontrak terutama untuk bertindak atas nama dan untuk
kepentingan pihak lain (prinsipal) dan oleh karena itu, tidak mengendalikan investee ketika agen
melaksanakan wewenang pengambilan keputusannya (lihat paragraf 17 dan 18). Dengan demikian, terkadang
kekuasaan prinsipal mungkin dimiliki dan dilaksanakan oleh agen, tetapi atas nama prinsipal. Pengambil
keputusan bukan merupakan agen hanya karena pihak lain dapat memperoleh manfaat dari keputusan yang
diambilnya.
B59

Investor dapat mendelegasikan wewenang pengambilan keputusannya kepada agen dalam beberapa isu
spesifik atau seluruh aktivitas relevan. Ketika menilai apakah investor mengendalikan investee, investor
tersebut memperlakukan hak pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada agennya sama seperti saat
dimiliki langsung oleh investor. Dalam situasi di mana terdapat lebih dari satu prinsipal, setiap prinsipal
menilai apakah prinsipal memiliki kekuasaan atas investee dengan mempertimbangkan persyaratan dalam
paragraf B5–B54. Paragraf B60–B72 memberikan pedoman dalam menentukan apakah pengambil keputusan
adalah agen atau prinsipal.

B60

Pengambil keputusan mempertimbangkan secara keseluruhan hubungan antara dirinya, investee yang
dikelolanya, dan pihak lain yang terlibat dengan investee, khususnya seluruh faktor berikut ini, dalam
menentukan apakah pengambil keputusan adalah agen:

(a)

ruang lingkup wewenang pengambilan keputusannya atas investee (paragraf B62 dan B63).

(b)

hak yang dimiliki pihak lain (paragraf B64–B67).

(c)

remunerasi yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian remunerasi (paragraf B68–B70).

(d)

eksposur pengambil keputusan terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain
yang dimilikinya dalam investee (paragraf B71–B72).

Pembobotan yang berbeda diterapkan untuk setiap faktor berdasarkan fakta dan keadaan tertentu.
B61

Penentuan apakah pengambil keputusan adalah agen mensyaratkan adanya evaluasi atas seluruh faktor yang
dicantumkan dalam paragraf B60, kecuali jika suatu pihak tunggal memiliki hak substantif untuk
membebastugaskan pengambil keputusan tersebut (hak pencabutan) dan dapat membebastugaskan pengambil
keputusan tersebut tanpa sebab (lihat paragraf B65).

Ruang lingkup wewenang pengambilan keputusan
B62

B63

Ruang lingkup wewenang pengambilan keputusan yang dimiliki pengambil keputusan, dievaluasi dengan
mempertimbangkan:

(a)

aktivitas yang diizinkan sesuai dengan perjanjian pengambilan keputusan dan ditetapkan oleh
hukum; dan

(b)

diskresi yang dimiliki pengambil keputusan ketika mengambil keputusan mengenai aktivitas
tersebut.

Pengambil keputusan mempertimbangkan tujuan dan desain investee, risiko di mana investee didesain untuk
terekspos, risiko yang didesain untuk diteruskan kepada pihak yang terlibat dan tingkat keterlibatan yang
dimiliki pengambil keputusan dalam desain investee. Sebagai contoh, jika pengambil keputusan secara
signifikan terlibat dalam desain investee (termasuk dalam menentukan ruang lingkup wewenang pengambilan
keputusan), maka keterlibatan tersebut dapat mengindikasikan bahwa pengambil keputusan memiliki
kesempatan dan insentif untuk memperoleh hak yang mengakibatkan pengambil keputusan memiliki
kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan.

Hak yang dimiliki oleh pihak lain
B64

Hak substantif yang dimiliki oleh pihak lain dapat memengaruhi kemampuan pengambil keputusan untuk
mengarahkan aktivitas relevan investee. Hak pencabutan substantif atau hak lain dapat mengindikasikan
bahwa pengambil keputusan adalah agen.

B65

Ketika suatu pihak tunggal memiliki hak pencabutan substantif dan dapat membebastugaskan pengambil
keputusan tanpa sebab, maka hal ini saja cukup untuk menyimpulkan bahwa pengambil keputusan adalah
agen. Jika lebih dari satu pihak memiliki hak serupa (dan tidak ada pihak yang secara individual mampu
membebastugaskan pengambil keputusan tanpa persetujuan dari pihak lain), maka hak tersebut saja tidak
konklusif dalam menentukan bahwa pengambil keputusan bertindak terutama atas nama dan untuk
kepentingan pihak lain. Sebagai tambahan, semakin banyak pihak yang disyaratkan untuk bertindak bersama
dalam melaksanakan hak untuk membebastugaskan pengambil keputusan dan semakin besar jumlah dari, dan
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variabilitas terkait dengan, kepentingan ekonomik lain dari pengambil keputusan (yaitu remunerasi dan
kepentingan lain), maka semakin kecil bobot yang ditempatkan atas faktor tersebut.
B66

Hak substantif yang dimiliki pihak lain yang membatasi diskresi pengambil keputusan dipertimbangkan
dengan cara yang serupa dengan hak pencabutan ketika mengevaluasi apakah pengambil keputusan adalah
agen. Sebagai contoh, pengambil keputusan yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari sejumlah
kecil pihak lain atas tindakannya umumnya adalah agen. (Lihat paragraf B22–B25 untuk pedoman tambahan
atas hak dan apakah hak tersebut bersifat substantif).

B67

Pertimbangan atas hak yang dimiliki pihak lain mencakup penilaian dari hak apapun yang dapat dilaksanakan
oleh dewan direktur investee (atau dewan pengarah lain) dan pengaruhnya pada wewenang pengambilan
keputusan (lihat paragraf B23(b)).

Remunerasi
B68

Semakin besar jumlah dari, dan variabilitas yang terkait, dengan remunerasi pengambil keputusan
dibandingkan dengan imbal hasil yang diperkirakan dari aktivitas investee, semakin besar kemungkinan
bahwa pengambil keputusan adalah prinsipal.

B69

Dalam menentukan apakah pengambil keputusan adalah prinsipal atau agen, pengambil keputusan juga
mempertimbangkan apakah terdapat kondisi berikut:

B70

(a)

remunerasi pengambil keputusan sepadan dengan jasa yang diberikan;

(b)

perjanjian remunerasi hanya mencakup persyaratan, kondisi, atau jumlah yang biasanya ada dalam
pengaturan untuk jasa dan level keahlian serupa, yang dinegosiasikan atas dasar yang wajar.

Pengambil keputusan tidak dapat menjadi agen kecuali terdapat kondisi yang dijelaskan dalam
paragraf B69(a) dan (b). Akan tetapi, hanya memenuhi kondisi tersebut saja tidak cukup untuk menyimpulkan
bahwa pengambil keputusan adalah agen.

Eksposur terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain
B71

Pengambil keputusan yang memiliki kepentingan lain di investee (contohnya, investasi dalam investee atau
memberikan jaminan yang berkenaan dengan kinerja investee), mempertimbangkan eksposurnya terhadap
variabilitas imbal hasil dari kepentingan tersebut dalam menilai apakah pengambil keputusan adalah agen.
Kepemilikan kepentingan lain di dalam investee mengindikasikan bahwa pengambil keputusan mungkin
adalah prinsipal.

B72

Dalam mengevaluasi eksposurnya terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain dalam
investee, pengambil keputusan mempertimbangkan hal berikut:

(a)

semakin besar jumlah dari, dan variabilitas yang terkait dengan, kepentingan ekonomiknya, dengan
mempertimbangkan remunerasi dan kepentingan lain secara agregat, semakin besar kemungkinan
bahwa pengambil keputusan adalah prinsipal;

(b)

apakah eksposurnya terhadap variabilitas imbal hasil berbeda dari eksposur investor lain dan, jika
demikian, apakah eksposur tersebut memengaruhi tindakannya. Sebagai contoh, hal ini mungkin
terjadi ketika pengambil keputusan memiliki kepentingan subordinasi dalam investee atau
memberikan bentuk lain peningkatan kualitas kredit kepada investee.

Pengambil keputusan mengevaluasi eksposurnya dibandingkan dengan total variabilitas imbal hasil investee.
Evaluasi ini dibuat terutama berdasarkan imbal hasil yang diperkirakan dari aktivitas investee tetapi tanpa
mengabaikan eksposur maksimum pengambil keputusan terhadap variabilitas imbal hasil investee melalui
kepentingan lain yang dimiliki pengambil keputusan tersebut.

Contoh penerapan
Contoh 13

Pengambil keputusan (manajer investasi) membentuk, memasarkan, dan mengelola dana yang
diperdagangkan secara publik dan diregulasi sesuai dengan parameter tertentu sebagaimana dijelaskan
dalam mandat investasi seperti yang disyaratkan oleh hukum dan regulasi lokalnya. Dana tersebut
dipasarkan kepada investor sebagai portofolio investasi yang terdiversifikasi dalam efek ekuitas entitas
yang diperdagangkan secara umum. Dalam parameter yang ditetapkan tersebut, manajer investasi
memiliki diskresi mengenai jenis aset investasi. Manajer investasi telah membuat investasi pro rata 10%
atas dana tersebut dan menerima imbalan berbasis pasar untuk jasanya, yang setara dengan 1% dari nilai
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aset neto dari dana. Imbalan tersebut sepadan dengan jasa yang diberikan. Manajer investasi tidak
memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian dana lebih dari 10% atas jumlah investasinya. Dana
tersebut tidak disyaratkan untuk membentuk dan tidak membentuk dewan direktur independen. Investor
tidak memiliki hak subtantif yang dapat memengaruhi wewenang pengambilan keputusan manajer
investasi, tetapi dapat menebus kepentingannya dalam batasan tertentu yang ditetapkan oleh dana.
Walaupun beroperasi dalam parameter yang ditetapkan dalam mandat investasi dan sesuai dengan
persyaratan regulatori, manajer investasi memiliki hak pengambilan keputusan yang memberinya
kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dana - investor tidak memiliki hak substantif yang
dapat memengaruhi wewenang pengambilan keputusan manajer investasi. Manajer investasi menerima
imbalan berbasis pasar untuk jasanya, yang sepadan dengan jasa yang diberikan dan juga investasi pro
rata yang telah dilakukannya di dana tersebut. Remunerasi dan investasinya mengekspos manajer
investasi terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari aktivitas dana tanpa menimbulkan eksposur
yang sedemikian signifikan, sehingga mengindikasikan bahwa manajer investasi adalah prinsipal.
Dalam contoh ini, pertimbangan eksposur manajer investasi terhadap variabilitas imbal hasil dari dana,
bersama dengan wewenang pengambilan keputusannya dalam parameter yang terbatas tersebut
mengindikasikan bahwa manajer investasi adalah agen. Dengan demikian, manajer investasi
menyimpulkan bahwa ia tidak mengendalikan dana tersebut.
Contoh 14

Pengambil keputusan membentuk, memasarkan, dan mengelola dana yang memberikan peluang
investasi bagi sejumlah investor. Pengambil keputusan tersebut (manajer investasi) harus mengambil
keputusan terbaik bagi kepentingan seluruh investor dan sesuai dengan perjanjian pengelolaan dana.
Namun, manajer investasi memiliki diskresi yang luas dalam pengambilan keputusan. Manajer investasi
menerima imbalan berbasis pasar untuk jasanya, yang setara dengan 1% aset yang dikelola dan 20% dari
seluruh laba dana jika tingkat laba tertentu dicapai. Imbalan tersebut sepadan dengan jasa yang
diberikan.
Walaupun manajer investasi harus membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan seluruh investor,
manajer investasi memiliki wewenang pengambilan keputusan yang luas untuk mengarahkan aktivitas
relevan dana tersebut. Manajer investasi dibayar imbalan tetap dan imbalan terkait kinerja yang sepadan
dengan jasa yang diberikan. Sebagai tambahan, remunerasi menyelaraskan kepentingan manajer
investasi dengan investor lain untuk meningkatkan nilai dana tersebut, tanpa menimbulkan eksposur
terhadap variabilitas imbal hasil dari aktivitas dana yang sedemikian signifikan, sehingga remunerasi,
ketika dipertimbangkan secara terpisah, mengindikasikan bahwa manajer investasi adalah prinsipal.
Pola fakta dan analisis diatas berlaku untuk contoh 14A–14C di bawah ini. Setiap contoh
dipertimbangkan secara terpisah.
Contoh 14A

Manajer investasi juga memiliki 2% investasi di dana yang menyelaraskan kepentingannya dengan
kepentingan investor lain. Manajer investasi tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian lebih
dari 2% bagian investasinya. Investor dapat membebastugaskan manajer investasi berdasarkan suara
mayoritas, namun hanya jika terjadi pelanggaran kontrak.
2% investasi yang dimiliki manajer investasi meningkatkan eksposurnya terhadap variabilitas imbal hasil
dari aktivitas dana tanpa menimbulkan eksposur yang sedemikian signifikan sehingga mengindikasikan
bahwa manajer investasi adalah prinsipal. Hak investor lain untuk membebastugaskan manajer investasi
dipertimbangkan sebagai hak protektif karena hak tersebut dapat dilaksanakan hanya jika terjadi
pelanggaran kontrak. Dalam contoh ini, walaupun manajer investasi memiliki wewenang pengambilan
keputusan yang luas dan terekspos terhadap variabilitas imbal hasil dari kepentingannya dan
remunerasinya, eksposur manajer investasi mengindikasikan bahwa manajer investasi adalah agen.
Dengan demikian, manajer investasi menyimpulkan bahwa dirinya tidak mengendalikan dana tersebut.
Contoh 14B

Manajer investasi memiliki investasi pro rata yang lebih substansial di dana, tetapi tidak memiliki
kewajiban apapun untuk menanggung kerugian dana melebihi investasinya. Investor dapat
membebastugaskan manajer investasi berdasarkan suara mayoritas, hanya jika terjadi pelanggaran
kontrak.
Dalam contoh ini, hak investor lain untuk membebastugaskan manajer investasi dipertimbangkan
sebagai hak protektif karena hak tersebut dapat dilaksanakan hanya jika terjadi pelanggaran kontrak.
Walaupun manajer investasi dibayar dengan imbalan tetap dan imbalan terkait kinerja yang sepadan
dengan jasa yang diberikan, kombinasi investasi yang dimiliki manajer investasi bersama dengan
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remunerasinya, dapat menimbulkan eksposur terhadap variabilitas imbal hasil dari aktivitas dana yang
sedemikian signifikan sehingga mengindikasikan bahwa manajer investasi adalah prinsipal. Semakin
besar jumlah dari, dan variabilitas yang terkait dengan, kepentingan ekonomik manajer investasi
(mempertimbangkan remunerasi dan kepentingan lainnya secara agregat), maka semakin besar
penekanan yang diberikan manajer investasi pada kepentingan ekonomik tersebut dalam analisis, dan
semakin besar kemungkinan bahwa manajer investasi adalah prinsipal.
Sebagai contoh, dengan mempertimbangkan remunerasi dan faktor lainnya, manajer investasi mungkin
mempertimbangkan 20% investasi adalah cukup untuk menyimpulkan bahwa dirinya mengendalikan
dana tersebut. Akan tetapi, dalam keadaan yang berbeda (yaitu jika remunerasi dan faktor lain berbeda),
pengendalian dapat timbul ketika level investasi berbeda.
Contoh 14C

Manajer investasi memiliki 20% investasi pro rata dalam dana, tetapi tidak memiliki kewajiban apapun
untuk menanggung kerugian lebih dari 20% investasinya. Dana tersebut memiliki dewan direktur yang
seluruh anggotanya independen terhadap manajer investasi dan ditunjuk oleh investor lain. Dewan
tersebut menunjuk manajer investasi setiap tahunnya. Jika dewan tersebut memutuskan untuk tidak
memperpanjang kontrak manajer investasi, maka jasa yang dilakukan oleh manajer investasi dapat
dilaksanakan oleh manajer lain dalam industri tersebut.
Walaupun manajer investasi dibayar dengan imbalan tetap dan imbalan terkait dengan kinerja yang
sepadan dengan jasa yang diberikan, kombinasi 20% investasi yang dimiliki manajer investasi bersama
dengan remunerasinya, menimbulkan eksposur terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari
aktivitas dana yang sedemikian signifikan sehingga mengindikasikan bahwa manajer investasi adalah
prinsipal. Akan tetapi, investor memiliki hak substantif untuk membebastugaskan manajer investasi dewan direktur memberikan mekanisme untuk memastikan bahwa investor dapat membebastugaskan
manajer investasi jika investor memutuskan untuk melakukan pembebastugasan tersebut.
Dalam contoh ini, manajer investasi lebih menekankan pada hak pencabutan substantif dalam analisis.
Dengan demikian, walaupun manajer investasi memiliki wewenang pengambilan keputusan yang luas
dan terekspos variabilitas imbal hasil dana dari remunerasi dan investasinya, hak substantif yang dimiliki
investor lain mengindikasikan bahwa manajer investasi adalah agen. Dengan demikian, manajer
investasi menyimpulkan bahwa dirinya tidak mengendalikan dana tersebut.
Contoh 15

Investee dibentuk untuk membeli portofolio efek beragun aset (EBA) dengan tingkat bunga tetap, yang
didanai oleh instrumen utang dengan tingkat bunga tetap dan instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas
didesain untuk memberikan perlindungan kerugian awal kepada investor efek bersifat utang dan
menerima imbal hasil residual investee. Transaksi tersebut dipasarkan kepada investor efek bersifat
utang potensial sebagai investasi dalam portofolio EBA dengan eksposur terhadap risiko kredit yang
terkait dengan kemungkinan gagal bayar dari penerbit EBA dalam portofolio dan terhadap risiko tingkat
bunga yang terkait dengan pengelolaan portofolio. Pada saat pembentukan EBA, instrumen ekuitas
mewakili 10% dari nilai aset yang dibeli. Pengambil keputusan (manajer aset) mengelola portofolio aset
aktif dengan membuat keputusan investasi berdasarkan parameter yang ditetapkan dalam prospektus
investee. Untuk jasa tersebut, manajer aset menerima imbalan tetap berbasis pasar (yaitu 1% dari aset
yang dikelola) dan imbalan terkait kinerja (yaitu 10% dari laba) jika laba investee melebihi tingkat
tertentu. Imbalan tersebut sepadan dengan jasa yang diberikan. Manajer aset memiliki 35% ekuitas
investee. Sisa ekuitas sebesar 65%, dan seluruh instrumen utang, dimiliki oleh sejumlah besar investor
pihak ketiga yang tersebar secara luas dan tidak berelasi. Manajer aset dapat dibebastugaskan tanpa
sebab, dengan keputusan mayoritas investor lain.
Manajer aset dibayar dengan imbalan tetap dan imbalan terkait kinerja yang sepadan dengan jasa yang
diberikan. Remunerasi menyelaraskan kepentingan manajer investasi dengan kepentingan investor lain
untuk meningkatkan nilai dana tersebut. Manajer aset memiliki eksposur terhadap variabilitas imbal hasil
dari aktivitas dana karena manajer aset memiliki 35% ekuitas dan dari remunerasinya.
Walaupun beroperasi dalam parameter yang ditetapkan dalam prospektus investee, manajer aset
memiliki kemampuan kini untuk mengambil keputusan investasi yang secara signifikan memengaruhi
imbal hasil investee - hak pencabutan yang dimiliki oleh investor lain mendapatkan pembobotan yang
kecil dalam analisis, karena hak pencabutan tersebut dimiliki oleh sejumlah besar investor yang tersebar
luas. Dalam contoh ini, manajer aset lebih menekankan pada eksposurnya terhadap variabilitas imbal
hasil dana dari kepentingan ekuitasnya, yang merupakan subordinasi terhadap instrumen utang.
Kepemilikan ekuitas 35% menimbulkan eksposur subordinasian terhadap kerugian dan hak atas imbal
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hasil investee, yang sedemikian signifikan, sehingga mengindikasikan bahwa manajer aset adalah
prinsipal. Dengan demikian, manajer aset menyimpulkan bahwa ia mengendalikan investee.
Contoh 16

Pengambil keputusan (sponsor) mensponsori multi seller conduit, yang menerbitkan instrumen utang
jangka pendek kepada investor pihak ketiga yang tidak berelasi. Transaksi tersebut dipasarkan kepada
investor potensial sebagai investasi dalam portofolio aset jangka menengah berkualitas tinggi dengan
eksposur minimal terhadap risiko kredit yang terkait dengan kemungkinan gagal bayar penerbit aset
dalam portofolio tersebut. Berbagai pihak yang mengalihkan aset (transferors) menjual portofolio aset
jangka menengah yang berkualitas tinggi kepada conduit tersebut. Setiap pihak yang mengalihkan aset
melayani portofolio aset yang dijualnya kepada conduit dan mengelola piutang pada saat gagal bayar
dengan imbalan jasa berbasis pasar. Setiap pihak yang mengalihkan aset juga memberikan perlindungan
kerugian pertama terhadap kerugian kredit dari portofolio asetnya melalui penjaminan berlebihan atas
aset yang dialihkan ke conduit tersebut. Sponsor menetapkan persyaratan conduit dan mengelola
operasional conduit tersebut dengan menerima imbalan jasa berbasis pasar. Imbalan jasa tersebut
sepadan dengan jasa yang diberikan. Sponsor menyetujui penjual yang diizinkan untuk menjual ke
conduit, menyetujui aset yang akan dibeli oleh conduit dan membuat keputusan terkait pendanaan
conduit. Sponsor harus bertindak demi kepentingan terbaik seluruh investor.
Sponsor berhak atas imbal hasil residual apapun dari conduit dan juga memberikan peningkatan kredit
dan fasilitas likuiditas kepada conduit. Peningkatan kredit yang diberikan oleh sponsor menyerap
kerugian hingga 5% dari seluruh aset conduit, setelah kerugian diserap oleh pihak yang mengalihkan
aset. Fasilitas likuiditas tidak diberikan terhadap aset gagal bayar. Investor tidak memiliki hak substantif
yang dapat memengaruhi wewenang pengambilan keputusan yang dimiliki sponsor.
Meskipun sponsor dibayar dengan imbalan berbasis pasar untuk jasanya yang sepadan dengan jasa yang
diberikan, sponsor memiliki eksposur terhadap variabilitas imbal hasil dari aktivitas conduit, karena
haknya terhadap imbal hasil residual apapun dari conduit dan provisi peningkatan kredit dan fasilitas
likuiditas (yaitu conduit terekspos risiko likuiditas dengan menggunakan instrumen utang jangka pendek
untuk mendanai aset jangka menengah). Meskipun setiap pihak yang mengalihkan aset memiliki hak
pengambilan keputusan yang mempengaruhi nilai aset conduit, sponsor memiliki wewenang
pengambilan keputusan luas yang memberinya kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang
paling signifikan memengaruhi imbal hasil conduit (yaitu sponsor yang menetapkan persyaratan conduit,
memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait aset (persetujuan aset yang dibeli dan pihak yang
mengalihkan aset untuk aset tersebut) dan pendanaan conduit (dari dana tersebut investasi baru harus
dilakukan secara reguler)). Hak atas imbal hasil residual conduit dan provisi peningkatan kredit dan
fasilitas likuiditas membuat sponsor terekspos terhadap variabilitas imbal hasil dari aktivitas conduit,
yang berbeda dari variabilitas imbal hasil investor lain. Dengan demikian, eksposur tersebut
mengindikasikan bahwa sponsor adalah prinsipal, dan oleh karena itu, sponsor menyimpulkan bahwa ia
mengendalikan conduit. Kewajiban sponsor untuk bertindak demi kepentingan terbaik seluruh investor
tidak mencegahnya untuk menjadi prinsipal.

Hubungan dengan pihak lain
B73

Ketika menilai pengendalian, investor mempertimbangkan sifat hubungannya dengan pihak lain dan apakah
pihak lain tersebut bertindak atas nama investor (yaitu mereka adalah “agen de facto”). Penentuan apakah
pihak lain bertindak sebagai agen de facto membutuhkan pertimbangan, yang tidak hanya mempertimbangkan
sifat dari hubungan tersebut tetapi juga bagaimana para pihak lain tersebut berinteraksi satu sama lain dan
berinteraksi dengan investor.

B74

Hubungan tersebut tidak perlu melibatkan pengaturan kontraktual. Suatu pihak merupakan agen de facto
ketika investor memiliki, atau pihak yang mengarahkan aktivitas investor memiliki, kemampuan untuk
mengarahkan pihak tersebut untuk bertindak atas nama investor. Dalam keadaan ini, investor
mempertimbangkan hak pengambilan keputusan agen de facto nya, dan eksposur atau hak tidak langsungnya,
atas variabilitas imbal hasil melalui agen de facto tersebut bersama dengan hak dan eksposurnya sendiri,
ketika menilai pengendalian suatu investee.

B75

Berikut ini adalah contoh dari pihak lain yang, berdasarkan sifat hubungannya, dapat bertindak sebagai agen
de facto untuk investor:

(a)

pihak berelasi dari investor.
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(b)

pihak yang menerima kepentingannya dalam investee sebagai konstribusi atau pinjaman dari
investor.

(c)

pihak yang telah sepakat untuk tidak menjual, mengalihkan, atau membatasi kepentingannya dalam
investee tanpa persetujuan sebelumnya dari investor (kecuali untuk situasi di mana investor dan
pihak lain memiliki hak persetujuan sebelumnya dan hak tersebut didasarkan pada persyaratan yang
telah disepakati bersama oleh pihak independen yang berkeinginan).

(d)

pihak yang tidak dapat membiayai operasionalnya tanpa dukungan keuangan subordinasi dari
investor.

(e)

investee yang mayoritas anggota dewan pengarahnya atau personel manajemen kuncinya adalah
sama dengan anggota dewan pengarah atau personel manajemen kunci dari investor tersebut.

(f)

pihak yang memiliki hubungan usaha yang erat dengan investor, seperti hubungan antara pemberi
jasa profesional dan salah satu klien utamanya.

Pengendalian aset tertentu
B76

Investor mempertimbangkan apakah investor memperlakukan sebagian dari investee sebagai entitas yang
dianggap terpisah. Jika demikian, apakah investor mengendalikan entitas yang dianggap terpisah tersebut.

B77

Investor memperlakukan sebagian dari investee sebagai entitas yang dianggap terpisah jika, dan hanya jika,
kondisi berikut terpenuhi:
Aset tertentu investee (dan peningkatan kredit yang terkait, jika ada) adalah satu-satunya sumber
pembayaran liabilitas tertentu dari investee, atau kepentingan tertentu lainnya dalam investee
tersebut. Para pihak (selain pihak dengan liabilitas tertentu) tidak memiliki hak atau kewajiban yang
terkait dengan aset tertentu atau arus kas residual dari aset tersebut. Secara substansi, tidak ada
imbal hasil dari aset tertentu tersebut yang dapat digunakan oleh investee yang tersisa, dan tidak
ada liabilitas dari entitas yang dianggap terpisah tersebut dapat dibayar dari aset investee yang
tersisa. Dengan demikian, secara substansi, seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas dari entitas yang
dianggap terpisah dipisahkan secara keuangan (ring-fenced) dari investee secara keseluruhan.
Entitas yang dianggap terpisah seperti itu sering disebut sebagai ‘silo’.

B78

Ketika kondisi dalam paragraf B77 terpenuhi, investor mengidentifikasi aktivitas yang secara signifikan
memengaruhi imbal hasil entitas yang dianggap terpisah tersebut dan bagaimana aktivitas tersebut diarahkan
untuk menilai apakah investor tersebut memiliki kekuasaan atas bagian investee tersebut. Ketika menilai
pengendalian entitas yang dianggap terpisah, investor juga mempertimbangkan apakah investor tersebut
memiliki eksposur atau hak atas variabilitas imbal hasil dari keterlibatannya dengan entitas yang dianggap
terpisah tersebut, dan kemampuannya untuk menggunakan kekuasaannya atas bagian investee tersebut guna
memengaruhi jumlah imbal hasil investor.

B79

Jika investor mengendalikan entitas yang dianggap terpisah tersebut, maka investor mengonsolidasi bagian
investee tersebut. Dalam kasus ini, pihak lain mengeluarkan bagian investee tersebut ketika menilai
pengendalian atas investee dan dalam mengonsolidasi investee.

Penilaian berkelanjutan
B80

Investor menilai kembali apakah investor tersebut mengendalikan investee jika fakta dan keadaan
mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang
dijelaskan dalam paragraf 7.

B81

Jika terdapat perubahan dalam bagaimana kekuasaan atas investee dapat dilaksanakan, maka perubahan
tersebut harus tercermin dalam bagaimana investor menilai kekuasaannya atas investee. Sebagai contoh,
perubahan hak pengambilan keputusan dapat berarti bahwa aktivitas relevan tidak lagi diarahkan melalui hak
suara, melainkan berdasarkan perjanjian lain, seperti kontrak, yang memberikan pihak lain kemampuan kini
untuk mengarahkan aktivitas relevan.

B82

Suatu peristiwa dapat mengakibatkan investor mendapatkan atau kehilangan kekuasaan atas investee tanpa
melibatkan investor dalam peristiwa tersebut. Sebagai contoh, investor dapat memperoleh kekuasaan atas
investee karena hak pengambilan keputusan yang dimiliki pihak lain, yang sebelumnya mencegah investor
dalam mengendalikan investee, telah lewat waktu.

B83

Investor juga mempertimbangkan perubahan yang memengaruhi eksposur, atau haknya, atas imbal hasil
variabel yang berasal dari keterlibatannya dengan investee. Sebagai contoh, investor yang memiliki
kekuasaan atas investee dapat kehilangan pengendalian atas investee jika investor tersebut tidak lagi berhak
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untuk menerima imbal hasil atau terekspos terhadap kewajiban, karena investor akan gagal untuk memenuhi
paragraf 7(b) (contohnya jika kontrak untuk menerima imbalan terkait kinerja berakhir).
B84

Investor mempertimbangkan apakah penilaiannya bahwa investor tersebut bertindak sebagai agen atau
prinsipal telah berubah. Perubahan dalam hubungan keseluruhan antara investor dan pihak lain dapat berarti
bahwa investor tidak lagi bertindak sebagai agen, meskipun sebelumnya investor tersebut bertindak sebagai
agen, atau sebaliknya. Sebagai contoh, jika perubahan terhadap hak investor atau pihak lain terjadi, maka
investor mempertimbangkan kembali statusnya sebagai prinsipal atau agen.

B85

Penilaian awal investor atas pengendalian atau statusnya sebagai prinsipal atau agen, tidak akan berubah
hanya karena perubahan kondisi pasar (contohnya perubahan imbal hasil investee yang digerakkan oleh
kondisi pasar), kecuali perubahan dalam kondisi pasar mengubah satu atau lebih dari tiga elemen
pengendalian yang dijelaskan dalam paragraf 7 atau mengubah hubungan keseluruhan antara prinsipal dan
agen.

Penentuan apakah entitas adalah entitas investasi
B85A

Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah entitas adalah entitas investasi,
termasuk tujuan dan desainnya. Entitas yang memenuhi tiga elemen definisi entitas investasi, sebagaimana
dijelaskan dalam paragraf 27 adalah entitas investasi. Paragraf B85B-B85M menjelaskan elemen definisi
tersebut dengan lebih rinci.

Tujuan bisnis
B85B

Definisi entitas investasi mensyaratkan bahwa tujuan entitas adalah semata-mata berinvestasi untuk kenaikan
nilai modal, penghasilan investasi (contohnya dividen, bunga, atau, pendapatan sewa), atau keduanya.
Dokumen yang mengindikasikan tujuan investasi entitas, seperti memorandum penawaran entitas, publikasi
yang didistribusikan oleh entitas dan dokumen lain dari perseroan atau persekutuan, akan biasanya
memberikan bukti tujuan bisnis entitas investasi. Bukti lain dapat termasuk cara entitas memperkenalkan
dirinya sendiri kepada pihak lain (seperti investor potensial atau investee potensial); sebagai contoh, entitas
memperkenalkan bisnisnya sebagai penyedia investasi jangka menengah untuk kenaikan nilai modal.
Sebaliknya, entitas yang memperkenalkan dirinya sendiri sebagai investor yang bertujuan untuk
mengembangkan, memproduksi atau memasarkan produk secara bersama dengan investee-nya memiliki
tujuan bisnis yang tidak konsisten dengan tujuan bisnis entitas investasi, karena entitas akan mendapatkan
imbal hasil dari aktivitas pengembangan, produksi, atau pemasaran dan dari investasinya
(lihat paragraf B85I).

B85C

Entitas investasi dapat menyediakan jasa terkait dengan investasi (contohnya jasa konsultasi investasi,
manajemen investasi, jasa pendukung dan administratif investasi), baik secara langsung atau melalui entitas
anak, kepada pihak ketiga dan kepada investornya, meskipun aktivitas tersebut substansial terhadap entitas,
dengan catatan entitas tetap memenuhi definisi entitas investasi.

B85D

Entitas investasi dapat juga berpartisipasi dalam aktivitas terkait investasi berikut ini, baik secara langsung
maupun melalui entitas anak, jika aktivitas tersebut dilakukan untuk memaksimalkan imbal hasil investasi
(kenaikan nilai modal atau penghasilan investasi) dari investee-nya, dan tidak merepresentasikan aktivitas
bisnis substansial yang terpisah atau sumber penghasilan substansial yang terpisah dari entitas investasi
tersebut:

B85E

(a)

pemberian jasa manajemen dan saran strategis kepada investee; dan

(b)

pemberian dukungan keuangan kepada investee, seperti pinjaman, komitmen atau jaminan modal.

Jika entitas investasi memiliki entitas anak yang bukan merupakan entitas investasi dan yang tujuan utama
dan aktivitasnya adalah memberikan jasa atau aktivitas terkait dengan investasi yang berkaitan dengan
aktivitas investasi entitas investasi, seperti yang dijelaskan dalam paragraf B85C–B85D, kepada entitas atau
pihak lain, maka entitas investasi tersebut mengonsolidasi entitas anak tersebut sesuai dengan paragraf 32.
Jika entitas anak yang memberikan jasa atau aktivitas terkait investasi adalah entitas investasi, maka entitas
investasi induk mengukur entitas anaknya tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan
paragraf 31.

Strategi pengakhiran
B85F

Rencana investasi entitas juga memberikan bukti mengenai tujuan bisnisnya. Salah satu fitur yang
membedakan entitas investasi dari entitas lain adalah entitas investasi tidak memiliki rencana untuk memiliki
investasinya tanpa batas waktu, melainkan memiliki investasinya untuk jangka waktu yang terbatas. Karena
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investasi ekuitas dan investasi aset nonkeuangan memiliki potensi untuk dimiliki tanpa batas waktu, maka
entitas investasi memiliki strategi pengakhiran yang mendokumentasikan tentang bagaimana entitas
berencana untuk merealisasikan kenaikan modal dari secara substantial seluruh investasi ekuitasnya dan
investasi aset nonkeuangannya. Entitas investasi juga memiliki strategi pengakhiran untuk setiap instrumen
utang yang berpotensi untuk dimiliki tanpa batas waktu, sebagai contoh surat utang tanpa jatuh tempo
(perpetual debt investments). Entitas tidak perlu mendokumentasikan strategi pengakhiran spesifik untuk
setiap investasi secara individual, tetapi mengidentifikasi potensi strategi yang berbeda untuk jenis atau
portofolio investasi yang berbeda, termasuk kerangka waktu substantif untuk mengakhiri investasi.
Mekanisme pengakhiran yang hanya terjadi dalam peristiwa gagal bayar, seperti pelanggaran kontrak atau
kinerja buruk (non-performance), tidak dipertimbangkan sebagai strategi pengakhiran untuk tujuan penilaian
ini.
B85G

Strategi pengakhiran dapat bervariasi berdasarkan jenis investasi. Contoh strategi pengakhiran untuk jenis
investasi private equity securities meliputi penawaran umum perdana, penempatan langsung (private
placement), penjualan suatu bisnis, distribusi bagian kepemilikan investor dalam investee dan penjualan aset
(termasuk penjualan aset investee yang diikuti dengan likuidasi investee). Contoh strategi pengakhiran untuk
jenis investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa, meliputi penjualan investasi dalam penempatan
langsung atau di bursa. Contoh strategi pengakhiran untuk jenis investasi real estat meliputi penjualan real
estat melalui dealer properti khusus atau pasar terbuka.

B85H

Entitas investasi mungkin memiliki investasi dalam entitas investasi lain, yang dibentuk berkaitan dengan
entitas karena alasan legal, regulatori, pajak atau bisnis serupa lainnya. Dalam hal ini, entitas investasi
investor tersebut tidak perlu memiliki strategi pengakhiran untuk investasi tersebut, dengan syarat entitas
investasi investee tersebut memiliki strategi pengakhiran yang tepat untuk investasinya.

Laba dari investasi
B85I

B85J
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Entitas berinvestasi tidak semata-mata untuk kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya, jika
entitas tersebut atau anggota lain dari kelompok usaha yang salah satu anggotanya adalah entitas tersebut
(yaitu kelompok usaha yang dikendalikan oleh entitas induk terakhir dari entitas investasi tersebut)
memperoleh, atau memiliki tujuan untuk memperoleh, manfaat lain dari investasi milik entitas tersebut yang
tidak tersedia bagi pihak lain yang tidak berelasi dengan investee. Manfaat tersebut mencakup:

(a)

akuisisi, penggunaan, pertukaran, atau eksploitasi dari proses, aset atau teknologi dari investee. Hal
ini mencakup entitas tersebut atau anggota lain dari kelompok usaha, yang memiliki hak tidak
proporsional atau hak eksklusif, untuk memperoleh aset, teknologi, produk atau jasa dari investee
manapun; sebagai contoh, dengan memiliki opsi untuk membeli aset dari investee jika
pengembangan aset dianggap berhasil;

(b)

pengaturan bersama (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i111) atau perjanjian lain antara
entitas atau anggota lain dari kelompok usaha dan investee untuk mengembangkan, memproduksi,
memasarkan atau menyediakan produk atau jasa;

(c)

jaminan keuangan atau aset yang diberikan investee yang diperlakukan sebagai agunan untuk
pengaturan peminjaman dari entitas atau anggota lain dari kelompok usaha (akan tetapi, entitas
investasi akan tetap dapat menggunakan investasi dalam investee sebagai agunan bagi
pinjamannya);

(d)

opsi yang dimiliki oleh pihak berelasi dari entitas tersebut untuk membeli, dari entitas atau anggota
lain dari kelompok usaha, bagian kepemilikan dalam investee dari entitas tersebut;

(e)

kecuali sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf B85J, transaksi antara entitas atau anggota
lain dari kelompok usaha dan investee yang:
(i)

dalam persyaratan yang tidak tersedia bagi entitas yang bukan merupakan pihak
berelasi baik dengan entitas, anggota lain dari kelompok usaha maupun investee;

(ii)

tidak berdasarkan nilai wajar, atau

(iii)

merepresentasikan bagian yang substansial dari kegiatan usaha investee atau entitas,
termasuk kegiatan usaha entitas lain dalam kelompok usaha.

Entitas investasi mungkin memiliki strategi untuk berinvestasi dalam lebih dari satu investee pada industri,
pasar, atau wilayah geografis yang sama dalam rangka memperoleh manfaat dari sinergi yang meningkatkan
kenaikan nilai modal dan penghasilan investasi dari investee. Terlepas dari ketentuan dalam paragraf B85I(e),
entitas tidak didiskualifikasi untuk diklasifikasikan sebagai entitas investasi hanya karena investee tersebut
melakukan perdagangan satu sama lain.
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Pengukuran nilai wajar
B85K

B85L

B85M

Elemen penting dari definisi entitas investasi adalah bahwa entitas tersebut mengukur dan mengevaluasi
kinerja secara substansial seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar, karena penggunaan nilai wajar
menghasilkan informasi yang lebih relevan daripada, sebagai contoh, mengonsolidasi entitas anak atau
menggunakan metode ekuitas untuk kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Dalam
rangka menunjukkan bahwa entitas memenuhi elemen definisi tersebut, entitas investasi:

(a)

menyediakan investor informasi nilai wajar dan mengukur secara substansial seluruh investasinya
pada nilai wajar dalam laporan keuangannya bilamana nilai wajar disyaratkan atau diizinkan oleh
SAK-I; dan

(b)

melaporkan informasi nilai wajar secara internal kepada personel manajemen kunci entitas
(sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i224), yang menggunakan nilai wajar sebagai atribut
pengukuran utama untuk mengevaluasi kinerja dari secara substasial seluruh investasinya dan
untuk membuat keputusan investasi.

Dalam rangka memenuhi persyaratan dalam paragraf B85K(a), entitas investasi akan:

(a)

memilih untuk mencatat setiap properti investasi dengan menggunakan model nilai wajar dalam
PSAK i240 Properti Investasi;

(b)

memilih pengecualian dari penerapan metode ekuitas dalam PSAK i228 untuk investasinya pada
entitas asosiasi dan ventura bersama; dan

(c)

mengukur aset keuangannya pada nilai wajar dengan menggunakan persyaratan dalam PSAK i109.

Entitas investasi dapat memiliki beberapa aset noninvestasi, seperti properti kantor pusat dan peralatan terkait,
dan mungkin juga memiliki liabilitas keuangan. Elemen pengukuran nilai wajar dari definisi entitas investasi
dalam paragraf 27(c) diterapkan pada investasi dari entitas investasi. Sejalan dengan hal tersebut, entitas
investasi tidak perlu mengukur aset noninvestasi atau liabilitasnya pada nilai wajar.

Karakteristik khusus entitas investasi
B85N

Dalam menentukan apakah entitas memenuhi definisi entitas investasi, entitas mempertimbangkan apakah
entitas menampilkan salah satu dari karakteristik khusus tersebut (lihat paragraf 28). Tidak terdapatnya satu
atau lebih dari karakteristik khusus tersebut tidak selalu mendiskualifikasi entitas untuk diklasifikasikan
sebagai entitas investasi, tetapi mengindikasikan bahwa pertimbangan tambahan dibutuhkan untuk
menentukan apakah entitas tersebut merupakan entitas investasi.

Lebih dari satu investasi
B85O

Entitas investasi biasanya memiliki beberapa investasi untuk mendiversifikasikan risiko dan memaksimalkan
imbal hasilnya. Entitas dapat memiliki portofolio investasi secara langsung atau tidak langsung, sebagai
contoh dengan memiliki suatu investasi tunggal dalam entitas investasi lain, dan entitas investasi lain tersebut
memiliki beberapa investasi.

B85P

Mungkin pada suatu saat entitas memiliki suatu investasi tunggal. Akan tetapi, memiliki suatu investasi
tunggal tidak seharusnya mencegah entitas untuk memenuhi definisi entitas investasi. Sebagai contoh, entitas
investasi dapat memiliki hanya suatu investasi tunggal ketika entitas:

(a)

sedang dalam periode awal operasinya dan belum mengidentifikasi investasi yang cocok dan, oleh
karena itu, belum melaksanakan rencana investasinya untuk mengakuisisi beberapa investasi;

(b)

belum membuat investasi lain untuk menggantikan investasi yang telah dilepas;

(c)

dibentuk untuk mengumpulkan dana investor untuk berinvestasi dalam suatu investasi tunggal
ketika investasi tersebut tidak dapat dibeli oleh investor individual (contohnya ketika investasi
minimum yang disyaratkan terlalu tinggi untuk investor individual); atau

(d)

sedang dalam proses likuidasi.

Lebih dari satu investor
B85Q

Biasanya, entitas investasi akan memiliki beberapa investor yang mengumpulkan dananya untuk
mendapatkan akses pada jasa manajemen investasi dan peluang investasi yang mungkin tidak dapat diakses
secara individual. Memiliki beberapa investor akan mengakibatkan kecil kemungkinan bahwa entitas, atau
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anggota lain dari kelompok usaha yang salah satu anggotanya adalah entitas, memperoleh manfaat selain
kenaikan nilai modal atau penghasilan investasi (lihat paragraf B85I).
B85R

Sebagai alternatif, entitas investasi dapat dibentuk oleh, atau untuk, investor tunggal yang merepresentasikan
atau mendukung kepentingan dari kelompok investor yang lebih luas (contohnya dana pensiun, dana investasi
pemerintah atau family trust).

B85S

Mungkin juga ada saatnya ketika entitas investasi memiliki investor tunggal secara sementara. Sebagai
contoh, entitas investasi mungkin hanya memiliki investor tunggal ketika entitas tersebut:

(a)

sedang dalam masa penawaran perdana, yang belum kedaluwarsa dan entitas tersebut secara aktif
mengidentifikasi investor yang cocok;

(b)

belum mengidentifikasi investor yang cocok untuk menggantikan bagian kepemilikan yang telah
ditebus; atau

(c)

sedang dalam proses likuidasi.

Investor yang tidak berelasi
B85T

Pada umumnya, entitas investasi memiliki beberapa investor yang bukan merupakan pihak berelasi
(sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i224) dari entitas atau anggota lain dari kelompok usaha yang salah
satu anggotanya adalah entitas tersebut. Memiliki investor yang tidak berelasi akan membuat investor
mempunyai sedikit kemungkinan bahwa entitas, atau anggota lain dari kelompok usaha yang salah satu
anggotanya adalah entitas tersebut, akan memperoleh manfaat selain kenaikan nilai modal atau penghasilan
investasi (lihat paragraf B85I).

B85U

Akan tetapi, entitas mungkin masih memenuhi syarat sebagai entitas investasi meskipun investornya berelasi
dengan entitas tersebut. Sebagai contoh, entitas investasi dapat membentuk dana ‘paralel’ terpisah untuk
sekelompok karyawannya (seperti personel manajemen kunci) atau investor pihak berelasi lain, yang
mencerminkan investasi dari dana investasi utama entitas tersebut. Dana ‘paralel’ mungkin memenuhi syarat
sebagai entitas investasi meskipun seluruh investornya merupakan pihak berelasi.

Bagian kepemilikan
B85V

Entitas investasi biasanya adalah, tetapi tidak disyaratkan untuk menjadi, badan hukum yang terpisah. Bagian
kepemilikan dalam entitas investasi biasanya dalam bentuk ekuitas atau kepentingan serupa (contohnya
kepentingan persekutuan), yang mengatribusikan aset neto entitas investasi secara proporsional. Akan tetapi,
memiliki kelompok investor yang berbeda tidak menghalangi entitas untuk menjadi entitas investasi.
Beberapa kelompok investor tersebut hanya memiliki hak untuk investasi spesifik atau kelompok investasi
spesifik, atau memiliki bagian proporsional yang berbeda-beda terhadap aset neto.

B85W

Selain itu, entitas yang memiliki bagian kepemilikan signifikan dalam bentuk utang yang, sesuai dengan
SAK-I yang dapat diterapkan, tidak memenuhi definisi ekuitas, mungkin masih memenuhi syarat sebagai
entitas investasi, dengan syarat pemegang efek bersifat utang terekspos terhadap imbal hasil variabel dari
perubahan nilai wajar aset neto entitas tersebut.

Persyaratan akuntansi
Prosedur konsolidasi
B86
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Laporan keuangan konsolidasian:

(a)

menggabungkan item aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas
induk dengan entitas anaknya.

(b)

menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan
bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak (PSAK i103 menjelaskan bagaimana
menghitung goodwill terkait);

(c)

mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas
intrakelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha (laba atau rugi
yang timbul dari transaksi intrakelompok usaha yang diakui dalam aset, seperti persediaan dan aset
tetap, dieliminasi seluruhnya). Kerugian intrakelompok usaha mungkin mengindikasikan adanya
penurunan nilai yang mensyaratkan pengakuan dalam laporan keuangan konsolidasian. PSAK i212
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Pajak Penghasilan diterapkan untuk perbedaan temporer sebagai akibat penghapusan laba dan rugi
yang timbul dari transaksi intrakelompok usaha.

Kebijakan akuntansi yang seragam
B87

Jika anggota kelompok usaha menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan yang digunakan dalam
laporan keuangan konsolidasian untuk transaksi yang sama dan peristiwa dalam keadaan yang serupa, maka
penyesuaian yang tepat dilakukan untuk laporan keuangan anggota kelompok usaha tersebut dalam
penyusunan laporan keuangan konsolidasian guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi
kelompok usaha tersebut.

Pengukuran
B88

Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal
diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak.
Penghasilan dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan
keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh, beban depresiasi diakui dalam laporan
penghasilan komprehensif konsolidasian setelah tanggal akuisisi berdasarkan pada nilai wajar aset
terdepresiasi terkait yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi.

Hak suara potensial
B89

Ketika terdapat hak suara potensial atau derivatif lain yang mengandung hak suara potensial, proporsi laba
atau rugi dan perubahan ekuitas yang dialokasikan untuk entitas induk dan kepentingan nonpengendali dalam
menyusun laporan keuangan konsolidasian ditentukan semata-mata berdasarkan bagian kepemilikan yang
ada saat ini dan tidak mencerminkan kemungkinan pelaksanaan atau konversi hak suara potensial dan
derivatif lainnya, kecuali paragraf B90 diterapkan.

B90

Dalam keadaan tertentu, entitas memiliki, secara substansi, bagian kepemilikan yang ada saat ini sebagai
akibat dari transaksi yang saat ini memberikan entitas akses terhadap imbal hasil yang terkait dengan bagian
kepemilikan. Dalam keadaan tersebut, proporsi yang dialokasikan kepada entitas induk dan kepentingan
nonpengendali dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ditentukan dengan memperhitungkan
pelaksanaan akhir dari hak suara potensial tersebut dan derivatif lain yang saat ini memberikan entitas akses
kepada imbal hasil.

B91

PSAK i109 tidak berlaku untuk kepentingan dalam entitas anak yang dikonsolidasi. Ketika instrumen yang
mengandung hak suara potensial secara substansi saat ini memberikan akses terhadap imbal hasil terkait
bagian kepemilikan dalam entitas anak, instrumen tersebut tidak tunduk pada persyaratan dalam PSAK i109.
Dalam seluruh kasus lain, instrumen yang mengandung hak suara potensial pada entitas anak dicatat sesuai
dengan PSAK i109.

Tanggal pelaporan
B92

Laporan keuangan entitas induk dan entitas anaknya yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian memiliki tanggal pelaporan yang sama. Ketika akhir periode pelaporan entitas induk berbeda
dengan entitas anak, entitas anak menyusun, untuk tujuan konsolidasi, informasi keuangan tambahan pada
tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas induk untuk memungkinkan entitas induk
mengonsolidasi informasi keuangan entitas anak, kecuali tidak praktis.

B93

Jika tidak praktis untuk melakukannya, maka entitas induk mengonsolidasi informasi keuangan entitas anak
menggunakan laporan keuangan terkini entitas anak yang disesuaikan dengan pengaruh dari transaksi atau
peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan tersebut dan tanggal laporan keuangan
konsolidasian. Dalam kasus ini, perbedaan antara tanggal laporan keuangan entitas anak dan tanggal laporan
keuangan konsolidasian tidak lebih dari tiga bulan, dan lamanya periode pelaporan dan perbedaan antara
tanggal laporan keuangan adalah sama dari periode ke periode.

Kepentingan nonpengendali
B94

Entitas mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik
entitas induk dan kepentingan nonpengendali. Entitas juga mengatribusikan total penghasilan komprehensif
kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan
kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.
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B95

Jika entitas anak memiliki saham preferen kumulatif yang beredar yang diklasifikasikan sebagai ekuitas dan
dimiliki oleh kepentingan nonpengendali, maka entitas tersebut menghitung bagiannya atas laba atau rugi
setelah penyesuaian untuk dividen atas saham tersebut, terlepas ada atau tidak ada dividen yang telah
diumumkan.

Perubahan proporsi yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali
B96

Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, entitas menyesuaikan jumlah
tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan
kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Entitas tersebut mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap
perbedaan antara jumlah penyesuaian kepentingan nonpengendali dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau
diterima, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

Kehilangan pengendalian
B97

B98

Entitas induk mungkin kehilangan pengendalian atas entitas anak dalam dua atau lebih pengaturan (transaksi).
Akan tetapi, terkadang beberapa keadaan mengindikasikan bahwa lebih dari satu pengaturan seharusnya
dicatat sebagai transaksi tunggal. Dalam menentukan apakah pengaturan tersebut dicatat sebagai transaksi
tunggal, entitas induk mempertimbangkan seluruh syarat dan kondisi pengaturan dan dampak ekonomiknya.
Satu atau lebih hal berikut ini mengindikasikan bahwa entitas induk mencatat lebih dari satu pengaturan
sebagai transaksi tunggal:

(a)

Pengaturan tersebut disepakati pada waktu yang sama atau terkait satu dengan yang lain.

(b)

Pengaturan tersebut membentuk suatu transaksi tunggal yang didesain untuk mencapai suatu
dampak komersial secara keseluruhan.

(c)

Terjadinya satu pengaturan bergantung pada terjadinya paling sedikit satu pengaturan lain.

(d)

Satu pengaturan yang berdiri sendiri tidak dapat dijustifikasi secara ekonomik, tetapi pengaturan
tersebut dapat dijustifikasi secara ekonomik jika bergabung dengan pengaturan lain. Contohnya,
ketika saham dijual di bawah harga pasar dan dikompensasikan dengan penjualan berikutnya di
atas harga pasar.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk:

(a)

(b)

B99
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menghentikan pengakuan:
(i)

aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya pada
tanggal ketika pengendalian hilang; dan

(ii)

jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada
tanggal ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan
komprehensif lain yang dapat diatribusikan pada kepentingan nonpengendali).

mengakui:
(i)

nilai wajar imbalan 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, distribusi saham tersebut; dan

(iii)

setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal
hilangnya pengendalian.

(c)

mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh
SAK-I lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas
anak atas dasar yang dijelaskan dalam paragraf B99.

(d)

mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi
yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk mencatat seluruh jumlah
yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak tersebut
dengan dasar yang sama yang akan disyaratkan jika entitas induk telah melepaskan secara langsung aset dan
liabilitas terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan
komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset dan liabilitas yang terkait, maka entitas
induk mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi)
ketika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak. Jika surplus revaluasi yang sebelumnya diakui
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dalam penghasilan komprehensif lain akan dialihkan secara langsung ke saldo laba atas pelepasan aset, maka
entitas induk mengalihkan surplus revaluasi tersebut secara langsung ke saldo laba ketika entitas induk
kehilangan pengendalian atas entitas anak.
B99A

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

Akuntansi untuk perubahan status entitas investasi
B100

Ketika entitas berhenti menjadi entitas investasi, entitas menerapkan PSAK i103 untuk setiap entitas anak
yang sebelumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31. Tanggal perubahan
status dianggap sebagai tanggal akuisisi. Nilai wajar entitas anak pada tanggal yang dianggap sebagai tanggal
akuisisi merepresentasikan imbalan bawaan (deemed consideration) yang dialihkan ketika mengukur
goodwill atau keuntungan apapun dari pembelian dengan diskon yang timbul dari transaksi yang dianggap
akuisisi. Seluruh entitas anak dikonsolidasi sesuai dengan paragraf 19–24 dari Pernyataan ini sejak tanggal
perubahan status.

B101

Ketika entitas menjadi entitas investasi, entitas berhenti untuk mengonsolidasi entitas anak pada tanggal
perubahan status, kecuali untuk entitas anak yang akan terus dikonsolidasi sesuai dengan paragraf 32. Entitas
investasi menerapkan persyaratan paragraf 25 dan 26 kepada entitas anak yang berhenti untuk dikonsolidasi
seolah-olah entitas investasi telah kehilangan pengendalian atas entitas anak tersebut pada tanggal tersebut.
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Lampiran C
Tanggal efektif dan transisi
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i110 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama
dengan bagian lain dari PSAK i110.

Tanggal efektif
C1

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyatan ini lebih dini, maka
entitas mengungkapkan fakta tersebut dan menerapkan PSAK i111, PSAK i112, PSAK i227 Laporan
Keuangan Tersendiri dan PSAK i228 (yang diamendemen pada tahun 2011) pada saat yang sama.

C1A

Laporan Keuangan Konsolidasian, Pengaturan Bersama dan Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas
Lain: Pedoman Transisi (Amandemen PSAK i110, PSAK i111 dan PSAK i112), terbit pada bulan Juni 2012,
mengamendemen paragraf C2-C6 dan menambahkan paragraf C2A-C2B, C4A-C4C, C5A dan C6A – C6B.
Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2013. Jika entitas menerapkan PSAK i110 untuk periode yang lebih dini, maka entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini tersebut.

C1B

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112, dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf 2, 4, C2A, C6A dan Lampiran A dan menambahkan paragraf 27–33, B85A-B85W,
B100-B101 dan C3A–C3F. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan menerapkan seluruh amendemen yang
termasuk dalam Entitas Investasi pada saat yang sama.

C1C

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

C1D

Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112, dan
PSAK i228), terbit pada bulan Desember 2014, mengamendemen paragraf 4, 32, B85C, B85E, dan C2A dan
menambahkan paragraf 4A-4B. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

Transisi
C2

Entitas menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif, sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, kecuali yang diatur dalam paragraf C2A-C6.

C2A

Meskipun terdapat persyaratan PSAK i208 paragraf 28, ketika Pernyataan ini diterapkan pertama kali, dan,
jika kemudian, ketika amendemen tentang Entitas Investasi dan Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian
Konsolidasi terhadap Pernyataan ini pertama kali diterapkan, entitas hanya perlu menyajikan informasi
kuantitatif sebagaimana yang disyaratkan oleh PSAK i208 paragraf 28(f) untuk periode tahun buku yang
terdekat sebelum tanggal penerapan pertama kali dari Pernyataan ini (“periode terdekat sebelumnya”). Entitas
dapat juga menyajikan informasi tersebut untuk periode berjalan atau untuk periode komparatif lebih awal,
tetapi tidak disyaratkan untuk melakukannya.

C2B

Untuk tujuan Pernyataan ini, tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan tahun buku ketika
Pernyataan ini pertama kali diterapkan.

C3

Pada tanggal penerapan pertama kali, entitas tidak disyaratkan untuk membuat penyesuaian terhadap
pencatatan sebelumnya atas keterlibatannya dengan salah satu dari:

C3A
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(a)

entitas yang dikonsolidasikan pada tanggal tersebut sesuai dengan PSAK i227 Laporan Keuangan
Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri dan ISAK i212 Konsolidasi-Entitas Bertujuan
Khusus dan masih dikonsolidasikan sesuai dengan Pernyataan ini; atau

(b)

entitas yang tidak dikonsolidasikan pada tanggal tersebut sesuai dengan PSAK i227 dan ISAK i212,
dan tidak dikonsolidasikan sesuai dengan Pernyataan ini.

Pada tanggal penerapan pertama kali, entitas menilai apakah entitas tersebut adalah entitas investasi
berdasarkan pada fakta dan keadaan yang ada pada tanggal tersebut. Jika, pada tanggal penerapan pertama
kali, entitas menyimpulkan bahwa entitas tersebut merupakan entitas investasi, maka entitas menerapkan
persyaratan paragraf C3B– C3F dan bukan paragraf C5–C5A.
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C3B

Kecuali untuk entitas anak yang dikonsolidasikan sesuai dengan paragraf 32 (sebagaimana paragraf C3 dan
C6 atau paragraf C4-C4C, mana yang relevan, diterapkan), entitas investasi mengukur investasinya pada
setiap entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi seolah-olah persyaratan dalam Pernyataan ini telah
berlaku efektif. Entitas investasi secara retrospektif menyesuaikan baik periode tahun buku terdekat sebelum
tanggal penerapan pertama kali maupun ekuitas pada awal periode yang terdekat sebelumnya untuk selisih
antara:

(a)

jumlah tercatat sebelumnya dari entitas anak; dan

(b)

nilai wajar investasi dari entitas investasi pada entitas anak.

Jumlah kumulatif atas penyesuaian nilai wajar yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif
lain dipindahkan ke saldo laba awal periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama kali.
C3C

Sebelum tanggal saat PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar diadopsi, entitas investasi menggunakan jumlah
nilai wajar yang sebelumnya dilaporkan kepada investor atau manajemen, jika jumlah tersebut
merepresentasikan jumlah investasi yang dapat dipertukarkan antara pihak yang berkeinginan dan memiliki
pengetahuan dalam transaksi wajar pada tanggal penilaian.

C3D

Jika pengukuran investasi dalam entitas anak sesuai dengan paragraf C3B-C3C adalah tidak praktis
(sebagaimana telah dinyatakan dalam PSAK i208), maka entitas investasi menerapkan persyaratan dalam
Pernyataan ini pada awal periode paling awal di mana penerapan paragraf C3B-C3C adalah praktis, yang
mungkin adalah periode berjalan. Investor menyesuaikan secara retrospektif periode tahun buku terdekat
sebelum tanggal penerapan pertama kali, kecuali awal periode paling awal di mana penerapan paragraf ini
praktis adalah periode berjalan. Jika demikian halnya, maka penyesuaian terhadap ekuitas diakui pada awal
periode berjalan.

C3E

Jika entitas investasi telah menghentikan, atau kehilangan pengendalian, atas investasi di entitas anak sebelum
tanggal penerapan pertama kali Pernyataan ini, maka entitas investasi tidak disyaratkan untuk membuat
penyesuaian atas pencatatan sebelumnya pada entitas anak tersebut.

C3F

Jika suatu entitas menerapkan amendemen Entitas Investasi untuk periode yang lebih kemudian daripada
ketika menerapkan PSAK i110 untuk pertama kalinya, referensi ke “tanggal penerapan pertama kali” dalam
paragraf C3A – C3E dibaca sebagai “awal periode pelaporan tahunan ketika amendemen dalam Entitas
Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112, dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012, diterapkan
untuk pertama kalinya.”

C4

Jika, pada tanggal penerapan pertama kali, investor menyimpulkan bahwa investor tersebut
mengonsolidasikan investee yang tidak dikonsolidasikan berdasarkan PSAK i227 dan ISAK i212, maka
investor:

(a)

(b)

C4A

jika investee merupakan suatu bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i103 Kombinasi
Bisnis), mengukur aset, liabilitas, dan kepentingan nonpengendali dalam investee yang sebelumnya
tidak dikonsolidasikan seolah-olah investee tersebut sudah dikonsolidasikan (dan dengan demikian
menerapkan akuntansi akuisisi sesuai PSAK i103) sejak tanggal investor memperoleh
pengendalian atas investee berdasarkan persyaratan dalam Pernyataan ini. Investor tersebut
menyesuaikan secara retrospektif periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama
kali. Ketika tanggal diperolehnya pengendalian lebih awal dari awal periode terdekat sebelumnya,
maka investor mengakui, sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pada awal periode terdekat
sebelumnya, selisih antara:
(i)

jumlah aset, liabilitas, dan kepentingan nonpengendali yang diakui; dan

(ii)

jumlah tercatat sebelumnya atas keterlibatan investor dalam investee.

jika investee bukan merupakan suatu bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i103),
mengukur aset, liabilitas, dan kepentingan nonpengendali dalam investee yang sebelumnya tidak
dikonsolidasikan seolah-olah investee tersebut sudah dikonsolidasikan (dengan menerapkan
metode akuisisi seperti dijelaskan dalam PSAK i103 tetapi tanpa mengakui goodwill untuk
investee) sejak tanggal ketika investor memperoleh pengendalian atas investee berdasarkan
persyaratan dalam Pernyataan ini. Investor tersebut menyesuaikan secara retrospektif periode tahun
buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama kali. Ketika tanggal diperolehnya pengendalian
adalah lebih awal dari awal periode terdekat sebelumnya, maka investor mengakui, sebagai
penyesuaian terhadap ekuitas pada awal periode terdekat sebelumnya, selisih antara:
(i)

jumlah aset, liabilitas, dan kepentingan nonpengendali yang diakui; dan

(ii)

jumlah tercatat sebelumnya atas keterlibatan investor dengan investee.

Jika pengukuran aset, liabilitas, dan kepentingan nonpengendali investee sesuai dengan paragraf C4(a) atau
(b) adalah tidak praktis (sebagaimana dijelaskan dalam PSAK i208), maka investor:
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(a)

jika investee merupakan suatu bisnis, menerapkan persyaratan PSAK i103 sejak tanggal yang
dianggap sebagai tanggal akuisisi. Tanggal yang dianggap sebagai tanggal akuisisi akan menjadi
awal periode paling awal di mana penerapan paragraf C4(a) dianggap praktis, yang mungkin
merupakan periode berjalan.

(b)

jika investee bukan merupakan suatu bisnis, menerapkan metode akuisisi sebagaimana yang
dijelaskan dalam PSAK i103 tetapi tanpa mengakui goodwill untuk investee sejak tanggal yang
dianggap sebagai tanggal akuisisi. Tanggal yang dianggap sebagai tanggal akuisisi akan menjadi
awal periode paling awal di mana penerapan paragraf C4(b) menjadi praktis, yang mungkin
merupakan periode berjalan.

Investor menyesuaikan secara retrospektif periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama
kali, kecuali awal periode yang paling awal di mana penerapan paragraf ini praktis adalah periode berjalan.
Ketika tanggal yang dianggap tanggal akuisisi adalah lebih awal dari awal periode periode terdekat
sebelumnya, maka investor mengakui, sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pada awal periode terdekat
sebelumnya, selisih antara:

(c)

jumlah aset, liabilitas, dan kepentingan nonpengendali yang diakui; dan

(d)

jumlah tercatat sebelumnya atas keterlibatan investor dengan investee.

Jika periode paling awal penerapan paragraf ini menjadi praktis adalah periode berjalan, maka penyesuaian
terhadap ekuitas diakui pada awal periode berjalan.
C4B

Ketika investor menerapkan paragraf C4 – C4A dan tanggal pengendalian yang diperoleh sesuai dengan
Pernyataan ini adalah setelah tanggal efektif PSAK i103 yang direvisi pada tahun 2008 (PSAK i103 (2008)),
maka referensi ke PSAK i103 dalam paragraf C4 dan C4A adalah ke PSAK i103 (2008). Jika pengendalian
diperoleh sebelum tanggal efektif PSAK i103 (2008), maka investor menerapkan salah satu dari PSAK i103
(2008) atau PSAK i103 (terbit pada tahun 2004).

C4C

Ketika investor menerapkan paragraf C4 – C4A dan tanggal pengendalian yang diperoleh sesuai dengan
Pernyataan ini adalah setelah tanggal efektif PSAK i227 yang direvisi pada tahun 2008 (PSAK i227 (2008)),
maka investor menerapkan persyaratan dalam Pernyataan ini untuk seluruh periode di mana investee secara
retrospektif dikonsolidasikan sesuai dengan paragraf C4-C4A. Jika pengendalian diperoleh sebelum tanggal
efektif PSAK i227 (2008), maka investor menerapkan salah satu dari:

C5

C5A
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(a)

persyaratan dalam Pernyataan ini untuk seluruh periode dimana investee dikonsolidasi secara
retrospektif sesuai dengan paragraf C4-C4A; atau

(b)

persyaratan dalam versi PSAK i227 terbit pada tahun 2003 (PSAK i227 (2003)) untuk periode
tersebut sebelum tanggal efektif PSAK i227 (2008) dan kemudian persyaratan dalam Pernyataan
ini untuk periode selanjutnya.

Jika, pada tanggal penerapan pertama kali, disimpulkan bahwa investor tidak akan lagi mengonsolidasikan
investee yang sebelumnya dikonsolidasikan sesuai PSAK i227 dan ISAK i212, maka investor mengukur
kepentingan dalam investee pada jumlah yang seharusnya diukur jika persyaratan dalam Pernyataan ini telah
berlaku efektif ketika investor terlibat dengan investee (tetapi tidak memperoleh pengendalian sesuai
Pernyataan ini), atau kehilangan pengendalian atas investee. Investor menyesuaikan secara retrospektif
periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama kali. Ketika tanggal investor terlibat dengan
investee (tetapi tidak memperoleh pengendalian sesuai Pernyataan ini), atau kehilangan pengendalian atas
investee adalah lebih awal dari awal periode terdekat sebelumnya, maka investor mengakui, sebagai
penyesuaian terhadap ekuitas pada awal periode terdekat sebelumnya, selisih antara:

(a)

jumlah tercatat sebelumnya atas aset, liabilitas, dan kepentingan nonpengendali, dan

(b)

jumlah kepentingan investor dalam investee yang diakui.

Jika pengukuran kepentingan dalam investee sesuai dengan paragraf C5 tidak praktis (sebagaimana
dinyatakan dalam PSAK i208), maka investor menerapkan persyaratan dalam Pernyataan ini pada awal
periode paling awal di mana penerapan paragraf C5 adalah praktis, yang mungkin adalah periode berjalan.
Investor menyesuaikan secara retrospektif periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama
kali, kecuali awal periode paling awal ketika penerapan paragraf ini menjadi praktis adalah periode berjalan.
Ketika tanggal investor terlibat dengan investee (tetapi tidak memperoleh pengendalian sesuai dengan
Pernyataan ini), atau kehilangan pengendalian atas investee adalah lebih awal dari awal periode terdekat
sebelumnya, maka investor mengakui, sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pada awal periode terdekat
sebelumnya, selisih antara:

(a)

jumlah tercatat sebelumnya atas aset, liabilitas, dan kepentingan nonpengendali, dan

(b)

jumlah yang diakui atas kepentingan investor dalam investee.
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Jika periode paling awal penerapan paragraf ini menjadi praktis adalah periode berjalan, maka penyesuaian
terhadap ekuitas diakui pada awal periode berjalan.
C6

Paragraf 23, 25, B94, dan B96-B99 adalah amendemen PSAK i227 yang dibuat pada tahun 2008 yang dibawa
ke dalam PSAK i110. Kecuali ketika entitas menerapkan paragraf C3, atau disyaratkan untuk menerapkan
paragraf C4-C5A, maka entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf tersebut sebagai berikut:

(a)

Entitas tidak menyajikan kembali atribusi laba rugi untuk periode pelaporan sebelum entitas
menerapkan amendemen dalam paragraf B94 untuk pertama kalinya.

(b)

Persyaratan dalam paragraf 23 dan B96 untuk akuntansi atas perubahan dalam bagian kepemilikan
pada entitas anak setelah pengendalian diperoleh tidak berlaku pada perubahan yang terjadi
sebelum entitas menerapkan amendemen ini untuk pertama kalinya.

(c)

Entitas tidak menyajikan kembali jumlah tercatat investasi pada entitas anak terdahulu jika
pengendalian hilang sebelum entitas menerapkan amendemen pada paragraf 25 dan B97-B99 untuk
pertama kalinya. Sebagai tambahan, entitas tidak menghitung ulang laba rugi atas hilangnya
pengendalian pada entitas anak yang terjadi sebelum amendemen dalam paragraf 25 dan B97-B99
diterapkan untuk pertama kalinya.

Referensi untuk “periode terdekat sebelumnya”
C6A

Meskipun terdapat referensi untuk periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama kali
(‘periode terdekat sebelumnya’) dalam paragraf C3B-C5A, entitas dapat juga menyajikan informasi
komparatif yang disesuaikan untuk periode yang lebih awal disajikan, tetapi tidak disyaratkan untuk
melakukannya. Jika entitas menyajikan informasi komparatif yang disesuaikan untuk periode yang lebih
awal, maka seluruh referensi untuk ‘periode terdekat sebelumnya’ dalam paragraf C3B-C5A dibaca sebagai
‘periode sajian komparatif disesuaikan paling awal’.

C6B

Jika entitas menyajikan informasi komparatif yang tidak disesuaikan untuk periode yang lebih awal, maka
entitas mengidentifikasi secara jelas informasi yang tidak disesuaikan, menyatakan bahwa hal tersebut telah
disajikan dengan dasar yang berbeda, dan menjelaskan dasar tersebut.

Referensi terhadap PSAK i109
C7

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini tetapi belum menerapkan PSAK i109, maka referensi dalam
Pernyataan ini ke PSAK i109 dibaca sebagai referensi ke PSAK i239 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran.

Penarikan SAK-I lainnya
C8

Pernyataan ini menggantikan persyaratan terkait dengan laporan keuangan konsolidasian dalam PSAK i227
(yang diamendemen pada tahun 2008).

C9

Pernyataan ini juga menggantikan ISAK i212 Konsolidasi - Entitas Bertujuan Khusus.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i111 Pengaturan Bersama (PSAK i111) terdiri dari paragraf 1–27 dan
Lampiran A – C. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak tebal menyatakan
prinsip utama. Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pertama kali muncul dalam Pernyataan ini.
Definisi istilah lain diberikan dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional. PSAK i111 harus dibaca
dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi
ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i111
Pengaturan Bersama
Tujuan
1

Pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan prinsip pelaporan keuangan entitas yang memiliki
kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama (yaitu pengaturan bersama).

Pencapaian tujuan
2

Untuk mencapai tujuan dalam paragraf 1, Pernyataan ini mendefinisikan pengendalian bersama (joint control)
dan mensyaratkan entitas yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama untuk menentukan jenis
pengaturan bersama di mana entitas tersebut terlibat di dalamnya dengan menilai hak dan kewajibannya dan
mencatat hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan jenis pengaturan bersama.

Ruang lingkup
3

Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas yang merupakan pihak dalam pengaturan
bersama.

Pengaturan bersama
4

Pengaturan bersama adalah pengaturan di mana dua pihak atau lebih memiliki pengendalian bersama.

5

Pengaturan bersama memiliki karakteristik sebagai berikut:

6

(a)

Para pihak terikat oleh suatu pengaturan kontraktual (lihat paragraf B2–B4).

(b)

Pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak atau lebih
dalam pengaturan tersebut (lihat paragraf 7–13).

Suatu pengaturan bersama meliputi operasi bersama atau ventura bersama.

Pengendalian bersama
7

Pengendalian bersama adalah 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.

8

Entitas yang merupakan pihak dalam pengaturan menilai apakah pengaturan kontraktual memberikan kepada
seluruh pihak, atau sekelompok pihak, pengendalian atas pengaturan secara kolektif. Seluruh pihak, atau
sekelompok pihak, mengendalikan pengaturan secara kolektif ketika mereka harus bertindak bersama untuk
mengarahkan aktivitas yang memengaruhi secara signifikan imbal hasil yang berasal dari pengaturan tersebut
(yaitu aktivitas relevan).

9

Setelah ditentukan bahwa seluruh pihak, atau sekelompok pihak, mengendalikan pengaturan secara kolektif,
pengendalian bersama terjadi hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan
dengan suara bulat dari para pihak yang mengendalikan pengaturan secara kolektif.

10

Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Pihak
dengan pengendalian bersama atas pengaturan dapat mencegah pihak lain, atau sekelompok pihak, dari
mengendalikan pengaturan tersebut.

11

Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama meskipun tidak seluruh pihak yang terlibat memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan tersebut. Pernyataan ini membedakan antara para pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan bersama (operator bersama atau venturer bersama) dan pihak yang
berpartisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama
tersebut.

12

Entitas perlu menggunakan pertimbangan ketika menilai apakah seluruh pihak, atau sekelompok pihak,
memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan. Entitas membuat penilaian ini dengan
mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan (lihat paragraf B5–B11).

4
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13

Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas menilai kembali apakah entitas masih memiliki pengendalian
bersama atas pengaturan tersebut.

Jenis pengaturan bersama
14

Entitas menentukan jenis pengaturan bersama di mana entitas tersebut terlibat di dalamnya.
Klasifikasi pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak
dan kewajiban para pihak dalam pengaturan.

15

Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas,
terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

16

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak
tersebut disebut venturer bersama.

17

Entitas menggunakan pertimbangan ketika menilai apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama
atau ventura bersama. Entitas menentukan jenis pengaturan bersama di mana entitas terlibat di dalamnya
dengan mempertimbangkan hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan tersebut. Entitas menilai hak
dan kewajibannya dengan mempertimbangkan struktur dan bentuk legal pengaturan, persyaratan yang
disetujui oleh para pihak dalam pengaturan kontraktual dan, jika relevan, fakta dan keadaan lain (lihat paragraf
B12–B33).

18

Terkadang para pihak terikat oleh suatu kerangka perjanjian yang menetapkan persyaratan umum kontraktual
untuk melakukan satu aktivitas atau lebih. Kerangka perjanjian dapat menetapkan bahwa para pihak
membentuk pengaturan bersama yang berbeda untuk menangani aktivitas spesifik yang menjadi bagian dari
perjanjian. Walaupun pengaturan bersama tersebut terkait dengan kerangka perjanjian yang sama, jenis dari
pengaturan bersama dapat berbeda jika hak dan kewajiban para pihak berbeda ketika melakukan aktivitas yang
berbeda dalam kerangka perjanjian. Akibatnya, operasi bersama dan ventura bersama dapat berdampingan
ketika para pihak melakukan aktivitas berbeda yang menjadi bagian dari kerangka perjanjian yang sama.

19

Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas menilai kembali apakah jenis pengaturan bersama di mana entitas
terlibat di dalamnya telah berubah.

Laporan keuangan para pihak dalam pengaturan bersama
Operasi bersama
20

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

(a)

aset, termasuk bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;

(b)

liabilitas, termasuk bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;

(c)

pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;

(d)

bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan

(e)

beban, termasuk bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

21

Operator bersama mencatat aset, liabilitas, pendapatan, dan beban terkait dengan kepentingannya dalam
operasi bersama sesuai dengan SAK-I yang dapat diterapkan untuk aset, liabilitas, pendapatan, dan beban
tertentu.

21A

Ketika entitas mengakuisisi kepentingan dalam operasi bersama yang aktivitas operasi bersamanya
merupakan bisnis, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i103 Kombinasi Bisnis, entitas tersebut, sepanjang
bagiannya sesuai dengan paragraf 20, menerapkan seluruh prinsip akuntansi kombinasi bisnis dalam PSAK
i103, dan SAK-I lain, yang tidak bertentangan dengan pedoman dalam Pernyataan ini dan mengungkapkan
informasi yang disyaratkan dalam SAK-I tersebut berkaitan dengan kombinasi bisnis. Hal ini diterapkan untuk
akuisisi kepentingan awal dan kepentingan tambahan dalam operasi bersama yang aktivitas operasi
bersamanya merupakan bisnis. Akuntansi akuisisi kepentingan dalam operasi bersama seperti ini dijelaskan
dalam paragraf B33A–B33D.

22

Pencatatan untuk transaksi seperti penjualan, kontribusi, atau pembelian aset antara entitas dengan operasi
bersama yang entitas merupakan operator bersama di dalamnya, ditentukan dalam paragraf B34–B37.

23

Pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, operasi bersama juga
mencatat kepentingannya dalam pengaturan sesuai dengan paragraf 20-22 jika pihak tersebut memiliki hak
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atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan operasi bersama. Jika pihak yang berpartisipasi
dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama tidak memiliki hak atas aset
dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut, maka pihak yang berpartisipasi
tersebut mencatat kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan SAK-I yang dapat diterapkan atas
kepentingan tersebut.

Ventura bersama
24

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat
investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK i228 Investasi pada
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, kecuali entitas dikecualikan dari penerapan metode ekuitas
seperti yang ditentukan dalam Pernyataan tersebut.

25

Pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, ventura bersama mencatat
kepentingannya dalam pengaturan sesuai dengan PSAK i109 Instrumen Keuangan, kecuali pihak tersebut
memiliki pengaruh signifikan atas ventura bersama, maka dalam hal ini pihak tersebut mencatat
kepentingannya sesuai dengan PSAK i228 (yang diamendemen pada tahun 2011).

Laporan keuangan tersendiri
26

27

6

Dalam laporan keuangan tersendirinya, operator bersama atau venturer bersama mencatat
kepentingannya dalam:

(a)

operasi bersama sesuai dengan paragraf 20-22;

(b)

ventura bersama sesuai dengan PSAK i227 Laporan Keuangan Tersendiri paragraf 10.

Dalam laporan keuangan tersendirinya, pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki
pengendalian bersama atas, pengaturan bersama mencatat kepentingannya dalam:

(a)

operasi bersama sesuai dengan paragraf 23;

(b)

ventura bersama sesuai dengan PSAK i109, kecuali jika entitas memiliki pengaruh signifikan
terhadap ventura bersama, yang dalam hal ini menerapkan PSAK i227 paragraf 10 (yang
diamendemen pada tahun 2011).
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Lampiran A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i111.
pengaturan bersama

Pengaturan di mana dua pihak atau lebih memiliki pengendalian bersama.

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.

operasi bersama

Pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian
bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas,
terkait dengan pengaturan tersebut.

operator bersama

Pihak dalam operasi bersama yang memiliki pengendalian bersama atas operasi
bersama tersebut.

ventura bersama

Pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian
bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut.

venturer bersama

Pihak dalam ventura bersama yang memiliki pengendalian bersama atas ventura
bersama tersebut.

pihak dalam pengaturan
bersama

Entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, terlepas dari apakah entitas
tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan.

kendaraan terpisah

Struktur keuangan yang dapat diidentifikasikan secara terpisah, mencakup entitas legal
terpisah atau entitas yang diakui oleh undang- undang, terlepas dari apakah entitas
tersebut memiliki subjek hukum.

Berikut adalah istilah yang didefinisikan dalam PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2011), PSAK i228 (yang
diamendemen pada tahun 2011) atau PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian dan digunakan dalam Pernyataan
ini dengan pengertian yang sama sebagaimana telah didefinisikan dalam PSAK tersebut:
•

pengendalian atas investee

•

metode ekuitas

•

kekuasaan

•

hak protektif

•

aktivitas relevan

•

laporan keuangan tersendiri

•

pengaruh signifikan.
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Lampiran B
Pedoman penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i111. Lampiran ini menjelaskan penerapan
paragraf 1–27 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari PSAK i111.
B1

Contoh dalam lampiran ini menggambarkan situasi hipotetis. Walaupun beberapa aspek dari contoh mungkin
terjadi dalam pola fakta aktual, seluruh fakta dan keadaan relevan dari pola fakta tertentu perlu dievaluasi
ketika menerapkan PSAK i111.

Pengaturan bersama
Pengaturan kontraktual (paragraf 5)
B2

Pengaturan kontraktual dapat dibuktikan dalam beberapa cara. Pengaturan kontraktual yang dapat dipaksakan
seringkali (tetapi tidak selalu) tertulis, biasanya dalam bentuk kontrak atau diskusi antara para pihak yang
didokumentasikan. Mekanisme berdasarkan undang-undang juga dapat membentuk pengaturan yang dapat
dipaksakan, baik oleh mekanisme hukum itu sendiri atau bersama dengan kontrak antara para pihak.

B3

Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah (lihat paragraf B19–B33), pengaturan
kontraktual atau beberapa aspek dari pengaturan kontraktual, dalam beberapa kasus akan dimasukkan di dalam
akta, piagam atau, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kendaraan terpisah.

B4

Pengaturan kontraktual menetapkan persyaratan untuk para pihak yang berpartisipasi dalam aktivitas yang
merupakan subjek pengaturan. Pengaturan kontraktual biasanya berkaitan dengan hal seperti:

(a)

tujuan, aktivitas, dan durasi pengaturan bersama.

(b)

bagaimana anggota dewan direktur atau organ pengatur setara dari pengaturan bersama ditunjuk.

(c)

proses pengambilan keputusan: permasalahan yang membutuhkan keputusan dari para pihak, hak
suara para pihak, dan level dukungan yang disyaratkan untuk permasalahan tersebut. Proses
pengambilan keputusan tercermin dalam pengaturan kontraktual yang membentuk pengendalian
bersama atas pengaturan (lihat paragraf B5–B11).

(d)

modal atau kontribusi lain yang disyaratkan para pihak.

(e)

bagaimana para pihak membagi aset, liabilitas, pendapatan, beban atau laba atau rugi terkait dengan
pengaturan bersama.

Pengendalian bersama (paragraf 7 – 13)
B5

Dalam menilai apakah entitas memiliki pengendalian bersama atas pengaturan, entitas menilai terlebih dahulu
apakah seluruh pihak atau sekelompok pihak, mengendalikan pengaturan. PSAK i110 mendefinisikan
pengendalian dan digunakan untuk menentukan apakah seluruh pihak atau sekelompok pihak terekspos, atau
memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatan mereka dengan pengaturan dan memiliki kemampuan
untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan mereka atas pengaturan. Ketika seluruh pihak atau
sekelompok pihak, yang dipertimbangkan secara kolektif, dapat mengarahkan aktivitas yang secara signifikan
memengaruhi imbal hasil atas pengaturan (yaitu aktivitas relevan), maka para pihak tersebut mengendalikan
pengaturan secara kolektif.

B6

Setelah menyimpulkan bahwa seluruh pihak, atau sekelompok pihak, mengendalikan pengaturan secara
kolektif, entitas menilai apakah entitas tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan. Pengendalian
bersama hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat
dari para pihak yang secara kolektif mengendalikan pengaturan. Penilaian apakah pengaturan dikendalikan
bersama oleh seluruh pihak atau sekelompok pihak, atau dikendalikan oleh salah satu pihaknya secara sendiri,
mensyaratkan pertimbangan.

B7

Terkadang proses pengambilan keputusan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan kontraktual secara
implisit mengarah kepada pengendalian bersama. Sebagai contoh, diasumsikan dua pihak membentuk
pengaturan di mana masing-masing pihak memiliki 50% hak suara dan pengaturan kontraktual antara mereka
menentukan bahwa setidaknya 51% hak suara disyaratkan untuk membuat keputusan mengenai aktivitas
relevan. Dalam kasus ini, para pihak secara implisit telah menyetujui bahwa mereka memiliki pengendalian
bersama atas pengaturan karena keputusan mengenai aktivitas relevan tidak dapat dibuat tanpa persetujuan
kedua belah pihak.
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B8

Dalam keadaan lain, pengaturan kontraktual mensyaratkan proporsi minimum atas hak suara untuk membuat
keputusan mengenai aktivitas relevan. Ketika proporsi minimum hak suara yang disyaratkan tersebut dapat
dicapai oleh lebih dari satu kombinasi dari para pihak yang setuju secara bersama, pengaturan tersebut bukan
merupakan pengaturan bersama kecuali pengaturan kontraktual menentukan pihak mana (atau kombinasi dari
para pihak mana) yang disyaratkan untuk setuju dengan suara bulat terhadap keputusan mengenai aktivitas
relevan dari pengaturan.
Contoh penerapan
Contoh 1

Diasumsikan bahwa tiga pihak membentuk suatu pengaturan: A memiliki 50% hak suara dalam pengaturan,
B memiliki 30%, dan C memiliki 20%. Pengaturan kontraktual antara A, B, dan C menentukan bahwa
setidaknya 75% hak suara disyaratkan untuk membuat keputusan mengenai aktivitas relevan pengaturan.
Walaupun A dapat menghalangi keputusan apapun, A tidak mengendalikan pengaturan karena A
membutuhkan persetujuan dari B. Persyaratan pengaturan kontraktual yang mensyaratkan setidaknya 75%
hak suara untuk membuat keputusan mengenai aktivitas relevan menyiratkan bahwa A dan B memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan karena keputusan mengenai aktivitas relevan pengaturan tidak dapat
dibuat tanpa persetujuan A dan B.
Contoh 2

Diasumsikan suatu pengaturan memiliki tiga pihak: A memiliki 50% hak suara dalam pengaturan serta B
dan C masing-masing memiliki 25%. Pengaturan kontraktual antara A, B, dan C menentukan bahwa
setidaknya 75% hak suara disyaratkan untuk membuat keputusan mengenai aktivitas relevan dari
pengaturan. Walaupun A dapat menghalangi keputusan apapun, A tidak mengendalikan pengaturan karena
A membutuhkan persetujuan dari B atau C. Pada contoh ini, A, B, dan C secara kolektif mengendalikan
pengaturan. Akan tetapi, terdapat lebih dari satu kombinasi pihak yang dapat setuju untuk mencapai 75%
hak suara (yaitu antara A dan B atau A dan C). Dalam situasi tersebut, untuk menjadi suatu pengaturan
bersama, pengaturan kontraktual antara para pihak harus menentukan kombinasi pihak mana yang
disyaratkan untuk setuju dengan suara bulat terhadap keputusan mengenai aktivitas relevan.
Contoh 3

Diasumsikan suatu pengaturan di mana A dan B masing-masing memiliki 35% hak suara dalam pengaturan,
dengan sisa 30% tersebar secara luas. Keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dari
hak suara mayoritas. A dan B memiliki pengendalian bersama atas pengaturan hanya jika pengaturan
kontraktual menentukan bahwa keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan A dan B.

B9

Persyaratan persetujuan dengan suara bulat berarti bahwa pihak manapun dengan pengendalian bersama atas
pengaturan dapat mencegah pihak lain atau sekelompok pihak dari membuat keputusan sepihak (mengenai
aktivitas relevan) tanpa persetujuannya. Jika persyaratan persetujuan dengan suara bulat hanya terkait dengan
keputusan yang memberikan hak protektif kepada suatu pihak dan tidak terkait dengan keputusan mengenai
aktivitas relevan dari pengaturan, maka pihak tersebut bukan merupakan pihak yang memiliki pengendalian
bersama atas pengaturan.
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B10

Pengaturan kontraktual dapat mencakup klausul mengenai penyelesaian sengketa, seperti arbitrase. Ketentuan
ini mungkin mengizinkan keputusan dibuat tanpa persetujuan dengan suara bulat antara para pihak yang
memiliki pengendalian bersama. Keberadaan ketentuan ini tidak mencegah pengaturan tersebut menjadi
dikendalikan bersama dan, sebagai akibatnya, tidak mencegah pengaturan tersebut menjadi pengaturan
bersama.
Penilaian pengendalian bersama

Apakah pengaturan kontraktual
memberikan seluruh pihak, atau
sekelompok pihak, pengendalian
atas pengaturan secara kolektif ?

Tidak

Di luar ruang lingkup
PSAK i111

Ya

Apakah keputusan mengenai aktivitas
relevan mensyaratkan persetujuan
dengan suara bulat dari seluruh
pihak, atau sekelompok pihak, yang
secara kolektif mengendalikan
pengaturan?

Tidak

Di luar ruang lingkup
PSAK i111

Ya
Pengaturan dikendalikan bersama: pengaturan tersebut
merupakan pengaturan bersama

B11

Ketika suatu pengaturan berada di luar ruang lingkup PSAK i111, entitas mencatat kepentingannya dalam
pengaturan sesuai dengan SAK-I yang relevan, seperti PSAK i110, PSAK i228 (yang diamendemen pada
tahun 2011), atau PSAK i109.

Jenis pengaturan bersama (paragraf 14 – 19)
B12

Pengaturan bersama dibentuk untuk berbagai tujuan (contohnya, sebagai cara bagi para pihak untuk berbagi
biaya dan risiko, atau sebagai cara untuk menyediakan kepada para pihak akses terhadap teknologi baru atau
pasar baru), dan dapat dibentuk dengan menggunakan struktur dan bentuk legal yang berbeda-beda.

B13

Beberapa pengaturan tidak mensyaratkan aktivitas yang merupakan subjek pengaturan untuk dilakukan dalam
kendaraan terpisah. Akan tetapi, pengaturan lain mencakup pendirian kendaraan terpisah.

B14

Klasifikasi pengaturan bersama yang disyaratkan oleh Pernyataan ini bergantung pada hak dan kewajiban para
pihak yang timbul dari pengaturan dalam aktivitas normal bisnis. PSAK ini mengklasifikasikan pengaturan
bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama. Ketika entitas memiliki hak atas aset, dan kewajiban
terhadap liabilitas yang terkait dengan pengaturan, pengaturan tersebut merupakan operasi bersama. Ketika
entitas memiliki hak atas aset neto pengaturan, pengaturan tersebut merupakan ventura bersama. Paragraf
B16–B33 menetapkan penilaian yang dilakukan untuk menentukan apakah entitas tersebut memiliki
kepentingan dalam operasi bersama atau kepentingan dalam ventura bersama.

Klasifikasi pengaturan bersama
B15

10

Seperti yang dinyatakan dalam paragraf B14, klasifikasi pengaturan bersama mensyaratkan para pihak untuk
menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan. Ketika membuat penilaian tersebut, entitas
mempertimbangkan hal sebagai berikut:

(a)

struktur pengaturan bersama (lihat paragraf B16–B21);

(b)

ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah:

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i111
(i)

bentuk legal dari kendaraan terpisah (lihat paragraf B22–B24);

(ii)

persyaratan pengaturan kontraktual (lihat paragraf B25–B28); dan

(iii)

ketika relevan, fakta dan keadaan lain (lihat paragraf B29–B33).

Struktur pengaturan bersama
Pengaturan bersama yang tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah
B16

Pengaturan bersama yang tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah merupakan operasi bersama. Dalam kasus
tersebut, pengaturan kontraktual membentuk hak para pihak atas aset, dan kewajibannya terhadap liabilitas,
yang terkait dengan pengaturan, dan hak para pihak atas pendapatan terkait dan kewajiban terhadap beban
terkait.

B17

Pengaturan kontraktual seringkali menggambarkan sifat aktivitas yang merupakan subjek pengaturan dan
bagaimana para pihak tersebut bermaksud untuk melakukan aktivitas secara bersama. Sebagai contoh, para
pihak dalam pengaturan bersama dapat setuju untuk memproduksi suatu produk bersama, dengan masingmasing pihak bertanggung jawab untuk tugas spesifik dan masing-masing pihak menggunakan aset yang
dimilikinya dan menanggung liabilitasnya sendiri. Pengaturan kontraktual tersebut juga dapat menetapkan
bagaimana pendapatan dan beban yang umum bagi para pihak dibagi diantara mereka. Dalam kasus demikian,
masing-masing operator bersama mengakui aset dan liabilitas yang digunakan untuk tugas spesifik dalam
laporan keuangannya, dan mengakui bagiannya atas pendapatan dan beban sesuai dengan pengaturan
kontraktual.

B18

Dalam kasus lain, para pihak dalam pengaturan bersama dapat setuju, sebagai contoh, untuk membagi dan
mengoperasikan aset secara bersama. Dalam kasus demikian, pengaturan kontraktual tersebut menetapkan hak
para pihak atas aset yang dioperasikan bersama, dan bagaimana output atau pendapatan dari aset dan biaya
operasi dibagi antara para pihak. Masing-masing operator bersama mencatat bagiannya atas aset bersama dan
bagiannya yang disetujui atas setiap liabilitas dan mengakui bagiannya atas output, pendapatan, dan beban
sesuai dengan pengaturan kontraktual.

Pengaturan bersama yang dibentuk melalui kendaraan terpisah
B19

Pengaturan bersama di mana aset dan liabilitas yang terkait dengan pengaturannya dimiliki dalam kendaraan
terpisah dapat berupa ventura bersama atau operasi bersama.

B20

Apakah suatu pihak merupakan operator bersama atau venturer bersama bergantung pada hak para pihak atas
aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, yang terkait dengan pengaturan yang dimiliki dalam kendaraan
terpisah.
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B21

Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf B15, ketika para pihak membentuk suatu pengaturan bersama dalam
kendaraan terpisah, para pihak perlu menilai apakah bentuk legal atas kendaraan terpisah, persyaratan
pengaturan kontraktual dan, jika relevan, fakta dan keadaan lain apapun memberikan kepada para pihak:

(a)

hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, yang terkait dengan pengaturan (yaitu pengaturan
tersebut adalah operasi bersama); atau

(b)

hak atas aset neto pengaturan (yaitu pengaturan tersebut adalah ventura bersama).

Klasifikasi pengaturan bersama: penilaian hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari pengaturan

Struktur pengaturan bersama

Tidak dibentuk melalui
kendaraan terpisah

Dibentuk melalui
kendaraan terpisah

Entitas mempertimbangkan:
(i) bentuk legal kendaraan terpisah;
(ii) persyaratan pengaturan kontraktual;
dan
(iii) ketika relevan, fakta dan keadaan lain.

Operasi bersama

Ventura bersama

Bentuk legal kendaraan terpisah
B22

Bentuk legal kendaraan terpisah relevan ketika menilai jenis pengaturan bersama. Bentuk legal tersebut
membantu dalam penilaian awal hak para pihak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas yang dimiliki dalam
kendaraan terpisah, seperti apakah para pihak memiliki kepentingan atas aset yang dimiliki dalam kendaraan
terpisah dan apakah para pihak bertanggung jawab atas liabilitas yang dimiliki dalam kendaraan terpisah.

B23

Sebagai contoh, para pihak mungkin melakukan pengaturan bersama melalui kendaraan terpisah, yang bentuk
legalnya menyebabkan kendaraan terpisah tersebut dianggap berdiri sendiri (yaitu aset dan liabilitas yang
dimiliki dalam kendaraan terpisah merupakan aset dan liabilitas dari kendaraan terpisah dan bukan aset dan
liabilitas para pihak). Dalam kasus demikian, penilaian hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak
berdasarkan bentuk legal kendaraan terpisah mengindikasikan bahwa pengaturan tersebut adalah ventura
bersama. Akan tetapi, persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan kontraktual (lihat paragraf
B25–B28) dan, ketika relevan, fakta dan keadaan lain (lihat paragraf B29–B33) dapat mengesampingkan
penilaian atas hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak berdasarkan bentuk legal kendaraan
terpisah.

B24

Penilaian hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak berdasarkan bentuk legal kendaraan terpisah
cukup untuk menyimpulkan bahwa pengaturan merupakan operasi bersama, hanya jika para pihak melakukan
pengaturan bersama dalam kendaraan terpisah yang bentuk legalnya tidak memberikan pemisahan antara para
pihak dengan kendaraan terpisah (yaitu aset dan liabilitas yang dimiliki dalam kendaraan terpisah merupakan
aset dan liabilitas milik para pihak).
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Penilaian persyaratan pengaturan kontraktual
B25

Dalam banyak kasus, hak dan kewajiban yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan kontraktualnya
konsisten, atau tidak bertentangan, dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak berdasarkan
bentuk legal kendaraan terpisah di mana pengaturan telah dibentuk.

B26

Dalam kasus lain, para pihak menggunakan pengaturan kontraktual untuk membalik atau memodifikasi hak
dan kewajiban yang diberikan berdasarkan bentuk legal kendaraan terpisah di mana pengaturan telah dibentuk.
Contoh penerapan
Contoh 4

Diasumsikan bahwa dua pihak membentuk suatu pengaturan bersama dalam entitas yang berbadan hukum.
Masing-masing pihak memiliki 50% bagian kepemilikan dalam entitas berbadan hukum tersebut.
Pembentukan entitas ini memungkinkan pemisahan entitas dari pemiliknya dan sebagai akibatnya aset dan
liabilitas yang dimiliki entitas adalah aset dan liabilitas milik entitas tersebut. Dalam kasus demikian,
penilaian hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak berdasarkan bentuk legal kendaraan terpisah
mengindikasikan bahwa para pihak memiliki hak atas aset neto pengaturan.
Akan tetapi, para pihak memodifikasi fitur perseroan melalui pengaturan kontraktual mereka sehingga
masing-masing pihak memiliki kepentingan atas aset entitas berbadan hukum tersebut dan masing-masing
pihak bertanggung jawab atas liabilitas entitas berbadan hukum dalam proporsi yang telah ditentukan.
Modifikasi kontraktual terhadap fitur perseroan semacam ini dapat menyebabkan pengaturan menjadi
operasi bersama.

B27

Tabel berikut membandingkan persyaratan umum dalam pengaturan kontraktual antara para pihak dalam
operasi bersama dan persyaratan umum dalam pengaturan kontraktual antara para pihak dalam ventura
bersama. Contoh persyaratan kontraktual yang disediakan dalam tabel berikut tidak komprehensif.
Penilaian persyaratan pengaturan kontraktual
Operasi bersama

Ventura bersama

Persyaratan pengaturan
kontraktual

Pengaturan kontraktual memberikan
kepada para pihak dalam
pengaturan bersama hak atas aset,
dan kewajiban terhadap liabilitas,
yang terkait dengan pengaturan.

Pengaturan kontraktual memberikan
kepada para pihak dalam
pengaturan bersama hak atas aset
neto pengaturan (yaitu kendaraan
terpisah, bukan para pihak, yang
memiliki hak atas aset, dan
kewajiban terhadap liabilitas, yang
terkait dengan pengaturan).

Hak atas aset

Pengaturan kontraktual menetapkan
bahwa para pihak dalam pengaturan
bersama membagi seluruh
kepentingan (yaitu hak, hak
kepemilikan atau kepemilikan) atas
aset yang terkait dengan pengaturan
dalam bagian yang ditentukan
(contohnya proporsi bagian
kepemilikan para pihak dalam
pengaturan atau proporsi aktivitas
yang dijalankan melalui pengaturan
yang secara langsung diatribusikan
kepada para pihak).

Pengaturan kontraktual menetapkan
bahwa aset yang diikutsertakan
dalam pengaturan atau yang
diperoleh selanjutnya dalam
pengaturan bersama merupakan aset
pengaturan. Para pihak tidak
memiliki kepentingan (yaitu tidak
memiliki hak, tidak memiliki hak
kepemilikan, atau tidak memiliki
kepemilikan) atas aset pengaturan.

Kewajiban terhadap
liabilitas

Pengaturan kontraktual menetapkan
bahwa para pihak dalam pengaturan
bersama berbagi atas seluruh
liabilitas, kewajiban, biaya, dan
beban dalam proporsi yang
ditentukan (contohnya, proporsi
bagian kepemilikan para pihak

Pengaturan kontraktual menetapkan
bahwa pengaturan bersama
bertanggung jawab atas utang dan
kewajiban pengaturan.
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Penilaian persyaratan pengaturan kontraktual
Operasi bersama

B28

14

Ventura bersama

dalam pengaturan atau proporsi
aktivitas yang dijalankan melalui
pengaturan yang secara langsung
diatribusikan kepada para pihak).

Pengaturan kontraktual menetapkan
bahwa para pihak dalam pengaturan
bersama bertanggung jawab
terhadap pengaturan hanya sebesar
investasinya masing-masing dalam
pengaturan atau kewajiban masingmasing untuk mengontribusikan
setiap modal yang belum dibayar
atau modal tambahan pada
pengaturan, atau keduanya.

Pengaturan kontraktual menetapkan
bahwa para pihak dalam pengaturan
bersama bertanggung jawab atas
klaim yang diajukan oleh pihak
ketiga.

Pengaturan kontraktual menyatakan
bahwa kreditor pengaturan bersama
tidak memiliki hak untuk menuntut
(rights of recourse) pihak manapun
terkait dengan utang atau
kewajiban pengaturan.

Pendapatan, beban, laba
atau rugi

Pengaturan kontraktual menetapkan
alokasi pendapatan dan beban
berdasarkan kinerja relatif dari
masing-masing pihak dalam
pengaturan bersama. Sebagai contoh,
pengaturan kontraktual mungkin
menetapkan bahwa pendapatan dan
beban dialokasikan berdasarkan
kapasitas yang digunakan masingmasing pihak dalam pabrik yang
dioperasikan bersama, yang dapat
berbeda dengan bagian kepemilikan
mereka dalam pengaturan bersama.
Dalam contoh lain, para pihak
mungkin telah setuju untuk berbagi
laba rugi yang terkait dengan
pengaturan berdasarkan proporsi
yang ditentukan seperti bagian
kepemilikan para pihak dalam
pengaturan. Hal ini tidak akan
mencegah suatu pengaturan untuk
menjadi operasi bersama jika para
pihak memiliki hak atas aset, dan
kewajiban terhadap liabilitas, yang
terkait dengan pengaturan.

Pengaturan kontraktual menetapkan
bagian masing-masing pihak dalam
laba rugi yang terkait dengan aktivitas
pengaturan.

Jaminan

Para pihak dalam pengaturan bersama seringkali disyaratkan untuk
memberikan jaminan kepada pihak ketiga yang, sebagai contoh, menerima jasa
dari pengaturan bersama atau menyediakan pembiayaan kepada pengaturan
bersama. Ketentuan jaminan semacam ini, atau komitmen oleh para pihak
untuk menyediakan jaminan tersebut tidak, dengan sendirinya, menentukan
bahwa pengaturan bersama tersebut adalah operasi bersama. Fitur yang
menentukan apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau
ventura bersama adalah apakah para pihak memiliki kewajiban terhadap
liabilitas terkait dengan pengaturan (untuk beberapa di antaranya para pihak
mungkin telah atau mungkin tidak menyediakan jaminan).

Ketika pengaturan kontraktual menentukan bahwa para pihak memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap
liabilitas, yang terkait dengan pengaturan, para pihak tersebut merupakan pihak dalam operasi bersama dan
tidak perlu mempertimbangkan fakta, dan keadaan lain (paragraf B29–B33) untuk tujuan pengklasifikasian
pengaturan bersama.
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Penilaian fakta dan keadaan lain
B29

Ketika persyaratan pengaturan kontraktual tidak menentukan bahwa para pihak memiliki hak atas aset, dan
kewajiban terhadap liabilitas, yang terkait dengan pengaturan, maka para pihak mempertimbangkan fakta dan
keadaan lain untuk menilai apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama.

B30

Pengaturan bersama dapat dibentuk dalam kendaraan terpisah yang bentuk legalnya memberikan pemisahan
antara para pihak dengan kendaraan terpisah. Persyaratan kontraktual yang disetujui oleh para pihak mungkin
tidak menentukan hak para pihak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, namun demikian, pertimbangan
atas fakta dan keadaan lain dapat mengarahkan pengaturan tersebut untuk diklasifikasikan sebagai operasi
bersama. Hal ini akan terjadi apabila fakta dan keadaan lain memberikan kepada para pihak hak atas aset, dan
kewajiban terhadap liabilitas, yang terkait dengan pengaturan bersama.

B31

Ketika aktivitas pengaturan bersama pada dasarnya didesain untuk mengatur pembagian output kepada para
pihak, hal ini mengindikasikan bahwa para pihak memiliki hak terhadap seluruh manfaat ekonomik dari aset
pengaturan secara substantial. Para pihak dalam pengaturan tersebut seringkali memastikan akses mereka
terhadap output yang disediakan oleh pengaturan, dengan mencegah pengaturan tersebut untuk menjual output
kepada pihak ketiga.

B32

Dampak dari pengaturan dengan desain dan tujuan demikian adalah bahwa liabilitas yang terjadi dalam
pengaturan, secara substansi, dipenuhi oleh arus kas yang diterima dari para pihak melalui pembelian mereka
atas output. Ketika para pihak secara substansial merupakan satu-satunya sumber arus kas yang berkontribusi
terhadap kelangsungan operasi pengaturan, maka hal ini mengindikasikan bahwa para pihak memiliki
kewajiban terhadap liabilitas yang terkait dengan pengaturan.

Contoh penerapan
Contoh 5

Diasumsikan bahwa dua pihak membentuk suatu pengaturan bersama dalam entitas berbadan hukum
(entitas C) yang masing-masing pihaknya memiliki 50% bagian kepemilikan. Tujuan pengaturan adalah
untuk memproduksi bahan yang dibutuhkan oleh para pihak untuk proses produksi masing-masing pihak.
Pengaturan tersebut memastikan bahwa para pihak mengoperasikan fasilitas yang memproduksi bahan
sesuai dengan spesifikasi kuantitas dan kualitas dari masing-masing pihak.
Bentuk legal entitas C (entitas berbadan hukum) di mana aktivitas dilakukan pada awalnya
mengindikasikan bahwa aset dan liabilitas yang dimiliki di entitas C merupakan aset dan liabilitas entitas
C. Pengaturan kontraktual antara para pihak tidak menentukan bahwa para pihak memiliki hak atas aset
atau kewajiban terhadap liabilitas entitas C. Sejalan dengan hal tersebut, bentuk legal entitas C dan
persyaratan pengaturan kontraktual mengindikasikan bahwa pengaturan tersebut merupakan ventura
bersama.
Akan tetapi, para pihak juga mempertimbangkan aspek pengaturan berikut ini:
•

Para pihak setuju untuk membeli seluruh output yang diproduksi oleh entitas C dengan rasio
50:50. Entitas C tidak dapat menjual output kepada pihak ketiga, kecuali disetujui oleh kedua
pihak dalam pengaturan. Karena tujuan dari pengaturan adalah untuk menyediakan kepada para
pihak output yang mereka butuhkan, penjualan kepada pihak ketiga diharapkan tidak umum dan
tidak material.

•

Harga output yang dijual kepada para pihak ditetapkan oleh kedua pihak pada level yang didesain
untuk menutupi biaya produksi dan beban administratif yang dikeluarkan oleh entitas C. Dengan
dasar model operasi ini, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk beroperasi pada tingkat titik
impas.

Dari pola fakta di atas, fakta dan keadaan berikut adalah relevan:
•

Kewajiban para pihak untuk membeli seluruh output yang diproduksi oleh entitas C
mencerminkan ketergantungan eksklusif entitas C terhadap para pihak untuk menghasilkan arus
kas, dan oleh karena itu, para pihak memiliki kewajiban untuk mendanai penyelesaian liabilitas
entitas C.

•

Fakta bahwa para pihak memiliki hak terhadap seluruh output yang diproduksi oleh entitas C
berarti bahwa para pihak mengonsumsi, dan oleh karena itu memiliki hak, atas seluruh manfaat
ekonomik dari aset entitas C.

Fakta dan keadaan ini mengindikasikan bahwa pengaturan merupakan operasi bersama. Kesimpulan
mengenai klasifikasi pengaturan bersama dalam keadaan ini tidak akan berubah jika, daripada para pihak
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menggunakan bagian mereka atas output dalam proses produksi selanjutnya, para pihak menjual bagian
mereka atas output kepada pihak ketiga.
Jika para pihak mengubah persyaratan pengaturan kontraktual sehingga pengaturan dapat menjual output
kepada pihak ketiga, hal ini akan mengakibatkan entitas C menanggung risiko permintaan, risiko
persediaan dan risiko kredit. Dalam skenario ini, perubahan dalam fakta dan keadaan yang demikian akan
mensyaratkan penilaian ulang atas klasifikasi pengaturan bersama. Fakta dan keadaan yang demikian akan
mengindikasikan bahwa pengaturan merupakan ventura bersama.

B33

Bagan arus berikut ini mencerminkan penilaian entitas untuk mengklasifikasikan suatu pengaturan ketika
pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah:

Klasifikasi pengaturan bersama yang dibentuk melalui
kendaraan terpisah
Bentuk legal
kendaraan terpisah

Apakah bentuk legal dari kendaraan
terpisah memberikan para pihak hak atas
aset, dan kewajiban terhadap liabilitas,
yang terkait dengan pengaturan?

Operasi
bersama
Ya

Tidak
Persyaratan
pengaturan
kontraktual

Apakah persyaratan pengaturan
kontraktual menentukan bahwa para
pihak memiliki hak atas aset, dan
kewajiban terhadap liabilitas, yang terkait
dengan pengaturan?

Ya

Tidak

Fakta dan keadaan
lain

Apakah para pihak telah mendesain
pengaturan sehingga:
(a) aktivitas pengaturan utamanya
bertujuan untuk memberikan para
pihak output (yaitu para pihak
memiliki hak terhadap seluruh
manfaat ekonomik atas aset yang
dimiliki dalam kendaraan terpisah
secara substasial) dan
(b) pengaturan tersebut bergantung pada
para pihak secara berkelanjutan untuk
menyelesaikan liabilitas yang terkait
dengan aktivitas yang dilakukan
melalui pengaturan?
Tidak
Ventura bersama

16
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Laporan keuangan para pihak dalam pengaturan bersama (paragraf 21A
– 22)
Akuntansi akuisisi kepentingan dalam operasi bersama
B33A

Ketika entitas mengakuisisi kepentingan dalam operasi bersama yang aktivitas operasi bersamanya merupakan
1
bisnis, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i103, entitas tersebut, sepanjang bagiannya sesuai dengan
paragraf 20, menerapkan seluruh prinsip akuntansi kombinasi bisnis dalam PSAK i103 dan SAK-I lain, yang
tidak bertentangan dengan pedoman dalam Pernyataan ini dan mengungkapkan informasi yang disyaratkan
oleh SAK-I tersebut yang terkait dengan kombinasi bisnis. Prinsip akuntansi kombinasi bisnis yang tidak
bertentangan dengan pedoman dalam Pernyataan ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

(a)

pengukuran aset dan liabilitas teridentifikasi pada nilai wajar, selain item yang dikecualikan dalam
PSAK i103 dan SAK-I lain;

(b)

pengakuan biaya terkait akuisisi sebagai beban pada periode ketika biaya tersebut terjadi dan jasa
diterima, dengan pengecualian bahwa biaya penerbitan efek utang atau efek ekuitas diakui sesuai
dengan PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK i109;

(c)

pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal aset
atau liabilitas, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal goodwill,
sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK i103 dan PSAK i212 Pajak Penghasilan untuk kombinasi
bisnis;

(d)

pengakuan selisih lebih imbalan yang dialihkan atas jumlah neto pada tanggal akuisisi atas aset
teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, jika ada, sebagai goodwill; dan

(e)

pengujian penurunan nilai unit penghasil kas yang goodwill-nya telah dialokasikan setidaknya secara
tahunan, dan ketika terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai, sesuai dengan
yang disyaratkan oleh PSAK i236 Penurunan Nilai Aset untuk goodwill yang diperoleh dalam
kombinasi bisnis.

B33B

Paragraf 21A dan B33A juga diterapkan untuk pembentukan operasi bersama jika, dan hanya jika, bisnis yang
ada, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i103, dikontribusikan pada operasi bersama dalam
pembentukannya oleh salah satu pihak yang berpartisipasi dalam operasi bersama. Namun, paragraf tersebut
tidak diterapkan untuk pembentukan operasi bersama jika seluruh pihak yang berpartisipasi dalam operasi
bersama hanya mengkontribusikan aset atau kelompok aset yang bukan merupakan bisnis untuk operasi
bersama dalam pembentukannya.

B33C

Operator bersama dapat meningkatkan kepentingannya dalam operasi bersama yang aktivitas operasi
bersamanya merupakan bisnis, sesuai dengan PSAK i103, dengan mengakuisisi kepentingan tambahan dalam
operasi bersama. Dalam kasus tersebut, kepentingan yang telah dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama
tidak diukur kembali jika operator bersama mempertahankan pengendalian bersama.

B33CA Pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama dapat
memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama yang aktivitasnya merupakan suatu bisnis
sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i103. Dalam kasus seperti itu, kepentingan yang sebelumnya dimiliki
dalam operasi bersama tidak diukur kembali.
B33D

Paragraf 21A dan B33A–B33C tidak diterapkan pada akuisisi kepentingan dalam operasi bersama ketika para
pihak yang berbagi pengendalian bersama, termasuk entitas yang mengakuisisi kepentingan dalam operasi
bersama, berada di bawah pengendalian yang sama dari pihak (para pihak) pengendali akhir yang sama baik
sebelum dan setelah akuisisi, dan bahwa pengendalian tersebut tidak bersifat sementara.

Akuntansi untuk penjualan atau kontribusi aset kepada operasi
bersama
B34

1

Ketika entitas melakukan transaksi dengan operasi bersama yang entitas tersebut bertindak sebagai salah satu
operator bersamanya, seperti penjualan atau kontribusi aset, entitas melakukan transaksi dengan pihak lain
dalam operasi bersama dan, dengan demikian, operator bersama mengakui keuntungan dan kerugian yang
dihasilkan dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama.

Jika entitas menerapkan amendemen ini tetapi belum menerapkan PSAK i109, referensi dalam amendemen ini ke PSAK i109
dibaca sebagai referensi ke PSAK i239 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
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B35

Ketika transaksi yang demikian memberikan bukti pengurangan atas nilai realisasi neto aset yang akan dijual
atau dikontribusikan kepada operasi bersama, atau bukti rugi penurunan nilai aset tersebut, kerugian tersebut
diakui sepenuhnya oleh operator bersama.

Akuntansi untuk pembelian aset dari operasi bersama
B36

Ketika entitas melakukan transaksi dengan operasi bersama yang entitas tersebut merupakan operator
bersamanya, seperti pembelian aset, entitas tidak mengakui bagian keuntungan dan kerugiannya sampai entitas
menjual kembali aset tersebut kepada pihak ketiga.

B37

Ketika transaksi yang demikian memberikan bukti pengurangan atas nilai realisasi neto aset yang akan dibeli
atau bukti rugi penurunan nilai aset tersebut, operator bersama mengakui bagiannya atas kerugian tersebut.

18
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Lampiran C
Tanggal efektif, ketentuan transisi, dan penarikan SAK-I lain
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i111 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama
dengan bagian lain dari PSAK i111.

Tanggal efektif
C1

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini lebih dini, maka entitas
mengungkapkan fakta tersebut dan menerapkan PSAK i110, PSAK i112 Pengungkapan Kepentingan dalam
Entitas Lain, PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2011) dan PSAK i228 (yang diamendemen pada
tahun 2011) pada saat yang bersamaan.

C1A

Laporan Keuangan Konsolidasian, Pengaturan Bersama dan Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas
Lain: Pedoman Transisi (Amendemen PSAK i110, PSAK i111, dan PSAK i112), terbit pada bulan Juni 2012,
mengamendemen paragraf C2-C5, C7-C10 dan C12 dan menambahkan paragraf C1B dan C12A – C12B.
Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2013. Jika entitas menerapkan PSAK i111 untuk periode yang lebih dini, maka entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini tersebut.

C1AA

Akuntansi untuk Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama (Amendemen PSAK i111), terbit pada bulan
Mei 2014, mengamendemen judul setelah paragraf B33 dan menambahkan paragraf 21A, B33A-B33D dan
C14A dan judul terkaitnya. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif dalam periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut pada periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

C1AB

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2015–2017, terbit pada bulan Desember 2017, menambahkan paragraf
B33CA. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk transaksi yang entitas memperoleh pengendalian
bersama pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2019. Penerapan lebih dini diperkenankan Jika entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini,
maka fakta tersebut diungkapkan.

Transisi
C1B

Meskipun terdapat persyaratan dalam PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Kesalahan paragraf 28, ketika Pernyataan ini pertama kali diterapkan, entitas hanya perlu menyajikan
informasi kuantitatif sebagaimana yang disyaratkan oleh PSAK i208 paragraf 28(f) untuk periode tahun buku
yang terdekat sebelum periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK i111 (‘periode terdekat
sebelumnya’). Entitas dapat juga menyajikan informasi tersebut untuk periode berjalan atau untuk periode
komparatif lebih awal, tetapi tidak disyaratkan untuk melakukannya.

Ventura bersama – transisi dari metode konsolidasi proporsional ke
metode ekuitas
C2

Ketika berubah dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas, entitas mengakui investasinya dalam
ventura bersama pada awal periode terdekat sebelumnya. Investasi awal tersebut diukur sebagai agregasi
jumlah tercatat atas aset dan liabilitas yang sebelumnya telah dikonsolidasikan secara proporsional oleh entitas,
termasuk goodwill yang timbul dari akuisisi. Jika goodwill tersebut sebelumnya berasal dari unit penghasil kas
yang lebih besar, atau kelompok unit penghasil kas, maka entitas mengalokasikan goodwill kepada ventura
bersama berdasarkan jumlah tercatat relatif ventura bersama dan unit penghasil kas atau kelompok unit
penghasil kas dari mana goodwill itu berasal.

C3

Saldo awal investasi yang ditentukan sesuai dengan paragraf C2 dianggap sebagai biaya perolehan bawaan
investasi pada pengakuan awal. Entitas menerapkan PSAK i228 (yang diamendemen pada tahun 2011)
paragraf 40–43 pada saldo awal investasi untuk menilai apakah investasi mengalami penurunan nilai dan
mengakui setiap rugi penurunan nilai sebagai penyesuaian terhadap saldo laba pada awal periode terdekat
sebelumnya. Pengecualian pengakuan awal di PSAK i212 Pajak Penghasilan paragraf 15 dan 24 tidak
diterapkan ketika entitas mengakui investasi dalam ventura bersama yang diakibatkan dari penerapan
persyaratan transisi ventura bersama yang sebelumnya telah dikonsolidasi secara proporsional.
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C4

Jika pengagregasian seluruh aset dan liabilitas yang sebelumnya telah dikonsolidasi secara proporsional
menghasilkan aset neto negatif, maka entitas menilai apakah entitas memiliki kewajiban legal atau kewajiban
konstruktif terkait dengan aset neto negatif tersebut, dan jika demikian , maka entitas mengakui liabilitas yang
terkait. Jika entitas menyimpulkan bahwa entitas tidak memiliki kewajiban legal atau kewajiban konstruktif
terkait dengan aset neto negatif, maka entitas tidak mengakui liabilitas terkait tetapi entitas menyesuaikan
saldo laba awal periode terdekat sebelumnya. Entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan bagian
kerugian kumulatif yang tidak diakui atas ventura bersama pada awal periode terdekat sebelumnya dan pada
tanggal Pernyataan ini pertama kali diterapkan.

C5

Entitas mengungkapkan rincian aset dan liabilitas yang telah diagregasikan dalam satu baris saldo investasi
pada awal periode terdekat sebelumnya. Pengungkapan tersebut disusun dengan cara agregasian untuk seluruh
ventura bersama yang mana entitas menerapkan persyaratan transisi yang dimaksud di paragaf C2–C6.

C6

Setelah pengakuan awal, entitas mencatat investasinya dalam ventura bersama menggunakan metode ekuitas
sesuai dengan PSAK i228 (yang diamendemen pada tahun 2011).

Operasi bersama –transisi dari metode ekuitas ke pencatatan aset
dan liabilitas
C7

Ketika berubah dari metode ekuitas ke pencatatan aset dan liabilitas berkenaan dengan kepentingannya dalam
operasi bersama, entitas pada awal periode terdekat sebelumnya, menghentikan pengakuan investasi yang
sebelumnya dicatat menggunakan metode ekuitas dan item lain apapun yang menjadi bagian investasi neto
entitas dalam pengaturan sesuai dengan PSAK i228 (yang diamendemen pada tahun 2011) paragraf 38, dan
mengakui bagiannya atas setiap aset dan liabilitas berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi bersama,
termasuk setiap goodwill yang mungkin telah menjadi bagian dari jumlah tercatat investasi.

C8

Entitas menentukan kepentingannya atas aset dan liabilitas yang terkait dengan operasi bersama berdasarkan
hak dan kewajibannya dalam proporsi yang ditentukan sesuai dengan pengaturan kontraktual. Entitas
mengukur jumlah tercatat awal aset dan liabilitas dengan memisahkan aset dan liabilitas dari jumlah tercatat
investasi pada awal periode terdekat sebelumnya berdasarkan informasi yang digunakan oleh entitas dalam
menerapkan metode ekuitas.

C9

Setiap selisih yang timbul dari investasi yang sebelumnya dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
bersama item lain yang merupakan bagian dari investasi neto entitas dalam pengaturan sesuai dengan PSAK
i228 (yang diamendemen pada tahun 2011) paragraf 38, dan jumlah neto atas aset dan liabilitas, termasuk
setiap goodwill, yang diakui:

(a)

disalinghapuskan dengan setiap goodwill terkait investasi dengan setiap selisih tersisa disesuaikan
terhadap saldo laba pada awal periode terdekat sebelumnya, jika jumlah neto aset dan liabilitas,
termasuk setiap goodwill, yang diakui lebih tinggi daripada investasi (dan item lain yang menjadi
bagian dari investasi neto entitas) yang dihentikan pengakuannya.

(b)

disesuaikan terhadap saldo laba pada awal periode terdekat sebelumnya, jika jumlah neto aset dan
liabilitas, termasuk setiap goodwill, yang diakui lebih rendah daripada investasi (dan item lain yang
menjadi bagian dari investasi neto entitas) yang dihentikan pengakuannya.

C10

Entitas yang berubah dari metode ekuitas menjadi pencatatan aset dan liabilitas membuat rekonsiliasi antara
investasi yang dihentikan pengakuannya, dan aset dan liabilitas yang diakui, bersama dengan selisih yang
tersisa yang disesuaikan terhadap saldo laba, pada awal periode terdekat sebelumnya.

C11

Pengecualian pengakuan awal di PSAK i212 paragraf 15 dan 24 tidak berlaku jika entitas mengakui aset dan
liabilitas terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama.

Ketentuan transisi dalam laporan keuangan tersendiri entitas
C12

C13

20

Entitas yang, sesuai dengan PSAK i227 paragraf 10, sebelumnya mencatat kepentingannya dalam operasi
bersama sebagai investasi sebesar biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK i109 dalam laporan keuangan
tersendirinya:

(a)

menghentikan pengakuan investasi dan mengakui aset dan liabilitas terkait dengan kepentingannya
dalam operasi bersama pada jumlah yang ditentukan sesuai dengan paragraf C7–C9.

(b)

menyediakan rekonsiliasi antara investasi yang dihentikan pengakuannya, dan aset serta liabilitas
yang diakui, bersama dengan setiap selisih yang tersisa yang disesuaikan di saldo laba, pada awal
periode terdekat sebelumnya.

Pengecualian pengakuan awal dalam PSAK i212 paragraf 15 dan 24 tidak berlaku ketika entitas mengakui aset
dan liabilitas yang terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama dalam laporan keuangan
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tersendirinya karena penerapan persyaratan ketentuan transisi untuk operasi bersama sebagaimana dimaksud
dalam paragraf C12.

Referensi ‘periode terdekat sebelumnya’
C13A

Meskipun terdapat referensi untuk 'periode terdekat sebelumnya' dalam paragraf C2–C12, entitas dapat juga
menyajikan informasi komparatif yang disesuaikan untuk setiap periode sajian yang lebih awal, tetapi tidak
disyaratkan untuk melakukannya. Jika entitas menyajikan informasi komparatif yang disesuaikan untuk setiap
periode yang lebih awal, maka seluruh referensi untuk ‘periode terdekat sebelumnya’ dalam paragraf C3–C12
dibaca sebagai ‘periode sajian komparatif paling awal yang disesuaikan’.

C13B

Jika entitas menyajikan informasi komparatif yang tidak disesuaikan untuk setiap periode yang lebih awal,
maka entitas mengidentifikasi secara jelas informasi yang tidak disesuaikan, menyatakan bahwa hal tersebut
telah disajikan dengan dasar yang berbeda, dan menjelaskan dasar tersebut.

Referensi terhadap PSAK i109
C14

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini tetapi belum menerapkan PSAK i109, maka referensi ke PSAK i109
dibaca sebagai referensi ke PSAK i239 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Akuntansi akuisisi kepemilikan dalam operasi bersama
C14A

Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama (Amendemen PSAK i111), terbit pada bulan Mei
2014, mengamendemen judul setelah paragraf B33 dan menambahkan paragraf 21A, B33A–B33D, C1AA dan
judul terkait. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk akuisisi kepentingan dalam
operasi bersama yang aktivitas operasi bersamanya merupakan bisnis, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK
i103, untuk akuisisi yang terjadi sejak awal periode pertama ketika entitas menerapkan amendemen tersebut.
Sebagai akibatnya, jumlah yang diakui untuk akuisisi kepentingan dalam operasi bersama yang terjadi pada
periode sebelumnya tidak disesuaikan.

Penarikan SAK-I lain
C15

Pernyataan ini menggantikan SAK-I berikut:
(a)

PSAK i231 Kepentingan dalam Ventura Bersama; dan

(b)

ISAK i213 Entitas yang Dikendalikan Bersama – Kontribusi Aset Nonmoneter oleh Venturer.
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7
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i112 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain (PSAK i112) terdiri dari
paragraf 1–31 dan Lampiran A – C. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak
tebal mengatur prinsip utama. Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pertama kali muncul dalam
Pernyataan ini. Definisi istilah lain diberikan dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional. PSAK i112
harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan
kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i112
Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
Tujuan
1

Pernyataan ini bertujuan mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan
para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi:

(a)

sifat dan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas lain; dan

(b)

dampak dari kepentingan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas
entitas.

Pencapaian tujuan
2

Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 1, entitas mengungkapkan:

(a)

(b)

pertimbangan dan asumsi signifikan yang telah dibuat dalam menentukan:

(i)

sifat dari kepentingannya dalam entitas atau pengaturan lain;

(ii)

jenis pengaturan bersama di mana entitas memiliki kepentingan (paragraf 7–9);

(iii)

bahwa entitas memenuhi definisi entitas investasi, jika dapat diterapkan (paragraf 9A);
dan

informasi mengenai kepentingannya dalam:
(i)

entitas anak (paragraf 10–19);

(ii)

pengaturan bersama dan entitas asosiasi (paragraf 20–23); dan

(iii)

entitas terstruktur yang tidak dikendalikan oleh entitas (entitas terstruktur yang tidak
dikonsolidasi) (paragraf 24-31).

3

Jika pengungkapan yang disyaratkan oleh Pernyataan ini, bersama dengan pengungkapan yang disyaratkan
oleh PSAK lain, tidak memenuhi tujuan dalam paragraf 1, maka entitas mengungkapkan seluruh informasi
tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan tersebut.

4

Entitas mempertimbangkan level rincian yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dan berapa
banyak penekanan yang diberikan untuk setiap persyaratan pengungkapan dalam Pernyataan ini. Entitas
mengagregasikan atau memisahkan pengungkapan sehingga informasi yang berguna tidak disamarkan baik
dengan dimasukkannya sejumlah besar rincian yang tidak signifikan atau pengagregasian dari item yang
memiliki karakteristik berbeda (lihat paragraf B2–B6).

Ruang lingkup
5

Pernyataan ini diterapkan oleh entitas yang memiliki kepentingan dalam hal berikut:

(a)

entitas anak

(b)

pengaturan bersama (yaitu operasi bersama atau ventura bersama)

(c)

entitas asosiasi

(d)

entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi.

5A

Kecuali dideskripsikan dalam paragraf B17, persyaratan dalam Pernyataan ini diterapkan untuk kepentingan
entitas sebagaimana tercantum dalam paragraf 5 yang diklasifikasikan (atau termasuk dalam kelompok lepasan
yang diklasifikasikan) sebagai dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan sesuai dengan PSAK i105
Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

6

Pernyataan ini tidak diterapkan untuk:

4

(a)

program imbalan pascakerja atau program imbalan pekerja jangka panjang lain yang telah diatur
dalam PSAK i219 Imbalan Pekerja;

(b)

laporan keuangan tersendiri entitas yang diatur dalam PSAK i227 Laporan Keuangan Tersendiri.
Akan tetapi:
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(i)

jika entitas memiliki kepentingan dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi dan
menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai satu-satunya laporan keuangan, maka
entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 24-31 ketika menyusun laporan keuangan
tersendirinya tersebut.

(ii)

entitas investasi yang menyusun laporan keuangan yang seluruh entitas anaknya diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK i110 paragraf 31 menyajikan
pengungkapan yang berkaitan dengan entitas investasi yang disyaratkan oleh Pernyataan
ini.

(c)

kepentingan yang dimiliki oleh entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi tidak
memiliki pengendalian bersama, kecuali kepentingan tersebut menyebabkan pengaruh signifikan
atas pengaturan bersama atau merupakan kepentingan dalam entitas terstruktur.

(d)

kepentingan dalam entitas lain yang dicatat sesuai dengan PSAK i109 Instrumen Keuangan. Akan
tetapi, entitas menerapkan Pernyataan ini:
(i)

ketika kepentingan tersebut adalah kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura
bersama yang, sesuai dengan PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; atau

(ii)

ketika kepentingan tersebut adalah kepentingan dalam entitas terstruktur yang tidak
dikonsolidasi.

Pertimbangan dan asumsi signifikan
7

Entitas mengungkapkan informasi mengenai pertimbangan dan asumsi signifikan yang telah dibuat
(dan perubahan atas pertimbangan dan asumsi tersebut) dalam menentukan:

(a)

bahwa entitas memiliki pengendalian terhadap entitas lain, yaitu investee sebagaimana
dijelaskan dalam PSAK i110 L aporan keuangan Konsolidasian paragraf 5 dan 6;

(b)

bahwa entitas memiliki pengendalian bersama terhadap pengaturan atau pengaruh
signifikan atas entitas lain; dan

(c)

jenis pengaturan bersama (yaitu operasi bersama atau ventura bersama) ketika
pengaturan tersebut telah dibentuk melalui kendaraan terpisah.

8

Pertimbangan dan asumsi signifikan yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 7 mencakup pertimbangan dan
asumsi signifikan yang dibuat oleh entitas ketika terjadi perubahan fakta dan keadaan sehingga kesimpulan
mengenai apakah entitas memiliki pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan berubah
selama periode pelaporan.

9

Untuk memenuhi paragraf 7, entitas mengungkapkan, sebagai contoh, pertimbangan dan asumsi
signifikan yang dibuat dalam menentukan bahwa:
(a)

entitas tidak mengendalikan entitas lain meskipun entitas tersebut memiliki lebih dari setengah
hak suara entitas lain.

(b)

entitas mengendalikan entitas lain meskipun entitas tersebut memiliki kurang dari setengah hak
suara entitas lain.

(c)

entitas adalah agen atau prinsipal (lihat PSAK i110 paragraf B58-B72).

(d)

entitas tidak memiliki pengaruh signifikan meskipun entitas tersebut memiliki 20% atau lebih
dari hak suara entitas lain.

(e)

entitas memiliki pengaruh signifikan meskipun entitas tersebut memiliki kurang dari 20% hak
suara entitas lain.

Status entitas investasi
9A

Ketika entitas induk menentukan bahwa entitas tersebut adalah entitas investasi sesuai dengan PSAK
i110 paragraf 27, entitas investasi mengungkapkan informasi mengenai pertimbangan dan asumsi
signifikan yang telah dibuat dalam menentukan bahwa entitas induk adalah entitas investasi. Jika
entitas investasi tidak memiliki satu atau lebih dari karakteristik khusus entitas investasi (lihat PSAK
i110 paragraf 28), maka entitas induk mengungkapkan alasannya dalam menyimpulkan bahwa entitas
induk tetap merupakan entitas investasi.
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9B

Ketika suatu entitas menjadi entitas investasi atau berhenti menjadi entitas investasi, entitas tersebut
mengungkapkan perubahan status entitas investasi dan alasan perubahannya. Selain itu, entitas yang menjadi
entitas investasi mengungkapkan dampak perubahan status dalam laporan keuangan untuk periode yang
disajikan, termasuk:
(a)

t o t a l nilai wajar entitas anak yang berhenti untuk dikonsolidasikan, pada tanggal perubahan
status;

(b)

t o t a l keuntungan atau kerugian, jika ada, yang dihitung sesuai dengan PSAK i110 paragraf B101;
dan

(c)

pos dalam laba rugi ketika keuntungan atau kerugian diakui (jika tidak disajikan secara terpisah).

Kepentingan dalam entitas anak
10

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan
konsolidasiannya

(a)

(b)

11

untuk memahami:
(i)

komposisi kelompok usaha; dan

(ii)

kepentingan yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali dalam aktivitas dan
arus kas kelompok usaha (paragraf 12); dan

untuk mengevaluasi:
(i)

sifat dan cakupan pembatasan signifikan atas kemampuan entitas untuk mengakses
atau menggunakan aset dan menyelesaikan liabilitas kelompok usaha tersebut
(paragraf 13);

(ii)

sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas
terstruktur yang dikonsolidasi (paragraf 14-17);

(iii)

konsekuensi perubahan bagian kepemilikan dalam entitas anak yang tidak
mengakibatkan hilangnya pengendalian (paragraf 18); dan

(iv)

konsekuensi hilangnya pengendalian atas entitas anak selama periode pelaporan
(paragraf 19).

Ketika laporan keuangan entitas anak yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian
adalah pada tanggal atau untuk periode yang berbeda dari tanggal dan periode laporan keuangan konsolidasian
tersebut (lihat PSAK i110 paragraf B92 dan B93), entitas mengungkapkan:

(a)

tanggal akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak; dan

(b)

alasan untuk menggunakan tanggal atau periode yang berbeda.

Kepentingan yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali dalam
aktivitas dan arus kas kelompok usaha
12

6

Entitas mengungkapkan untuk setiap entitas anaknya yang memiliki kepentingan nonpengendali yang
bersifat material terhadap entitas pelapor:
(a)

nama entitas anak.

(b)

lokasi utama kegiatan usaha (dan negara tempat pendirian jika berbeda dari lokasi utama kegiatan
usaha) entitas anak.

(c)

proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali.

(d)

proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali, jika berbeda dari proporsi bagian
kepemilikan yang dimiliki.

(e)

laba atau rugi yang dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali dari entitas anak selama
periode pelaporan.

(f)

akumulasi kepentingan nonpengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan

(g)

ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak (lihat paragraf B10).
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Sifat dan cakupan pembatasan signifikan
13

Entitas mengungkapkan:

(a)

pembatasan signifikan (contohnya pembatasan undang-undang, kontraktual, dan regulatori) atas
kemampuannya untuk mengakses atau menggunakan aset dan menyelesaikan liabilitas kelompok
usaha, seperti:

(i)

pembatasan signifikan yang membatasi kemampuan entitas induk atau entitas anaknya
untuk mengalihkan kas atau aset lain kepada (atau dari) entitas lain dalam kelompok usaha
tersebut.

(ii)

jaminan atau persyaratan lain yang dapat membatasi pembagian dividen dan distribusi
modal lain yang dibayar atau pinjaman dan uang muka yang dibuat atau dibayar kembali,
kepada (atau dari) entitas lain dalam kelompok usaha tersebut.

(b)

sifat dan cakupan yang mana hak protektif kepentingan nonpengendali dapat membatasi
kemampuan entitas secara signifikan untuk mengakses atau menggunakan aset dan menyelesaikan
liabilitas kelompok usaha (seperti ketika entitas induk diwajibkan untuk menyelesaikan liabilitas
entitas anak sebelum menyelesaikan liabilitasnya sendiri, atau persetujuan dari kepentingan
nonpengendali disyaratkan baik untuk mengakses aset atau untuk menyelesaikan liabilitas entitas
anak).

(c)

jumlah tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian atas aset dan liabilitas yang terkena
pembatasan tersebut.

Sifat risiko yang terkait dengan kepentingan entitas dalam entitas
terstruktur yang dikonsolidasi
14

Entitas mengungkapkan persyaratan dari pengaturan kontraktual apapun yang dapat mensyaratkan entitas induk
atau entitas anaknya untuk memberikan dukungan keuangan kepada entitas terstruktur yang dikonsolidasi,
termasuk peristiwa atau keadaan yang dapat mengekspos entitas pelapor terhadap kerugian (contohnya,
pengaturan likuiditas atau pemicu peringkat kredit terkait dengan kewajiban untuk membeli aset entitas
terstruktur atau memberikan dukungan keuangan).

15

Jika selama periode pelaporan entitas induk atau entitas anaknya, walaupun tidak memiliki kewajiban
kontraktual untuk melakukannya, telah memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada entitas
terstruktur yang dikonsolidasi (contohnya pembelian aset atau instrumen yang diterbitkan oleh entitas
terstruktur), maka entitas mengungkapkan:
(a)

jenis dan jumlah dukungan yang diberikan, termasuk situasi di mana entitas induk atau entitas
anaknya membantu entitas terstruktur dalam mendapatkan dukungan keuangan; dan

(b)

alasan untuk memberikan dukungan.

16

Jika selama periode pelaporan entitas induk atau entitas anaknya, walaupun tidak memiliki kewajiban
kontraktual untuk melakukannya, telah memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain untuk entitas
terstruktur yang tidak dikonsolidasi sebelumnya, dan pemberian dukungan tersebut mengakibatkan entitas
mengendalikan entitas terstruktur, maka entitas mengungkapkan penjelasan faktor relevan dalam mencapai
keputusan tersebut.

17

Entitas mengungkapkan intensi kini apapun untuk memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada
entitas terstruktur yang dikonsolidasi, termasuk intensi untuk membantu entitas terstruktur dalam
mendapatkan dukungan keuangan.

Konsekuensi perubahan bagian kepemilikan entitas induk dalam
entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian
18

Entitas menyajikan skedul yang menunjukkan dampak terhadap ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik
entitas induk atas perubahan apapun dalam bagian kepemilikannya dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan
hilangnya pengendalian.
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Konsekuensi hilangnya pengendalian atas entitas anak selama
periode pelaporan
19

Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian, jika ada, yang dihitung sesuai dengan PSAK i110
paragraf 25, dan:
(a)

porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan untuk mengukur setiap investasi
yang tersisa dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas anak pada nilai wajarnya pada
tanggal ketika hilangnya pengendalian; dan

(b)

pos dalam laba atau rugi di mana keuntungan atau kerugian diakui (jika tidak disajikan secara
terpisah).

Kepentingan dalam entitas anak yang tidak dikonsolidasi (entitas
investasi)
19A

Entitas investasi yang, sesuai dengan PSAK i110, disyaratkan untuk menerapkan pengecualian terhadap
konsolidasi dan sebaliknya mencatat investasinya dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi
mengungkapkan fakta tersebut.

19B

Untuk setiap entitas anak yang tidak dikonsolidasi, entitas investasi mengungkapkan:
(a)

nama entitas anak;

(b)

lokasi utama kegiatan usaha (dan negara tempat pendirian jika berbeda dari lokasi utama kegiatan
usaha) entitas anak; dan

(c)

proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh entitas investasi dan, jika berbeda, proporsi hak suara
yang dimiliki.

19C

Jika entitas investasi adalah entitas induk dari entitas investasi lain, maka entitas induk juga memberikan
pengungkapan dalam 19B(a)–(c) untuk investasi yang dikendalikan oleh entitas anak yang merupakan
entitas investasi. Pengungkapan dapat diberikan dengan memasukkan ke dalam laporan keuangan entitas
induk, laporan keuangan entitas anak yang berisi informasi di atas.

19D

Entitas investasi mengungkapkan:

19E

(a)

sifat dan cakupan pembatasan signifikan apapun (contohnya, akibat dari pengaturan pinjaman,
persyaratan regulatori, atau pengaturan kontraktual) atas kemampuan entitas anak yang tidak
dikonsolidasi untuk mengalihkan dana kepada entitas investasi dalam bentuk dividen kas atau
untuk membayar kembali pinjaman atau uang muka yang diberikan oleh entitas investasi kepada
entitas anak yang tidak dikonsolidasi; dan

(b)

komitmen atau intensi kini apapun untuk memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada
entitas anak yang tidak dikonsolidasi, termasuk komitmen atau intensi untuk membantu entitas anak
dalam memperoleh dukungan keuangan.

Jika selama periode pelaporan, entitas investasi atau entitas anaknya, walaupun tidak memiliki kewajiban
kontraktual untuk melakukannya, telah memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada entitas
anak yang tidak dikonsolidasi (contohnya, pembelian aset entitas anak atau instrumen yang diterbitkan oleh
entitas anak atau membantu entitas anak dalam memperoleh dukungan keuangan), maka entitas
mengungkapkan:

(a)

jenis dan jumlah dukungan yang diberikan kepada setiap entitas anak yang tidak dikonsolidasi;
dan

(b)

alasan untuk memberikan dukungan.

19F

Entitas investasi mengungkapkan persyaratan pengaturan kontraktual apapun yang dapat mensyaratkan entitas
atau entitas anaknya yang tidak dikonsolidasi untuk memberikan dukungan keuangan kepada entitas terstruktur
yang dikendalikan dan tidak dikonsolidasi termasuk peristiwa atau keadaan yang dapat mengekspos entitas
pelapor terhadap kerugian (contohnya pengaturan likuiditas atau pemicu peringkat kredit terkait dengan
kewajiban untuk membeli aset entitas terstruktur atau memberikan dukungan keuangan).

19G

Jika selama periode pelaporan entitas investasi atau entitas anaknya yang tidak dikonsolidasi, walaupun tidak
memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukannya, telah memberikan dukungan keuangan atau dukungan
lain kepada entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi dan yang tidak dikendalikan oleh entitas investasi, dan
jika pemberian dukungan mengakibatkan entitas investasi mengendalikan entitas terstruktur, maka entitas
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investasi mengungkapkan penjelasan faktor relevan dalam mencapai keputusan untuk memberikan dukungan
tersebut.

Kepentingan dalam pengaturan bersama dan entitas asosiasi
20

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk
mengevaluasi:

(a)

(b)

sifat, cakupan, dan dampak keuangan dari kepentingannya dalam pengaturan bersama dan
entitas asosiasi, termasuk sifat dan dampak hubungan kontraktualnya dengan investor lain
yang memiliki pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas pengaturan bersama
dan entitas asosiasi (paragraf 21 dan 22); dan
sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam ventura bersama dan
entitas asosiasi (paragraf 23).

Sifat, cakupan, dan dampak keuangan dari kepentingan entitas
dalam pengaturan bersama dan entitas asosiasi
21

Entitas mengungkapkan:
(a)

(b)

(c)

untuk setiap pengaturan bersama dan entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor:
(i)

nama pengaturan bersama atau entitas asosiasi.

(ii)

sifat hubungan entitas dengan pengaturan bersama atau entitas asosiasi (sebagai contoh,
dengan menggambarkan sifat aktivitas pengaturan bersama atau entitas asosiasi dan
apakah mereka strategis terhadap aktivitas entitas).

(iii)

lokasi utama kegiatan usaha (dan negara tempat pendirian, jika dapat diterapkan dan
berbeda dari lokasi utama kegiatan usaha) pengaturan bersama atau entitas asosiasi.

(iv)

proporsi bagian kepentingan atau penyertaan modal yang dimiliki oleh entitas dan, jika
berbeda, proporsi hak suara yang dimiliki (jika dapat diterapkan).

untuk setiap ventura bersama dan entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor:
(i)

apakah investasi dalam ventura bersama atau entitas asosiasi diukur dengan
menggunakan metode ekuitas atau pada nilai wajar.

(ii)

ringkasan informasi keuangan mengenai ventura bersama atau entitas asosiasi
sebagaimana dijelaskan dalam paragraf B12 dan B13.

(iii)

jika ventura bersama atau entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas,
nilai wajar investasi dalam ventura bersama atau entitas asosiasi, jika terdapat harga pasar
kuotasian untuk investasi tersebut.

informasi keuangan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf B16 tentang investasi entitas dalam
ventura bersama dan entitas asosiasi yang jumlahnya tidak material secara individual:
(i)

secara agregat untuk seluruh ventura bersama yang tidak material secara individual, dan
terpisah dari,

(ii)

secara agregat untuk seluruh entitas asosiasi yang tidak material secara individual.

21A

Entitas investasi tidak perlu memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 21(b)–21(c).

22

Entitas juga mengungkapkan:
(a)

sifat dan cakupan pembatasan signifikan apapun (contohnya akibat dari pengaturan pinjaman,
persyaratan regulatori atau pengaturan kontraktual antara investor dengan pengendalian bersama
atau pengaruh signifikan atas ventura bersama atau entitas asosiasi) atas kemampuan ventura
bersama atau entitas asosiasi untuk mengalihkan dana kepada entitas dalam bentuk dividen tunai,
atau untuk melunasi pinjaman atau uang muka entitas.

(b)

ketika laporan keuangan ventura bersama atau entitas asosiasi yang digunakan dalam
menerapkan metode ekuitas adalah pada tanggal atau u n t u k periode yang berbeda dengan
tanggal atau periode laporan keuangan entitas:
(i)

tanggal akhir periode pelaporan laporan keuangan ventura bersama atau entitas
asosiasi; dan
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(ii)
(c)

alasan menggunakan tanggal atau periode yang berbeda.

bagian kerugian yang belum diakui dari ventura bersama atau entitas asosiasi, baik untuk periode
pelaporan dan secara kumulatif, jika entitas menghentikan pengakuan bagian kerugiannya dari
ventura bersama atau entitas asosiasi ketika menerapkan metode ekuitas.

Risiko terkait dengan kepentingan entitas dalam ventura bersama
dan entitas asosiasi
23

Entitas mengungkapkan:

(a)

komitmen yang dimiliki entitas terkait dengan ventura bersamanya secara terpisah dari jumlah
komitmen lain sebagaimana ditentukan dalam paragraf B18–B20.

(b)

sesuai dengan PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi, kecuali
probabilitas terjadinya kerugian sangat kecil, liabilitas kontingensi yang terjadi terkait dengan
kepentingannya dalam ventura bersama atau entitas asosiasi (termasuk bagiannya atas liabilitas
kontingensi yang terjadi secara bersamaan dengan investor lain yang memiliki pengendalian
bersama atau pengaruh signifikan atas ventura bersama atau entitas asosiasi), secara terpisah
dari jumlah liabilitas kontingensi lain.

Kepentingan dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi
24

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangannya:

(a)

untuk memahami sifat dan cakupan dari kepentingannya dalam entitas terstruktur yang
tidak dikonsolidasi (paragraf 26–28); dan

(b)

untuk mengevaluasi sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingannya
dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi (paragraf 29–31).

25

Informasi yang disyaratkan oleh paragraf 24(b) mencakup informasi mengenai ekposur entitas terhadap risiko
dari keterlibatan yang dimiliki dengan entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi dalam periode sebelumnya
(contohnya menjadi sponsor entitas terstruktur), bahkan jika entitas tidak lagi memiliki keterlibatan
kontraktual apapun dengan entitas terstruktur pada tanggal pelaporan.

25A

Entitas investasi tidak perlu memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 24 untuk entitas
terstruktur yang tidak dikonsolidasi yang dikendalikannya dan oleh karena itu, entitas investasi menyajikan
pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 19A–19G.

Sifat kepentingan
26

Entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan ku ant it at if mengenai kepentingannya dalam entitas
terstruktur yang tidak dikonsolidasi, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, sifat, tujuan, ukuran dan
aktivitas entitas terstruktur tersebut, dan bagaimana entitas terstruktur t er s eb u t didanai.

27

Jika entitas menjadi sponsor entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi dan entitas tidak memberikan
informasi yang disyaratkan dalam paragraf 29 (contohnya, karena entitas tersebut tidak memiliki kepentingan
dalam entitas terstruktur pada tanggal pelaporan), maka entitas mengungkapkan:

28

(a)

bagaimana entitas menentukan entitas terstruktur mana yang telah disponsori entitas;

(b)

penghasilan dari entitas terstruktur tersebut selama periode pelaporan, termasuk gambaran jenis
penghasilan yang disajikan; dan

(c)

jumlah tercatat (pada waktu pengalihan) dari seluruh aset yang dialihkan kepada entitas
terstruktur selama periode pelaporan.

Entitas menyajikan informasi dalam paragraf 27(b) dan (c) dalam format tabel, kecuali terdapat format
lain yang lebih sesuai, dan mengklasifikasikan aktivitas yang disponsorinya ke dalam kategori yang relevan
(lihat paragraf B2–B6).

Sifat risiko
29

10

Entitas mengungkapkan dalam format tabel, kecuali terdapat format lain yang lebih sesuai, ringkasan
dari:

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i112

30

31

(a)

jumlah tercatat aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan entitas yang terkait dengan
kepentingannya dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi.

(b)

pos dalam laporan posisi keuangan di mana aset dan liabilitas tersebut diakui.

(c)

jumlah yang paling merepresentasikan eksposur maksimal entitas terhadap kerugian dari
kepentingannya dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi, termasuk bagaimana
penentuan eksposur maksimal terhadap kerugian. Jika entitas tidak dapat menentukan jumlah
eksposur maksimal terhadap kerugian dari kepentingannya dalam entitas terstruktur yang tidak
dikonsolidasi, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan alasannya.

(d)

perbandingan jumlah tercatat aset dan liabilitas entitas yang terkait dengan kepentingannya dalam
entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi dan eksposur maksimal entitas terhadap kerugian dari
entitas tersebut.

Jika selama periode pelaporan entitas, walaupun tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk
melakukannya, telah memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain untuk entitas terstruktur yang tidak
dikonsolidasi yang sebelumnya entitas pernah atau saat ini memiliki kepentingan di dalamnya (sebagai
contoh, pembelian aset atau instrumen yang diterbitkan oleh entitas terstruktur), maka entitas
mengungkapkan:
(a)

jenis dan jumlah dukungan yang diberikan, termasuk situasi saat entitas membantu entitas
terstruktur dalam mendapatkan dukungan keuangan; dan

(b)

alasan untuk memberikan dukungan tersebut.

Entitas mengungkapkan intensi kini untuk memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada entitas
terstruktur yang tidak dikonsolidasi, termasuk intensi untuk membantu entitas terstruktur dalam mendapatkan
dukungan keuangan.
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Lampiran A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i112.
penghasilan dari entitas
terstruktur

kepentingan dalam entitas
lain

Untuk tujuan Pernyataan ini, penghasilan dari entitas terstruktur mencakup, tetapi
tidak terbatas pada, imbalan berulang dan tidak berulang, bunga, dividen, keuntungan
atau kerugian dari pengukuran kembali atau penghentian pengakuan kepentingan
dalam entitas terstruktur dan keuntungan atau kerugian dari pengalihan aset dan
liabilitas kepada entitas terstruktur.
Untuk tujuan Pernyataan ini, kepentingan dalam entitas lain mengacu pada
keterlibatan kontraktual dan nonkontraktual yang mengekspos entitas terhadap
variabilitas imbal hasil dari kinerja entitas lain. Kepentingan dalam entitas lain dapat
dibuktikan dengan, tetapi tidak terbatas pada, kepemilikan instrumen ekuitas atau
instrumen utang sebagaimana bentuk keterlibatan lainnya seperti penyediaan dana,
dukungan likuiditas, peningkatan kualitas kredit dan jaminan. Hal tersebut mencakup
cara entitas memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atau pengaruh
signifikan atas entitas lain. Entitas tidak serta merta memiliki kepentingan dalam
entitas lain semata-mata hanya karena hubungan pemasok pelanggan yang khusus.
Paragraf B7-B9 menjelaskan informasi lebih lanjut mengenai kepentingan dalam
entitas lainnya.
PSAK i110 paragraf B55–B57 menjelaskan variabilitas imbal hasil.

entitas terstruktur

Entitas yang telah didesain sehingga hak suara atau hak serupa bukan merupakan
faktor dominan dalam memutuskan siapa yang mengendalikan entitas, seperti ketika
hak suara apapun hanya terkait dengan tugas administrasi, dan aktivitas relevan
diarahkan melalui pengaturan kontraktual.
Paragraf B22-B24 menjelaskan informasi lebih lanjut mengenai entitas terstruktur.

Istilah berikut didefinisikan dalam PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2011), PSAK i228 (yang diamendemen pada
tahun 2011), PSAK i110 dan PSAK i111 Pengaturan Bersama dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan arti yang
ditentukan dalam PSAK tersebut:
•

entitas asosiasi

•

laporan keuangan konsolidasian

•

pengendalian atas entitas

•

metode ekuitas

•

kelompok usaha

•

entitas investasi

•

pengaturan bersama

•

pengendalian bersama

•

operasi bersama

•

ventura bersama

•

kepentingan nonpengendali

•

entitas induk

•

hak protektif

•

aktivitas relevan

•

laporan keuangan tersendiri

•

kendaraan terpisah

•

pengaruh signifikan

•

entitas anak.

12

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i112

Lampiran B
Pedoman Penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i112. Lampiran ini menjelaskan penerapan paragraf
1-31 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari PSAK i112.
B1

Contoh dalam lampiran ini menggambarkan situasi hipotetis. Walaupun beberapa aspek dari contoh mungkin
terjadi dalam pola fakta aktual, seluruh fakta dan keadaan relevan dari pola fakta tertentu perlu dievaluasi ketika
menerapkan PSAK i112.

Agregasi (paragraf 4)
B2

Entitas memutuskan, sesuai dengan keadaannya, berapa banyak rincian yang diberikan untuk memenuhi
kebutuhan informasi pengguna, berapa banyak penekanan yang diberikan pada aspek yang berbeda dari
persyaratan dan bagaimana mengagregasikan informasi tersebut. Diperlukan keseimbangan antara laporan
keuangan dengan rincian yang berlebihan yang mungkin tidak membantu pengguna laporan keuangan dan
mengaburkan informasi akibat terlalu banyaknya pengagregasian.

B3

Entitas dapat mengagregasikan pengungkapan yang disyaratkan oleh Pernyataan ini untuk kepentingan dalam
entitas yang serupa jika pengagregasian konsisten dengan tujuan pengungkapan dan persyaratan dalam
paragraf B4, dan tidak mengaburkan informasi yang diberikan. Entitas mengungkapkan bagaimana entitas
telah mengagregasikan kepentingannya dalam entitas yang serupa.

B4

Entitas menyajikan informasi secara terpisah untuk kepentingan dalam:
(a)

entitas anak;

(b)

ventura bersama;

(c)

operasi bersama;

(d)

entitas asosiasi; dan

(e)

entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi.

B5

Dalam menentukan apakah akan mengagregasikan informasi, entitas mempertimbangkan informasi
kuantitatif dan kualitatif mengenai karakteristik risiko dan imbal hasil yang berbeda dari setiap entitas yang
dipertimbangkan untuk diagregasikan dan signifikansi setiap entitas tersebut terhadap entitas pelapor. Entitas
menyajikan pengungkapan dalam cara yang dapat menjelaskan kepada pengguna laporan keuangan mengenai
sifat dan cakupan kepentingannya dalam entitas lain tersebut.

B6

Contoh level pengagregasian dalam kelas entitas yang ditetapkan dalam paragraf B4 yang mungkin sesuai
adalah:
(a)

sifat aktivitas (contohnya, entitas penelitian dan pengembangan, entitas sekuritisasi kartu kredit
secara revolving);

(b)

klasifikasi industri;

(c)

geografi (contohnya, negara atau wilayah).

Kepentingan dalam entitas lain
B7

Kepentingan dalam entitas lain mengacu pada keterlibatan kontraktual dan nonkontraktual yang mengekspos
entitas pelapor terhadap variabilitas imbal hasil dari kinerja entitas lain. Pertimbangan atas tujuan dan desain
entitas lain tersebut dapat membantu entitas pelapor ketika menilai apakah entitas memiliki kepentingan dalam
entitas lain tersebut dan, oleh karena itu, apakah entitas disyaratkan untuk memberikan pengungkapan sesuai
dengan Pernyataan ini. Penilaian tersebut mencakup pertimbangan risiko bahwa entitas lain didesain untuk
diciptakan dan risiko entitas lain tersebut didesain untuk diteruskan kepada entitas pelapor dan pihak lain.

B8

Entitas pelapor secara khusus terekspos terhadap variabilitas imbal hasil dari kinerja entitas lain dengan
memiliki instrumen (seperti instrumen ekuitas atau utang yang diterbitkan oleh entitas lain tersebut) atau
memiliki keterlibatan lain yang menyerap variabilitas. Sebagai contoh, diasumsikan entitas terstruktur
memiliki portofolio pinjaman. Entitas terstruktur memperoleh swap kredit gagal bayar (Credit Default Swap
(CDS)) dari entitas lain (entitas pelapor) untuk melindungi entitas terstruktur tersebut dari gagal bayar
pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Entitas pelapor memiliki keterlibatan yang mengekspos entitas
pelapor terhadap variabilitas imbal hasil dari kinerja entitas terstruktur karena CDS menyerap variabilitas imbal
hasil entitas terstruktur.
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B9

Beberapa instrumen didesain untuk mengalihkan risiko dari entitas pelapor kepada entitas lain. Instrumen tersebut
menciptakan variabilitas imbal hasil untuk entitas lain tetapi tidak secara khusus mengekspos entitas pelapor
terhadap variabilitas imbal hasil dari kinerja entitas lain. Sebagai contoh, diasumsikan entitas terstruktur didirikan
untuk memberikan peluang investasi kepada investor yang berharap memiliki eksposur terhadap risiko kredit
entitas Z (entitas Z tidak berelasi dengan pihak manapun yang terlibat dalam pengaturan). Entitas terstruktur
memperoleh pendanaan dengan menerbitkan surat utang yang terkait dengan risiko kredit entitas Z (creditlinked notes) kepada para investor dan menggunakan dana hasil penerbitan tersebut untuk berinvestasi dalam
portofolio aset keuangan yang bebas risiko. Entitas terstruktur memperoleh eksposur terhadap risiko kredit
entitas Z dengan melakukan CDS dengan pihak lawan swap. CDS meneruskan risiko kredit entitas Z kepada
entitas terstruktur dengan imbalan yang dibayarkan oleh pihak lawan swap. Investor dalam entitas terstruktur
menerima imbal hasil lebih tinggi yang mencerminkan imbal hasil entitas terstuktur dari portofolio asetnya dan
imbalan CDS. Pihak lawan swap tidak memiliki keterlibatan dengan entitas terstruktur yang mengekspos pihak
lawan swap terhadap variabilitas imbal hasil dari kinerja entitas terstruktur karena CDS mengalihkan
variabilitas kepada entitas terstruktur dan bukan menyerap variabilitas imbal hasil dari entitas terstruktur.

Ringkasan informasi keuangan entitas anak, ventura bersama, dan
entitas asosiasi (paragraf 12 dan 21)
B10

Untuk setiap entitas anak yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material terhadap entitas pelapor,
entitas anak mengungkapkan;
(a)

dividen yang dibayarkan kepada kepentingan nonpengendali.

(b)

ringkasan informasi keuangan mengenai aset, liabilitas, laba rugi, dan arus kas entitas anak yang
memungkinkan pengguna untuk memahami kepentingan yang dimiliki kepentingan nonpengendali
dalam aktivitas dan arus kas kelompok usaha. Informasi tersebut dapat mencakup tetapi tidak
terbatas pada, sebagai contoh, aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas
jangka panjang, pendapatan, laba atau rugi, dan total penghasilan komprehensif.

B11

Ringkasan informasi keuangan yang disyaratkan oleh paragraf B10(b) merupakan jumlah sebelum eliminasi
antar perusahaan.

B12

Untuk setiap ventura bersama dan entitas asosiasi yang material terhadap entitas pelapor, entitas
mengungkapkan:

B13

14

(a)

dividen yang diterima dari ventura bersama atau entitas asosiasi.

(b)

ringkasan informasi keuangan ventura bersama dan entitas asosiasi (lihat paragraf B14 dan B15)
mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
(i)

aset lancar.

(ii)

aset tidak lancar.

(iii)

liabilitas jangka pendek.

(iv)

liabilitas jangka panjang.

(v)

pendapatan.

(vi)

laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan.

(vii)

laba atau rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan.

(viii)

penghasilan komprehensif lain.

(ix)

total penghasilan komprehensif.

Sebagai tambahan atas ringkasan informasi keuangan yang disyaratkan oleh paragraf B12, entitas
mengungkapkan untuk setiap ventura bersama yang material terhadap entitas pelapor, jumlah dari:
(a)

kas dan setara kas yang termasuk dalam paragraf B12(b)(i).

(b)

liabilitas keuangan jangka pendek (tidak termasuk utang usaha dan utang lain dan provisi) yang
tercakup dalam paragraf B12(b)(iii).

(c)

liabilitas keuangan jangka panjang (tidak termasuk utang usaha dan utang lain dan provisi) yang
tercakup dalam paragraf B12(b)(iv).

(d)

depresiasi dan amortisasi.

(e)

penghasilan bunga.

(f)

beban bunga.
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(g)
B14

B15

beban atau penghasilan pajak penghasilan.

Ringkasan informasi keuangan yang disajikan sesuai dengan paragraf B12 dan B13 adalah jumlah yang
disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK-I dari ventura bersama atau entitas asosiasi (dan bukan
bagian entitas atas jumlah tersebut). Jika entitas mencatat kepentingannya dalam ventura bersama atau entitas
asosiasi menggunakan metode ekuitas:

(a)

jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan keuangan berdasarkan SAK-I dari ventura bersama
atau entitas asosiasi disesuaikan untuk mencerminkan penyesuaian yang dibuat oleh entitas ketika
menggunakan metode ekuitas, seperti penyesuaian nilai wajar yang dibuat pada saat akuisisi dan
penyesuaian untuk perbedaan kebijakan akuntansi.

(b)

entitas memberikan rekonsiliasi atas ringkasan informasi keuangan yang disajikan ke jumlah
tercatat atas kepentingannya dalam ventura bersama atau entitas asosiasi.

Entitas dapat menyajikan ringkasan informasi keuangan yang disyaratkan oleh paragraf B12 dan B13
berdasarkan laporan keuangan ventura bersama atau entitas asosiasi jika:

(a)

entitas mengukur kepentingannya dalam ventura bersama atau entitas asosiasi pada nilai wajar
sesuai PSAK i228 (yang diamendemen pada tahun 2011); dan

(b)

ventura bersama atau entitas asosiasi tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-I, dan
penyusunan atas dasar tersebut akan tidak praktis atau menyebabkan biaya yang berlebihan.

Dalam kasus demikian, entitas mengungkapkan dasar penyusunan ringkasan informasi keuangan.
B16

Entitas mengungkapkan, secara agregat, jumlah tercatat atas kepentingannya dalam seluruh ventura bersama
atau entitas asosiasi yang secara individual tidak material yang dicatat menggunakan metode ekuitas. Entitas
juga mengungkapkan secara terpisah jumlah agregat bagian entitas dalam ventura bersama atau entitas
asosiasi atas:

(a)

laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan.

(b)

laba atau rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan.

(c)

penghasilan komprehensif lain.

(d)

total penghasilan komprehensif.

Entitas memberikan pengungkapan secara terpisah untuk ventura bersama dan entitas asosiasi.
B17

Ketika kepentingan entitas dalam entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi (atau porsi kepentingannya
dalam ventura bersama atau entitas asosiasi) diklasifikasikan (atau termasuk dalam kelompok lepasan yang
diklasifikasikan) sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK i105, entitas tidak disyaratkan untuk
mengungkapkan ringkasan informasi keuangan untuk entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi
tersebut sesuai dengan paragraf B10–B16.

Komitmen untuk ventura bersama (paragraf 23(a))
B18

Entitas mengungkapkan total komitmen yang dibuat tetapi tidak diakui pada tanggal pelaporan (termasuk
bagiannya atas komitmen yang dibuat secara bersama-sama dengan investor lain dengan pengendalian bersama
atas ventura bersama) terkait dengan kepentingannya dalam ventura bersama. Komitmen merupakan sesuatu
yang dapat menimbulkan keluarnya arus kas atau sumber daya lain di masa depan.

B19

Komitmen yang tidak diakui yang dapat menimbulkan arus keluar kas atau sumber daya lain di masa depan
mencakup:

(a)

komitmen yang tidak diakui untuk kontribusi pendanaan atau sumber daya sebagai akibat
dari hal berikut ini, sebagai contoh:
(i)

perjanjian pembentukan atau akuisisi ventura bersama (yang, sebagai contoh,
mensyaratkan entitas untuk mengontribusikan dana selama periode tertentu).

(ii)

proyek padat modal yang dilaksanakan oleh ventura bersama.

(iii)

kewajiban pembelian tanpa syarat, mencakup pengadaan peralatan, persediaan atau jasa
yang entitas berkomitmen untuk membeli dari ventura bersama atau atas nama ventura
bersama.

(iv)

komitmen yang tidak diakui untuk memberikan pinjaman atau dukungan keuangan lain
kepada ventura bersama.
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(b)

B20

(v)

komitmen yang tidak diakui untuk mengontribusikan sumber daya kepada ventura
bersama, seperti aset atau jasa.

(vi)

komitmen lain yang tidak diakui yang tidak dapat dibatalkan terkait dengan ventura
bersama.

komitmen yang tidak diakui untuk memperoleh bagian kepemilikan pihak lain (atau porsi dari
bagian kepemilikan tersebut) dalam ventura bersama jika kejadian tertentu terjadi atau tidak
terjadi di masa depan.

Persyaratan dan contoh dalam paragraf B18 dan B19 mengilustrasikan beberapa jenis pengungkapan yang
disyaratkan oleh PSAK i224 Pengungkapan Pihak Berelasi paragraf 18.

Kepentingan dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi (paragraf
24-31)
Entitas terstruktur
B21

Entitas terstruktur adalah entitas yang telah didesain sehingga hak suara atau hak serupa bukan merupakan
faktor dominan dalam menentukan siapa yang mengendalikan entitas, seperti ketika hak suara apapun hanya
terkait dengan tugas administrasi, dan aktivitas relevan diarahkan melalui pengaturan kontraktual.

B22

Entitas terstruktur seringkali memiliki beberapa atau seluruh fitur atau atribut berikut ini:

B23

B24

(a)

aktivitas yang dibatasi.

(b)

tujuan yang sempit dan terdefinisi dengan baik, seperti untuk mendapatkan sewa dengan tarif
pajak yang efisien, menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan, memberikan sumber
modal atau pendanaan untuk entitas, atau menyediakan peluang investasi untuk investor dengan
meneruskan risiko dan manfaat terkait dengan aset dari entitas terstruktur kepada investor.

(c)

ketidakcukupan ekuitas yang memungkinkan entitas terstruktur membiayai aktivitasnya tanpa
dukungan keuangan subordinasi.

(d)

pembiayaan dalam bentuk beberapa instrumen yang terkait secara kontraktual dengan investor
yang menciptakan konsentrasi risiko kredit atau risiko lain (bagian dari pembiayaan).

Contoh entitas yang dianggap sebagai entitas terstruktur mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
(a)

kendaraan sekuritisasi.

(b)

pembiayaan beragun aset.

(c)

beberapa dana investasi.

Entitas yang dikendalikan oleh hak suara tidak dengan sendirinya merupakan entitas terstruktur, sebagai
contoh, hanya karena entitas menerima p endanaan dari pihak ketiga setelah restrukturisasi.

Sifat risiko dari kepentingan dalam entitas terstruktur yang tidak
dikonsolidasi (paragraf 29–31)
B25

Sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan oleh paragraf 29-31, entitas mengungkapkan informasi
tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 24(b).

B26

Contoh informasi tambahan yang, bergantung pada keadaan, dapat relevan terhadap penilaian risiko yang
mengekspos entitas ketika entitas tersebut memiliki kepentingan dalam entitas terstruktur yang tidak
dikonsolidasi yaitu:
(a)

16

persyaratan pengaturan yang dapat mensyaratkan entitas untuk memberikan dukungan keuangan
kepada entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi (contohnya, pengaturan likuiditas atau pemicu
peringkat kredit yang terkait dengan kewajiban untuk membeli aset entitas terstruktur atau
memberikan dukungan keuangan), termasuk:
(i)

deskripsi peristiwa atau keadaan yang dapat mengekspos entitas pelapor terhadap
kerugian.

(ii)

apakah terdapat persyaratan apapun yang akan membatasi kewajiban.

(iii)

apakah terdapat pihak lain yang memberikan dukungan keuangan dan, jika demikian,
bagaimana peringkat kewajiban entitas pelapor terhadap kewajiban pihak lain tersebut.

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i112
(b)

kerugian yang ditanggung entitas selama periode pelaporan terkait dengan kepentingannya dalam
entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi.

(c)

jenis penghasilan yang diterima entitas selama periode pelaporan dari kepentingannya dalam
entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi.

(d)

apakah entitas disyaratkan untuk menyerap kerugian entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi
sebelum pihak lain, batas maksimum kerugian tersebut untuk entitas, dan (jika relevan) peringkat
dan jumlah kerugian potensial yang ditanggung oleh para pihak yang memiliki peringkat
kepentingan lebih rendah daripada kepentingan entitas dalam entitas terstruktur yang tidak
dikonsolidasi

(e)

informasi mengenai pengaturan likuiditas, jaminan atau komitmen lain dengan pihak ketiga yang
dapat memengaruhi nilai wajar atau risiko kepentingan entitas dalam entitas terstruktur yang tidak
dikonsolidasi.

(f)

kesulitan yang dihadapi oleh entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi dalam pendanaan
aktivitasnya selama periode pelaporan.

(g)

dalam kaitan dengan pendanaan entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi, bentuk dari
pendanaan (contohnya, surat berharga komersial (commercial paper) atau surat utang jangka
menengah) dan rata-rata tertimbang umur pendanaan tersebut. Informasi tersebut dapat mencakup
analisis jatuh tempo aset dan pendanaan entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi jika entitas
terstruktur memiliki aset dengan umur lebih panjang yang didanai oleh pendanaan dengan umur
lebih pendek.
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Lampiran C
Tanggal efektif dan transisi
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i112 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama
dengan bagian lain dari PSAK i112.

Tanggal efektif dan transisi
C1

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2013. Penerapan lebih dini diperkenankan.

C1A

Laporan Keuangan Konsolidasian, Pengaturan Bersama, dan Pengungkapan Kepentingan dalam
Entitas Lain: Pedoman Transisi (Amendemen PSAK i110, PSAK i111, dan PSAK i112), terbit pada
bulan Juni 2012, menambahkan paragraf C2A-C2B. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013. Jika entitas menerapkan
PSAK i112 untuk periode yang lebih dini, maka entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
yang lebih dini tersebut.

C1B

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112, dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober
2012, mengamendemen paragraf 2 dan Lampiran A, dan menambahkan paragraf 9A-9B, 19A-19G, 21A
dan 25A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2014. Adopsi lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan menerapkan seluruh amendemen
yang termasuk dalam Entitas Investasi pada saat yang bersamaan.

C1C

Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112, dan
PSAK i228), terbit pada bulan Desember 2014, mengamendemen paragraf 6. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

C1D

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2014–2016, terbit pada bulan Desember 2016, menambahkan
paragraf 5A dan mengamendemen paragraf B17. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara
retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017.

C2

Entitas dianjurkan untuk memberikan informasi yang disyaratkan oleh Pernyataan ini lebih dini daripada
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013. Memberikan beberapa
pengungkapan yang disyaratkan oleh Pernyataan ini tidak mengharuskan entitas untuk mematuhi seluruh
persyaratan Pernyataan ini atau untuk menerapkan PSAK i110, PSAK i111, dan PSAK i227 (yang
diamendemen pada tahun 2011) dan PSAK i228 (yang diamendemen pada tahun 2011) lebih dini.

C2A

Persyaratan pengungkapan Pernyataan ini tidak perlu diterapkan untuk periode sajian apapun yang
dimulai sebelum periode tahun buku terdekat sebelum periode tahun buku pertama kali PSAK i112
ini diterapkan.

C2B

Persyaratan pengungkapan paragraf 24–31 dan pedoman yang sesuai dalam paragraf B21–B26 atas
Pernyataan ini tidak perlu diterapkan untuk setiap periode sajian yang dimulai sebelum periode tahun
buku pertama kali PSAK i112 ini diterapkan.

Referensi terhadap PSAK i109
C3

18

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini tetapi belum menerapkan PSAK i109, maka referensi ke PSAK
i109 dibaca sebagai referensi ke PSAK i239 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i113 Pengukuran Nilai Wajar (PSAK i113) terdiri dari paragraf 1–99 dan
Lampiran A-C. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak
tebal mengatur prinsip utama. Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pertama kali muncul dalam
Pernyataan ini. Definisi istilah lainnya terdapat dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional. PSAK i113
harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi
ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i113
Pengukuran Nilai Wajar
Tujuan
1

Pernyataan ini:
(a)

mendefinisikan nilai wajar (fair value);

(b)

menetapkan dalam satu Pernyataan, suatu kerangka pengukuran nilai wajar; dan

(c)

mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar.

2

Nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran yang spesifik atas suatu entitas. Untuk
beberapa aset dan liabilitas, transaksi pasar atau informasi pasar yang dapat diobservasi dapat tersedia. Untuk
aset dan liabilitas lain, hal tersebut mungkin tidak tersedia. Akan tetapi, tujuan pengukuran nilai wajar dalam
kedua kasus tersebut adalah sama – untuk mengestimasi harga di mana transaksi teratur (orderly transaction)
untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar (market participants) pada
tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar (exit price) pada tanggal pengukuran dari
perspektif pelaku pasar yang memiliki aset atau liabilitas).

3

Ketika harga aset atau liabilitas yang identik tidak dapat diobservasi, entitas mengukur nilai wajar
menggunakan teknik penilaian lain yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi
(observable inputs) yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi
(unobservable inputs). Karena nilai wajar merupakan pengukuran berbasis pasar, maka nilai wajar diukur
menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas, termasuk
asumsi mengenai risiko. Akibatnya, intensi entitas untuk memiliki aset atau untuk menyelesaikan atau
memenuhi liabilitas menjadi tidak relevan ketika mengukur nilai wajar.

4

Definisi nilai wajar berfokus pada aset dan liabilitas karena keduanya merupakan subjek utama pengukuran
akuntansi. Sebagai tambahan, Pernyataan ini diterapkan atas instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang
diukur pada nilai wajar.

Ruang lingkup
5

Pernyataan ini diterapkan ketika Pernyataan lain mensyaratkan atau memperkenankan pengukuran
nilai wajar atau pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar (dan pengukuran, seperti nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual (fair value less costs to sell), berdasarkan nilai wajar atau pengungkapan
mengenai pengukuran tersebut), kecuali sebagaimana ditentukan dalam paragraf 6 dan 7.

6

Persyaratan pengukuran dan pengungkapan dalam Pernyataan ini tidak diterapkan untuk hal sebagai berikut:

7

8

4

(a)

transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK i102 Pembayaran Berbasis
Saham;

(b)

transaksi sewa yang dicatat sesuai dengan PSAK i116 Sewa; dan

(c)

pengukuran yang memiliki beberapa kemiripan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai
wajar, seperti nilai realisasi neto (net realisable value) dalam PSAK i202 Persediaan atau nilai pakai
(value in use) dalam PSAK i236 Penurunan Nilai Aset.

Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan ini tidak disyaratkan untuk hal sebagai berikut:
(a)

aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK i219 Imbalan Pekerja;

(b)

investasi program manfaat purnakarya yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK i226
Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya; dan

(c)

aset yang jumlah terpulihkannya adalah nilai wajar dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK
i236.

Kerangka pengukuran nilai wajar yang dideskripsikan dalam Pernyataan ini berlaku untuk pengukuran awal
dan pengukuran selanjutnya, jika nilai wajar disyaratkan atau diperkenankan oleh SAK-I.
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Pengukuran
Definisi nilai wajar
9

Pernyataan ini mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset
atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara
pelaku pasar pada tanggal pengukuran

10

Paragraf B2 menjelaskan keseluruhan pendekatan pengukuran nilai wajar.

Aset atau liabilitas
11

Pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas tertentu. Oleh karena itu, ketika mengukur
nilai wajar entitas memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan
memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal
pengukuran. Karakteristik tersebut termasuk, sebagai contoh, hal sebagai berikut:
(a)

kondisi dan lokasi aset; dan

(b)

pembatasan, jika ada, atas penjualan atau penggunaan aset.

12

Dampak pengukuran yang timbul dari suatu karakteristik tertentu akan berbeda bergantung pada bagaimana
karakteristik tersebut akan diperhitungkan oleh pelaku pasar

13

Aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari salah satu hal sebagai berikut:

14

(a)

aset atau liabilitas yang berdiri sendiri (contohnya instrumen keuangan atau aset nonkeuangan); atau

(b)

sekelompok aset, sekelompok liabilitas atau sekelompok aset dan liabilitas (contohnya unit penghasil
kas atau bisnis).

Apakah aset atau liabilitas merupakan suatu aset atau liabilitas yang berdiri sendiri, sekelompok aset,
sekelompok liabilitas atau sekelompok aset dan liabilitas untuk tujuan pengakuan atau pengungkapan
bergantung pada unit akunnya (unit of account). Unit akun aset atau liabilitas ditentukan sesuai dengan SAKI yang mensyaratkan atau memperkenankan pengukuran nilai wajar, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam
Pernyataan ini.

Transaksi
15

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam transaksi
teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran
dalam kondisi pasar saat ini.

16

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan
liabilitas terjadi:
(a)

di pasar utama (principal market) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau

(b)

jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (most advantageous
market) untuk aset atau liabilitas tersebut.

17

Entitas tidak perlu melaksanakan pencarian menyeluruh atas seluruh pasar yang ada untuk mengidentifikasi
pasar utama, atau jika tidak terdapat pasar utama, pasar yang paling menguntungkan, namun entitas
memperhitungkan seluruh informasi yang sewajarnya tersedia. Jika tidak terdapat bukti yang bertentangan,
maka pasar di mana entitas umumnya melakukan transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas
tersebut dianggap sebagai pasar utama, atau jika tidak terdapat pasar utama, pasar yang paling menguntungkan.

18

Jika terdapat pasar utama untuk aset atau liabilitas, maka pengukuran nilai wajar merepresentasikan harga di
pasar tersebut (apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik
penilaian lain), bahkan jika harga di pasar yang berbeda berpotensi lebih menguntungkan pada tanggal
pengukuran.

19

Entitas harus memiliki akses ke pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal
pengukuran. Karena entitas yang berbeda (dan bisnis dalam entitas tersebut) dengan aktivitas yang berbeda
dapat memiliki akses ke pasar yang berbeda, pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) untuk aset
atau liabilitas yang sama mungkin berbeda untuk entitas yang berbeda (dan bisnis dalam entitas tersebut). Oleh
karena itu, pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) (dan juga pelaku pasar) dipertimbangkan dari
perspektif entitas, sehingga memungkinkan terdapatnya perbedaan antara entitas dengan aktivitas yang
berbeda.
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20

Meskipun entitas harus dapat mengakses pasar, entitas tidak perlu untuk dapat menjual aset atau mengalihkan
liabilitas tertentu tersebut pada tanggal pengukuran untuk dapat mengukur nilai wajar berdasarkan harga di
pasar tersebut.

21

Bahkan ketika tidak terdapat pasar yang dapat diobservasi untuk menyediakan informasi penentuan harga
mengenai penjualan aset atau pengalihan liabilitas pada tanggal pengukuran, pengukuran nilai wajar
mengasumsikan bahwa transaksi terjadi pada tanggal tersebut, dipertimbangkan dari perspektif pelaku pasar
yang memiliki aset atau liabilitas. Transaksi yang diasumsikan tersebut menjadi dasar untuk mengestimasi
harga untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas.

Pelaku pasar
22

Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan
pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar
bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

23

Dalam mengembangkan asumsi tersebut, entitas tidak perlu mengidentifikasi pelaku pasar yang spesifik.
Sebaliknya, entitas mengidentifikasi karakteristik yang membedakan pelaku pasar secara umum,
mempertimbangkan faktor yang spesifik untuk seluruh hal sebagai berikut:
(a)

aset atau liabilitas;

(b)

pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) untuk aset atau liabilitas; dan

(c)

pelaku pasar yang akan melakukan transaksi dengan entitas di pasar tersebut.

Harga
24

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama (atau pasar yang paling
menguntungkan) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas
apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik
penilaian lain.

25

Harga di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) yang digunakan untuk mengukur nilai wajar
aset atau liabilitas tidak disesuaikan dengan biaya transaksi (transaction costs). Biaya transaksi dicatat sesuai
dengan SAK-I. Biaya transaksi bukan merupakan karakteristik aset dan liabilitas; melainkan, merupakan
sesuatu yang spesifik atas suatu transaksi dan akan berbeda bergantung pada bagaimana entitas melakukan
transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut.

26

Biaya transaksi tidak termasuk biaya transpor (transport costs). Jika lokasi merupakan karakteristik aset
(sebagai contoh dalam kasus suatu komoditas), maka harga di pasar utama (atau pasar yang paling
menguntungkan) disesuaikan dengan biaya tersebut, jika ada, yang akan dikeluarkan untuk mentranspor aset
dari lokasinya saat ini ke pasar tersebut.

Penerapan pada aset nonkeuangan
Penggunaan tertinggi dan terbaik untuk aset nonkeuangan
27

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk
menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya
(highest and best use) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset
tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

28

Penggunaan tertinggi dan terbaik aset nonkeuangan memperhitungkan penggunaan aset yang secara fisik
memungkinkan (physically possible), secara hukum diperkenankan (legally permissible), dan layak secara
keuangan (financially feasible) sebagai berikut:

6

(a)

Penggunaan yang secara fisik memungkinkan, memperhitungkan karakteristik fisik aset yang akan
diperhitungkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset (contohnya lokasi atau ukuran properti).

(b)

Penggunaan yang secara hukum diperkenankan memperhitungkan adanya pembatasan hukum atas
penggunaan aset yang akan diperhitungkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset (contohnya
peraturan kawasan yang berlaku atas properti).

(c)

Penggunaan yang layak secara keuangan memperhitungkan apakah penggunaan aset yang secara
fisik memungkinkan dan secara hukum diperkenankan menghasilkan penghasilan atau arus kas yang
memadai (dengan memperhitungkan biaya untuk mengonversi aset untuk penggunaan tersebut)

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i113
untuk menghasilkan imbal hasil investasi yang disyaratkan pelaku pasar dari investasi atas aset
tersebut, dalam penggunaan tersebut.
29

Penggunaan tertinggi dan terbaik ditentukan dari perspektif pelaku pasar, bahkan jika entitas memiliki intensi
untuk penggunaan yang berbeda. Akan tetapi, penggunaan aset nonkeuangan saat ini oleh entitas dianggap
sebagai penggunaan tertinggi dan terbaiknya, kecuali pasar atau faktor lain menunjukkan bahwa penggunaan
yang berbeda oleh pelaku pasar akan memaksimalkan nilai aset tersebut.

30

Untuk melindungi posisi kompetitifnya, atau untuk alasan lain, entitas dapat memiliki intensi untuk tidak
secara aktif menggunakan aset nonkeuangan yang telah diperoleh secara aktif atau entitas dapat memiliki
intensi untuk tidak menggunakan aset berdasarkan penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Sebagai contoh, kasus
tersebut dapat terjadi untuk aset takberwujud yang diperoleh entitas, untuk digunakan secara pasif, dengan
mencegah pihak lain untuk menggunakan aset tersebut. Namun demikian, entitas mengukur nilai wajar aset
nonkeuangan dengan asumsi penggunaan tertinggi dan terbaiknya oleh pelaku pasar.

Premis penilaian untuk aset nonkeuangan
31

Penggunaan tertinggi dan terbaik aset nonkeuangan menetapkan premis penilaian (valuation premise) yang
digunakan untuk mengukur nilai wajar aset, sebagai berikut:
(a)

(b)

Penggunaan tertinggi dan terbaik aset nonkeuangan dapat memberikan nilai maksimum kepada
pelaku pasar melalui penggunaan aset tersebut dalam kombinasi dengan aset lain sebagai suatu
kelompok (sebagaimana terpasang atau terkonfigurasi untuk digunakan) atau dalam kombinasi
dengan aset dan liabilitas lain (contohnya suatu bisnis).
(i)

Jika penggunaan tertinggi dan terbaik aset adalah untuk menggunakan aset tersebut
dalam kombinasi dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain, nilai wajar aset
adalah harga yang akan diterima dari transaksi saat ini untuk menjual aset, dengan asumsi
bahwa aset tersebut akan digunakan dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain,
dan bahwa aset dan liabilitas tersebut (yaitu aset pelengkapnya dan liabilitas terkaitnya)
akan tersedia bagi pelaku pasar.

(ii)

Liabilitas yang terkait dengan aset dan aset pelengkap termasuk liabilitas yang mendanai
modal kerja, tetapi tidak termasuk liabilitas yang digunakan untuk mendanai aset selain
dari yang termasuk dalam kelompok aset tersebut.

(iii)

Asumsi mengenai penggunaan tertinggi dan terbaik aset nonkeuangan konsisten untuk
seluruh aset (dimana penggunaan tertinggi dan terbaik adalah relevan) dari kelompok
aset atau kelompok aset dan liabilitas di mana aset tersebut digunakan.

Penggunaan tertinggi dan terbaik aset nonkeuangan dapat menyediakan nilai maksimum kepada
pelaku pasar secara tersendiri. Jika penggunaan tertinggi dan terbaik aset adalah untuk digunakan
secara tersendiri, maka nilai wajar aset adalah harga yang akan diterima dalam transaksi saat ini untuk
menjual aset tersebut kepada pelaku pasar yang akan menggunakan aset tersebut secara tersendiri

32

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan mengasumsikan bahwa aset dijual secara konsisten dengan unit akun
sebagaimana dijelaskan dalam SAK-I (yang mungkin merupakan aset individual). Hal tersebut juga bahkan
ketika pengukuran nilai wajar tersebut mengasumsikan bahwa penggunaan tertinggi dan terbaik aset adalah
untuk digunakan dalam kombinasi dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain, karena pengukuran
nilai wajar mengasumsikan bahwa pelaku pasar telah memiliki aset pelengkap dan liabilitas yang terkait.

33

Paragraf B3 mendeskripsikan penerapan konsep premis penilaian untuk aset nonkeuangan.

Penerapan pada liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri
Prinsip umum
34

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa liabilitas keuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau
instrumen ekuitas milik entitas sendiri (contohnya kepentingan ekuitas yang diterbitkan sebagai
pembayaran dalam kombinasi bisnis) dialihkan kepada pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
Pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri mengasumsikan hal sebagai berikut:
(a)

Liabilitas akan tetap terutang dan pelaku pasar yang menerima pengalihan (transferee) akan
disyaratkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Liabilitas tidak akan diselesaikan dengan
pihak lawan atau diakhiri pada tanggal pengukuran.

(b)

Instrumen ekuitas milik entitas sendiri akan tetap beredar dan pelaku pasar yang menerima
pengalihan akan mengambil alih hak dan tanggung jawab yang terkait dengan instrumen
tersebut. Instrumen tersebut tidak akan dibatalkan atau diakhiri pada tanggal pengukuran.
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35

Bahkan ketika tidak terdapat pasar yang dapat diobservasi untuk menyediakan informasi penentuan harga
mengenai pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri (contohnya karena pembatasan
kontraktual atau pembatasan hukum lain yang mencegah pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik
entitas sendiri tersebut), mungkin terdapat pasar yang dapat diobservasi atas liabilitas atau instrumen ekuitas
milik entitas sendiri tersebut jika dimiliki oleh pihak lain sebagai aset (contohnya obligasi perusahaan atau
opsi beli (call option) atas saham entitas).

36

Dalam seluruh kasus, entitas memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan
meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi untuk memenuhi tujuan pengukuran nilai wajar,
yaitu untuk mengestimasi harga di mana transaksi teratur untuk mengalihkan liabilitas atau instrumen ekuitas
akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini.

Liabilitas dan instrumen ekuitas yang dimiliki pihak lain sebagai aset
37

Ketika harga kuotasian (quoted price) untuk pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas
sendiri yang identik atau serupa tidak tersedia dan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri
yang identik dimiliki pihak lain sebagai aset, entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen
ekuitas dari perspektif pelaku pasar yang memiliki liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri
yang identik sebagai aset pada tanggal pengukuran.

38

Dalam kasus tersebut, entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas sebagai berikut:

39

(a)

menggunakan harga kuotasian di pasar aktif (active market) untuk liabilitas atau instrumen ekuitas
yang identik yang dimiliki pihak lain sebagai aset, jika harga tersebut tersedia.

(b)

jika harga tersebut tidak tersedia, maka menggunakan input lain yang dapat diobservasi, seperti harga
kuotasian di pasar yang tidak aktif untuk liabilitas atau instrumen ekuitas yang identik yang dimiliki
pihak lain sebagai aset.

(c)

jika harga yang dapat diobservasi dalam (a) dan (b) tidak tersedia, maka menggunakan teknik
penilaian lain, seperti:
(i)

pendekatan penghasilan (income approach) (contohnya teknik nilai kini yang
memperhitungkan nilai arus kas masa depan yang diperkirakan akan diterima pelaku
pasar dari kepemilikannya atas liabilitas atau instrumen ekuitas sebagai aset; lihat
paragraf B10 dan B11).

(ii)

pendekatan pasar (market approach) (contohnya menggunakan harga kuotasian untuk
liabilitas atau instrumen ekuitas yang serupa yang dimiliki pihak lain sebagai aset; lihat
paragraf B5-B7).

Entitas menyesuaikan harga kuotasian liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang dimiliki pihak
lain sebagai aset hanya jika terdapat faktor yang spesifik atas aset tersebut yang tidak dapat diterapkan pada
pengukuran nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas. Entitas memastikan bahwa harga aset tidak
mencerminkan dampak dari pembatasan yang mencegah penjualan aset tersebut. Beberapa faktor yang dapat
mengindikasikan bahwa harga kuotasian aset perlu untuk disesuaikan termasuk hal sebagai berikut:
(a)

Harga kuotasian aset terkait dengan liabilitas atau instrumen ekuitas yang serupa (tetapi tidak identik)
yang dimiliki pihak lain sebagai aset. Sebagai contoh, liabilitas atau instrumen ekuitas dapat memiliki
karakteristik tertentu (contohnya kualitas kredit penerbit) yang berbeda dari yang tercermin dalam
nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas serupa yang dimiliki sebagai aset.

(b)

Unit akun aset tidak sama dengan unit akun liabilitas atau instrumen ekuitas. Sebagai contoh, untuk
liabilitas, dalam beberapa kasus harga aset mencerminkan kombinasi harga untuk paket yang terdiri
dari jumlah terutang dari penerbit dan peningkatan kualitas kredit pihak ketiga (third-party credit
enhancement). Jika unit akun liabilitas bukan untuk paket kombinasi, maka tujuannya adalah untuk
mengukur nilai wajar liabilitas penerbit, bukan nilai wajar dari paket kombinasi. Dengan demikian,
dalam kasus tersebut, entitas akan menyesuaikan harga observasian (observed price) aset tersebut
untuk mengecualikan dampak peningkatan kualitas kredit pihak ketiga.

Liabilitas dan instrumen ekuitas yang tidak dimiliki pihak lain sebagai aset
40

8

Ketika harga kuotasian (quoted price) untuk pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas
sendiri yang identik atau serupa tidak tersedia dan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri
yang identik tidak dimiliki oleh pihak lain sebagai aset, entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau
instrumen ekuitas menggunakan teknik penilaian dari perspektif pelaku pasar yang memiliki liabilitas
atau telah menerbitkan klaim atas ekuitas.
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41

Sebagai contoh, ketika menerapkan teknik nilai kini entitas dapat memperhitungkan salah satu dari hal sebagai
berikut:
(a)

arus keluar kas masa depan yang diperkirakan akan dikeluarkan pelaku pasar dalam memenuhi
kewajiban, termasuk kompensasi yang disyaratkan pelaku pasar untuk mengambil alih kewajiban
tersebut (lihat paragraf B31-B33).

(b)

jumlah yang akan diterima pelaku pasar untuk melakukan atau menerbitkan liabilitas atau instrumen
ekuitas yang identik, menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan
harga liabilitas atau instrumen ekuitas yang identik (contohnya memiliki karakteristik kredit yang
sama) di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) untuk menerbitkan liabilitas atau
instrumen ekuitas dengan menggunakan persyaratan kontraktual yang sama.

Risiko wanprestasi
42

Nilai wajar liabilitas mencerminkan dampak risiko wanprestasi (non-performance risk). Risiko
wanprestasi mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko kredit entitas (sebagaimana didefinisikan
dalam PSAK i107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan). Risiko wanprestasi diasumsikan sama sebelum
dan sesudah pengalihan liabilitas.

43

Ketika mengukur nilai wajar liabilitas, entitas memperhitungkan dampak risiko kreditnya (reputasi kredit) dan
faktor lain apapun yang dapat memengaruhi kemungkinan bahwa kewajiban akan atau tidak akan terpenuhi.
Dampak tersebut dapat berbeda bergantung pada liabilitasnya, sebagai contoh:

44

(a)

apakah liabilitas merupakan kewajiban untuk menyerahkan kas (liabilitas keuangan) atau kewajiban
untuk menyerahkan barang atau jasa (liabilitas nonkeuangan).

(b)

persyaratan peningkatan kualitas kredit terkait dengan liabilitas, jika ada.

Nilai wajar liabilitas mencerminkan dampak risiko wanprestasi berdasarkan unit akunnya. Penerbit yang
menerbitkan liabilitas dengan peningkatan kualitas kredit pihak ketiga yang tidak terpisahkan (inseparable
third-party credit enhancement) yang dicatat secara terpisah dari liabilitas tidak memasukkan dampak dari
peningkatan kualitas kredit (contohnya jaminan utang oleh pihak ketiga) dalam pengukuran nilai wajar
liabilitas. Jika peningkatan kualitas kredit dicatat secara terpisah dari liabilitas, maka penerbit akan
memperhitungkan reputasi kreditnya dan bukan reputasi kredit dari penjamin pihak ketiga ketika mengukur
nilai wajar liabilitas.

Pembatasan yang mencegah pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik
entitas sendiri
45

Ketika mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri, entitas tidak memasukkan
input yang terpisah atau penyesuaian terhadap input lain yang terkait dengan keberadaan pembatasan yang
mencegah pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri tersebut. Dampak pembatasan yang
mencegah pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri secara implisit atau eksplisit
tercakup dalam input lain terhadap pengukuran nilai wajar.

46

Sebagai contoh, pada tanggal transaksi, baik kreditur maupun obligor menerima harga transaksi atas liabilitas
dengan pengetahuan menyeluruh bahwa kewajiban tersebut mencakup pembatasan yang mencegah pengalihan
kewajiban tersebut. Sebagai hasil dari pembatasan dimasukkan dalam harga transaksi, input yang terpisah atau
penyesuaian terhadap input yang ada saat ini tidak disyaratkan pada tanggal transaksi untuk mencerminkan
dampak dari pembatasan atas pengalihan. Serupa dengan hal tersebut, input yang terpisah atau penyesuaian
terhadap input yang ada saat ini tidak disyaratkan pada tanggal pengukuran selanjutnya untuk mencerminkan
dampak dari pembatasan atas pengalihan.

Liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-waktu
47

Nilai wajar liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-waktu (demand feature) (contohnya
giro) adalah tidak kurang dari jumlah yang terutang pada saat penarikan, didiskontokan dari tanggal pertama
jumlah tersebut dapat disyaratkan untuk dibayar.

Penerapan pada aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan
posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak lawan
48

Entitas yang memiliki sekelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan terekspos terhadap risiko pasar
(sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i107) dan risiko kredit (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK
i107) dari setiap pihak lawan. Jika entitas mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut
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berdasarkan eksposur netonya terhadap risiko pasar atau risiko kredit, maka entitas diperkenankan untuk
menerapkan pengecualian terhadap Pernyataan ini untuk mengukur nilai wajar. Pengecualian tersebut
memperkenankan entitas untuk mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan
berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual pada posisi net long (yaitu aset) untuk risiko eksposur
tertentu atau dibayar untuk mengalihkan pada posisi net short (yaitu liabilitas) untuk risiko eksposur tertentu
dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Sejalan
dengan hal tersebut, entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara
konsisten dengan bagaimana pelaku pasar akan menetapkan harga eksposur risiko neto pada tanggal
pengukuran.
49

Entitas diperkenankan untuk menggunakan pengecualian dalam paragraf 48 hanya jika entitas melakukan
seluruh hal sebagai berikut:
(a)

mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan eksposur neto entitas
terhadap risiko pasar tertentu atau terhadap risiko kredit dari pihak lawan tertentu sesuai dengan
manajemen risiko atau strategi investasi entitas yang terdokumentasi;

(b)

menyediakan informasi atas dasar tersebut mengenai kelompok aset keuangan dan liabilitas
keuangan kepada anggota manajemen kunci entitas, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i224
Pengungkapan Pihak Berelasi; dan

(c)

disyaratkan atau telah memilih untuk mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut pada
nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada setiap akhir periode pelaporan.

50

Pengecualian dalam paragraf 48 tidak terkait dengan penyajian laporan keuangan. Dalam beberapa kasus dasar
penyajian instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan berbeda dengan dasar pengukuran instrumen
keuangan, sebagai contoh, jika suatu Pernyataan tidak mensyaratkan atau memperkenankan instrumen
keuangan untuk disajikan secara neto. Dalam kasus tersebut, entitas mungkin perlu untuk mengalokasikan
penyesuaian pada level portofolio (lihat paragraf 53–56) pada aset atau liabilitas individual yang membentuk
kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dikelola berdasarkan eksposur risiko neto entitas. Entitas
melakukan alokasi tersebut atas dasar yang wajar dan konsisten menggunakan metodologi yang sesuai dalam
keadaan tersebut.

51

Entitas membuat keputusan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk menggunakan pengecualian di paragraf 48. Entitas yang
menggunakan pengecualian tersebut menerapkan kebijakan akuntansi tersebut, termasuk kebijakan entitas
untuk mengalokasikan penyesuaian bid-ask (lihat paragraf 53–55) dan penyesuaian kredit (lihat paragraf 56),
jika berlaku, secara konsisten dari periode ke periode untuk portofolio tertentu.

52

Pengecualian dalam paragraf 48 hanya berlaku untuk aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak lainnya
dalam ruang lingkup PSAK i109 Instrumen Keuangan (atau PSAK i239 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran, jika PSAK i109 belum diadopsi). Referensi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam
paragraf 48-51 dan 53-56 diterapkan untuk seluruh kontrak dalam ruang lingkup, dan yang dicatat sesuai
dengan PSAK i109 (atau PSAK i239, jika PSAK i109 belum diadopsi), terlepas dari apakah definisi aset
keuangan atau liabilitas keuangan dalam PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian terpenuhi.

Eksposur terhadap risiko pasar
53

Ketika menggunakan pengecualian dalam paragraf 48 untuk mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan
dan liabilitas keuangan yang dikelola berdasarkan eksposur neto entitas terhadap risiko pasar tertentu, entitas
menerapkan harga dalam rentang penawaran dan permintaan (bid-ask spread) yang paling merepresentasikan
nilai wajar dalam keadaan tersebut pada eksposur neto entitas terhadap risiko pasar tersebut (lihat paragraf 70
dan 71).

54

Ketika menggunakan pengecualian dalam paragraf 48, entitas memastikan bahwa risiko pasar di mana entitas
terekspos dalam kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut secara substansial adalah sama.
Sebagai contoh, entitas tidak akan mengombinasikan risiko suku bunga yang terkait dengan aset keuangan
dengan risiko harga komoditas yang terkait dengan liabilitas keuangan karena dengan melakukan hal tersebut
tidak akan mengurangi eksposur entitas terhadap risiko suku bunga atau risiko harga komoditas. Ketika
menggunakan pengecualian dalam paragraf 48, risiko dasar apapun yang dihasilkan dari parameter risiko pasar
yang tidak identik diperhitungkan dalam pengukuran nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam
kelompok tersebut.

55

Serupa dengan hal tersebut, durasi eksposur entitas terhadap risiko pasar tertentu yang timbul dari aset
keuangan dan liabilitas keuangan secara substansial sama. Sebagai contoh, entitas yang menggunakan kontrak
berjangka (futures contract) dengan durasi 12 bulan atas arus kas yang terkait dengan eksposur risiko suku
bunga 12 bulan pada instrumen keuangan lima tahun dalam kelompok yang hanya terdiri dari aset keuangan
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dan liabilitas keuangan mengukur nilai wajar eksposur risiko suku bunga 12 bulan atas dasar neto dan eksposur
risiko suku bunga yang tersisa (yaitu tahun ke 2–5) secara bruto.

Eksposur terhadap risiko kredit pihak lawan tertentu
56

Ketika menggunakan pengecualian dalam paragraf 48 untuk mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan
dan liabilitas keuangan yang dilakukan dengan pihak lawan tertentu, entitas memperhitungkan dampak
eksposur netonya terhadap risiko kredit pihak lawan tersebut atau eksposur neto pihak lawan terhadap risiko
kredit entitas dalam pengukuran nilai wajar ketika pelaku pasar akan memperhitungkan perjanjian apapun
yang ada saat ini yang mengurangi eksposur risiko kredit jika terjadi gagal bayar (contohnya perjanjian induk
untuk menyelesaikan secara neto (master netting agreement) dengan pihak lawan atau perjanjian yang
mensyaratkan pertukaran agunan atas dasar eksposur neto setiap pihak terhadap risiko kredit pihak lawan).
Pengukuran nilai wajar mencerminkan ekspektasi pelaku pasar mengenai kemungkinan bahwa perjanjian
tersebut akan memiliki kekuatan hukum jika terjadi gagal bayar.

Nilai wajar pada saat pengakuan awal
57

Ketika aset diperoleh atau liabilitas diambil alih dalam transaksi pertukaran untuk aset atau liabilitas tersebut,
harga transaksi adalah harga yang dibayar untuk memperoleh aset atau harga yang diterima untuk mengambil
alih liabilitas (harga masuk (entry price)). Sebaliknya, nilai wajar aset atau liabilitas adalah harga yang akan
diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas (harga keluar). Entitas
tidak perlu menjual aset pada harga yang dibayar untuk memperoleh aset tersebut. Serupa dengan hal tersebut,
entitas tidak perlu mengalihkan liabilitas pada harga yang diterima untuk mengambil alih liabilitas tersebut.

58

Dalam banyak kasus harga transaksi akan sama dengan nilai wajar (contohnya kasus tersebut dapat terjadi
ketika pada tanggal transaksi terjadi transaksi untuk membeli aset di pasar di mana aset tersebut akan dijual).

59

Ketika menentukan apakah nilai wajar pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, entitas
memperhitungkan faktor yang spesifik atas transaksi dan aset atau liabilitas tersebut. Paragraf B4 menjelaskan
situasi di mana harga transaksi mungkin tidak merepresentasikan nilai wajar aset atau liabilitas pada saat
pengakuan awal.

60

Jika Pernyataan lain mensyaratkan atau memperkenankan entitas untuk mengukur aset atau liabilitas awalnya
pada nilai wajar dan harga transaksi berbeda dari nilai wajar, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian
yang dihasilkan dalam laba rugi, kecuali dinyatakan lain dalam Pernyataan tersebut.

Teknik penilaian
61

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

62

Tujuan penggunaan teknik penilaian adalah untuk mengestimasi harga di mana transaksi teratur untuk menjual
aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar
saat ini. Tiga teknik penilaian yang digunakan secara luas adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya dan
pendekatan penghasilan. Aspek utama dari pendekatan tersebut diringkas dalam paragraf B5-B11. Entitas
menggunakan teknik penilaian secara konsisten dengan satu atau lebih dari pendekatan tersebut untuk
mengukur nilai wajar.

63

Dalam beberapa kasus penggunaan teknik penilaian tunggal akan sesuai (contohnya ketika menilai aset atau
liabilitas menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik). Dalam kasus lain,
penggunaan beberapa teknik penilaian akan sesuai (contohnya kasus tersebut dapat terjadi ketika menilai unit
penghasil kas). Jika beberapa teknik penilaian digunakan untuk mengukur nilai wajar, maka hasilnya (yaitu
indikasi yang terkait dengan nilai wajar) dievaluasi mempertimbangkan kewajaran rentang nilai yang
diindikasikan oleh hasil tersebut. Pengukuran nilai wajar adalah titik dalam rentang tersebut yang paling
mewakili nilai wajar dalam keadaan tersebut.

64

Jika harga transaksi adalah nilai wajar pada saat pengakuan awal dan teknik penilaian yang menggunakan
input yang tidak dapat diobservasi akan digunakan untuk mengukur nilai wajar dalam periode selanjutnya,
maka teknik penilaian dikalibrasi sehingga pada saat pengakuan awal hasil dari teknik penilaian akan sama
dengan harga transaksi. Kalibrasi memastikan bahwa teknik penilaian mencerminkan kondisi pasar saat ini,
dan hal tersebut membantu entitas untuk menentukan apakah penyesuaian terhadap teknik penilaian
dibutuhkan (contohnya terdapat karakteristik aset atau liabilitas yang tidak ditangkap oleh teknik penilaian).
Setelah pengakuan awal, ketika mengukur nilai wajar menggunakan teknik penilaian atau teknik yang
menggunakan input yang tidak dapat diobservasi, entitas memastikan bahwa teknik penilaian tersebut
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mencerminkan data pasar yang dapat diobservasi (contohnya harga aset atau liabilitas yang serupa) pada
tanggal pengukuran.
65

66

Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar diterapkan secara konsisten. Akan tetapi, suatu
perubahan dalam teknik penilaian atau penerapannya (contohnya perubahan dalam pembobotan ketika
beberapa teknik penilaian digunakan atau perubahan dalam penyesuaian yang diterapkan pada teknik
penilaian) adalah sesuai jika perubahan tersebut menghasilkan pengukuran yang sama atau lebih
merepresentasikan nilai wajar dalam keadaan tersebut. Kasus tersebut dapat terjadi jika, sebagai contoh, salah
satu dari kejadian sebagai berikut terjadi:
(a)

pasar baru berkembang;

(b)

informasi baru menjadi tersedia;

(c)

informasi yang sebelumnya digunakan menjadi tidak tersedia;

(d)

teknik penilaian bertambah baik; atau

(e)

kondisi pasar berubah.

Revisi yang dihasilkan dari perubahan dalam teknik penilaian atau penerapannya dicatat sebagai perubahan
estimasi akuntansi sesuai denga PSAK i208. Akan tetapi, pengungkapan dalam PSAK i208 untuk perubahan
estimasi akuntansi tidak disyaratkan untuk revisi yang dihasilkan dari perubahan teknik penilaian atau
penerapannya

Input pada teknik penilaian
Prinsip umum
67

Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar memaksimalkan penggunaan input yang
dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

68

Contoh pasar di mana input dapat diobservasi untuk beberapa aset dan liabilitas (contohnya instrumen
keuangan) termasuk pasar bursa, pasar dealer, pasar pialang dan pasar antar principal (lihat paragraf B34).

69

Entitas memilih input yang konsisten dengan karakteristik aset atau liabilitas yang akan diperhitungkan pelaku
pasar dalam transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut (lihat paragraf 11 dan 12). Dalam beberapa kasus
karakteristik tersebut menghasilkan penerapan suatu penyesuaian, seperti premi atau diskon (contohnya premi
pengendali atau diskon kepentingan nonpengendali). Akan tetapi, pengukuran nilai wajar tidak memasukkan
premi atau diskon yang tidak konsisten dengan unit akun dalam Pernyataan yang mensyaratkan atau
memperkenankan pengukuran nilai wajar (lihat paragraf 13 dan 14). Premi atau diskon yang mencerminkan
ukuran sebagai suatu karakteristik pemilikan entitas (khususnya, faktor penghambat (blockage factor) yang
menyesuaikan harga kuotasian aset atau liabilitas karena volume perdagangan harian normal di pasar tidak
memadai untuk menyerap kuantitas yang dimiliki oleh entitas, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 80)
dan bukan sebagai karakteristik aset atau liabilitas (contohnya premi pengendali ketika mengukur nilai wajar
kepentingan pengendali) tidak diperkenankan dalam pengukuran nilai wajar. Dalam seluruh kasus, jika
terdapat harga kuotasian di pasar aktif (yaitu input Level 1) untuk aset atau liabilitas, maka entitas
menggunakan harga tersebut tanpa penyesuaian ketika mengukur nilai wajar, kecuali sebagaimana dijelaskan
dalam paragraf 79.

Input berdasarkan harga penawaran dan permintaan (bid and ask)
70

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran (bid) dan harga permintaan
(ask) (contohnya input dari pasar dealer), maka harga dalam rentang penawaran dan permintaan (bid–ask
spread) yang paling merepresentasikan nilai wajar dalam keadaan tersebut digunakan untuk mengukur nilai
wajar, terlepas dari di mana input tersebut dikategorikan dalam hierarki nilai wajar (yaitu Level 1, 2, atau 3;
lihat paragraf 72–90). Penggunaan harga penawaran (bid) untuk posisi aset dan harga permintaan (ask) untuk
posisi liabilitas diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan.

71

Pernyataan ini tidak menghalangi penggunaan penentuan harga nilai tengah pasar (mid-market pricing) atau
konvensi penentuan harga lain yang digunakan pelaku pasar sebagai panduan praktis (practical expedient)
untuk mengukur nilai wajar dalam rentang penawaran dan permintaan (bid-ask spread).

Hierarki nilai wajar
72

12

Untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan yang
terkait, Pernyataan ini menetapkan hierarki nilai wajar yang mengategorikan dalam tiga level (lihat paragraf
76–90) input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar. Hierarki nilai wajar
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memberikan prioritas tertinggi kepada harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau
liabilitas yang identik (input Level 1) dan prioritas terendah untuk input yang tidak dapat diobservasi (input
Level 3).
73

Dalam beberapa kasus, input yang digunakan untuk mengukur nilai wajar aset atau liabilitas dapat
dikategorikan pada level yang berbeda dalam hierarki nilai wajar. Dalam kasus tersebut, pengukuran nilai
wajar dikategorikan secara keseluruhan dalam level hierarki nilai wajar yang sama dengan level input terendah
yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran. Penilaian signifikansi input tertentu untuk keseluruhan
pengukuran mensyaratkan pertimbangan, memperhitungkan faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.
Penyesuaian untuk menghasilkan pengukuran yang berdasarkan pada nilai wajar, seperti biaya untuk menjual
ketika mengukur nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, tidak diperhitungkan ketika menentukan
level hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan.

74

Ketersediaan input yang relevan dan subjektivitas relatifnya dapat memengaruhi pemilihan teknik penilaian
yang sesuai (lihat paragraf 61). Akan tetapi, hierarki nilai wajar memprioritaskan input atas teknik penilaian,
bukan teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar. Sebagai contoh, pengukuran nilai wajar
yang dikembangkan menggunakan teknik nilai kini dapat dikategorikan dalam Level 2 atau Level 3,
bergantung pada input yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran dan level hierarki nilai wajar di mana
input tersebut dikategorikan.

75

Jika input yang dapat diobservasi mensyaratkan penyesuaian menggunakan input yang tidak dapat diobservasi
dan penyesuaian tersebut menghasilkan pengukuran nilai wajar yang secara signifikan lebih tinggi atau lebih
rendah, maka pengukuran yang dihasilkan akan dikategorikan dalam Level 3 hierarki nilai wajar. Sebagai
contoh, jika pelaku pasar akan memperhitungkan dampak suatu pembatasan pada penjualan aset ketika
mengestimasi harga untuk aset tersebut, maka entitas akan menyesuaikan harga kuotasian untuk
mencerminkan dampak dari pembatasan tersebut. Jika harga kuotasian tersebut adalah input Level 2 dan
penyesuaiannya adalah input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran,
maka pengukuran tersebut akan dikategorikan dalam Level 3 hierarki nilai wajar.

Input Level 1
76

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

77

Harga kuotasian di pasar aktif menyediakan bukti yang paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa
penyesuaian untuk mengukur nilai wajar apabila tersedia, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 79.

78

Input Level 1 akan tersedia untuk kebanyakan aset keuangan dan liabilitas keuangan, beberapa dapat
dipertukarkan di beberapa pasar aktif (contohnya dalam bursa yang berbeda). Oleh karena itu, penekanan pada
Level 1 adalah untuk menentukan kedua hal sebagai berikut:

79

(a)

pasar utama untuk aset atau liabilitas atau, jika tidak terdapat pasar utama, pasar yang paling
menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut; dan

(b)

apakah entitas dapat melakukan transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut pada harga di pasar
tersebut pada tanggal pengukuran.

Entitas tidak membuat penyesuaian terhadap input Level 1 kecuali dalam beberapa keadaan sebagai berikut:
(a)

ketika entitas memiliki dalam jumlah besar aset atau liabilitas (contohnya surat utang) yang serupa
(tetapi tidak identik) yang diukur pada nilai wajar dan harga kuotasian dalam pasar aktif tersedia
tetapi tidak dapat diakses untuk setiap aset atau liabilitas tersebut secara individual (yaitu melihat
besarnya jumlah aset dan liabilitas yang serupa yang dimiliki oleh entitas, sulit untuk mendapatkan
informasi penentuan harga untuk setiap aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran). Dalam kasus
tersebut, sebagai panduan praktis, entitas dapat mengukur nilai wajar menggunakan metode
penentuan harga alternatif yang tidak bergantung hanya pada harga kuotasian saja (contohnya
penentuan harga matriks). Akan tetapi, penggunaaan metode penentuan harga alternatif
menghasilkan pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam level yang lebih rendah dalam
hierarki nilai wajar.

(b)

ketika harga kuotasian di pasar aktif tidak merepresentasikan nilai wajar pada tanggal pengukuran.
Kasus tersebut dapat terjadi jika, sebagai contoh, peristiwa yang signifikan (seperti transaksi di pasar
antar principal, perdagangan di pasar pialang atau pengumuman) terjadi setelah penutupan pasar
tetapi sebelum tanggal pengukuran. Entitas menetapkan dan secara konsisten menerapkan kebijakan
untuk mengidentifikasi peristiwa tersebut, yang dapat memengaruhi pengukuran nilai wajar. Akan
tetapi, jika harga kuotasian tersebut disesuaikan untuk informasi baru, maka penyesuaian tersebut
menghasilkan pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam level yang lebih rendah dalam
hierarki nilai wajar.
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(c)

80

ketika mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri menggunakan harga
kuotasian untuk liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik yang
diperdagangkan sebagai aset di pasar aktif dan harga tersebut perlu untuk disesuaikan untuk faktor
yang spesifik terhadap liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri atau aset tersebut (lihat
paragraf 39). Jika tidak dibutuhkan adanya penyesuaian terhadap harga kuotasian aset, maka hasilnya
adalah pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 1 hierarki nilai wajar. Akan tetapi,
setiap penyesuaian terhadap harga kuotasian aset menghasilkan pengukuran nilai wajar yang
dikategorikan dalam level yang lebih rendah dalam hierarki nilai wajar.

Jika entitas memiliki posisi atas aset atau liabilitas tunggal (termasuk posisi yang terdiri dari aset atau liabilitas
yang identik dalam jumlah besar, seperti memiliki instrumen keuangan) dan aset atau liabilitas tersebut
diperdagangkan di pasar aktif, maka nilai wajar aset atau liabilitas diukur dalam Level 1 sebagai produk dari
harga kuotasian untuk aset atau liabilitas individual dan kuantitas yang dimiliki oleh entitas. Hal tersebut
berlaku bahkan jika volume perdagangan harian normal di pasar tidak memadai untuk menyerap kuantitas
yang dimiliki, dan menempatkan pesanan untuk menjual posisi dalam transaksi tunggal dapat memengaruhi
harga kuotasian tersebut.

Input Level 2
81

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

82

Jika aset atau liabilitas memiliki persyaratan (kontraktual) yang spesifik, maka input Level 2 harus dapat
diobservasi untuk keseluruhan jangka waktu yang substansial dari aset atau liabilitas tersebut. Input Level 2
termasuk hal sebagai berikut:
(a)

harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang serupa di pasar aktif.

(b)

harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif.

(c)

input selain dari harga kuotasian yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, sebagai contoh:

(d)
83

(i)

suku bunga dan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi pada interval kuotasian yang
umum;

(ii)

volatilitas yang tersirat; dan

(iii)

rentang kredit (credit spreads).

input yang diperkuat pasar (market-corroborated inputs).

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

kondisi atau lokasi aset;

(b)

tingkat di mana input terkait dengan aset atau liabilitas yang sebanding dengan aset atau liabilitas
tersebut (termasuk faktor yang dijelaskan dalam paragraf 39); dan

(c)

volume atau level aktivitas di pasar di mana input diobservasi.

84

Penyesuaian terhadap input Level 2 yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran dapat menghasilkan
pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3 hierarki nilai wajar jika penyesuaian tersebut
menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan.

85

Paragraf B35 mendeskripsikan penggunaan input Level 2 untuk aset dan liabilitas tertentu.

Input Level 3
86

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

87

Input yang tidak dapat diobservasi digunakan untuk mengukur nilai wajar sejauh input yang dapat diobservasi
yang relevan tidak tersedia, sehingga memungkinkan adanya situasi di mana terdapat sedikit, jika ada, aktivitas
pasar untuk aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Akan tetapi, tujuan pengukuran nilai wajar tetap
sama, yaitu harga keluar pada tanggal pengukuran dari perspektif pelaku pasar yang memiliki aset atau
liabilitas. Oleh karena itu, input yang tidak dapat diobservasi mencerminkan asumsi yang akan digunakan
pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas, termasuk asumsi mengenai risiko.

88

Asumsi mengenai risiko termasuk risiko yang inheren dalam teknik penilaian tertentu yang digunakan untuk
mengukur nilai wajar (seperti model penentuan harga) dan risiko yang inheren dalam input untuk teknik
penilaian. Pengukuran yang tidak memasukkan penyesuaian atas risiko tidak akan merepresentasikan
pengukuran nilai wajar jika pelaku pasar akan memasukkan penyesuaian risiko ketika menentukan harga aset

14
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atau liabilitas. Sebagai contoh, mungkin perlu untuk memasukkan penyesuaian risiko ketika terdapat
ketidakpastian pengukuran yang signifikan (contohnya ketika terjadi penurunan signifikan dalam volume atau
level aktivitas ketika dibandingkan dengan aktivitas pasar yang normal untuk aset atau liabilitas, atau aset atau
liabilitas yang serupa, dan entitas telah menentukan bahwa harga transaksi atau harga kuotasian tidak
merepresentasikan nilai wajar, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf B37-B47).
89

Entitas dapat mengembangkan input yang tidak dapat diobservasi menggunakan informasi terbaik yang
tersedia dalam keadaan tersebut, yang dapat termasuk data milik entitas sendiri. Dalam mengembangkan input
yang tidak dapat diobservasi, entitas dapat memulai dengan datanya sendiri, tetapi perlu menyesuaikan data
tersebut jika informasi yang umumnya tersedia mengindikasikan bahwa pelaku pasar lain akan menggunakan
data yang berbeda atau terdapat suatu hal tertentu pada entitas yang tidak tersedia bagi pelaku pasar lain
(contohnya sinergi entitas yang spesifik). Entitas tidak perlu melaksanakan upaya menyeluruh untuk
mendapatkan informasi mengenai asumsi pelaku pasar. Akan tetapi, entitas perlu memperhitungkan seluruh
informasi mengenai asumsi pelaku pasar yang secara umum tersedia. Input yang tidak dapat diobservasi
dikembangkan dengan cara yang dijelaskan di atas dipertimbangkan sebagai asumsi pelaku pasar dan
memenuhi tujuan pengukuran nilai wajar.

90

Paragraf B36 mendeskripsikan penggunaan input Level 3 untuk aset dan liabilitas tertentu.

Pengungkapan
91

92

Entitas mengungkapkan informasi yang membantu pengguna laporan keuangannya untuk menilai
kedua hal sebagai berikut:
(a)

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

(b)

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

Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 91, entitas mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut:
(a)

tingkat rincian yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan;

(b)

berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan;

(c)

berapa banyak agregasi atau disagregasi yang perlu dilaksanakan; dan

(d)

apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi tambahan untuk mengevaluasi
informasi kuantitatif yang diungkapkan.

Jika pengungkapan yang diberikan sesuai dengan Pernyataan ini dan SAK-I tidak memadai untuk memenuhi
tujuan dalam paragraf 91, maka entitas mengungkapkan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk
memenuhi tujuan tersebut.
93

Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 91, entitas mengungkapkan, sedikitnya, informasi berikut untuk setiap
kelas aset dan liabilitas (lihat paragraf 94 untuk informasi dalam menentukan kelas aset dan liabilitas yang
sesuai) yang diukur pada nilai wajar (termasuk pengukuran berdasarkan nilai wajar dalam ruang lingkup
Pernyataan ini) dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal:
(a)

untuk pengukuran nilai wajar berulang dan tidak berulang, pengukuran nilai wajar pada akhir periode
pelaporan, dan untuk pengukuran nilai wajar tidak berulang, alasan untuk pengukuran. Pengukuran
nilai wajar berulang atas aset atau liabilitas adalah yang disyaratkan atau diperkenankan oleh SAK-I
dalam laporan posisi keuangan pada setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran nilai wajar tidak
berulang atas aset atau liabilitas adalah yang disyaratkan atau diperkenankan oleh SAK-I dalam
laporan posisi keuangan dalam keadaan tertentu (contohnya ketika entitas mengukur aset yang
dikuasai untuk dijual pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual sesuai dengan PSAK
i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan karena nilai wajar
aset setelah dikurangi biaya untuk menjualnya lebih rendah dari jumlah tercatatnya).

(b)

untuk pengukuran nilai wajar berulang dan tidak berulang, level hierarki nilai wajar di mana
pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan (Level 1, 2 atau 3).

(c)

untuk aset dan liabilitas yang dimiliki pada akhir periode pelaporan yang diukur pada nilai wajar
secara berulang, jumlah perpindahan apapun antara Level 1 dan Level 2 hierarki nilai wajar, alasan
untuk perpindahan tersebut dan kebijakan entitas untuk menentukan kapan perpindahan antar level
dianggap telah terjadi (lihat paragraf 95). Perpindahan ke dalam setiap level diungkapkan dan
didiskusikan secara terpisah dari perpindahan keluar dari setiap level.
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(d)

untuk pengukuran nilai wajar berulang dan tidak berulang yang dikategorikan dalam Level 2 dan
Level 3 hierarki nilai wajar, deskripsi mengenai teknik penilaian dan input yang digunakan dalam
pengukuran nilai wajar. Jika telah terjadi perubahan dalam teknik penilaian (contohnya perubahan
dari pendekatan pasar menjadi pendekatan penghasilan atau penggunaan teknik penilaian tambahan),
maka entitas mengungkapkan perubahan tersebut dan alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Untuk
pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3 hierarki nilai wajar, entitas menyediakan
informasi kuantitatif mengenai input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan yang digunakan
dalam pengukuran nilai wajar. Entitas tidak disyaratkan untuk membuat informasi kuantitatif untuk
mematuhi persyaratan pengungkapan ini jika input kuantitatif yang tidak dapat diobservasi tidak
dikembangkan oleh entitas ketika mengukur nilai wajar (contohnya ketika entitas menggunakan
harga dari transaksi sebelumnya atau informasi penentuan harga pihak ketiga tanpa penyesuaian).
Akan tetapi, ketika menyediakan pengungkapan ini entitas tidak dapat mengabaikan input kuantitatif
yang tidak dapat diobservasi yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dan umumnya tersedia
bagi entitas.

(e)

untuk pengukuran nilai wajar berulang yang dikategorikan dalam Level 3 hierarki nilai wajar,
rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir, mengungkapkan secara terpisah perubahan selama periode
yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:
(i)

total keuntungan atau kerugian untuk periode yang diakui dalam laba rugi, dan pos dalam
laba rugi di mana keuntungan atau kerugian tersebut diakui.

(ii)

total keuntungan atau kerugian untuk periode yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain, dan pos dalam penghasilan komprehensif lain di mana keuntungan
atau kerugian tersebut diakui.

(iii)

pembelian, penjualan, penerbitan dan penyelesaian (setiap jenis perubahan tersebut
diungkapkan secara terpisah).

(iv)

jumlah perpindahan apapun ke dalam atau keluar dari Level 3 hierarki nilai wajar, alasan
untuk perpindahan tersebut dan kebijakan entitas untuk menentukan kapan perpindahan
antara level dianggap telah terjadi (lihat paragraf 95). Perpindahan ke dalam Level 3
diungkapkan dan didiskusikan secara terpisah dari perpindahan keluar dari Level 3.

(f)

untuk pengukuran nilai wajar berulang yang dikategorikan dalam Level 3 hierarki nilai wajar, jumlah
total keuntungan atau kerugian selama periode dalam (e)(i) yang dimasukkan dalam laba rugi yang
diatribusikan kepada perubahan dalam keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang terkait
dengan aset dan liabilitas yang dimiliki pada akhir periode pelaporan, dan pos dalam laba rugi di
mana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut diakui.

(g)

untuk pengukuran nilai wajar berulang dan tidak berulang yang dikategorikan dalam Level 3 hierarki
nilai wajar, deskripsi proses penilaian yang digunakan entitas (termasuk, sebagai contoh, bagaimana
entitas menentukan kebijakan dan prosedur penilaiannya dan menganalisis perubahan dalam
pengukuran nilai wajar dari periode ke periode).

(h)

untuk pengukuran nilai wajar berulang yang dikategorikan dalam Level 3 hierarki nilai wajar:
(i)

untuk seluruh pengukuran tersebut, deskripsi naratif mengenai sensitivitas pengukuran
nilai wajar terhadap perubahan input yang tidak dapat diobservasi jika perubahan
terhadap input tersebut ke dalam jumlah yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran
nilai wajar yang secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah. Jika terdapat keterkaitan
antara input tersebut dan input yang tidak dapat diobservasi lain yang digunakan dalam
pengukuran nilai wajar, maka entitas juga menyediakan deskripsi mengenai keterkaitan
tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat memperbesar atau mengurangi dampak
perubahan input yang tidak dapat diobservasi pada pengukuran nilai wajar. Untuk
memenuhi persyaratan pengungkapan tersebut, deskripsi naratif mengenai sensitivitas
terhadap perubahan input yang tidak dapat diobservasi termasuk, paling sedikit, input
yang tidak dapat diobservasi yang diungkapkan ketika memenuhi (d).

(ii)

untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika mengubah satu atau lebih input yang
tidak dapat diobservasi untuk mencerminkan sewajarnya asumsi alternatif yang
memungkinkan akan mengubah nilai wajar secara signifikan, maka entitas menyatakan
fakta tersebut dan mengungkapkan dampak dari perubahan tersebut. Entitas
mengungkapkan bagaimana dampak dari perubahan untuk mencerminkan bahwa asumsi
alternatif yang secara wajar memungkinkan telah diperhitungkan. Untuk tujuan tersebut,
signifikansi dipertimbangkan dengan melihat laba rugi, dan total aset atau liabilitas, atau,
ketika perubahan dalam nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, total
ekuitas.
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untuk pengukuran nilai wajar berulang dan tidak berulang, jika penggunaan tertinggi dan terbaik aset
nonkeuangan berbeda dari penggunaannya saat ini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan
mengapa aset nonkeuangan digunakan dengan cara yang berbeda dari penggunaan tertinggi dan
terbaiknya.

Entitas menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan dasar sebagai berikut:
(a)

sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas; dan

(b)

level hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

Jumlah kelas mungkin perlu lebih banyak untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3
hierarki nilai wajar karena pengukuran tersebut memiliki tingkat ketidakpastian dan subjektivitas yang lebih
besar. Menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai untuk pengungkapan tentang pengukuran nilai wajar
yang perlu untuk disediakan membutuhkan pertimbangan. Kelas aset dan liabilitas seringkali membutuhkan
disagregasi yang lebih besar daripada pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Akan tetapi, entitas
menyediakan informasi yang memadai untuk memperkenankan rekonsiliasi terhadap pos yang disajikan dalam
laporan posisi keuangan. Jika Pernyataan lain menentukan kelas aset atau liabilitas, maka entitas dapat
menggunakan kelas tersebut dalam menyediakan pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan ini jika
kelas tersebut memenuhi persyaratan dalam paragraf ini.
95

Entitas mengungkapkan dan mengikuti kebijakannya secara konsisten dalam menentukan kapan perpindahan
antara level hierarki nilai wajar dianggap telah terjadi sesuai dengan paragraf 93(c) dan (e)(iv). Kebijakan
mengenai waktu pengakuan perpindahan sama untuk perpindahan ke dalam level tersebut dan untuk
perpindahan keluar dari level tersebut. Contoh kebijakan dalam menentukan waktu perpindahan termasuk hal
sebagai berikut:
(a)

tanggal peristiwa atau perubahaan dalam keadaan yang menimbulkan perpindahan.

(b)

awal periode pelaporan.

(c)

akhir periode pelaporan.

96

Jika entitas membuat keputusan kebijakan akuntansi untuk menggunakan pengecualian dalam paragraf 48,
maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

97

Untuk setiap kelas aset dan liabilitas yang tidak diukur pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan, tetapi
di mana nilai wajar diungkapkan, entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 93(b), (d)
dan (i). Akan tetapi, entitas tidak disyaratkan untuk menyediakan pengungkapan kuantitatif mengenai input
yang tidak dapat diobservasi yang signifikan yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar yang dikategorikan
dalam Level 3 hierarki nilai wajar sebagaimana disyaratkan oleh paragraph 93(d). Untuk aset dan liabilitas
tersebut, entitas tidak perlu menyediakan pengungkapan lain yang disyaratkan oleh Pernyataan ini.

98

Untuk liabilitas yang diukur pada nilai wajar dan diterbitkan dengan peningkatan kualitas kredit pihak ketiga
yang takterpisahkan, penerbit mengungkapkan keberadaan peningkatan kualitas kredit dan apakah hal tersebut
tercermin dalam pengukuran nilai wajar liabilitas.

99

Entitas menyajikan pengungkapan kuantitatif yang disyaratkan oleh Pernyataan ini dalam format tabel kecuali
terdapat format lain yang lebih sesuai.
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Lampiran A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i113.
pasar aktif

Pasar dimana transaksi atas aset atau liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang
memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

pendekatan biaya

Teknik penilaian yang mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk
menggantikan kapasitas manfaat (service capacity) aset (sering disebut sebagai biaya
pengganti saat ini).

harga masuk

Harga yang dibayar untuk memperoleh suatu aset atau harga yang diterima untuk
mengambil alih suatu liabilitas dalam transaksi pertukaran.

harga keluar

Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk
mengalihkan suatu liabilitas.

arus kas ekspektasian

Rata-rata probabilitas tertimbang (yaitu rata-rata dari distribusi) kemungkinan arus kas
masa depan.

nilai wajar

Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk
mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran.

penggunaan tertinggi dan
terbaik

Penggunaan aset nonkeuangan oleh pelaku pasar yang akan memaksimalkan nilai aset
atau kelompok aset dan liabilitas (contohnya suatu bisnis) di mana aset tersebut akan
digunakan.

pendekatan penghasilan

Teknik penilaian yang mengonversikan jumlah masa depan (contohnya arus kas atau
penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal kini (yaitu didiskontokan). Pengukuran
nilai wajar ditentukan berdasarkan nilai yang diindikasikan oleh ekspektasi pasar saat ini
mengenai jumlah masa depan tersebut.

input

Asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas,
termasuk asumsi mengenai risiko, seperti sebagai berikut:
(a)

risiko yang inheren dalam teknik penilaian tertentu yang digunakan untuk
mengukur nilai wajar (seperti model penentuan harga); dan

(b)

risiko yang inheren dalam input yang digunakan dalam teknik penilaian.

Input mungkin dapat diobservasi atau tidak dapat diobservasi.
input Level 1

Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.

input Level 2

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

input Level 3

Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

pendekatan pasar

Teknik penilaian yang menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan
oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas atau sekelompok aset atau liabilitas
(seperti suatu bisnis) yang identik atau sebanding (yaitu serupa).

input yang diperkuat pasar

Input yang diperoleh terutama dari atau diperkuat oleh data pasar yang dapat diobservasi
secara korelasi atau dengan cara lain.

pelaku
pasar
participants)

Pembeli dan penjual di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) untuk aset
atau liabilitas yang memiliki seluruh karakteristik sebagai berikut:

18

(market

(a)

Pembeli dan penjual independen satu sama lain, yaitu bukan pihak berelasi
sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i224, walaupun harga dalam transaksi
dengan pihak berelasi dapat digunakan sebagai input dalam pengukuran nilai
wajar jika entitas memiliki bukti bahwa transaksi dilakukan menggunakan
persyaratan pasar.

(b)

Pembeli dan penjual memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai
mengenai aset atau liabilitas dan transaksi menggunakan seluruh informasi yang
tersedia, termasuk informasi yang dapat diperoleh melalui upaya uji tuntas yang
lazim dan umum.

(c)

Pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi atas aset atau liabilitas.
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(d)

pasar
yang
menguntungkan

paling

Pembeli dan penjual bersedia untuk melakukan transaksi atas aset atau liabilitas,
yaitu mereka termotivasi namun tidak terpaksa, atau dipaksa untuk melakukan
hal tersebut.

Pasar yang memaksimalkan jumlah yang akan diterima untuk menjual aset atau
meminimalkan jumlah yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas, setelah
memperhitungkan biaya transaksi dan biaya transpor.

risiko wanprestasi

Risiko dimana entitas tidak akan memenuhi suatu kewajiban. Risiko wanprestasi
termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko kredit entitas sendiri.

input yang dapat diobservasi

Input yang dikembangkan menggunakan data pasar, seperti informasi yang tersedia untuk
publik mengenai peristiwa atau transaksi aktual, dan yang mencerminkan asumsi yang
akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas.

transaksi teratur

Transaksi yang mengasumsikan eksposur ke pasar untuk periode sebelum tanggal
pengukuran untuk memungkinkan kegiatan pemasaran yang lazim dan umum untuk
transaksi yang melibatkan aset atau liabilitas; transaksi tersebut bukan merupakan
transaksi yang dipaksakan (contohnya likuidasi yang dipaksakan atau penjualan karena
keterpaksaan).

pasar utama

Pasar dengan volume dan tingkat aktivitas terbesar untuk aset atau liabilitas.

premi risiko

Kompensasi yang dicari pelaku pasar yang menghindari risiko (risk-averse market
participants) untuk menanggung ketidakpastian yang inheren dalam arus kas suatu aset
atau liabilitas. Disebut juga sebagai ‘penyesuaian risiko’.

biaya transaksi

Biaya untuk menjual suatu aset atau mengalihkan suatu liabilitas di pasar utama (atau
pasar yang paling menguntungkan) untuk aset atau liabilitas yang dapat diatribusikan
secara langsung kepada pelepasan aset atau pengalihan liabilitas dan biaya tersebut
memenuhi kedua kriteria sebagai berikut:
(a)

Timbul secara langsung dari transaksi tersebut dan penting bagi transaksi
tersebut.

(b)

Tidak akan dikeluarkan entitas jika keputusan untuk menjual aset atau
mengalihkan liabilitas tidak dibuat (serupa dengan biaya untuk menjual,
sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i105).

biaya transpor

Biaya yang akan dikeluarkan untuk mentranspor aset dari lokasinya saat ini ke pasar
utamanya (atau pasar yang paling menguntungkan).

unit akun

Level dimana aset atau liabilitas diagregasikan atau didisagregasikan dalam suatu
Pernyataan untuk tujuan pengakuan.

input yang
diobservasi

tidak

dapat

Input ketika data pasar tidak tersedia dan yang dikembangkan dengan menggunakan
informasi terbaik yang tersedia mengenai asumsi yang akan digunakan pelaku pasar
ketika menentukan harga aset atau liabilitas.
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Lampiran B
Pedoman penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i113. Lampiran ini mendeskripsikan penerapan
dari paragraf 1-99 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari PSAK i113.
B1

Pertimbangan yang diterapkan dalam situasi penilaian yang berbeda dapat berbeda. Lampiran ini
mendeskripsikan pertimbangan yang dapat diterapkan ketika entitas mengukur nilai wajar dalam beberapa
situasi penilaian.

Pendekatan pengukuran nilai wajar
B2

Tujuan pengukuran nilai wajar adalah untuk mengestimasi harga dimana transaksi teratur (orderly transaction)
untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam
kondisi pasar saat ini. Pengukuran nilai wajar mensyaratkan entitas untuk menentukan seluruh hal sebagai
berikut:
(a)

aset atau liabilitas tertentu yang menjadi subjek pengukuran (konsisten dengan unit akunnya).

(b)

untuk aset nonkeuangan, premis penilaian (valuation premise) yang sesuai untuk pengukuran
(konsisten dengan penggunaan tertinggi dan terbaiknya (highest and best use)).

(c)

pasar utama (principal market) (atau pasar yang paling menguntungkan (most advantageous market))
untuk aset atau liabilitas.

(d)

teknik penilaian yang sesuai untuk pengukuran, mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat
digunakan untuk mengembangkan input yang merepresentasikan asumsi yang akan digunakan pelaku
pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas dan level hierarki nilai wajar di mana input tersebut
dikategorikan.

Premis penilaian untuk aset nonkeuangan (paragraf 31-33)
B3
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Ketika mengukur nilai wajar aset nonkeuangan yang digunakan dalam kombinasi dengan aset lain sebagai
suatu kelompok (sebagaimana terpasang atau terkonfigurasi untuk digunakan) atau dalam kombinasi dengan
aset dan liabilitas lain (contohnya suatu bisnis), dampak premis penilaian bergantung pada keadaan. Sebagai
contoh:
(a)

nilai wajar aset dapat sama terlepas apakah aset tersebut digunakan secara tersendiri atau dalam
kombinasi dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain. Hal tersebut dapat terjadi jika aset
tersebut adalah suatu bisnis yang akan terus dioperasikan pelaku pasar. Dalam kasus tersebut,
transaksi akan melibatkan penilaian bisnis secara keseluruhan. Penggunaan aset sebagai suatu
kelompok dalam bisnis yang sedang beroperasi akan menghasilkan sinergi yang akan tersedia bagi
pelaku pasar (yaitu sinergi pelaku pasar yang, oleh karena itu, memengaruhi nilai wajar aset baik
secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain).

(b)

penggunaan aset dalam kombinasi dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain dapat
dimasukkan ke dalam pengukuran nilai wajar melalui penyesuaian terhadap nilai aset yang digunakan
secara tersendiri. Kasus tersebut dapat terjadi jika aset tersebut adalah mesin dan pengukuran nilai
wajar ditentukan menggunakan harga observasian untuk mesin yang serupa (tidak terpasang atau
terkonfigurasi untuk digunakan), disesuaikan dengan biaya transpor dan biaya pemasangan sehingga
pengukuran nilai wajar tersebut mencerminkan kondisi dan lokasi mesin saat ini (terpasang dan
terkonfigurasi untuk digunakan).

(c)

penggunaan aset dalam kombinasi dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain dapat
dimasukkan ke dalam pengukuran nilai wajar melalui asumsi yang digunakan pelaku pasar untuk
mengukur nilai wajar aset. Sebagai contoh, jika aset tersebut merupakan persediaan masih dalam
proses yang unik dan pelaku pasar akan mengonversi persediaan tersebut menjadi barang jadi, maka
nilai wajar persediaan tersebut akan mengasumsikan bahwa pelaku pasar telah memperoleh atau akan
memperoleh mesin spesifik apapun yang dibutuhkan untuk mengonversi persediaan menjadi barang
jadi.

(d)

penggunaan aset dalam kombinasi dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain dapat
dimasukkan ke dalam teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar aset tersebut.
Kasus tersebut dapat terjadi ketika menggunakan metode multi-period excess earnings untuk
mengukur nilai wajar aset takberwujud karena teknik penilaian tersebut secara spesifik
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memperhitungkan kontribusi dari setiap aset pelengkap dan liabilitas yang terkait dalam kelompok
dimana aset takberwujud tersebut akan digunakan.
(e)

dalam situasi yang lebih terbatas, ketika entitas menggunakan aset dalam suatu kelompok aset, entitas
dapat mengukur aset tersebut pada jumlah yang mendekati nilai wajarnya ketika mengalokasikan
nilai wajar kelompok aset ke aset individual kelompok tersebut. Hal tersebut dapat terjadi jika
penilaian melibatkan properti riil dan nilai wajar properti yang direnovasi (yaitu kelompok aset)
dialokasikan kepada komponen asetnya (seperti tanah dan renovasi).

Nilai wajar pada saat pengakuan awal (paragraf 57-60)
B4

Ketika menentukan apakah nilai wajar pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, entitas
memperhitungkan faktor yang spesifik pada transaksi dan pada aset atau liabilitas. Sebagai contoh, harga
transaksi dapat tidak merepresentasikan nilai wajar aset atau liabilitas pada saat pengakuan awal jika terdapat
salah satu kondisi sebagai berikut:
(a)

Transaksi adalah antara pihak berelasi, walaupun harga dalam transaksi dengan pihak berelasi dapat
digunakan sebagai input dalam pengukuran nilai wajar jika entitas memiliki bukti bahwa transaksi
telah dilaksanakan dengan menggunakan persyaratan pasar.

(b)

Transaksi terjadi di bawah tekanan atau penjual dipaksa untuk menerima harga dalam transaksi.
Sebagai contoh, kasus tersebut dapat terjadi jika penjual mengalami kesulitan keuangan.

(c)

Unit akun yang direpresentasikan oleh harga transaksi berbeda dari unit akun aset atau liabilitas yang
diukur pada nilai wajar. Sebagai contoh, kasus tersebut dapat terjadi jika aset atau liabilitas yang
diukur pada nilai wajar hanya merupakan salah satu elemen dalam transaksi (contohnya dalam
kombinasi bisnis), transaksi tersebut mencakup hak dan keistimewaan tak tertulis yang diukur secara
terpisah sesuai dengan Pernyataan lain, atau harga transaksi mencakup biaya transaksi.

(d)

Pasar dimana transaksi terjadi berbeda dari pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan).
Sebagai contoh, pasar tersebut dapat berbeda jika entitas adalah dealer yang melakukan transaksi
dengan pelanggan di pasar ritel, tetapi pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) untuk
transaksi keluar adalah dengan dealer lain di pasar dealer.

Teknik penilaian (paragraf 61-66)
Pendekatan pasar
B5

Pendekatan pasar (market approach) menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh
transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas, atau kelompok aset dan liabilitas yang identik atau sebanding
(yaitu serupa), seperti bisnis.

B6

Sebagai contoh, teknik penilaian yang konsisten dengan pendekatan pasar sering menggunakan pengali pasar
(market multiples) yang dibentuk dari serangkaian perbandingan. Pengali dapat berada dalam rentang dengan
pengali lain untuk setiap perbandingan. Pemilihan pengali yang sesuai dalam rentang membutuhkan
pertimbangan, dengan mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang spesifik atas pengukuran.

B7

Teknik penilaian yang konsisten dengan pendekatan pasar termasuk penentuan harga matriks. Penentuan harga
matriks adalah teknik matematika yang digunakan terutama untuk menilai beberapa jenis instrumen keuangan,
seperti surat utang, tanpa bergantung secara eksklusif pada harga kuotasian untuk sekuritas spesifik, tetapi
lebih bergantung pada hubungan sekuritas dengan tolok ukur sekuritas kuotasian lain.

Pendekatan biaya
B8

Pendekatan biaya (cost approach) mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan
kapasitas manfaat (service capacity) aset (sering disebut sebagai biaya pengganti saat ini).

B9

Dari perspektif pelaku pasar yang bertindak sebagai penjual, harga yang akan diterima untuk aset tersebut
didasarkan pada biaya bagi pelaku pasar yang bertindak sebagai pembeli untuk memperoleh atau membangun
aset pengganti dengan manfaat yang sebanding, disesuaikan dengan keusangan. Hal tersebut karena pelaku
pasar yang bertindak sebagai pembeli tidak akan membayar lebih untuk aset dari jumlah yang dapat
menggantikan kapasitas manfaat aset tersebut. Keusangan meliputi kerusakan fisik, keusangan fungsional
(teknologi) dan keusangan ekonomik (eksternal) dan lebih luas dari depresiasi untuk tujuan pelaporan
keuangan (alokasi biaya historis) atau tujuan pajak (menggunakan masa manfaat yang spesifik). Dalam banyak
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kasus metode biaya pengganti saat ini digunakan untuk mengukur nilai wajar aset berwujud yang digunakan
dalam kombinasi dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain.

Pendekatan penghasilan
B10

Pendekatan penghasilan (income approach) mengonversi jumlah masa depan (contohnya arus kas atau
penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal saat ini (yaitu didiskontokan). Ketika pendekatan penghasilan
digunakan, pengukuran nilai wajar mencerminkan ekspektasi pasar saat ini mengenai jumlah masa depan
tersebut.

B11

Teknik penilaian tersebut mencakup, sebagai contoh, hal sebagai berikut:
(a)

teknik nilai kini (lihat paragraf B12-B30);

(b)

model penentuan harga opsi, seperti formula Black-Scholes-Merton atau model binomial (yaitu
model lattice), yang memasukkan teknik nilai kini dan mencerminkan baik nilai waktu dan nilai
intrinsik opsi; dan

(c)

metode multi-period excess earnings, yang digunakan untuk mengukur nilar wajar beberapa aset
takberwujud.

Teknik nilai kini
B12

Paragraf B13-B30 mendeskripsikan penggunaan teknik nilai kini untuk mengukur nilai wajar. Paragraf
tersebut fokus pada teknik penyesuaian tingkat diskonto (discount rate adjustment technique) dan teknik arus
kas ekspektasian (expected cash flow technique) (nilai kini ekspektasian). Paragraf tersebut tidak menetapkan
penggunaan suatu teknik nilai kini yang spesifik atau membatasi penggunaan teknik nilai kini untuk mengukur
nilai wajar dalam teknik yang didiskusikan. Teknik nilai kini yang digunakan untuk mengukur nilai wajar akan
bergantung pada fakta dan keadaan yang spesifik atas aset atau liabilitas yang diukur (contohnya apakah harga
untuk aset atau liabilitas yang sebanding dapat diobservasi di pasar) dan ketersediaan data yang memadai.

Komponen pengukuran nilai kini
B13

Nilai kini (yaitu penerapan pendekatan penghasilan) adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan
jumlah masa depan (contohnya arus kas atau nilai) ke jumlah kini menggunakan tingkat diskonto. Pengukuran
nilai wajar aset atau liabilitas yang menggunakan teknik nilai kini mencakup seluruh elemen sebagai berikut
dari perspektif pelaku pasar pada tanggal pengukuran:
(a)

estimasi arus kas masa depan untuk aset atau liabilitas yang diukur.

(b)

ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dalam jumlah dan waktu arus kas yang merepresentasikan
ketidakpastian yang inheren dalam arus kas.

(c)

nilai waktu uang, direpresentasikan oleh tingkat dalam aset moneter bebas risiko yang memiliki
tanggal jatuh tempo atau durasi yang bertepatan dengan periode yang dicakup oleh arus kas dan tidak
menimbulkan ketidakpastian dalam waktu atau risiko gagal bayar terhadap pemilik (yaitu suku bunga
bebas risiko).

(d)

harga untuk menanggung ketidakpastian yang inheren dalam arus kas (yaitu premi risiko).

(e)

faktor lain yang akan diperhitungkan pelaku pasar dalam keadaan tersebut.

(f)

(untuk liabilitas, risiko wanprestasi (non-performance risk) terkait dengan liabilitas tersebut,
termasuk risiko kredit entitas (yaitu obligor) sendiri.

Prinsip umum
B14

22

Teknik nilai kini berbeda dalam bagaimana teknik tersebut mencakup elemen dalam paragraf B13. Akan tetapi,
seluruh prinsip umum sebagai berikut mengatur penerapan teknik nilai kini yang digunakan untuk mengukur
nilai wajar.
(a)

Arus kas dan tingkat diskonto mencerminkan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika
menentukan harga aset atau liabilitas.

(b)

Arus kas dan tingkat diskonto hanya memperhitungkan faktor yang dapat diatribusikan kepada aset
atau liabilitas yang diukur.

(c)

Untuk menghindari perhitungan ganda (double-counting) atau penghilangan dampak faktor risiko,
tingkat diskonto mencerminkan asumsi yang konsisten dengan risiko yang inheren dalam arus kas.
Sebagai contoh, tingkat diskonto yang mencerminkan ketidakpastian dalam ekspektasi mengenai
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gagal bayar di masa depan adalah tepat jika menggunakan arus kas kontraktual suatu pinjaman (yaitu
teknik penyesuaian tingkat diskonto). Tingkat yang sama tersebut tidak dapat digunakan jika
menggunakan arus kas (yaitu teknik nilai kini ekspektasian (expected present value technique)) (yaitu
ditimbang berdasarkan probabilitas (probability-weighted)) karena arus kas ekspektasian telah
mencerminkan asumsi mengenai ketidakpastian gagal bayar di masa depan; melainkan, tingkat
diskonto yang sepadan dengan risiko yang inheren dalam arus kas ekspektasian seharusnya
digunakan.
(d)

Asumsi mengenai arus kas dan tingkat diskonto konsisten secara internal. Sebagai contoh, arus kas
nominal, yang mencakup dampak inflasi, didiskontokan pada tingkat yang mencakup dampak inflasi.
Suku bunga bebas risiko nominal mencakup dampak inflasi. Arus kas riil, yang mengecualikan
dampak inflasi, didiskontokan pada tingkat yang tidak mencakup dampak inflasi. Serupa dengan hal
tersebut, arus kas setelah pajak didiskontokan menggunakan tingkat diskonto setelah pajak. Arus kas
sebelum pajak didiskontokan pada tingkat yang konsisten dengan arus kas tersebut.

(e)

Tingkat diskonto konsisten dengan faktor ekonomik yang mendasari mata uang dimana arus kas
tersebut didenominasikan.

Risiko dan ketidakpastian
B15

Pengukuran nilai wajar yang menggunakan teknik nilai kini dilakukan dalam kondisi ketidakpastian karena
arus kas yang digunakan merupakan estimasi, bukan jumlah yang telah diketahui. Dalam banyak kasus baik
jumlah dan waktu arus kas adalah tidak pasti. Bahkan jumlah yang tetap secara kontraktual, seperti
pembayaran pinjaman, adalah tidak pasti jika terdapat risiko gagal bayar.

B16

Pelaku pasar umumnya mencari kompensasi (yaitu premi risiko) untuk menanggung ketidakpastian yang
inheren dalam arus kas aset atau liabilitas. Pengukuran nilai wajar mencakup premi risiko yang mencerminkan
jumlah yang akan diminta pelaku pasar sebagai kompensasi atas ketidakpastian yang inheren dalam arus kas.
Jika tidak, pengukuran tidak akan merepresentasikan secara tepat nilai wajar. Dalam beberapa kasus,
menentukan premi risiko yang tepat mungkin sulit. Akan tetapi, tingkat kesulitan saja tidak dapat menjadi
alasan yang memadai untuk mengecualikan premi risiko.

B17

Teknik nilai kini berbeda dalam bagaimana teknik tersebut menyesuaikan untuk risiko dan jenis arus kas yang
digunakan. Sebagai contoh:
(a)

Teknik penyesuaian tingkat diskonto (lihat paragraf B18-B22) menggunakan tingkat diskonto yang
telah disesuaikan dengan risiko dan arus kas kontraktual, yang dijanjikan atau yang paling
memungkinkan.

(b)

Metode 1 teknik nilai kini ekspektasian (lihat paragraf B25) menggunakan arus kas ekspektasian
yang telah disesuaikan dengan risiko dan tingkat bebas risiko.

(c)

Metode 2 teknik nilai kini ekspektasian (lihat paragraf B26) menggunakan arus kas ekspektasian
yang tidak disesuaikan dengan risiko dan tingkat diskonto yang disesuaikan untuk memasukkan
premi risiko yang disyaratkan pelaku pasar. Tingkat tersebut berbeda dengan tingkat yang digunakan
dalam teknik penyesuaian tingkat diskonto.

Teknik penyesuaian tingkat diskonto
B18

Teknik penyesuaian tingkat diskonto menggunakan seperangkat tunggal arus kas dari rentang jumlah
estimasian yang memungkinkan, terlepas apakah arus kas kontraktual atau dijanjikan (seperti halnya untuk
obligasi) atau yang paling memungkinkan. Dalam seluruh kasus, arus kas tersebut bergantung pada terjadinya
peristiwa yang spesifik (contohnya arus kas kontraktual atau yang dijanjikan untuk obligasi bergantung pada
tidak adanya peristiwa gagal bayar oleh debitur). Tingkat diskonto yang digunakan dalam teknik penyesuaian
tingkat diskonto diperoleh dari tingkat imbal hasil observasian untuk aset atau liabilitas yang sebanding yang
diperdagangkan di pasar. Sejalan dengan hal tersebut, arus kas kontraktual, yang dijanjikan atau yang paling
memungkinkan didiskontokan pada suku bunga pasar observasian atau estimasian untuk arus kas bersyarat
tersebut (yaitu tingkat imbal hasil pasar).

B19

Teknik penyesuaian tingkat diskonto membutuhkan analisis data pasar untuk aset atau liabilitas yang
sebanding. Perbandingan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat arus kas (contohnya apakah arus kas
adalah kontraktual atau nonkontraktual dan mungkin akan menanggapi dengan cara yang serupa atas
perubahan dalam kondisi ekonomik), dan juga faktor lain (contohnya reputasi kredit, agunan, durasi,
pembatasan perjanjian dan likuiditas). Sebagai alternatif, jika suatu aset atau liabilitas tunggal yang sebanding
tidak mencerminkan secara tepat risiko yang inheren dalam arus kas aset atau liabilitas yang diukur, maka
memungkinkan untuk memperoleh tingkat diskonto dengan menggunakan data untuk beberapa aset atau
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liabilitas yang sebanding dalam hubungannya dengan kurva imbal hasil bebas risiko (yaitu menggunakan
pendekatan build-up).
B20

Untuk mengilustrasikan pendekatan build-up, asumsikan bahwa Aset A adalah hak kontraktual untuk
menerima MU8001 dalam satu tahun (yaitu tidak ada ketidakpastian waktu). Terdapat pasar yang mapan untuk
aset yang sebanding, dan informasi mengenai aset tersebut, termasuk informasi harga, tersedia. Dari aset yang
sebanding tersebut:
(a)

Aset B adalah hak kontraktual untuk menerima MU1.200 dalam satu tahun dan memiliki harga pasar
MU1.083. Dengan demikian, tingkat imbal hasil tahunan yang tersirat (yaitu tingkat imbal hasil pasar
satu tahun) adalah 10,8% [(MU1.200/MU1.083) – 1].

(b)

Aset C adalah hak kontraktual untuk menerima MU700 dalam dua tahun dan memiliki harga pasar
MU566. Dengan demikian, tingkat imbal hasil tahunan yang tersirat (yaitu tingkat imbal hasil pasar
dua tahun) adalah 11,2% [(MU700/MU566)^0,5 – 1].

(c)

Ketiga aset tersebut sebanding dalam konteks risiko (yaitu dispersi dari kemungkinan pembayaran
dan kredit).

B21

Atas dasar waktu pembayaran kontraktual yang akan diterima untuk Aset A relatif terhadap waktu untuk Aset
B dan Aset C (yaitu satu tahun untuk Aset B dibandingkan dengan dua tahun untuk Aset C), Aset B dianggap
lebih sebanding dengan Aset A. Menggunakan pembayaran kontraktual yang akan diterima untuk Aset A
(MU800) dan suku bunga pasar satu tahun yang berasal dari Aset B (10,8%), nilai wajar Aset A adalah MU722
(MU800/1,108). Sebagai alternatif, jika tidak terdapat informasi pasar untuk Aset B, maka suku bunga pasar
satu tahun dapat diperoleh dari Aset C menggunakan pendekatan build-up. Dalam kasus tersebut, suku bunga
pasar dua tahun yang diindikasikan oleh Aset C (11,2%) akan disesuaikan dengan suku bunga pasar satu tahun
menggunakan struktur persyaratan kurva imbal hasil bebas risiko. Informasi dan analisis tambahan mungkin
dibutuhkan untuk menentukan apakah premi risiko untuk aset satu tahun dan dua tahun adalah sama. Jika
ditentukan bahwa premi risiko untuk aset satu tahun dan dua tahun adalah tidak sama, maka tingkat imbal hasil
pasar dua tahun akan disesuaikan lebih lanjut dengan dampak tersebut.

B22

Ketika teknik penyesuaian tingkat diskonto diterapkan untuk penerimaan atau pembayaran tetap, penyesuaian
untuk risiko yang inheren dalam arus kas aset atau liabilitas yang diukur dimasukkan dalam tingkat diskonto.
Dalam beberapa penerapan teknik penyesuaian tingkat diskonto pada arus kas yang bukan merupakan
penerimaan atau pembayaran yang tetap, penyesuaian atas arus kas mungkin dibutuhkan untuk mencapai
keterbandingan dengan aset atau liabilitas observasian dimana tingkat diskonto diperoleh.

Teknik nilai kini ekspektasian
B23

Teknik nilai kini ekspektasian menggunakan sebagai titik awal serangkaian arus kas yang merepresentasikan
rata-rata probabilitas tertimbang dari seluruh kemungkinan arus kas masa depan (yaitu arus kas ekspektasian).
Estimasi yang dihasilkan identik dengan nilai ekspektasian, yang dalam istilah statistik, adalah rata-rata
tertimbang dari kemungkinan nilai variabel acak yang terpisah (discrete random variable’s possible values)
dengan probabilitas masing-masing sebagai bobotnya. Karena seluruh kemungkinan arus kas ditimbang secara
probabilitas, maka arus kas ekspektasian yang dihasilkan tidak bergantung pada terjadinya peristiwa spesifik
apa pun (tidak seperti arus kas yang digunakan dalam teknik penyesuaian tingkat diskonto).

B24

Dalam membuat keputusan investasi, pelaku pasar yang menghindari risiko (risk-averse market participants)
akan memperhitungkan risiko bahwa arus kas aktual dapat berbeda dari arus kas ekspektasian. Teori portofolio
membedakan antara dua jenis risiko:
(a)

risiko tidak sistematis (dapat didiversifikasi), yaitu risiko yang spesifik pada aset atau liabilitas
tertentu.

(b)

risiko sistematis (tidak dapat didiversifikasi), yaitu risiko umum yang dimiliki aset atau liabilitas
dengan aset atau liabilitas lain dalam portofolio yang terdiversifikasi.

Teori portofolio menyatakan bahwa dalam pasar yang seimbang, pelaku pasar akan dikompensasi hanya untuk
menanggung risiko sistematis yang inheren dalam arus kas. (Dalam pasar yang tidak efisien atau tidak
seimbang, bentuk lain dari imbal hasil atau kompensasi mungkin tersedia).
B25

1

Metode 1 teknik nilai kini ekspektasian menyesuaikan arus kas ekspektasian dari aset dengan risiko sistematis
(yaitu pasar), dengan mengurangi premi risiko kas (yaitu arus kas ekspektasian yang telah disesuaikan dengan
risiko). Arus kas ekspektasian yang telah disesuaikan dengan risiko tersebut merepresentasikan arus kas yang
setara dalam kepastian, yang didiskontokan pada suku bunga bebas risiko. Arus kas yang setara dalam

Dalam SAK-I ini jumlah moneter didenominasikan dalam ‘unit mata uang (MU)’.
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kepastian mengacu pada arus kas ekspektasian (sebagaimana didefinisikan), disesuaikan dengan risiko
sehingga pelaku pasar tidak membedakan perdagangan arus kas tertentu untuk arus kas ekspektasian. Sebagai
contoh, jika pelaku pasar telah bersedia untuk memperdagangkan arus kas ekspektasian sebesar MU1.200
untuk arus kas tertentu sebesar MU1.000, maka MU1.000 merupakan setara dalam kepastian dengan MU1.200
(yaitu MU200 akan merepresentasikan premi risiko kas). Dalam kasus tersebut, pelaku pasar tidak akan
membedakan aset yang dimilikinya.
B26

Sebaliknya, Metode 2 teknik nilai kini ekspektasian menyesuaikan dengan risiko sistematis (yaitu pasar)
dengan menerapkan premi risiko terhadap suku bunga bebas risiko. Sejalan dengan hal tersebut, arus kas
ekspektasian didiskontokan pada tingkat yang sesuai dengan tingkat yang diperkirakan yang terkait dengan
arus kas yang telah ditimbang secara probabilitas (yaitu tingkat imbal hasil ekspektasian). Model yang
digunakan untuk menentukan harga aset yang berisiko, seperti model penentuan harga aset modal (capital
asset pricing model), dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat imbal hasil ekspektasian. Karena tingkat
diskonto yang digunakan dalam teknik penyesuaian tingkat diskonto adalah tingkat imbal hasil yang terkait
dengan arus kas yang bersyarat, kemungkinan akan lebih tinggi daripada tingkat diskonto yang digunakan
dalam Metode 2 dari teknik nilai kini ekspektasian, yang merupakan tingkat imbal hasil ekspektasian yang
terkait dengan arus kas ekspektasian atau probabilitas tertimbang.

B27

Untuk mengilustrasikan Metode 1 dan 2, asumsikan bahwa aset memiliki arus kas ekspektasian sebesar
MU780 dalam satu tahun ditentukan berdasarkan kemungkinan arus kas dan probabilitas sebagaimana
ditunjukkan di bawah ini. Suku bunga bebas risiko yang berlaku untuk arus kas dengan rentang satu tahun
adalah 5%, dan premi risiko sistematis aset dengan profil risiko yang sama adalah 3%.

Kemungkinan arus kas

Probabilitas

Arus kas yang telah ditimbang
secara probabilitas

MU500

15%

MU 75

MU 800

60%

MU 480

MU 900

25%

MU 225

Arus kas ekspektasian

MU 780

B28

Dalam ilustrasi sederhana tersebut, arus kas ekspektasian (MU780) merepresentasikan rata-rata probabilitas
tertimbang dari tiga kemungkinan. Dalam situasi yang lebih realistis, mungkin terdapat banyak kemungkinan
hasil. Akan tetapi, untuk menerapkan teknik nilai kini ekspektasian, tidak selalu diperlukan untuk
memperhitungkan distribusi seluruh kemungkinan arus kas menggunakan model dan teknik yang kompleks.
Terdapat kemungkinan untuk mengembangkan jumlah terbatas skenario dan probabilitas terpisah yang
mencakup susunan kemungkinan arus kas. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan arus kas yang
direalisasi untuk beberapa periode masa lalu yang relevan, disesuaikan dengan perubahan keadaan yang terjadi
selanjutnya (contohnya perubahan dalam faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomik atau kondisi pasar, tren
industri dan kompetisi serta perubahan faktor internal yang mempengaruhi entitas secara spesifik), dengan
memperhitungkan asumsi pelaku pasar.

B29

Secara teori, nilai kini (yaitu nilai wajar) arus kas aset adalah sama terlepas ditentukan menggunakan Metode
1 atau Metode 2, sebagai berikut:

B30

(a)

Dengan menggunakan Metode 1, arus kas ekspektasian disesuaikan dengan risiko sistematis (yaitu
pasar). Jika tidak terdapat data pasar yang secara langsung mengindikasikan jumlah penyesuaian
risiko, maka penyesuaian tersebut dapat diperoleh dari model penentuan harga aset menggunakan
konsep setara dalam kepastian. Sebagai contoh, penyesuaian risiko (yaitu premi risiko kas sebesar
MU22) dapat ditentukan menggunakan premi risiko sistematis sebesar 3% (MU780 – [MU780 ×
(1,05/1,08)]), yang menghasilkan arus kas ekspektasian yang telah disesuaikan dengan risiko sebesar
MU758 (MU780 –MU22). MU758 setara dalam kepastian dengan MU780 dan didiskontokan pada
suku bunga bebas risiko (5%). Nilai kini (yaitu nilai wajar) aset tersebut adalah MU722
(MU758/1,05).

(b)

Dengan menggunakan Metode 2, arus kas ekspektasian tidak disesuaikan dengan risiko sistematis
(yaitu pasar). Penyesuaian terhadap risiko tersebut dimasukkan dalam tingkat diskonto. Dengan
demikian, arus kas ekspektasian didiskontokan pada tingkat imbal hasil ekspektasian sebesar 8%
(yaitu 5% suku bunga bebas risiko ditambah 3% premi risiko sistematis). Nilai kini (yaitu nilai wajar)
aset tersebut adalah MU722 (MU780/1,08).

Ketika menggunakan teknik nilai kini ekspektasian untuk mengukur nilai wajar, baik Metode 1 atau Metode
2 dapat digunakan. Pemilihan Metode 1 atau Metode 2 akan bergantung pada fakta dan keadaan yang spesifik
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atas aset atau liabilitas yang diukur, seberapa jauh data yang memadai tersedia dan pertimbangan yang
diterapkan.

Penerapan teknik nilai kini pada liabilitas dan instrumen ekuitas milik
entitas sendiri yang tidak dimiliki pihak lain sebagai aset (paragraf 40-41)
B31

Ketika menggunakan teknik nilai kini untuk mengukur nilai wajar liabilitas yang tidak dimiliki pihak lain
sebagai aset (contohnya liabilitas purnaoperasi), entitas, antara lain, mengestimasi arus keluar kas masa depan
yang akan diperkirakan pelaku pasar untuk dikeluarkan dalam memenuhi kewajiban. Arus keluar kas masa
depan tersebut mencakup ekspektasi pelaku pasar mengenai biaya pemenuhan kewajiban dan kompensasi yang
akan dipersyaratkan pelaku pasar untuk mengambil alih kewajiban tersebut. Kompensasi tersebut mencakup
imbal hasil yang disyaratkan pelaku pasar untuk hal sebagai berikut:
(a)

melaksanakan aktivitas (yaitu nilai pemenuhan kewajiban; contohnya dengan menggunakan sumber
daya yang dapat digunakan untuk aktivitas lain); dan

(b)

mengambil alih risiko yang terkait dengan kewajiban (yaitu premi risiko (risk premium) yang
mencerminkan risiko bahwa arus keluar kas aktual dapat berbeda dari arus keluar kas ekspektasian;
lihat paragraf B33).

B32

Sebagai contoh, liabilitas nonkeuangan tidak mengandung tingkat imbal hasil kontraktual dan tidak terdapat
imbal hasil pasar yang dapat diobservasi untuk liabilitas tersebut. Dalam beberapa kasus, komponen imbal
hasil yang akan disyaratkan pelaku pasar akan tidak dapat dibedakan satu sama lain (contohnya ketika
menggunakan harga yang akan dikenakan atas dasar fee tetap oleh kontraktor pihak ketiga). Dalam kasus lain,
entitas perlu untuk mengestimasi komponen tersebut secara terpisah (contohnya ketika menggunakan harga
yang akan dikenakan atas dasar cost plus oleh kontraktor pihak ketiga karena dalam kasus tersebut kontraktor
tidak akan menanggung risiko perubahan biaya di masa depan).

B33

Entitas dapat memasukkan premi risiko dalam pengukuran nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas milik
entitas sendiri yang tidak dimiliki pihak lain sebagai aset dengan salah satu cara sebagai berikut:
(a)

dengan menyesuaikan arus kas (yaitu sebagai peningkatan jumlah arus keluar kas); atau

(b)

dengan menyesuaikan tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai
kininya (yaitu sebagai pengurangan dalam tingkat diskonto).

Entitas memastikan tidak menghitung ganda atau menghilangkan penyesuaian untuk risiko. Sebagai contoh,
jika arus kas yang diestimasi ditingkatkan untuk memperhitungkan kompensasi untuk mengambil alih risiko
yang terkait dengan kewajiban, maka tingkat diskonto tidak disesuaikan untuk mencerminkan risiko tersebut.

Input pada teknik penilaian (paragraf 67-71)
B34
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Contoh pasar dimana input mungkin dapat diobservasi untuk beberapa aset dan liabilitas (contohnya instrumen
keuangan) termasuk hal sebagai berikut:
(a)

Pasar bursa. Dalam pasar bursa, harga penutupan telah tersedia dan umumnya merepresentasikan
nilai wajar. Contoh pasar tersebut adalah Bursa Efek London (London Stock Exchange).

(b)

Pasar dealer. Dalam pasar dealer, dealer siap untuk melakukan perdagangan (baik membeli atau
menjual atas namanya sendiri), sehingga menyediakan likuiditas dengan menggunakan modal
mereka untuk memiliki persediaan item yang digunakan untuk membentuk pasar. Umumnya harga
penawaran (bid) dan permintaan (ask) (merepresentasikan masing-masing harga dimana dealer
bersedia untuk membeli dan harga dimana dealer bersedia untuk menjual) lebih tersedia daripada
harga penutupan. Pasar over-the-counter (dimana harga dipublikasikan) adalah pasar dealer. Pasar
dealer juga tersedia untuk beberapa aset dan liabilitas lain, termasuk beberapa instrumen keuangan,
komoditas dan aset berwujud (contohnya peralatan bekas pakai).

(c)

Pasar pialang. Dalam pasar pialang, pialang berupaya untuk mempertemukan pembeli dengan
penjual tetapi tidak siap untuk melakukan perdagangan atas nama mereka sendiri. Dengan kata lain,
pialang tidak menggunakan modal mereka sendiri untuk memiliki persediaan item yang digunakan
untuk membentuk pasar. Pialang mengetahui harga yang ditawarkan dan diminta (bid and asked)
oleh masing-masing pihak, tetapi setiap pihak umumnya tidak mengetahui persyaratan harga pihak
lain. Harga dari transaksi yang telah diselesaikan kadang tersedia. Pasar pialang termasuk jaringan
komunikasi elektronik, dimana pesanan pembelian dan penjualan dipertemukan, dan pasar real estat
komersial dan perumahan.
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(d)

Pasar antar principal. Dalam pasar antar principal, transaksi, baik penjualan awal dan penjualan
kembali, dinegosiasikan secara independen tanpa perantara. Sedikit informasi mengenai transaksi
tersebut dapat tersedia untuk umum.

Hierarki nilai wajar (paragraf 72-90)
Input Level 2 (paragraf 81-85)
B35

Contoh input Level 2 untuk aset dan liabilitas tertentu mencakup hal sebagai berikut:
(a)

Swap suku bunga received-fixed, pay-variable berdasarkan suku bunga swap London Interbank
Offered Rate (LIBOR). Input Level 2 adalah suku bunga swap LIBOR jika suku bunga tersebut dapat
diobservasi pada interval yang dikuotasi secara umum untuk seluruh jangka waktu swap.

(b)

Swap suku bunga received-fixed, pay-variable berdasarkan kurva imbal hasil yang didenominasi
dalam mata uang asing. Input Level 2 adalah suku bunga swap berdasarkan kurva imbal hasil yang
didenominasi dalam mata uang asing yang dapat diobservasi pada interval yang dikuotasi secara
umum untuk seluruh jangka waktu swap. Kasus tersebut akan terjadi jika jangka waktu swap tersebut
adalah 10 tahun dan suku bunga tersebut dapat diobservasi pada interval yang dikuotasi secara umum
selama sembilan tahun, dengan ketentuan bahwa ekstrapolasi wajar apapun dari kurva imbal hasil
untuk tahun ke-10 tidak akan signifikan terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar swap.

(c)

Swap suku bunga received-fixed, pay-variable berdasarkan tingkat bunga prima bank yang spesifik
(specific bank’s prime rate). Input Level 2 adalah tingkat bunga prima bank yang dibentuk melalui
ekstrapolasi jika nilai ekstrapolasi diperkuat oleh data pasar yang dapat diobservasi, sebagai contoh,
secara korelasi dengan tingkat bunga yang dapat diobservasi atas seluruh jangka waktu swap.

(d)

Opsi tiga tahun atas saham yang diperdagangkan. Input Level 2 adalah volatilitas yang tersirat untuk
saham yang diperoleh melalui ekstrapolasi sampai tahun ke–3 jika kedua kondisi sebagai berikut
terpenuhi:
(i)

Harga untuk opsi satu tahun dan dua tahun atas saham dapat diobservasi.

(ii)

Volatilitas tersirat yang diekstrapolasi dari opsi tiga tahun diperkuat oleh data pasar yang
dapat diobservasi untuk seluruh jangka waktu opsi.

Dalam kasus tersebut, volatilitas yang tersirat dapat diperoleh dengan mengekstrapolasi volatilitas
yang tersirat dari opsi satu tahun dan dua tahun atas saham dan diperkuat dengan volatilitas yang
tersirat untuk opsi tiga tahun atas saham entitas yang sebanding, dengan ketentuan bahwa korelasi
dengan volatilitas satu tahun dan dua tahun yang tersirat telah ditetapkan.
(e)

Perjanjian lisensi. Untuk perjanjian lisensi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dan yang telah
dinegosiasikan dengan pihak yang tidak berelasi oleh entitas yang diakuisisi (pihak dalam perjanjian
lisensi), input Level 2 adalah tingkat royalti dalam kontrak dengan pihak tidak berelasi pada
permulaan perjanjian.

(f)

Persediaan barang jadi di gerai ritel. Untuk persediaan barang jadi yang diperoleh dalam kombinasi
bisnis, input Level 2 adalah harga untuk pelanggan di pasar ritel atau harga untuk pengecer di pasar
grosir, disesuaikan dengan perbedaan antara kondisi dan lokasi barang persediaan dan barang
persediaan yang sebanding (yaitu serupa) sehingga pengukuran nilai wajar mencerminkan harga yang
akan diterima dalam transaksi untuk menjual persediaan tersebut ke pengecer lain yang akan
melengkapi upaya penjualan yang diperlukan. Secara konseptual, pengukuran nilai wajar akan sama,
terlepas apakah penyesuaian dilakukan atas harga eceran (ke bawah) atau atas harga grosir (ke atas).
Umumnya, harga yang mensyaratkan jumlah penyesuaian subjektif paling sedikit digunakan untuk
pengukuran nilai wajar.

(g)

Bangunan yang dikuasai dan digunakan. Input Level 2 adalah harga per meter persegi untuk
bangunan (pengali dalam penilaian) yang diperoleh dari data pasar yang dapat diobservasi, contohnya
pengali yang diperoleh dari harga dalam transaksi yang dapat diobservasi yang melibatkan bangunan
yang sebanding (yaitu serupa) di lokasi yang serupa.

(h)

Unit penghasil kas. Input Level 2 adalah pengali penilaian (contohnya pengali laba (earnings) atau
pendapatan atau ukuran kinerja yang serupa) yang diperoleh dari data pasar yang dapat diobservasi,
contohnya pengali yang dibentuk dari harga dalam transaksi yang diobservasi melibatkan bisnis yang
dapat diperbandingkan (yaitu serupa), dengan memperhitungkan faktor operasional, pasar, keuangan
dan nonkeuangan.
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Input Level 3 (paragraf 86-90)
B36

Contoh input Level 3 untuk aset dan liabilitas tertentu mencakup hal sebagai berikut:
(a)

Long-dated currency swap. Input Level 3 adalah suku bunga dalam mata uang spesifik yang tidak
dapat diobservasi dan tidak dapat diperkuat oleh data pasar yang dapat diobservasi pada interval yang
dikuotasi secara umum atau untuk seluruh jangka waktu swap. Suku bunga dalam swap mata uang
adalah tingkat swap yang dihitung dari kurva imbal hasil masing-masing negara.

(b)

Opsi tiga tahun atas saham yang diperdagangkan. Input Level 3 adalah volatilitas historis, yaitu
volatilitas untuk saham yang diperoleh dari harga historis saham. Volatilitas historis umumnya tidak
merepresentasikan ekspektasi pelaku pasar saat ini mengenai volatilitas masa depan, bahkan jika hal
tersebut merupakan satu-satunya informasi yang tersedia untuk menentukan harga opsi.

(c)

Swap suku bunga. Input Level 3 adalah penyesuaian terhadap konsensus (tidak mengikat) harga nilai
tengah pasar untuk swap yang dikembangkan menggunakan data yang tidak dapat diobservasi secara
langsung dan tidak dapat diperkuat oleh data pasar yang dapat diobservasi.

(d)

Liabilitas aktivitas purnaoperasi yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Input Level 3 adalah
estimasi saat ini menggunakan data milik entitas sendiri mengenai arus keluar kas masa depan yang
akan dibayar untuk memenuhi kewajiban (termasuk ekspektasi pelaku pasar mengenai biaya untuk
memenuhi kewajiban dan kompensasi yang disyaratkan pelaku pasar untuk menanggung kewajiban
pembongkaran aset) jika tidak tersedia informasi yang umumnya tersedia yang mengindikasikan
bahwa pelaku pasar akan menggunakan asumsi yang berbeda. Input Level 3 tersebut akan digunakan
dalam teknik nilai kini bersama dengan input lain, contohnya suku bunga bebas risiko saat ini atau
tingkat bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan kredit jika dampak dari reputasi kredit entitas
atas nilai wajar liabilitas tercermin dalam tingkat diskonto daripada dalam estimasi arus keluar kas
masa depan.

(e)

Unit penghasil kas. Input Level 3 adalah prakiraan keuangan (contohnya arus kas atau laba rugi)
yang dikembangkan menggunakan data milik entitas sendiri jika tidak terdapat informasi yang
umumnya tersedia yang mengindikasikan bahwa pelaku pasar akan menggunakan asumsi yang
berbeda.

Pengukuran nilai wajar ketika volume atau level aktivitas aset atau
liabilitas menurun secara signifikan
B37

28

Nilai wajar aset atau liabilitas dapat terpengaruh ketika terjadi penurunan signifikan dalam volume atau level
aktivitas aset atau liabilitas tersebut dalam kaitannya dengan aktivitas pasar normal untuk aset atau liabilitas
tersebut (atau aset atau liabilitas serupa). Untuk menentukan apakah, berdasarkan bukti yang tersedia, telah
terjadi penurunan signifikan dalam volume atau level aktivitas untuk aset atau liabilitas tersebut, entitas
mengevaluasi signifikansi dan relevansi faktor seperti sebagai berikut:
(a)

Terdapat sedikit transaksi terkini.

(b)

Kuotasi harga tidak dikembangkan menggunakan informasi saat ini.

(c)

Kuotasi harga bervariasi secara substansial baik dari waktu ke waktu atau antara pembentuk pasar
(contohnya beberapa pasar pialang).

(d)

Indeks yang sebelumnya sangat berkorelasi dengan nilai wajar aset atau liabilitas terbukti tidak
berkorelasi dengan indikasi terkini dari nilai wajar untuk aset atau liabilitas tersebut.

(e)

Terdapat peningkatan signifikan dalam premi risiko likuiditas yang tersirat, imbal hasil atau indikator
kinerja (seperti tingkat pelanggaran atau kerugian) untuk transaksi observasian atau harga kuotasian
ketika dibandingkan dengan estimasi entitas atas arus kas ekspektasian, dengan memperhitungkan
seluruh data pasar yang tersedia mengenai kredit dan risiko wanprestasi lain untuk aset atau liabilitas
tersebut.

(f)

Terdapat rentang penawaran dan permintaan (bid-ask spread) yang lebar atau peningkatan yang
signifikan dalam rentang penawaran dan permintaan (bid-ask spread).

(g)

Terdapat penurunan signifikan dalam aktivitas, atau terjadi ketiadaan, pasar untuk penerbitan baru
(yaitu pasar utama) untuk aset atau liabilitas atau aset atau liabilitas yang serupa.

(h)

Kurangnya informasi yang tersedia secara umum (contohnya untuk transaksi yang terjadi di pasar
antar principal).
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B38

Jika entitas menyimpulkan bahwa telah terjadi penurunan signifikan dalam volume atau level aktivitas untuk
aset atau liabilitas dalam kaitannya dengan aktivitas pasar normal untuk aset atau liabilitas tersebut (atau aset
atau liabilitas serupa), maka analisis lebih lanjut terhadap harga transaksi atau harga kuotasian dibutuhkan.
Penurunan dalam volume atau level aktivitas saja mungkin tidak mengindikasikan bahwa harga transaksi atau
harga kuotasian tidak merepresentasikan nilai wajar atau bahwa transaksi dalam pasar tersebut tidak teratur.
Akan tetapi, jika entitas menentukan bahwa transaksi atau harga kuotasian tidak mewakili nilai wajar
(contohnya terdapat transaksi yang tidak teratur), maka penyesuaian terhadap transaksi atau harga kuotasian
akan dibutuhkan jika entitas menggunakan harga tersebut sebagai dasar untuk mengukur nilai wajar dan
penyesuaian tersebut mungkin signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penyesuaian
mungkin juga dibutuhkan dalam keadaan lain (contohnya ketika harga untuk aset yang serupa membutuhkan
penyesuaian signifikan untuk membuat aset tersebut sebanding dengan aset yang diukur atau ketika harga
tersebut sudah kedaluwarsa).

B39

Pernyataan ini tidak menetapkan metodologi untuk membuat penyesuaian yang signifikan pada harga transaksi
atau harga kuotasian. Lihat paragraf 61–66 dan B5-B11 untuk diskusi penggunaan teknik penilaian ketika
mengukur nilai wajar. Terlepas dari teknik penilaian yang digunakan, entitas memasukkan penyesuaian risiko
yang tepat, termasuk premi risiko yang mencerminkan jumlah yang akan diminta pelaku pasar sebagai
kompensasi atas ketidakpastian yang inheren dalam arus kas aset atau liabilitas (lihat paragraf B17). Jika tidak,
pengukuran tersebut tidak merepresentasikan nilai wajar secara tepat. Dalam beberapa kasus menentukan
penyesuaian risiko yang tepat mungkin sulit. Akan tetapi, tingkat kesulitan saja tidak dapat menjadi dasar yang
memadai untuk mengecualikan penyesuaian risiko. Penyesuaian risiko mencerminkan transaksi teratur antara
pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini.

B40

Jika telah terjadi penurunan signifikan dalam volume atau level aktivitas aset atau liabilitas, maka perubahan
dalam teknik penilaian atau penggunaan beberapa teknik penilaian mungkin akan tepat (contohnya
penggunaan pendekatan pasar dan teknik nilai kini). Ketika menimbang indikasi nilai wajar yang dihasilkan
dari penggunaan beberapa teknik penilaian, entitas mempertimbangkan kewajaran dari rentang pengukuran
nilai wajar. Tujuannya adalah untuk menentukan titik dalam rentang tersebut yang paling merepresentasikan
nilai wajar dalam kondisi pasar saat ini. Berbagai macam pengukuran nilai wajar dapat menjadi indikasi bahwa
analisis lebih lanjut dibutuhkan.

B41

Bahkan ketika telah terjadi penurunan yang signifikan dalam volume atau tingkat aktivitas aset atau liabilitas,
tujuan dari pengukuran nilai wajar tetap sama. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset
atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur (yaitu bukan likuidasi
paksaan atau penjualan karena keterpaksaan) antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar
saat ini.

B42

Estimasi harga dimana pelaku pasar akan bersedia untuk melakukan transaksi pada tanggal pengukuran dalam
kondisi pasar saat ini jika telah terjadi penurunan signifikan dalam volume atau level aktivitas aset atau
liabilitas bergantung pada fakta dan keadaan pada tanggal pengukuran dan membutuhkan pertimbangan.
Intensi entitas untuk memiliki aset atau menyelesaikan atau memenuhi liabilitas tidak relevan ketika mengukur
nilai wajar karena nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran yang spesifik atas suatu
entitas.

Identifikasi transaksi yang tidak teratur
B43

Penentuan apakah transaksi adalah teratur (atau tidak teratur) lebih sulit jika telah terjadi penurunan signifikan
dalam volume atau level aktivitas untuk aset atau liabilitas dalam kaitannya dengan aktivitas pasar normal
untuk aset atau liabilitas tersebut (atau aset atau liabilitas serupa). Dalam keadaan tersebut, tidak tepat untuk
menyimpulkan bahwa seluruh transaksi dalam pasar tersebut tidak teratur (yaitu likuidasi paksaan atau
penjualan karena keterpaksaan). Keadaan yang dapat mengindikasikan bahwa transaksi adalah tidak teratur
mencakup hal sebagai berikut:
(a)

Tidak terdapat eksposur yang memadai terhadap pasar untuk periode sebelum tanggal pengukuran
yang memungkinkan untuk aktivitas pemasaran yang lazim dan umum untuk transaksi yang
melibatkan aset atau liabilitas dalam kondisi pasar saat ini.

(b)

Terdapat periode pemasaran yang lazim dan umum, tetapi penjual memasarkan aset atau liabilitas
tersebut kepada pelaku pasar tunggal.

(c)

Penjual sedang mengalami atau di ambang kebangkrutan atau dalam pengawasan kurator (yaitu
penjual dalam kesulitan keuangan).

(d)

Penjual disyaratkan untuk menjual untuk memenuhi persyaratan regulasi atau hukum (yaitu penjual
dipaksa).

(e)

Harga transaksi merupakan suatu outlier jika dibandingkan dengan transaksi terkini lain untuk aset
atau liabilitas yang sama atau serupa.

© Ikatan Akuntan Indonesia

29

PSAK i113
Entitas mengevaluasi keadaan untuk menentukan apakah, dengan mempertimbangkan bukti yang tersedia,
transaksi tersebut adalah teratur.
B44

Entitas mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut ketika mengukur nilai wajar atau mengestimasi premi
risiko pasar:
(a)

Jika bukti tersebut mengindikasikan bahwa transaksi tidak teratur, maka entitas menempatkan
sedikit, jika ada, bobot (dibandingkan dengan indikasi lain dari nilai wajar) pada harga transaksi
tersebut.

(b)

Jika bukti tersebut mengindikasikan bahwa transaksi adalah teratur, maka entitas memperhitungkan
harga transaksi tersebut. Jumlah bobot yang ditempatkan pada harga transaksi tersebut ketika
dibandingkan dengan indikasi lain dari nilai wajar akan bergantung pada fakta dan keadaan seperti
hal sebagai berikut:

(c)

(i)

volume transaksi.

(ii)

keterbandingan transaksi terhadap aset atau liabilitas yang diukur.

(iii)

kedekatan transaksi dengan tanggal pengukuran.

Jika entitas tidak memiliki informasi yang memadai untuk menyimpulkan apakah transaksi adalah
teratur, maka entitas memperhitungkan harga transaksi. Akan tetapi, harga transaksi tersebut
mungkin tidak merepresentasikan nilai wajar (yaitu harga transaksi tidak selalu menjadi satu-satunya
dasar atau dasar utama untuk mengukur nilai wajar atau mengestimasi premi risiko pasar). Ketika
entitas tidak memiliki informasi yang memadai untuk menyimpulkan apakah transaksi tertentu
adalah teratur, entitas menempatkan lebih sedikit bobot pada transaksi tersebut ketika dibandingkan
dengan transaksi lain yang diketahui teratur.

Entitas tidak perlu melaksanakan upaya menyeluruh untuk menentukan apakah transaksi adalah teratur, tetapi
entitas tidak dapat mengabaikan informasi yang umumnya tersedia. Ketika entitas adalah pihak dalam
transaksi, entitas dianggap memiliki informasi yang memadai untuk menyimpulkan apakah transaksi tersebut
adalah teratur.

Penggunaan harga kuotasian yang disediakan pihak ketiga
B45

Pernyataan ini tidak menghalangi penggunaan harga kuotasian yang disediakan pihak ketiga, seperti layanan
penentuan harga atau pialang, jika entitas telah menentukan bahwa harga kuotasian yang disediakan pihak
tersebut dikembangkan sesuai dengan Pernyataan ini.

B46

Jika telah terjadi penurunan signifikan dalam volume atau level aktivitas untuk aset atau liabilitas, maka entitas
mengevaluasi apakah harga kuotasian yang disediakan pihak ketiga dikembangkan dengan menggunakan
informasi saat ini yang mencerminkan transaksi teratur atau teknik penilaian yang mencerminkan asumsi
pelaku pasar (termasuk asumsi mengenai risiko). Dalam menimbang harga kuotasian sebagai input yang
digunakan dalam pengukuran nilai wajar, entitas menempatkan lebih sedikit bobot (ketika dibandingkan
dengan indikasi lain dari nilai wajar yang mencerminkan hasil transaksi) pada kuotasi yang tidak
mencerminkan hasil transaksi.

B47

Selain itu, sifat kuotasi (contohnya apakah kuotasi tersebut merupakan indikasi harga atau penawaran yang
mengikat) diperhitungkan ketika mempertimbangkan bukti yang tersedia, dengan bobot lebih besar diberikan
kepada kuotasi yang disediakan pihak ketiga yang merepresentasikan penawaran yang mengikat.

30
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Lampiran C
Tanggal efektif dan transisi
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i113 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama
dengan bagian lain dari PSAK i113.
C1

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

C2

Pernyataan ini diterapkan secara prospektif sejak awal periode tahun buku pada awal diterapkannya.

C3

Persyaratan pengungkapan Pernyataan ini tidak perlu diterapkan dalam informasi komparatif yang disediakan
untuk periode sebelum penerapan awal Pernyataan ini.

C4

Penyesuaian Tahunan Siklus 2011-2013 terbit pada bulan Desember 2013 mengamendemen paragraf 52.
Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2014. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif sejak awal periode tahun buku saat
PSAK i113 pertama kali diterapkan. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode tahun buku lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

C5

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 52. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

C6

PSAK i116 Sewa, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 6. Entitas menerapkan
amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i116.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i114 Akun Penangguhan-Regulatori (PSAK i114) terdiri dari
paragraf 1–36 dan Lampiran A–C. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang
dicetak tebal mengatur prinsip utama. Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pada saat
pertama kali muncul dalam PSAK ini. Definisi istilah lain dijelaskan dalam Glosarium Standar Akuntansi
Keuangan Internasional. PSAK ini harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menyediakan dasar
untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi jika tidak terdapat panduan secara eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i114
Akun Penangguhan-Regulatori
Tujuan
1

Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk menentukan persyaratan pelaporan keuangan untuk saldo akun
penangguhan-regulatori yang timbul ketika entitas menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan pada
harga atau tarif yang tunduk pada regulasi tarif.

2

Dalam memenuhi tujuan ini, Pernyataan ini mensyaratkan:

(a)

perubahan terbatas kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum sebelumnya (standar akuntansi sebelumnya) untuk saldo akun
penangguhan-regulatori, yang terutama terkait dengan penyajian akun ini; dan

(b)

pengungkapan yang:
(i)

mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan entitas
yang muncul dari regulasi tarif; dan

(ii)

membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami jumlah, waktu, dan
ketidakpastian arus kas masa depan dari setiap saldo akun penangguhan-regulatori
yang diakui.

3

Persyaratan Pernyataan ini memperkenankan entitas yang berada dalam ruang lingkupnya untuk tetap
mencatat saldo akun penangguhan-regulatori dalam laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi
sebelumnya ketika mengadopsi SAK-I, dengan tunduk pada perubahan terbatas sebagaimana dimaksud pada
paragraf 2 di atas.

4

Sebagai tambahan, Pernyataan ini memberikan beberapa pengecualian untuk, atau pembebasan dari,
persyaratan PSAK lainnya. Seluruh persyaratan yang ditentukan untuk melaporkan saldo akun
penangguhan-regulatori, dan pengecualian untuk, atau pembebasan dari, persyaratan PSAK lain yang terkait
dengan saldo tersebut, tercakup dalam Pernyataan ini, daripada dalam PSAK lainnya tersebut.

Ruang lingkup
5

Suatu entitas diperkenankan untuk menerapkan persyaratan Pernyataan ini dalam laporan keuangan
pertama berdasarkan SAK-I jika dan hanya jika entitas:

(a)

melakukan aktivitas tarif-diregulasi; dan

(b)

mengakui jumlah yang memenuhi syarat sebagai saldo akun penangguhan-regulatori dalam
laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya.

6

Entitas menerapkan persyaratan Pernyataan ini dalam laporan keuangannya untuk periode
selanjutnya jika dan hanya jika, dalam laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I, entitas
mengakui saldo akun penangguhan-regulatori dengan memilih untuk menerapkan persyaratan
Pernyataan ini.

7

Pernyataan ini tidak membahas aspek lain akuntansi dari entitas yang terlibat dalam aktivitas tarif-diregulasi.
Dengan menerapkan persyaratan dalam Pernyataan ini, jumlah yang diperkenankan atau disyaratkan untuk
diakui sebagai aset atau liabilitas sesuai dengan PSAK lain tidak dimasukkan dalam jumlah yang
diklasifikasikan sebagai saldo akun penangguhan-regulatori.

8

Entitas yang berada dalam ruang lingkup, dan yang memilih untuk menerapkan, Pernyataan ini
menerapkan seluruh persyaratan untuk seluruh saldo akun penangguhan-regulatori yang timbul dari
seluruh aktivitas tarif-diregulasi entitas.

4
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Pengakuan, pengukuran, penurunan nilai, dan penghentian pengakuan
Pembebasan sementara dari PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 11
9

Entitas yang memiliki aktivitas tarif-diregulasi dan yang berada dalam ruang lingkup, dan memilih
untuk menerapkan, Pernyataan ini menerapkan PSAK i208 paragraf 10 dan 12 ketika membuat
kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penurunan nilai, dan penghentian pengakuan
saldo akun penangguhan-regulatori.

10

PSAK i208 paragraf 11-12 menetapkan sumber persyaratan dan panduan yang disyaratkan atau
diperkenankan untuk dipertimbangkan oleh manajemen dalam mengembangkan kebijakan akuntansi untuk
suatu item, jika tidak terdapat PSAK yang relevan yang berlaku spesifik untuk item tersebut. Pernyataan ini
membebaskan entitas dari penerapan PSAK i208 paragraf 11 terhadap kebijakan akuntansi untuk pengakuan,
pengukuran, penurunan nilai, dan penghentian pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori. Oleh karena
itu, entitas yang mengakui saldo akun penangguhan-regulatori, baik sebagai item terpisah atau sebagai bagian
dari nilai tercatat aset dan liabilitas lainnya, sesuai dengan standar akuntansi sebelumnya, diperkenankan
untuk tetap mengakui saldo tersebut sesuai dengan Pernyataan ini melalui pembebasan dari PSAK i208
paragraf 11, tunduk pada perubahan penyajian yang disyaratkan oleh paragraf 18–19 dari Pernyataan ini.

Keberlanjutan kebijakan akuntansi sebelumnya
11

Pada penerapan awal Pernyataan ini, suatu entitas tetap menerapkan kebijakan akuntansi dari
standar akuntansi sebelumnya untuk pengakuan, pengukuran, penurunan nilai, dan penghentian
pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori, kecuali untuk setiap perubahan yang diperkenankan
oleh paragraf 13-15. Akan tetapi, penyajian jumlah tersebut memenuhi persyaratan penyajian
Pernyataan ini, yang mungkin memerlukan perubahan pada kebijakan penyajian standar akuntansi
sebelumnya dari entitas (lihat paragraf 18–19).

12

Entitas menerapkan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan paragraf 11 secara konsisten pada periode
selanjutnya, kecuali untuk perubahan yang diperkenankan oleh paragraf 13–15.

Perubahan kebijakan akuntansi
13

Entitas tidak mengubah kebijakan akuntansinya untuk mulai mengakui saldo akun penangguhanregulatori. Entitas hanya dapat mengubah kebijakan akuntansinya untuk pengakuan, pengukuran,
penurunan nilai, dan penghentian pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori jika perubahan
tersebut membuat laporan keuangan lebih relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan
ekonomik pengguna dan tidak kurang andal1, atau lebih andal dan tidak kurang relevan dengan
kebutuhan tersebut. Suatu entitas menilai relevansi dan keandalan dengan menggunakan kriteria
dalam PSAK i208 paragraf 10.

14

Pernyataan ini tidak membebaskan entitas dari penerapan PSAK i208 paragraf 10 atau 14–15 atas perubahan
kebijakan akuntansi. Untuk menjustifikasi perubahan kebijakan akuntansi entitas untuk saldo akun
penangguhan-regulatori, entitas menunjukkan bahwa perubahan tersebut mengakibatkan laporan
keuangannya semakin mendekati pemenuhan kriteria dalam PSAK i208 paragraf 10. Akan tetapi, perubahan
tersebut tidak perlu mencapai kepatuhan penuh terhadap kriteria tersebut untuk pengakuan, pengukuran,
penurunan nilai, dan penghentian pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori.

15

Paragraf 13–14 berlaku keduanya untuk perubahan yang dibuat pada penerapan awal Pernyataan ini dan untuk
perubahan yang dibuat pada periode pelaporan selanjutnya.

1

Pada tahun 2010, IASB mengganti Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (yang diterbitkan IASC) yang
diadopsi IASB pada tahun 2001 (Kerangka) dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual). Istilah
“representasi tepat”, yang digunakan dalam Kerangka Konseptual terbit pada tahun 2010 dan yang juga digunakan dalam versi
revisi Kerangka Konseptual terbit pada tahun 2018, mencakup karakteristik utama yang disebut dalam Kerangka sebagai
“keandalan”. Persyaratan dalam paragraf 13 Pernyataan ini berdasarkan persyaratan PSAK i208, yang mempertahankan istilah
“andal”.
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Interaksi dengan PSAK lainnya
16

Persyaratan pengecualian, pembebasan atau tambahan spesifik yang terkait dengan interaksi
Pernyataan ini dengan PSAK lainnya tercakup dalam Pernyataan ini (lihat paragraf B7-B28). Jika
tidak terdapat persyaratan pengecualian, pembebasan atau tambahan, PSAK lain berlaku untuk saldo
akun penangguhan-regulatori dengan cara yang sama seperti PSAK lain tersebut berlaku untuk aset,
liabilitas, penghasilan, dan beban yang diakui sesuai dengan PSAK lainnya.

17

Dalam beberapa situasi, PSAK lain mungkin perlu diterapkan pada saldo akun penangguhan-regulatori yang
telah diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi entitas yang ditetapkan sesuai dengan paragraf 11-12 untuk
mencerminkan saldo tersebut secara tepat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, entitas mungkin memiliki
aktivitas tarif-diregulasi di luar negeri yang transaksi dan saldo akun penangguhan-regulatori didenominasi
dalam mata uang yang bukan merupakan mata uang fungsional entitas pelapor. Saldo akun
penangguhan-regulatori dan mutasi dalam saldo tersebut dijabarkan dengan menerapkan PSAK i221
Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing.

Penyajian
Perubahan penyajian
18

Pernyataan ini memperkenalkan persyaratan penyajian, yang diuraikan dalam paragraf 20-26, untuk saldo
akun penangguhan-regulatori yang diakui sesuai dengan paragraf 11-12. Ketika Pernyataan ini diterapkan,
saldo akun penangguhan-regulatori diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai tambahan aset dan liabilitas
yang diakui sesuai dengan PSAK lain. Persyaratan penyajian ini memisahkan dampak dari pengakuan saldo
akun penangguhan-regulatori dari persyaratan pelaporan keuangan PSAK lainnya.

19

Selain item yang disyaratkan untuk disajikan dalam laporan posisi keuangan dan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan, entitas yang
menerapkan Pernyataan ini menyajikan seluruh saldo akun penangguhan-regulatori dan mutasi dalam saldo
tersebut sesuai dengan paragraf 20-26.

Klasifikasi saldo akun penangguhan-regulatori
20

21

Entitas menyajikan pos terpisah dalam laporan posisi keuangan untuk:

(a)

total seluruh saldo debit akun penangguhan-regulatori; dan

(b)

total seluruh saldo kredit akun penangguhan-regulatori.

Ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka
panjang, sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan posisi keuangannya, entitas tidak
mengklasifikasikan total saldo akun penangguhan-regulatori sebagai lancar atau tidak lancar. Namun,
pos terpisah yang disyaratkan dalam paragraf 20 harus dibedakan dari aset dan liabilitas yang
disajikan sesuai dengan PSAK lain dengan menggunakan sub-total, yang diperoleh sebelum saldo akun
penangguhan-regulatori disajikan.

Klasifikasi mutasi dalam saldo akun penangguhan-regulatori
22

23

6

Entitas menyajikan, dalam bagian penghasilan komprehensif lain dari laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, mutasi neto dalam seluruh saldo akun penangguhan-regulatori untuk
periode pelaporan yang terkait dengan item yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pos
terpisah digunakan untuk mutasi neto terkait dengan item yang, sesuai dengan PSAK lain:

(a)

tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke laba rugi; dan

(b)

akan direklasifikasi selanjutnya ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Entitas menyajikan pos terpisah pada bagian laba rugi di laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, atau dalam laporan laba rugi yang terpisah, untuk mutasi neto yang tersisa dalam
seluruh saldo akun penangguhan-regulatori selama periode pelaporan, tidak termasuk mutasi yang
tidak tercermin dalam laba rugi, seperti jumlah yang diperoleh. Pos terpisah ini dibedakan dari
penghasilan dan beban yang disajikan sesuai dengan PSAK lain dengan menggunakan sub-total, yang
diperoleh sebelum mutasi neto dalam saldo akun penangguhan-regulatori.
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24

Ketika entitas mengakui aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan sebagai hasil dari pengakuan
saldo akun penangguhan-regulatori, entitas menyajikan aset (liabilitas) pajak tangguhan yang dihasilkan dan
mutasi terkait dalam aset (liabilitas) pajak tangguhan tersebut dengan saldo akun penangguhan-regulatori
terkait dan mutasi dalam saldo tersebut, daripada dalam jumlah yang disajikan sesuai dengan PSAK i212
Pajak Penghasilan untuk aset (liabilitas) pajak tangguhan dan beban (penghasilan) pajak
(lihat paragraf B9-B12).

25

Ketika entitas menyajikan operasi yang dihentikan atau grup lepasan sesuai dengan PSAK i105 Aset Tidak
Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, entitas menyajikan saldo akun
penangguhan-regulatori terkait dan mutasi neto dalam saldo tersebut, sepanjang dapat diterapkan, dengan
saldo dan mutasi dalam akun penangguhan-regulatori tersebut, daripada dalam kelompok lepasan atau operasi
yang dihentikan (lihat paragraf B19-B22).

26

Ketika entitas menyajikan laba per saham sesuai dengan PSAK i233 Laba per Saham, entitas menyajikan
laba per saham dasar dan dilusian tambahan, yang dihitung dengan menggunakan jumlah laba yang
disyaratkan oleh PSAK i233 tetapi tidak termasuk mutasi dalam saldo akun penangguhan-regulatori
(lihat paragraf B13 – B14).

Pengungkapan
Tujuan
27

Entitas yang memilih untuk menerapkan Pernyataan ini mengungkapkan informasi yang
memungkinkan pengguna untuk menilai:

(a)

sifat dari, dan risiko yang terkait dengan, regulasi tarif yang menetapkan harga yang dapat
ditagih entitas kepada pelanggan atas barang atau jasa yang disediakannya; dan

(b)

dampak dari regulasi tarif tersebut pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus
kasnya.

28

Jika pengungkapan yang diatur dalam paragraf 30-36 tidak dianggap relevan untuk memenuhi tujuan dalam
paragraf 27, maka pengungkapan tersebut dapat dihilangkan dari laporan keuangan. Jika pengungkapan yang
disediakan sesuai dengan paragraf 30-36 tidak cukup untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 27, maka entitas
mengungkapkan informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.

29

Untuk memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 27, entitas mempertimbangkan semua hal berikut:

(a)

level rincian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan;

(b)

berapa banyak penekanan ditempatkan pada masing-masing berbagai persyaratan;

(c)

berapa banyak agregasi atau disagregasi yang harus dilakukan; dan

(d)

apakah pengguna laporan keuangan memerlukan informasi tambahan untuk mengevaluasi
informasi kuantitatif yang diungkapkan.

Penjelasan tentang kegiatan yang tunduk pada regulasi tarif
30

Untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai sifat dari, dan risiko yang terkait dengan, aktivitas
tarif-diregulasi entitas, maka untuk setiap jenis aktivitas tarif-diregulasi, entitas mengungkapkan:

(a)

uraian singkat tentang sifat dan tingkat aktivitas tarif-diregulasi dan sifat dari proses penetapan tarif
regulatori;

(b)

identitas regulator tarif. Jika regulator tarif adalah pihak berelasi (sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK i224 Pengungkapan Pihak Berelasi), entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama
dengan penjelasan tentang bagaimana relasinya;

(c)

bagaimana pemulihan di masa depan dari setiap kelas (yaitu setiap jenis biaya atau penghasilan)
dari saldo debet akun penangguhan-regulatori atau pembalikan dari setiap kelas saldo kredit akun
penangguhan-regulatori dipengaruhi oleh risiko dan ketidakpastian, misalnya:
(i)

risiko permintaan (misalnya, perubahan sikap konsumen, ketersediaan sumber
pasokan alternatif atau level persaingan);

(ii)

risiko regulatori (misalnya, pengajuan atau persetujuan aplikasi penetapan tarif atau
penilaian entitas atas ekspektasi tindakan regulatori di masa mendatang); dan

(iii)

risiko lain (misalnya, mata uang atau risiko pasar lainnya).
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31

Pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 30 disajikan dalam laporan keuangan baik secara langsung
dalam catatan atau digabungkan dengan referensi silang dari laporan keuangan ke beberapa laporan lain,
seperti komentar manajemen atau laporan risiko, yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan dengan
ketentuan yang sama seperti laporan keuangan dan pada saat yang sama. Jika informasi tersebut tidak
termasuk dalam laporan keuangan secara langsung atau digabungkan dengan referensi silang, laporan
keuangan tersebut tidak lengkap.

Penjelasan tentang jumlah yang diakui
32

Entitas mengungkapkan dasar pengakuan dan penghentian pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori,
dan bagaimana pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya akun tersebut, termasuk bagaimana saldo akun
penangguhan-regulatori dinilai kemampuan pemulihannya dan bagaimana kerugian penurunan nilai
dialokasikan.

33

Untuk setiap jenis aktivitas tarif-diregulasi, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelas saldo
akun penangguhan-regulatori:

(a)

rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, dalam suatu tabel kecuali format lain lebih
sesuai. Entitas menerapkan pertimbangan dalam memutuskan level rincian yang diperlukan
(lihat paragraf 28–29), tetapi komponen berikut biasanya relevan:
(i)

jumlah yang telah diakui pada periode berjalan dalam laporan posisi keuangan sebagai
saldo akun penangguhan-regulatori;

(ii)

jumlah yang telah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
yang berkaitan dengan saldo yang telah dipulihkan (kadang-kadang dijelaskan sebagai
diamortisasi) atau dibalik pada periode berjalan; dan

(iii)

jumlah lain, yang diidentifikasi secara terpisah, yang memengaruhi saldo akun
penangguhan-regulatori, seperti penurunan nilai, item yang diperoleh atau diambilalih
dalam kombinasi bisnis, item yang dilepaskan, atau dampak perubahan nilai tukar
mata uang asing atau tingkat diskonto;

(b)

tingkat imbal hasil atau tingkat diskonto (termasuk tingkat imbal hasil atau tingkat diskonto nol
atau suatu rentang tingkat imbal hasil atau tingkat diskonto, bila berlaku) yang digunakan untuk
mencerminkan nilai waktu dari uang yang berlaku untuk masing-masing kelas saldo akun
penangguhan-regulatori; dan

(c)

sisa periode yang diperkirakan entitas untuk memulihkan (atau mengamortisasi) jumlah tercatat
setiap kelas saldo debet akun penangguhan-regulatori atau untuk membalik setiap kelas saldo kredit
akun penangguhan-regulatori.

34

Ketika regulasi tarif memengaruhi jumlah dan waktu beban (penghasilan) pajak penghasilan entitas, maka
entitas mengungkapkan dampak regulasi tarif terhadap jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang diakui.
Sebagai tambahan, entitas secara terpisah mengungkapkan saldo akun penangguhan-regulatori yang terkait
dengan perpajakan dan mutasi terkait dalam saldo tersebut.

35

Ketika entitas memberikan pengungkapan sesuai dengan PSAK i112 Pengungkapan Kepentingan dalam
Entitas Lain untuk kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama yang memiliki
aktivitas tarif-diregulasi dan yang saldo akun penangguhan-regulatori diakui sesuai dengan Pernyataan ini,
maka entitas mengungkapkan jumlah yang termasuk dalam saldo debit dan saldo kredit akun penangguhanregulatori dan mutasi neto dalam saldo tersebut untuk kepentingan yang diungkapkan
(lihat paragraf B25 – B28).

36

Ketika entitas menyimpulkan bahwa saldo akun penangguhan-regulatori tidak lagi dapat dipulihkan atau
dapat dibalik sepenuhnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, alasan mengapa saldo tersebut tidak
dapat dipulihkan atau tidak dapat dibalik dan jumlah pengurangan saldo akun penangguhan-regulatori
tersebut.

8
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Lampiran A
Definisi istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i114.
laporan keuangan
pertama berdasarkan
SAK-I

Laporan keuangan tahunan pertama di mana entitas mengadopsi Standar Akuntansi
Keuangan Internasional (SAK-I), dengan pernyataan kepatuhan secara eksplisit dan
tanpa kecuali pada SAK-I.

pengadopsi perdana

Entitas yang menyajikan laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I.

standar akuntansi
sebelumnya

Dasar akuntansi yang digunakan pengadopsi perdana sebelum mengadopsi SAK-I.

aktivitas tarif-diregulasi

Aktivitas entitas yang tunduk pada regulasi tarif.

regulasi tarif

Kerangka dalam menetapkan harga yang dapat dibebankan kepada pelanggan untuk
barang atau jasa dan kerangka tersebut tunduk pada pengawasan dan/atau persetujuan
dari regulator tarif.

regulator tarif

Suatu badan berwenang yang memiliki kuasa berdasarkan undang-undang atau
peraturan untuk menetapkan tarif atau rentang tarif yang mengikat entitas. Regulator
tarif dapat berupa suatu badan pihak ketiga atau pihak berelasi dari entitas, termasuk
dewan pengarah entitas, jika badan tersebut dipersyaratkan oleh undang-undang atau
peraturan untuk menetapkan tarif, baik untuk kepentingan pelanggan maupun untuk
memastikan kelangsungan keuangan entitas secara keseluruhan.

saldo akun
penangguhan-regulatori

Saldo akun beban (penghasilan) yang tidak akan diakui sebagai aset atau liabilitas
sesuai dengan PSAK lain, namun yang memenuhi syarat untuk penangguhan karena
tercakup, atau diperkirakan tercakup, oleh regulator tarif dalam penetapan tarif yang
dapat dibebankan kepada pelanggan.
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Lampiran B
Pedoman Penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i114.

Aktivitas tarif-diregulasi
B1

Secara historis, regulasi tarif berlaku untuk seluruh aktivitas suatu entitas. Akan tetapi, dengan akuisisi,
diversifikasi, dan deregulasi, regulasi tarif kini hanya berlaku untuk sebagian dari aktivitas entitas, yang
mengakibatkan entitas memiliki aktivitas yang diregulasi dan yang tidak diregulasi. Standar ini hanya berlaku
untuk aktivitas tarif-diregulasi yang tunduk pada pembatasan menurut undang-undang atau peraturan melalui
tindakan regulator tarif, terlepas dari jenis entitas atau industri di mana aktivitas tersebut berada.

B2

Entitas tidak menerapkan Pernyataan ini untuk aktivitas yang diatur oleh entitas sendiri, yaitu kegiatan yang
tidak tunduk pada kerangka penetapan harga yang diawasi dan/atau disetujui oleh regulator tarif. Namun, hal
ini tidak menghalangi entitas dari memenuhi syarat untuk menerapkan Pernyataan ini ketika:
(a)

badan pengarah milik entitas atau pihak berelasi menetapkan tarif, baik untuk kepentingan
pelanggan maupun untuk memastikan kelangsungan keuangan entitas secara keseluruhan dalam
kerangka penetapan harga tertentu; dan

(b)

kerangka tersebut tunduk pada pengawasan dan/atau persetujuan oleh badan berwenang yang
memiliki kuasa berdasarkan undang-undang atau peraturan.

Keberlanjutan kebijakan akuntansi sebelumnya
B3

Untuk keperluan Pernyataan ini, saldo akun penangguhan-regulatori didefinisikan sebagai saldo akun beban
(penghasilan) yang tidak akan diakui sebagai aset atau liabilitas sesuai dengan PSAK lain, namun yang
memenuhi syarat untuk penangguhan karena tercakup, atau diperkirakan tercakup, oleh regulator tarif dalam
penetapan tarif yang dapat dibebankan kepada pelanggan. Beberapa pos beban (penghasilan) mungkin berada
di luar tarif yang diregulasi karena, sebagai contoh, jumlah tersebut tidak diperkirakan akan diterima oleh
regulator tarif atau karena jumlah tersebut tidak berada dalam ruang lingkup regulasi tarif. Sebagai akibatnya,
item tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban pada saat terjadinya, kecuali jika PSAK lain
memperkenankan atau mensyaratkan item tersebut untuk dimasukkan dalam jumlah tercatat aset atau
liabilitas.

B4

Dalam beberapa kasus, PSAK lain secara eksplisit melarang entitas mengakui, dalam laporan posisi
keuangan, saldo akun penangguhan-regulatori yang mungkin diakui, baik secara terpisah atau termasuk dalam
pos lain seperti aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi standar akuntansi sebelumnya. Akan tetapi,
sesuai dengan paragraf 11 Pernyataan ini, entitas yang memilih untuk menerapkan Pernyataan ini dalam
laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I, menerapkan pembebasan dari PSAK i208 paragraf 11 untuk
tetap menerapkan kebijakan akuntansi dari standar akuntansi sebelumnya dalam pengakuan, pengukuran,
penurunan nilai, dan penghentian pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori. Kebijakan akuntansi
tersebut dapat mencakup, misalnya, praktik berikut:

10

(a)

pengakuan saldo debit akun penangguhan-regulatori ketika entitas memiliki hak, sebagai akibat
dari tindakan aktual atau tindakan yang diperkirakan dari regulator tarif, untuk meningkatkan tarif
pada periode mendatang dalam rangka memulihkan biaya yang diijinkan (yaitu biaya yang tarifnya
diregulasi dimaksudkan untuk pemulihan);

(b)

pengakuan, sebagai saldo debit atau kredit akun penangguhan-regulatori, suatu jumlah yang setara
dengan kerugian atau keuntungan dari pelepasan atau penghentian, baik item aset tetap maupun
aset takberwujud, yang diperkirakan dapat dipulihkan atau dibalik melalui tarif di masa depan;

(c)

pengakuan saldo kredit akun penangguhan-regulatori ketika entitas disyaratkan, sebagai akibat dari
tindakan aktual atau tindakan yang diperkirakan dari regulator tarif, untuk menurunkan tarif pada
periode mendatang dalam rangka membalik pemulihan berlebihan dari biaya yang diijinkan (yaitu
jumlah yang melebihi jumlah terpulihkan yang ditentukan oleh regulator tarif); dan

(d)

pengukuran saldo akun penangguhan-regulatori pada dasar yang tidak didiskonto atau pada basis
diskonto yang menggunakan tingkat bunga atau tingkat diskonto yang ditentukan oleh regulator
tarif.
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B5

B6

Berikut ini adalah contoh jenis biaya yang mungkin diizinkan oleh regulator tarif dalam keputusan penetapan
tarif dan bahwa suatu entitas mungkin, karenanya, mengakui dalam saldo akun penangguhan-regulatori:
(i)

selisih volume atau harga pembelian;

(ii)

biaya inisiatif 'energi hijau' yang disetujui (kelebihan dari jumlah yang dikapitalisasi sebagai bagian
dari biaya perolehan aset tetap sesuai dengan PSAK i116 Aset Tetap);

(iii)

biaya overhead yang tidak dapat diatribusikan secara langsung yang diperlakukan sebagai biaya
modal untuk tujuan regulasi tarif (tetapi tidak diperkenankan, sesuai dengan PSAK i116, untuk
dimasukkan dalam biaya perolehan item aset tetap);

(iv)

biaya pembatalan proyek;

(v)

biaya kerusakan akibat badai; dan

(vi)

biaya bunga bawaan (deemed interest) (termasuk jumlah yang diizinkan untuk dana yang
digunakan selama konstruksi yang memberikan entitas imbal hasil atas modal ekuitas pemilik serta
pinjaman).

Saldo akun penangguhan-regulatori biasanya mewakili perbedaan waktu antara pengakuan pos penghasilan
atau beban untuk tujuan regulatori dan pengakuan pos tersebut untuk tujuan pelaporan keuangan. Ketika suatu
entitas mengubah kebijakan akuntansi pada saat adopsi perdana SAK-I atau pada saat penerapan awal suatu
PSAK baru atau revisian, perbedaan waktu yang baru atau yang direvisi dapat terjadi yang menimbulkan
saldo akun penangguhan-regulatori baru atau revisian. Larangan dalam paragraf 13 yang menghalangi entitas
dalam mengubah kebijakan akuntansinya untuk mulai mengakui saldo akun penangguhan-regulatori tidak
melarang pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori baru atau revisian yang dibuat karena perubahan
lain dalam kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh SAK-I. Hal ini karena pengakuan saldo akun
penangguhan-regulatori untuk perbedaan waktu tersebut akan konsisten dengan kebijakan pengakuan yang
ada yang diterapkan sesuai dengan paragraf 11 dan tidak merepresentasikan pengenalan kebijakan akuntansi
baru. Sejalan dengan hal tersebut, paragraf 13 tidak melarang pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori
yang timbul dari perbedaan waktu yang tidak ada sesaat sebelum tanggal transisi ke SAK-I tetapi konsisten
dengan kebijakan akuntansi entitas yang ditetapkan sesuai dengan paragraf 11 (misalnya, biaya kerusakan
karena badai).

Penerapan Pernyataan lainnya
B7

Entitas yang berada dalam ruang lingkup, dan yang memilih untuk menerapkan, persyaratan Pernyataan ini
akan terus menerapkan kebijakan akuntansi standar akuntansi sebelumnya untuk pengakuan, pengukuran,
penurunan nilai, dan penghentian pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori. Akan tetapi,
paragraf 16–17 menyatakan bahwa, dalam beberapa situasi, PSAK lain mungkin juga perlu diterapkan pada
saldo akun penangguhan-regulatori untuk mencerminkannya secara tepat dalam laporan keuangan. Paragraf
berikut menguraikan bagaimana beberapa PSAK lain berinteraksi dengan persyaratan Pernyataan ini. Secara
khusus, paragraf berikut mengklarifikasi pengecualian spesifik untuk, dan pembebasan dari, PSAK lain dan
persyaratan presentasi dan pengungkapan tambahan yang diperkirakan dapat diterapkan.

Penerapan PSAK i210 Peristiwa setelah Periode Pelaporan
B8

Entitas mungkin perlu menggunakan estimasi dan asumsi dalam pengakuan dan pengukuran saldo akun
penangguhan-regulatori. Untuk peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal ketika
laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan, entitas menerapkan PSAK i210 untuk mengidentifikasi
apakah estimasi dan asumsi tersebut harus disesuaikan untuk mencerminkan peristiwa tersebut.

Penerapan PSAK i212 Pajak Penghasilan
B9

PSAK i212 mensyaratkan, dengan pengecualian terbatas tertentu, entitas untuk mengakui liabilitas pajak
tangguhan dan (tergantung pada kondisi tertentu) aset pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer.
Entitas tarif-diregulasi menerapkan PSAK i212 untuk seluruh aktivitasnya, termasuk aktivitas tarif-diregulasi,
untuk mengidentifikasi jumlah pajak penghasilan yang diakui.

B10

Dalam beberapa skema regulatori-tarif, regulator tarif memperkenankan atau mensyaratkan entitas untuk
meningkatkan tarif masa depan untuk memulihkan sebagian atau seluruh beban pajak penghasilan entitas.
Dalam keadaan tersebut, hal ini dapat mengakibatkan entitas mengakui saldo akun penangguhan regulasi
dalam laporan posisi keuangan terkait dengan pajak penghasilan, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang
ditetapkan sesuai dengan paragraf 11-12. Pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori yang berkaitan
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dengan pajak penghasilan dapat dengan sendirinya menimbulkan perbedaan temporer tambahan yang jumlah
pajak tangguhan selanjutnya akan diakui.
B11

B12

Terlepas dari persyaratan penyajian dan pengungkapan PSAK i212, ketika entitas mengakui aset pajak
tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan sebagai akibat dari pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori,
entitas tidak memasukkan jumlah pajak tangguhan tersebut dalam total saldo aset (liabilitas) pajak tangguhan.
Sebagai gantinya, entitas menyajikan aset (liabilitas) pajak tangguhan yang timbul sebagai akibat dari
pengakuan saldo akun penangguhan regulasi, salah satu berikut ini:
(a)

bersama dengan pos yang
penangguhan-regulatori; atau

disajikan

untuk

saldo

debit

dan

saldo

(b)

sebagai pos terpisah dari saldo debit dan saldo kredit akun penangguhan-regulatori.

kredit

akun

Sejalan dengan hal tersebut, ketika entitas mengakui mutasi dalam aset (liabilitas) pajak tangguhan yang
timbul sebagai akibat pengakuan saldo penangguhan-regulatori, entitas tidak memasukkan mutasi dalam
jumlah pajak tangguhan tersebut dalam pos beban (penghasilan) pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK i212. Sebaliknya, entitas menyajikan mutasi dalam
aset (liabilitas) pajak tangguhan yang timbul sebagai akibat dari pengakuan saldo akun
penangguhan-regulatori, salah satu berikut ini:
(a)

bersama dengan pos yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
untuk mutasi dalam saldo akun penangguhan-regulatori; atau

(b)

sebagai pos terpisah dari pos terkait yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain untuk mutasi dalam saldo akun penangguhan-regulatori.

Penerapan PSAK i233 Laba per Saham
B13

PSAK i233 paragraf 66 mensyaratkan beberapa entitas untuk menyajikan, dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, laba per saham dasar dan dilusian untuk laba rugi dari operasi yang
dilanjutkan dan untuk laba atau rugi yang diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa entitas induk. Selain
itu, PSAK i233 paragraf 68 mensyaratkan entitas yang melaporkan operasi yang dihentikan untuk
mengungkapkan jumlah per saham dasar dan dilusian untuk operasi yang dihentikan, baik dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.

B14

Untuk setiap jumlah laba per saham yang disajikan sesuai dengan PSAK i233, entitas yang menerapkan
Pernyataan ini menyajikan tambahan jumlah laba per saham dasar dan dilusian yang dihitung dengan cara
yang sama, kecuali bahwa jumlah tersebut tidak memasukkan mutasi neto dalam saldo akun penangguhanregulatori. Sesuai dengan persyaratan dalam PSAK i233 paragraf 73, suatu entitas menyajikan laba per saham
yang dipersyaratkan oleh paragraf 26 Pernyataan ini dengan kepentingan yang sama dengan laba per saham
yang disyaratkan oleh PSAK i233 untuk semua periode yang disajikan.

Penerapan PSAK i236 Penurunan Nilai Aset
B15

Paragraf 11-12 mensyaratkan entitas untuk tetap menerapkan kebijakan akuntansi dari standar akuntansi
sebelumnya untuk pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, dan pembalikan setiap penurunan nilai dari
saldo akun penangguhan-regulatori yang telah diakui. Sebagai akibatnya, PSAK i236 tidak berlaku untuk
saldo akun penangguhan-regulatori terpisah yang diakui.

B16

Akan tetapi, PSAK i236 mungkin mensyaratkan entitas untuk melakukan uji penurunan nilai pada unit
penghasil kas (UPK) yang mencakup saldo akun penangguhan-regulatori. Tes tersebut mungkin disyaratkan
karena UPK mencakup goodwill, atau karena satu atau lebih indikator penurunan nilai yang dijelaskan dalam
PSAK i236 telah diidentifikasi terkait dengan UPK. Dalam situasi tersebut, PSAK i236 paragraf 74-79
mengandung persyaratan untuk mengidentifikasi jumlah terpulihkan dan jumlah tercatat dari suatu UPK.
Entitas
menerapkan
persyaratan
tersebut
untuk
memutuskan
apakah
terdapat
saldo
akun penangguhan-regulatori yang diakui termasuk dalam jumlah tercatat UPK untuk tujuan uji penurunan
nilai. Persyaratan PSAK i236 lainnya kemudian diterapkan untuk setiap kerugian penurunan nilai yang diakui
sebagai hasil dari pengujian ini.

Penerapan PSAK i103 Kombinasi Bisnis
B17

12

Prinsip utama PSAK i103 adalah bahwa pihak pengakuisisi bisnis mengakui aset yang diperoleh dan liabilitas
yang diambil alih pada nilai wajar tanggal akuisisi. PSAK i103 memberikan pengecualian terbatas pada
prinsip pengakuan dan pengukurannya. Paragraf B18 Pernyataan ini memberikan pengecualian tambahan.
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B18

Paragraf 11-12 mensyaratkan entitas untuk tetap menerapkan kebijakan akuntansi standar dari akuntansi
sebelumnya untuk pengakuan, pengukuran, penurunan nilai, dan penghentian pengakuan saldo akun
penangguhan-regulatori. Sebagai akibatnya, jika suatu entitas mengakuisisi suatu bisnis, entitas tersebut
menerapkan, dalam laporan keuangan konsolidasiannya, kebijakan akuntansi yang ditetapkan sesuai dengan
paragraf 11-12 untuk pengakuan dan pengukuran saldo akun penangguhan-regulatori pihak yang diakuisisi
pada tanggal akuisisi. Saldo akun penangguhan-regulatori pihak yang diakuisisi diakui dalam laporan
keuangan konsolidasian pihak pengakuisisi sesuai dengan kebijakan pengakuisisi, terlepas dari apakah pihak
yang diakuisisi mengakui saldo tersebut dalam laporan keuangannya.

Penerapan PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk
Dijual dan Operasi yang Dihentikan
B19

Paragraf 11-12 mensyaratkan entitas untuk tetap menerapkan kebijakan akuntansi sebelumnya untuk
pengakuan, pengukuran, penurunan nilai, dan penghentian pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori.
Akibatnya, persyaratan pengukuran PSAK i105 tidak berlaku untuk saldo akun penangguhan-regulatori yang
telah diakui.

B20

PSAK i105 paragraf 33 mensyaratkan jumlah tunggal disajikan untuk operasi yang dihentikan dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Terlepas dari persyaratan paragraf tersebut, ketika entitas yang
memilih untuk menerapkan Pernyataan ini menyajikan operasi yang dihentikan, entitas tersebut tidak
mencakup mutasi dalam saldo akun penangguhan-regulatori yang timbul dari aktivitas tarif-diregulasi dari
operasi yang dihentikan dalam pos yang disyaratkan oleh PSAK i105 paragraf 33. Sebagai gantinya, entitas
menyajikan mutasi dalam saldo akun penangguhan-regulatori yang timbul dari aktivitas tarif-diregulasi dari
operasi yang dihentikan sebagai salah satu dari:

B21

B22

(a)

dalam pos yang disajikan untuk mutasi dalam saldo akun penangguhan-regulatori terkait dengan
laba rugi; atau

(b)

sebagai pos terpisah dari pos terkait yang disajikan untuk mutasi dalam saldo akun penangguhanregulatori terkait dengan laba rugi.

Sejalan dengan hal tersebut, terlepas dari persyaratan PSAK i105 paragraf 38, ketika entitas menyajikan
kelompok lepasan, entitas tersebut tidak memasukkan total saldo debet dan saldo kredit akun
penangguhan-regulatori yang merupakan bagian dari kelompok lepasan dalam pos yang disyaratkan oleh
PSAK i105 paragraf 38. Sebagai gantinya, entitas menyajikan total saldo debet dan saldo kredit akun
penangguhan-regulatori yang merupakan bagian dari kelompok lepasan, sebagai salah satu dari:
(a)

dalam pos yang disajikan untuk saldo debet dan saldo kredit akun penangguhan-regulatori; atau

(b)

sebagai pos terpisah bersama saldo debet dan saldo kredit akun penangguhan-regulatori lainnya.

Jika entitas memilih untuk memasukkan saldo akun penangguhan-regulatori dan mutasi dalam saldo tersebut
yang terkait dengan kelompok lepasan atau operasi yang dihentikan dalam pos akun penangguhan-regulatori
terkait, mungkin perlu untuk mengungkapkannya secara terpisah sebagai bagian dari analisis pos akun
penangguhan-regulatori yang dideskripsikan oleh paragraf 33 dari Pernyataan ini.

Penerapan PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian dan
PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
B23

PSAK i110 paragraf 19 mensyaratkan bahwa "entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian
dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang seragam untuk transaksi serupa dan peristiwa lainnya dalam
keadaan yang serupa". Paragraf 8 Pernyataan ini mensyaratkan bahwa entitas yang berada dalam ruang
lingkup dari, dan memilih untuk menerapkan, Pernyataan ini menerapkan seluruh persyaratannya untuk
seluruh saldo akun penangguhan-regulatori yang timbul dari seluruh aktivitas tarif-diregulasi entitas. Sebagai
akibatnya, jika entitas induk mengakui saldo akun penangguhan-regulatori dalam laporan keuangan
konsolidasiannya sesuai dengan Pernyataan ini, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama
pada saldo akun penangguhan-regulatori yang timbul di seluruh entitas anaknya. Hal ini berlaku terlepas dari
apakah entitas anak mengakui saldo tersebut dalam laporan keuangannya.

B24

Sejalan dengan hal tersebut, PSAK i228 paragraf 35-36 mensyaratkan bahwa, dalam menerapkan metode
ekuitas, "laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang seragam untuk
transaksi serupa dan peristiwa dalam keadaan yang serupa". Sebagai akibatnya, penyesuaian dilakukan agar
kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama untuk pengakuan, pengukuran, penurunan nilai, dan
penghentian pengakuan dari saldo akun penangguhan-regulatori sesuai dengan kebijakan entitas yang
berinvestasi dalam menerapkan metode ekuitas.
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Penerapan PSAK i112 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas
Lain
B25

PSAK i112 paragraf 12(e) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan, untuk setiap entitas anak yang
memiliki kepentingan nonpengendali yang material terhadap entitas pelapor, laba atau rugi yang dialokasikan
pada kepentingan nonpengendali entitas anak selama periode pelaporan. Entitas yang mengakui saldo akun
penangguhan-regulatori sesuai dengan Pernyataan ini mengungkapkan mutasi neto dalam saldo akun
penangguhan-regulatori yang termasuk dalam jumlah yang harus diungkapkan oleh PSAK i112
paragraf 12(e).

B26

PSAK i112 paragraf 12(g) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan, untuk masing-masing entitas anak
yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material bagi entitas pelapor, ringkasan informasi keuangan
tentang entitas anak, sebagaimana ditentukan dalam PSAK i112 paragraf B10. Demikian pula, PSAK i112
paragraf 21(b)(ii) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan, untuk setiap ventura bersama dan entitas
asosiasi yang material bagi entitas pelapor, ringkasan informasi keuangan sebagaimana ditentukan dalam
PSAK i112 paragraf B12-B13. PSAK i112 paragraf B16 menetapkan ringkasan informasi keuangan yang
disyaratkan untuk diungkapkan oleh suatu entitas untuk seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama yang
tidak material secara individual sesuai dengan PSAK i112 paragraf 21(c).

B27

Selain informasi yang ditentukan dalam PSAK i112 paragraf 12, 21, B10, B12-B13 dan B16, suatu entitas
yang mengakui saldo akun penangguhan-regulatori sesuai dengan Pernyataan ini juga disyaratkan untuk
mengungkapkan total saldo debit akun penangguhan-regulatori, total saldo kredit akun penangguhanregulatori dan mutasi neto dalam saldo tersebut, dipisahkan antara jumlah yang diakui dalam laba rugi dan
jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, untuk setiap entitas yang pengungkapan
PSAK i112 disyaratkan.

B28

PSAK i112 paragraf 19 menetapkan informasi yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh entitas ketika entitas
tersebut mengakui keuntungan atau kerugian dari hilangnya pengendalian atas entitas anak yang dihitung
sesuai dengan PSAK i112 paragraf 25. Sebagai tambahan informasi yang disyaratkan oleh PSAK i112
paragraf 19, entitas yang memilih untuk menerapkan Pernyataan ini mengungkapkan bagian dari keuntungan
atau kerugian yang dapat diatribusikan pada penghentian pengakuan saldo akun penangguhan-regulatori
dalam entitas anak sebelumnya pada tanggal ketika pengendalian hilang.

14
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Lampiran C
Tanggal efektif dan transisi
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i114.

Tanggal efektif dan transisi
Tanggal efektif
C1

Entitas menerapkan Pernyataan ini jika laporan keuangan tahunan pertama berdasarkan SAK-I adalah untuk
periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan Pernyataan ini dalam laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I untuk periode yang
lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.
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Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (PSAK i115) terdiri dari
paragraf 1–129 dan Lampiran A-C. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak tebal
mengatur prinsip utama. Istilah yang didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pada saat pertama kali muncul
dalam Pernyataan ini. Definisi istilah lainnya terdapat dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional.
Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan
kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan secara eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i115
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
Tujuan
1

Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan
informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu dan
ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

Pencapaian tujuan
2

Untuk mencapai tujuan dalam paragraf 1, prinsip utama Pernyataan ini adalah bahwa entitas mengakui
pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam
jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang
atau jasa tersebut.

3

Entitas mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan
Pernyataan ini. Entitas menerapkan Pernyataan ini, termasuk penggunaan panduan praktis, secara konsisten
terhadap kontrak dengan karakteristik dan keadaan yang serupa.

4

Pernyataan ini mengatur akuntansi untuk kontrak individual dengan pelanggan. Akan tetapi, sebagai panduan
praktis, entitas dapat menerapkan Pernyataan ini terhadap portofolio dari kontrak (atau kewajiban
pelaksanaan) dengan karakteristik serupa jika entitas memperkirakan secara wajar bahwa dampak pada
laporan keuangan dari menerapkan Pernyatan ini terhadap portofolio tidak akan berbeda secara material dari
menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak individual (atau kewajiban pelaksanaan) dalam portofolio
tersebut. Ketika mencatat untuk suatu portofolio, entitas menggunakan estimasi dan asumsi yang
mencerminkan ukuran dan komposisi atas portofolio tersebut.

Ruang lingkup
5

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh kontrak dengan pelanggan, kecuali hal berikut:
(a)

kontrak sewa dalam ruang lingkup PSAK i116 Sewa;

(b)

kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK i104 Kontrak Asuransi;

(c)

instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain dalam ruang lingkup PSAK i109
Instrumen Keuangan, PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK i111 Pengaturan
Bersama, PSAK i227 Laporan Keuangan Tersendiri dan PSAK i228 Investasi pada Entitas
Asosiasi dan Ventura Bersama; dan

(d)

pertukaran nonmoneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan
kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Sebagai contoh, Pernyataan ini tidak diterapkan untuk
kontrak antara dua perusahaan minyak yang setuju menukarkan minyak untuk memenuhi
permintaan dari pelanggan mereka dalam lokasi tertentu yang berbeda secara tepat waktu.

6

Entitas menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak (selain kontrak yang tercantum dalam paragraf 5) hanya
jika pihak lawan kontrak adalah pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang memiliki kontrak dengan entitas
untuk memperoleh barang atau jasa yang merupakan output dari aktivitas normal entitas untuk dipertukarkan
dengan imbalan. Pihak lawan kontrak bukanlah pelanggan jika, sebagai contoh, pihak lawan kontrak memiliki
kontrak dengan entitas untuk berpartisipasi dalam aktivitas atau proses di mana para pihak dalam kontrak
berbagi risiko dan manfaat yang dihasilkan dari aktivitas atau proses (seperti mengembangkan aset dalam suatu
pengaturan kolaborasi) daripada untuk memperoleh output dari aktivitas normal entitas.

7

Suatu kontrak dengan pelanggan mungkin sebagian masuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini dan sebagian
dalam ruang lingkup Pernyataan lain yang tercantum dalam paragraf 5.
(a)

4

Jika Pernyataan lain mengatur bagaimana memisahkan dan/atau pada awalnya mengukur satu atau
lebih bagian dari kontrak, maka entitas pertama kali menerapkan pemisahan dan/ atau persyaratan
pengukuran dalam Pernyataan tersebut. Entitas mengecualikan dari harga transaksi jumlah bagian
(atau beberapa bagian) dari kontrak yang pada awalnya diukur sesuai dengan Pernyataan lain dan
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menerapkan paragraf 73-86 untuk mengalokasikan jumlah harga transaksi yang tersisa (jika ada)
untuk setiap kewajiban pelaksanaan dalam ruang lingkup Pernyataan ini dan terhadap bagian lain
dari kontrak yang diidentifikasi oleh paragraf 7(b).
(b)

Jika Pernyataan lain tidak mengatur bagaimana memisahkan dan/atau pada awalnya mengukur satu
atau lebih bagian dari kontrak, maka entitas menerapkan Pernyataan ini untuk memisahkan
dan/atau pada awalnya mengukur bagian (atau beberapa bagian) dari kontrak.

8

Pernyataan ini mengatur akuntansi untuk biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan
pelanggan dan biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan jika biaya tersebut
tidak termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan lain (lihat paragraf 91-104). Entitas menerapkan
paragraf tersebut hanya untuk biaya yang terjadi terkait kontrak dengan pelanggan (atau bagian dari
kontrak) yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.

Pengakuan
Mengidentifikasi kontrak
9

Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan dalam ruang lingkup Pernyataan ini hanya jika seluruh
kriteria berikut terpenuhi:
(a)

para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan
praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka
masing-masing;

(b)

entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan
dialihkan;

(c)

entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan
dialihkan;

(d)

kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu atau jumlah arus kas masa depan
entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan

(e)

kemungkinan (probable) entitas akan menerima imbalan yang akan menjadi haknya dalam
pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah
kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan terjadi, entitas hanya mempertimbangkan
kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo.
Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat
dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu
konsesi harga kepada pelanggan (lihat paragraf 52)

10

Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat
dipaksakan. Kemampuan memaksakan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak adalah permasalahan hukum.
Kontrak dapat tertulis, lisan atau tersirat dalam praktik bisnis umum entitas. Praktik dan proses untuk
menetapkan kontrak dengan pelanggan sangat bervariasi antar yurisdiksi hukum, industri, dan entitas. Sebagai
tambahan, hal tersebut dapat bervariasi dalam suatu entitas (sebagai contoh, dapat bergantung pada kelas
pelanggan atau sifat dari barang atau jasa yang dijanjikan). Entitas mempertimbangkan praktik dan proses
tersebut dalam menentukan apakah dan kapan suatu perjanjian dengan pelanggan menimbulkan hak dan
kewajiban yang dapat dipaksakan.

11

Beberapa kontrak dengan pelanggan dapat memiliki durasi yang tidak tetap dan dapat diakhiri atau
dimodifikasi oleh salah satu pihak setiap saat. Kontrak lainnya dapat secara otomatis diperbarui dengan dasar
periodik sebagaimana diatur dalam kontrak. Entitas menerapkan Pernyataan ini terhadap durasi kontrak (yaitu
periode kontraktual) di mana para pihak dalam kontrak memililki hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan
saat ini.

12

Untuk tujuan penerapan Pernyataan ini, kontrak tidak terjadi jika setiap pihak dalam kontrak memiliki hak
yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak takterlaksana penuh (wholly unperformed
contract) tanpa adanya kompensasi kepada pihak (atau beberapa pihak) lain. Sebuah kontrak merupakan tak
terlaksana penuh jika kedua kriteria berikut terpenuhi:
(a)

entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan; dan

(b)

entitas belum menerima, dan belum berhak menerima, imbalan apapun dalam pertukaran dengan
barang atau jasa yang dijanjikan.
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13

Jika kontrak dengan pelanggan memenuhi kriteria dalam paragraf 9 pada insepsi kontrak, maka entitas tidak
menilai kembali kriteria tersebut kecuali terdapat indikasi perubahan yang signifikan dalam fakta dan keadaan.
Sebagai contoh, jika kemampuan pelanggan untuk membayar imbalan menurun secara signifikan, maka entitas
akan menilai kembali apakah kemungkinan entitas akan menerima imbalan yang akan menjadi hak entitas
dalam pertukaran dengan sisa barang atau jasa yang akan dialihkan kepada pelanggan.

14

Jika kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi kriteria dalam paragraf 9, maka entitas melanjutkan menilai
kontrak untuk menentukan apakah kriteria dalam paragraf 9 selanjutnya dapat terpenuhi.

15

Ketika kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi kriteria dalam paragraf 9 dan entitas menerima imbalan
dari pelanggan, maka entitas mengakui imbalan yang diterima sebagai pendapatan hanya jika salah satu
peristiwa berikut telah terjadi:

16

(a)

entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan
seluruh, atau secara substansial seluruh, imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas
dan tidak dapat dikembalikan; atau

(b)

kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan.

Entitas mengakui imbalan yang diterima dari pelanggan sebagai liabilitas sampai salah satu dari peristiwa
dalam paragraf 15 terjadi atau sampai kriteria dalam paragraf 9 selanjutnya dipenuhi (lihat paragraf 14).
Bergantung pada fakta dan keadaan yang terkait dengan kontrak, liabilitas yang diakui mencerminkan
kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa di masa depan atau mengembalikan imbalan yang
diterima. Dalam kedua kasus tersebut, liabilitas diukur pada jumlah imbalan yang diterima dari pelanggan.

Kombinasi kontrak
17

Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan
dengan pelanggan yang sama (atau pihak berelasi dari pelanggan) dan mencatat kontrak tersebut sebagai
kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi:
(a)

kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal;

(b)

jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari
kontrak lain; atau

(c)

barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan
dalam setiap kontrak) merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22-30.

Modifikasi kontrak
18

Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak (atau keduanya) yang disetujui
oleh para pihak dalam kontrak. Dalam beberapa industri dan yurisdiksi, modifikasi kontrak dapat
dideskripsikan sebagai perubahan pesanan, variasi atau amendemen. Modifikasi kontrak terjadi ketika para
pihak dalam kontrak menyetujui modifikasi, baik yang menimbulkan ketentuan baru atau mengubah ketentuan
yang sudah ada atas hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan oleh para pihak dalam kontrak. Modifikasi
kontrak dapat disetujui dalam perjanjian tertulis, lisan atau tersirat dalam praktik bisnis umum. Jika para pihak
kontrak belum menyetujui modifikasi kontrak, maka entitas melanjutkan menerapkan Pernyataan ini terhadap
kontrak yang sudah ada sampai modifikasi kontrak disetujui.

19

Modifikasi kontrak dapat terjadi meskipun para pihak dalam kontrak memiliki perselisihan tentang ruang
lingkup atau harga modifikasi (atau keduanya) atau para pihak telah menyetujui perubahan ruang lingkup
kontrak tetapi belum menentukan perubahan terkait dengan harga. Dalam menentukan apakah hak dan
kewajiban yang ditimbulkan atau diubah oleh modifikasi bersifat dapat dipaksakan, entitas
mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan, termasuk syarat kontrak dan bukti lain. Jika para
pihak dalam kontrak telah menyetujui perubahan ruang lingkup kontrak tetapi belum menentukan perubahan
terkait dengan harga, maka entitas mengestimasi perubahan atas harga transaksi yang timbul dari modifikasi
sesuai dengan paragraf 50-54 dalam mengestimasi imbalan variabel dan paragraf 56-58 dalam membatasi
estimasi atas imbalan variabel.

20

Entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika terdapat kedua kondisi berikut:

6

(a)

ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat
dapat dibedakan (distinct) (sesuai dengan paragraf 26-30); dan

(b)

harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri
(stand-alone selling prices) entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan
penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Sebagai
contoh, entitas dapat menyesuaikan harga jual berdiri sendiri dari tambahan barang atau jasa untuk
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diskon yang diterima pelanggan, karena entitas tidak perlu menanggung biaya terkait penjualan
yang akan terjadi ketika menjual barang atau jasa serupa kepada pelanggan baru.
21

Jika modifikasi kontrak tidak dicatat sebagai kontrak terpisah sesuai dengan paragraf 20, maka entitas mencatat
barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak (yaitu sisa barang atau
jasa yang dijanjikan) dengan cara manapun di bawah ini yang dapat diterapkan:
(a)

Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan
penghentian kontrak yang ada dan menimbulkan kontrak baru, jika sisa barang atau jasa bersifat
dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak.
Jumlah imbalan yang dialokasikan pada sisa kewajiban pelaksanaan (atau pada sisa barang atau
jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam kewajiban pelaksanaan tunggal yang diidentifikasikan
sesuai dengan paragraf 22(b)) adalah jumlah dari:
(i)

imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan (mencakup jumlah yang telah diterima dari
pelanggan) yang tercakup dalam estimasi harga transaksi dan yang belum diakui sebagai
pendapatan; dan

(ii)

imbalan yang dijanjikan sebagai bagian dari modifikasi kontrak.

(b)

Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian
dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa bersifat tidak dapat dibedakan dan, oleh karena itu,
menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal
modifikasi kontrak. Dampak modifikasi kontrak pada harga transaksi, dan pada pengukuran entitas
atas kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan, diakui sebagai
penyesuaian terhadap pendapatan (baik sebagai peningkat atau pengurang pendapatan) pada
tanggal modifikasi kontrak (yaitu penyesuaian terhadap pendapatan dibuat dengan dasar catch-up
kumulatif).

(c)

Jika sisa barang atau jasa merupakan kombinasi dari item (a) dan (b), maka entitas mencatat dampak
modifikasi atas kewajiban pelaksanaan yang tidak dipenuhi (mencakup yang tidak dipenuhi secara
sebagian) dalam kontrak modifikasian secara konsisten dengan tujuan paragraf ini.

Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan
22

23

Pada insepsi kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan
pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada
pelanggan baik:
(a)

suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau

(b)

serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama
dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan (lihat paragraf 23).

Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan memiliki pola pengalihan yang sama kepada
pelanggan jika kedua kriteria berikut terpenuhi:
(a)

setiap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam suatu rangkaian di mana entitas berjanji
untuk mengalihkan kepada pelanggan akan memenuhi kriteria dalam paragraf 35 sebagai
kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu; dan

(b)

sesuai dengan paragraf 39-40, metode yang sama akan digunakan untuk mengukur kemajuan
entitas terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan untuk mengalihkan setiap barang
atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam suatu rangkaian kepada pelanggan.

Janji dalam kontrak dengan pelanggan
24

Kontrak dengan pelanggan umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan oleh entitas
untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak
dengan pelanggan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Hal ini
karena kontrak dengan pelanggan dapat juga mencakup janji yang tersirat dalam praktik bisnis umum entitas,
kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan spesifik jika, pada saat menyepakati kontrak, janji tersebut
menimbulkan ekspektasi yang valid dari pelanggan bahwa entitas akan mengalihkan barang atau jasa kepada
pelanggan.

25

Kewajiban pelaksanaan tidak mencakup aktivitas yang entitas harus lakukan untuk memenuhi kontrak kecuali
aktivitas tersebut mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Sebagai contoh, suatu penyedia jasa perlu
melakukan berbagai tugas administratif untuk menyusun suatu kontrak. Pelaksanaan tugas tersebut tidak
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mengalihkan jasa kepada pelanggan ketika tugas dilaksanakan. Oleh karena itu, aktivitas penyusunan tersebut
bukan merupakan kewajiban pelaksanaan.

Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan
26

27

Bergantung pada kontrak, barang atau jasa yang dijanjikan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal
berikut:
(a)

penjualan barang yang diproduksi oleh entitas (sebagai contoh, persediaan pabrikan);

(b)

penjualan kembali barang yang dibeli oleh entitas (sebagai contoh, barang dagangan dari pedagang
eceran);

(c)

penjualan kembali hak barang dan jasa yang dibeli oleh entitas (sebagai contoh, sebuah tiket dijual
kembali oleh entitas yang berperan sebagai prinsipal, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf
B34-B38);

(d)

pelaksanaan tugas (atau beberapa tugas) yang disepakati secara kontraktual kepada pelanggan;

(e)

penyediaan jasa yang siap tersedia untuk memberikan barang atau jasa (sebagai contoh,
pemutakhiran tidak spesifik terhadap perangkat lunak yang disediakan dengan dasar saat-dan-jika
tersedia (when-and-if available basis)) atau membuat barang atau jasa tersedia kepada pelanggan
untuk digunakan pada saat dan jika pelanggan memutuskan;

(f)

penyediaan jasa pengaturan kepada pihak lain untuk mengalihkan barang atau jasa kepada
pelanggan (sebagai contoh, berperan sebagai agen dari pihak lain, sebagaimana dideskripsikan
dalam paragraf B34-B38);

(g)

pemberian hak kepada barang atau jasa yang disediakan di masa depan yang dapat dijual kembali
atau disediakan entitas kepada pelanggannya (sebagai contoh, entitas yang menjual produk kepada
pedagang eceran berjanji untuk mengalihkan tambahan barang atau jasa kepada individu yang
membeli produk dari pedagang eceran);

(h)

konstruksi, manufaktur, atau pengembangan aset atas nama pelanggan;

(i)

pemberian lisensi (lihat paragraf B52-B63B); dan

(j)

pemberian opsi untuk membeli tambahan barang atau jasa (ketika opsi tersebut memberikan
pelanggan hak yang material, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B39-B43)

Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut
terpenuhi:
(a)

pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama
dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan (yaitu barang atau jasa yang bersifat
dapat dibedakan); dan

(b)

janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara
terpisah dari janji lain dalam kontrak (yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat
dapat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut).

28

Pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa sesuai dengan paragraf 27(a) jika barang atau jasa dapat
digunakan, dikonsumsi, dijual untuk jumlah yang lebih besar dari nilai sisa atau sebaliknya dikuasai dalam
suatu cara yang menghasilkan manfaat ekonomik. Untuk beberapa barang atau jasa, pelanggan mungkin dapat
memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu sendiri. Untuk barang atau jasa lain, pelanggan mungkin dapat
memperoleh manfaat dari barang atau jasa hanya yang berkaitan dengan sumber daya siap tersedia lainnya.
Sumber daya siap tersedia merupakan barang atau jasa yang dijual secara terpisah (oleh entitas atau entitas
lain) atau sumber daya yang telah diperoleh pelanggan dari entitas (mencakup barang atau jasa yang telah
dialihkan entitas kepada pelanggan dalam kontrak) atau dari transaksi atau peristiwa lain. Berbagai faktor dapat
memberikan bukti bahwa pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu sendiri atau yang berkaitan
dengan sumber daya siap tersedia lainnya. Sebagai contoh, fakta bahwa entitas secara reguler menjual barang
atau jasa secara terpisah akan mengindikasikan bahwa pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa
itu sendiri atau sumber daya siap tersedia lainnya.

29

Dalam menilai apakah janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi
secara terpisah sesuai dengan paragraf 27(b), tujuannya adalah untuk menentukan apakah sifat perjanjian,
dalam konteks kontrak, adalah untuk mengalihkan setiap barang atau jasa secara individual atau, sebaliknya,
untuk mengalihkan item kombinasian atau item di mana barang atau jasa yang dijanjikan merupakan input.
Faktor yang mengindikasikan bahwa dua atau lebih janji untuk mengalihkan barang atau jasa kepada
pelanggan tidak dapat diidentifikasikan secara terpisah mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:

8
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30

(a)

entitas menyediakan jasa yang signifikan dari mengintegrasikan barang atau jasa dengan barang
atau jasa lainnya yang dijanjikan dalam kontrak menjadi sepaket barang atau jasa yang
merepresentasikan output kombinasian atau output di mana pelanggan telah berkontrak. Dengan
kata lain, entitas menggunakan barang atau jasa sebagai input untuk memproduksi atau
mengirimkan output kombinasian atau output yang ditetapkan oleh pelanggan. Output kombinasian
mencakup lebih dari satu fase, elemen atau unit.

(b)

satu atau lebih barang atau jasa yang secara signifikan memodifikasi atau menyesuaikan, atau
dimodifikasi atau disesuaikan secara signifikan oleh, satu atau lebih barang atau jasa lain yang
dijanjikan dalam kontrak.

(c)

barang atau jasa memiliki saling ketergantungan yang tinggi atau saling keterkaitan yang tinggi.
Dengan kata lain, masing-masing barang atau jasa dipengaruhi secara signifikan oleh satu atau
lebih barang atau jasa lain dalam kontrak. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, dua atau lebih
barang atau jasa dipengaruhi secara signifikan oleh satu sama lain karena entitas tidak dapat
memenuhi janji untuk mengalihkan masing-masing barang atau jasa secara independen.

Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengombinasikan barang atau jasa
dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut
bersifat dapat dibedakan. Dalam beberapa kasus, hal tersebut akan mengakibatkan entitas mencatat seluruh
barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal.

Pemenuhan kewajiban pelaksanaan
31

Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan
mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika
(atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

32

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi sesuai dengan paragraf 22- 30, entitas menentukan
pada insepsi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu (sesuai dengan
paragraf 35-37) atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu (sesuai dengan paragraf 38).
Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi
pada suatu waktu tertentu.

33

Barang atau jasa adalah aset, meskipun hanya sementara, ketika barang atau jasa tersebut diterima dan
digunakan (sebagaimana dalam kasus jasa). Pengendalian atas aset merujuk pada kemampuan untuk
mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh seluruh sisa manfaat secara substansial dari, aset.
Pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan atas, dan
memperoleh manfaat dari, aset. Manfaat atas aset adalah arus kas potensial (arus masuk atau penghematan
arus keluar) yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai cara, seperti dengan:

34

(a)

menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa (mencakup jasa publik);

(b)

menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain;

(c)

menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban;

(d)

menjual atau mempertukarkan aset;

(e)

menjaminkan aset untuk perolehan pinjaman; dan

(f)

menguasai aset.

Ketika mengevaluasi apakah pelanggan memperoleh pengendalian atas aset, entitas mempertimbangkan setiap
perjanjian untuk membeli kembali aset tersebut (lihat paragraf B64- B76).

Kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu
35

Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu dan, oleh karena itu, memenuhi
kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:
(a)

pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan
entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya (lihat paragraf B3-B4);

(b)

pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses)
yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan (lihat paragraf
B5); atau

(c)

pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas (lihat
paragraf 36) dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan
yang telah diselesaikan sampai saat ini (lihat paragraf 37).
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36

Aset yang ditimbulkan oleh pelaksanaan entitas tidak memiliki penggunaan alternatif bagi entitas baik jika
entitas secara kontraktual dibatasi untuk mengarahkan dengan segera aset untuk penggunaan lain selama
penciptaan atau peningkatan aset tersebut atau secara praktik dibatasi untuk mengarahkan dengan segera aset
yang telah selesai untuk penggunaan lain. Penilaian apakah suatu aset memiliki penggunaan alternatif bagi
entitas dibuat pada insepsi kontrak. Setelah insepsi kontrak, entitas tidak memutakhirkan penilaian penggunaan
alternatif atas aset kecuali para pihak dalam kontrak menyetujui modifikasi kontrak yang secara substansi
mengubah kewajiban pelaksanaan. Paragraf B6-B8 memberikan pedoman untuk menilai apakah suatu aset
memiliki penggunaan alternatif bagi entitas.

37

Entitas mempertimbangkan syarat kontrak, seperti halnya setiap hukum yang berlaku bagi kontrak, ketika
mengevaluasi apakah entitas memiliki hak pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah
diselesaikan sampai saat ini sesuai dengan paragraf 35(c). Hak atas pembayaran pelaksanaan yang telah
diselesaikan sampai saat ini tidak harus dalam jumlah tetap. Akan tetapi, sepanjang durasi waktu kontrak,
entitas berhak atas jumlah yang setidaknya mengompensasi entitas atas pelaksanaan yang telah diselesaikan
sampai saat ini jika kontrak diakhiri oleh pelanggan atau pihak lain dengan alasan selain kegagalan entitas
untuk melaksanakan hal yang dijanjikan. Paragraf B9-B13 memberikan pedoman untuk menilai keberadaan
dan kemampuan untuk memaksakan hak atas pembayaran dan apakah hak entitas atas pembayaran akan
memberikan hak kepada entitas untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai
saat ini.

Kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada waktu tertentu
38

10

Jika kewajiban pelaksanaan tidak dipenuhi sepanjang waktu sesuai dengan paragraf 35-37, maka entitas
memenuhi kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu di mana pelanggan
memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan, entitas
mempertimbangkan persyaratan pengendalian dalam paragraf 31-34. Sebagai tambahan, entitas
mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal
berikut:
(a)

Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset – jika pelanggan diwajibkan untuk membayar aset
saat ini, yang dapat mengindikasikan bahwa pelanggan telah memperoleh kemampuan untuk
mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari, aset
dalam pertukaran.

(b)

Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset – hak kepemilikan legal mengindikasikan
pihak mana dalam kontrak yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan
memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari, aset atau untuk membatasi akses dari
entitas lain terhadap manfaat tersebut. Oleh karena itu, pengalihan hak hukum suatu aset dapat
mengindikasikan bahwa pelanggan telah memperoleh pengendalian atas aset. Jika entitas hanya
mempertahankan hak kepemilikan legal sebagai perlindungan terhadap kegagalan pelanggan untuk
membayar, maka hak entitas tersebut tidak akan menghalangi pelanggan dari memperoleh
pengendalian atas aset.

(c)

Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset – kepemilikan fisik pelanggan atas aset dapat
mengindikasikan bahwa pelanggan memiliki kemampuan mengarahkan penggunaan atas, dan
memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari, aset atau membatasi akses dari entitas
lain terhadap manfaat tersebut. Akan tetapi, kepemillikan fisik belum tentu disetujui dengan
pengendalian aset. Sebagai contoh, dalam beberapa perjanjian pembelian kembali (repurchase
agreements) dan beberapa pengaturan konsinyasi, pelanggan atau konsinyi (consignee) dapat
mempunyai kepemilikan fisik atas aset yang dikendalikan entitas. Sebaliknya, dalam beberapa
pengaturan bill-and-hold, entitas dapat mempunyai kepemilikan fisik atas aset yang dikendalikan
pelanggan. Paragraf B64–B76, B77–B78 dan B79–B82 memberikan pedoman untuk mencatat
perjanjian pembelian kembali, pengaturan konsinyasi dan pengaturan bill-and-hold secara terpisah.

(d)

Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset – pengalihan risiko dan
manfaat signifikan atas kepemilikan aset kepada pelanggan mengindikasikan bahwa pelanggan
telah memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara
substansial seluruh sisa manfaat dari, aset. Akan tetapi, ketika mengevaluasi manfaat serta risiko
atas kepemilikan aset yang dijanjikan, entitas mengecualikan risiko yang menimbulkan kewajiban
pelaksanaan terpisah sebagai tambahan atas kewajiban pelaksanaan untuk mengalihkan aset.
Sebagai contoh, entitas mungkin telah mengalihkan pengendalian aset kepada pelanggan tetapi
belum memenuhi tambahan kewajiban pelaksanaan untuk menyediakan jasa pemeliharaan yang
berkaitan dengan aset yang dialihkan.

(e)

Pelanggan telah menerima aset – penerimaan pelanggan atas aset mengindikasikan bahwa
pelanggan telah memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh
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secara substansial seluruh sisa manfaat dari, aset. Untuk mengevaluasi dampak dari klausul
kontraktual penerimaan pelanggan ketika pengendalian aset dialihkan, entitas mempertimbangkan
pedoman dalam paragraf B83-B86.

Pengukuran kemajuan
pelaksanaan

terhadap

penyelesaian

penuh

atas

kewajiban

39

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu sesuai dengan paragraf 35-37, entitas
mengakui pendapatan sepanjang waktu dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas
kewajiban pelaksanaan. Tujuan ketika mengukur kemajuan adalah untuk menggambarkan pelaksanaan entitas
dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu pemenuhan
dari kewajiban pelaksanaan entitas).

40

Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang
dipenuhi sepanjang waktu dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban
pelaksanaan serupa dan dalam keadaan serupa. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengukur kembali
kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu.

Metode pengukuran kemajuan
41

Metode yang sesuai dari pengukuran kemajuan mencakup metode output dan metode input. Paragraf B14-B19
memberikan pedoman untuk menggunakan metode output dan metode input untuk mengukur kemajuan entitas
terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Dalam menentukan metode yang sesuai untuk
mengukur kemajuan, entitas mempertimbangkan sifat dari barang atau jasa yang dijanjikan entitas untuk
dialihkan kepada pelanggan

42

Ketika menerapkan metode untuk mengukur kemajuan, entitas mengecualikan dari pengukuran kemajuan
setiap barang atau jasa di mana entitas tidak mengalihkan pengendalian kepada pelanggan. Sebaliknya, entitas
memasukkan dalam pengukuran kemajuan barang atau jasa di mana entitas mengalihkan pengendaliannya
kepada pelanggan ketika memenuhi kewajiban pelaksanaan

43

Sebagaimana keadaan berubah sepanjang waktu, entitas memutakhirkan pengukuran kemajuan untuk
mencerminkan perubahan apapun dalam hasil kewajiban pelaksanaan. Perubahan terhadap pengukuran
kemajuan entitas dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

Pengukuran kemajuan secara wajar
44

Entitas mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu hanya jika entitas
dapat mengukur kemajuan secara wajar terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Entitas tidak
akan dapat mengukur kemajuan secara wajar terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan jika
entitas tidak memiliki informasi andal yang disyaratkan untuk menerapkan metode pengukuran kemajuan yang
sesuai.

45

Dalam beberapa keadaan (sebagai contoh, dalam tahap awal kontrak), entitas mungkin tidak dapat mengukur
hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya yang terjadi
dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, entitas mengakui pendapatan hanya
sejumlah biaya yang terjadi sampai waktu tertentu di mana entitas dapat mengukur hasil kewajiban
pelaksanaan secara wajar.

Pengukuran
46

Ketika (atau selama) kewajiban pelaksanaan dipenuhi, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah
harga transaksi (yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi sesuai dengan
paragraf 56-58) yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan.

Menentukan harga transaksi
47

Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga
transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam
pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk
jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (sebagai contoh, beberapa pajak penjualan). Imbalan yang
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dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau
keduanya.
48

49

Sifat, waktu dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan memengaruhi estimasi harga transaksi. Ketika
menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut:
(a)

imbalan variabel (lihat paragraf 50-55 dan 59);

(b)

estimasi pembatas imbalan variabel (lihat paragraf 56-58);

(c)

keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak (lihat paragraf 60-65);

(d)

imbalan nonkas (lihat paragraf 66-69); dan

(e)

utang imbalan kepada pelanggan (lihat paragraf 70-72).

Untuk tujuan menentukan harga transaksi, entitas mengasumsikan bahwa barang atau jasa akan dialihkan
kepada pelanggan sebagaimana dijanjikan sesuai dengan kontrak yang ada dan kontrak tersebut tidak akan
dibatalkan, diperbarui atau dimodifikasi.

Imbalan variabel
50

Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, maka entitas mengestimasi jumlah
imbalan yang akan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan
kepada pelanggan

51

Jumlah imbalan dapat bervariasi karena diskon, rabat, pengembalian dana, kredit, konsesi harga, insentif,
bonus pelaksanaan, denda atau item lain yang serupa. Imbalan yang dijanjikan juga dapat bervariasi jika hak
entitas terhadap imbalan kontinjen terhadap peristiwa masa depan yang terjadi atau tidak terjadi. Sebagai
contoh, jumlah imbalan dapat menjadi variabel jika produk dijual dengan hak retur atau jumlah tetap dijanjikan
sebagai bonus pelaksanaan terhadap pencapaian tonggak (milestone) tertentu.

52

Variasi yang berkaitan dengan imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan dapat dinyatakan secara eksplisit dalam
kontrak. Sebagai tambahan terhadap syarat kontrak, imbalan yang dijanjikan adalah variabel jika terdapat salah
satu keadaan berikut:

53

54

(a)

pelanggan memiliki perkiraan valid yang timbul dari praktik bisnis umum entitas, kebijakan yang
dipublikasikan atau pernyataan spesifik bahwa entitas akan menerima jumlah imbalan yang kurang
dari harga yang dinyatakan dalam kontrak yaitu, entitas diperkirakan akan menawarkan konsesi
harga. Bergantung pada yurisdiksi, industri atau pelanggan, penawaran ini dapat disebut sebagai
diskon, rabat, pengembalian dana atau kredit.

(b)

fakta dan keadaan lain yang mengindikasikan bahwa intensi entitas, ketika menyepakati kontrak
dengan pelanggan, adalah untuk menawarkan konsesi harga kepada pelanggan.

Entitas mengestimasi jumlah imbalan variabel dengan menggunakan salah satu metode berikut, bergantung
pada metode mana yang diperkirakan entitas lebih baik dalam memprediksi jumlah imbalan yang akan menjadi
haknya:
(a)

Nilai ekspektasian – nilai ekspektasian adalah jumlah probabilitas tertimbang dalam kisaran jumlah
imbalan yang mungkin terjadi. Nilai ekspektasian dapat menjadi estimasi yang sesuai dari jumlah
imbalan variabel jika entitas memiliki sejumlah besar kontrak dengan karakteristik yang serupa.

(b)

Jumlah yang paling mungkin – jumlah yang paling mungkin adalah jumlah tunggal yang paling
mungkin dalam kisaran jumlah imbalan yang mungkin terjadi (yaitu hasil tunggal yang paling
mungkin dari kontrak). Jumlah yang paling mungkin dapat menjadi estimasi yang sesuai dari
jumlah imbalan variabel jika kontrak memiliki dua kemungkinan hasil (sebagai contoh, suatu
entitas mencapai bonus pelaksanaan atau tidak).

Entitas menerapkan satu metode secara konsisten di seluruh kontrak ketika mengestimasi dampak
ketidakpastian pada jumlah imbalan variabel yang menjadi hak entitas. Sebagai tambahan, entitas
mempertimbangkan seluruh informasi (historis, saat ini dan prakiraan) yang tersedia secara wajar bagi entitas
dan mengidentifikasi jumlah yang wajar dari kemungkinan jumlah imbalan. Informasi yang digunakan entitas
untuk mengestimasi jumlah imbalan variabel biasanya serupa dengan informasi yang digunakan manajemen
entitas selama proses penawaran dan dalam menetapkan harga untuk barang atau jasa yang dijanjikan.

Liabilitas pengembalian dana
55

12

Entitas mengakui liabilitas pengembalian dana (refund liability) jika entitas menerima imbalan dari pelanggan
dan memperkirakan untuk mengembalikan beberapa atau seluruh imbalan tersebut kepada pelanggan.
Liabilitas pengembalian dana diukur pada jumlah imbalan yang diterima (atau piutang) yang tidak
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diperkirakan menjadi hak entitas (yaitu jumlah yang tidak termasuk dalam harga transaksi). Liabilitas
pengembalian dana (dan perubahan yang terkait harga transaksi dan, oleh karena itu, liabilitas kontrak)
dimutakhirkan pada setiap akhir periode pelaporan untuk perubahan dalam keadaan. Untuk mencatat liabilitas
pengembalian dana yang berkaitan dengan penjualan dengan hak retur, entitas menerapkan pedoman dalam
paragraf B20-B27.

Estimasi pembatas imbalan variabel
56

Entitas memasukkan dalam harga transaksi beberapa atau seluruh jumlah imbalan variabel yang diestimasi
sesuai dengan paragraf 53 hanya jika kemungkinan besar (highly probable) pembalikan signifikan atas jumlah
pendapatan kumulatif yang telah diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan imbalan
variabel selanjutnya diselesaikan.

57

Dalam menilai apakah kemungkinan besar pembalikan signifikan atas jumlah pendapatan kumulatif yang telah
diakui tidak akan terjadi saat ketidakpastian terkait dengan imbalan variabel selanjutnya diselesaikan, entitas
mempertimbangkan kemungkinan dan besarnya pembalikan pendapatan. Faktor yang dapat meningkatkan
kemungkinan atau besarnya pembalikan pendapatan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:

58

(a)

jumlah imbalan sangat rentan terhadap faktor di luar pengaruh entitas. Faktor tersebut dapat
mencakup volatilitas dalam suatu pasar, pertimbangan atau tindakan pihak ketiga, kondisi cuaca
dan risiko keusangan yang tinggi atas barang atau jasa yang dijanjikan.

(b)

ketidakpastian tentang jumlah imbalan yang tidak diperkirakan untuk diselesaikan dalam jangka
waktu yang lama.

(c)

pengalaman entitas (atau bukti lain) dengan jenis kontrak yang serupa adalah terbatas, atau
pengalaman (atau bukti lain) tersebut memiliki nilai prediksi yang terbatas.

(d)

entitas memiliki praktik untuk menawarkan kisaran yang lebar atas konsesi harga atau mengubah
syarat dan kondisi pembayaran atas kontrak serupa dalam keadaan yang serupa.

(e)

kontrak memiliki kemungkinan jumlah imbalan dalam jumlah yang banyak dan kisaran yang lebar.

Entitas menerapkan paragraf B63 untuk mencatat imbalan dalam bentuk royalti berbasis penjualan atau royalti
berbasis penggunaan (sales-based or usage-based royalty) yang dijanjikan dalam pertukaran atas suatu lisensi
kekayaan intelektual

Penilaian kembali imbalan variabel
59

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas memutakhirkan harga transaksi estimasian (mencakup
memutakhirkan penilaiannya apakah estimasi atas imbalan variabel dibatasi) untuk merepresentasikan secara
tepat keadaan kini pada akhir periode pelaporan dan perubahan keadaan selama periode pelaporan. Entitas
mencatat perubahan dalam harga transaksi sesuai dengan paragraf 87-90.

Keberadaan Komponen Pendanaan Signifikan dalam Kontrak
60

Dalam menentukan harga transaksi, entitas menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak
nilai waktu uang jika waktu pembayaran yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak (baik secara eksplisit
atau implisit) memberikan pelanggan atau entitas manfaat signifikan berupa pendanaan atas pengalihan barang
atau jasa kepada pelanggan. Dalam keadaan tersebut, kontrak mengandung komponen pendanaan signifikan.
Komponen pendanaan signifikan dapat muncul tanpa memperhatikan apakah janji dari pendanaan dinyatakan
secara eksplisit dalam kontrak atau tersirat dalam syarat pembayaran yang disetujui oleh pihak dalam kontrak.

61

Tujuan ketika menyesuaikan komponen pendanaan signifikan dalam jumlah imbalan yang dijanjikan adalah
agar entitas mengakui pendapatan pada jumlah yang mencerminkan harga yang akan dibayar oleh pelanggan
atas barang atau jasa yang dijanjikan jika pelanggan telah membayar secara kas barang atau jasa tersebut ketika
(atau selama) entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan (yaitu harga jual kas). Entitas
mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menilai apakah kontrak terdiri dari komponen
pendanaan dan apakah komponen pendanaan adalah signifikan terhadap kontrak, termasuk kedua hal berikut:
(a)

perbedaan, jika ada, antara jumlah imbalan yang dijanjikan dan harga jual kas atas barang atau jasa
yang dijanjikan; dan

(b)

dampak kombinasian dari kedua hal berikut:
(i)

lamanya waktu yang diperkirakan ketika entitas mengalihkan barang atau jasa yang
dijanjikan kepada pelanggan dan ketika pelanggan membayar barang atau jasa tersebut;
dan
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(ii)
62

suku bunga yang berlaku dalam pasar yang relevan.

Terlepas dari penilaian dalam paragraf 61, kontrak dengan pelanggan tidak akan memiliki komponen
pendanaan signifikan jika terdapat salah satu faktor berikut:
(a)

pelanggan membayar barang atau jasa di muka dan pemilihan waktu pengalihan barang atau jasa
adalah berada pada diskresi pelanggan.

(b)

jumlah substansial atas imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan bersifat variabel dan jumlah atau
waktu dari imbalan bervariasi atas dasar terjadi atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang
tidak secara substansial berada dalam pengendalian pelanggan atau entitas (sebagai contoh, jika
imbalan adalah royalti berbasis penjualan).

(c)

perbedaan antara imbalan yang dijanjikan dan harga jual kas dari barang atau jasa (sebagaimana
dideskripsikan dalam paragraf 61) timbul untuk alasan selain pemberian pendanaan bagi pelanggan
atau entitas, dan perbedaan antara jumlah tersebut adalah proporsional terhadap alasan perbedaan.
Sebagai contoh, syarat pembayaran mungkin memberikan entitas atau pelanggan dengan
perlindungan dari kegagalan pihak lain untuk menyelesaikan beberapa atau seluruh kewajibannya
secara memadai dalam kontrak.

63

Sebagai panduan praktis, entitas tidak perlu menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak
komponen pendanaan signifikan jika entitas memperkirakan, pada insepsi kontrak, bahwa periode antara
ketika entitas mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan ketika pelanggan membayar
barang atau jasa tersebut dalam setahun atau kurang dari setahun.

64

Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 61 ketika menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan untuk
komponen pendanaan signifikan, entitas menggunakan tingkat diskonto yang tercermin dalam transaksi
pendanaan terpisah antara entitas dan pelanggannya pada insepsi kontrak. Tingkat diskonto tersebut akan
mencerminkan karakteristik kredit dari pihak yang menerima pendanaan dalam kontrak, sama seperti agunan
atau jaminan (security) yang diberikan oleh pelanggan atau entitas, mencakup aset yang dialihkan dalam
kontrak. Entitas dapat menentukan tingkat diskonto tersebut dengan mengidentifikasi tingkat diskonto yang
mendiskontokan jumlah nominal dari imbalan yang dijanjikan terhadap harga yang akan dibayar pelanggan
dalam kas untuk barang atau jasa ketika (atau selama) barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan. Setelah
insepsi kontrak, entitas tidak memutakhirkan tingkat diskonto untuk perubahan dalam tingkat bunga atau
keadaan lain (seperti perubahan dalam penilaian risiko kredit pelanggan).

65

Entitas menyajikan dampak pendanaan (pendapatan bunga atau beban bunga) secara terpisah dari pendapatan
dari kontrak dengan pelanggan dalam laporan penghasilan komprehensif. Pendapatan bunga atau beban bunga
diakui hanya jika aset kontrak (atau piutang) atau liabilitas kontrak diakui dalam akuntansi untuk kontrak
dengan pelanggan.

Imbalan nonkas
66

Untuk menentukan harga transaksi untuk kontrak di mana pelanggan menjanjikan imbalan dalam bentuk selain
kas, entitas mengukur imbalan nonkas (atau janji dari imbalan nonkas) pada nilai wajar.

67

Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar dari imbalan nonkas secara wajar, entitas mengukur imbalan
secara tidak langsung dengan merujuk pada harga jual berdiri sendiri (stand-alone selling price) dari barang
atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (atau kelas pelanggan) dalam pertukaran untuk imbalan.

68

Nilai wajar imbalan nonkas dapat bervariasi karena bentuk imbalan (sebagai contoh, perubahan dalam harga
saham yang berhak diterima entitas dari pelanggan). Jika nilai wajar dari imbalan nonkas yang dijanjikan oleh
pelanggan berbeda untuk alasan selain dari hanya bentuk imbalan (sebagai contoh, jika nilai wajar dapat
bervariasi karena pelaksanaan entitas), maka entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 56-58.

69

Jika pelanggan memberikan kontribusi barang atau jasa (sebagai contoh, bahan baku, peralatan atau tenaga
kerja) untuk memfasilitasi pemenuhan kontrak entitas, maka entitas menilai apakah entitas memperoleh
pengendalian atas barang atau jasa yang dikontribusikan. Jika demikian, entitas mencatat barang atau jasa yang
dikontribusikan sebagai imbalan nonkas yang diterima dari pelanggan.

Uang imbalan kepada pelanggan
70

14

Utang imbalan kepada pelanggan mencakup jumlah kas yang dibayar entitas, atau diperkirakan untuk dibayar,
kepada pelanggan (atau kepada pihak lain yang membeli barang atau jasa entitas dari pelanggan). Utang
imbalan kepada pelanggan juga mencakup kredit atau item lainnya (sebagai contoh, kupon atau voucher) yang
dapat diterapkan terhadap jumlah terutang kepada entitas (atau terhadap pihak lain yang membeli barang atau
jasa entitas dari pelanggan). Entitas mencatat utang imbalan kepada pelanggan sebagai pengurang harga
transaksi dan, oleh karena itu, atas pendapatan kecuali pembayaran kepada pelanggan adalah pertukaran untuk
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barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 26-30) yang
dialihkan oleh pelanggan kepada entitas. Jika utang imbalan kepada pelanggan mencakup jumlah variabel,
entitas mengestimasi harga transaksi (mencakup penilaian apakah estimasi imbalan variabel dibatasi) sesuai
dengan paragraf 50-58.
71

Jika utang imbalan kepada pelanggan adalah pembayaran dari pelanggan untuk barang atau jasa yang bersifat
dapat dibedakan, maka entitas mencatat pembelian barang atau jasa dengan cara yang sama entitas mencatat
pembelian lain dari pemasok. Jika jumlah utang imbalan kepada pelanggan melebihi nilai wajar barang atau
jasa yang bersifat dapat dibedakan yang diterima entitas dari pelanggan, maka entitas mencatat kelebihan
tersebut sebagai pengurang harga transaksi. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar atas barang atau
jasa yang diterima dari pelanggan secara wajar, maka entitas mencatat seluruh utang imbalan kepada
pelanggan sebagai pengurang harga transaksi.

72

Sejalan dengan hal tersebut, jika utang imbalan kepada pelanggan dicatat sebagai pengurang harga transaksi,
maka entitas mengakui pengurang atas pendapatan ketika (atau selama) salah satu dari peristiwa berikut
terjadi:
(a)

entitas mengakui pendapatan untuk pengalihan barang atau jasa yang terkait kepada pelanggan; dan

(b)

entitas membayar atau berjanji untuk membayar imbalan (bahkan jika pembayaran bergantung
pada peristiwa masa depan). Janji tersebut dapat tersirat dalam praktik bisnis umum entitas.

Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
73

Tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi
terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah
yang menggambarkan jumlah imbalan yang, diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran
untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan

74

Untuk memenuhi tujuan alokasi, entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban
pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif (relative standalone selling price) sesuai dengan paragraf 76-80, kecuali diatur khusus dalam paragraf 81-83 (untuk alokasi
diskon) dan paragraf 84-86 (untuk alokasi imbalan yang mencakup jumlah variabel).

75

Paragraf 76-86 tidak diterapkan jika kontrak hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan. Akan tetapi,
paragraf 84-86 dapat diterapkan jika entitas berjanji mengalihkan serangkaian barang atau jasa yang bersifat
dapat dibedakan yang diidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22(b) dan
imbalan yang dijanjikan mencakup jumlah variabel.

Alokasi berdasarkan harga jual berdiri sendiri
76

Untuk mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dengan dasar harga jual berdiri
sendiri relatif, entitas menentukan harga jual berdiri sendiri pada insepsi kontrak atas barang atau jasa yang
bersifat dapat dibedakan yang mendasari setiap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak dan mengalokasikan
harga transaksi secara proporsi terhadap harga jual berdiri sendiri tersebut.

77

Harga jual berdiri sendiri adalah harga barang atau jasa yang dijanjikan dijual secara terpisah oleh entitas
kepada pelanggan. Bukti terbaik dari harga jual berdiri sendiri adalah harga barang atau jasa yang dapat
diobservasi ketika entitas menjual barang atau jasa secara terpisah dalam keadaan serupa dan kepada
pelanggan serupa. Harga atau daftar harga kontraktual untuk barang atau jasa mungkin merupakan (tetapi tidak
dianggap menjadi) harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa.

78

Jika harga jual berdiri sendiri tidak secara langsung dapat diobservasi, maka entitas mengestimasi harga jual
berdiri sendiri pada jumlah yang akan menghasilkan alokasi harga transaksi yang memenuhi tujuan alokasi
dalam paragraf 73. Ketika mengestimasi harga jual berdiri sendiri, entitas mempertimbangkan seluruh
informasi (mencakup kondisi pasar, faktor dan informasi spesifik entitas tentang pelanggan atau kelas
pelanggan) yang tersedia secara wajar bagi entitas. Dengan demikian, entitas memaksimalkan penggunaan
input yang dapat diobservasi dan menerapkan metode estimasi secara konsisten dalam keadaan yang serupa

79

Metode yang cocok untuk mengestimasi harga jual berdiri sendiri atas barang atau jasa mencakup, tetapi tidak
terbatas pada, hal berikut:
(a)

Pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan (adjusted market assessment approach) – entitas
mengevaluasi pasar di mana entitas menjual barang atau jasa dan mengestimasi harga di mana
pelanggan dalam pasar tersebut akan bersedia untuk membayar barang atau jasa tersebut.
Pendekatan ini juga mencakup rujukan pada harga dari pesaing entitas untuk barang atau jasa yang
serupa dan menyesuaikan harga tersebut sesuai keperluan untuk mencerminkan biaya dan margin
entitas.
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80

(b)

Pendekatan biaya ekspektasian ditambah margin (expected cost plus a margin approach) – entitas
memprakirakan biaya ekspektasian untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan dan kemudian
menambahkan margin yang sesuai untuk barang atau jasa tersebut.

(c)

Pendekatan residual (residual approach) – entitas dapat mengestimasi harga jual berdiri sendiri
dengan merujuk pada harga transaksi total dikurangi dengan jumlah harga jual berdiri sendiri yang
dapat diobservasi atas barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak. Akan tetapi, entitas dapat
menggunakan pendekatan residual untuk mengestimasi, sesuai dengan paragraf 78, harga jual
berdiri sendiri atas barang atau jasa hanya jika salah satu dari kriteria berikut terpenuhi:
(i)

entitas menjual barang atau jasa yang sama kepada pelanggan yang berbeda (pada waktu
yang sama atau berdekatan) untuk jumlah dengan kisaran yang lebar (yaitu harga jual
sangat bervariasi karena harga jual berdiri sendiri yang representatif tidak terlihat dari
transaksi lalu atau bukti yang dapat diobservasi lainnya); atau

(ii)

entitas belum menetapkan harga untuk barang atau jasa tersebut dan barang atau jasa
tersebut belum pernah dijual sebelumnya dengan basis berdiri sendiri (yaitu harga jual
tidak pasti).

Kombinasi metode mungkin perlu digunakan untuk mengestimasi harga jual berdiri sendiri atas barang atau
jasa yang dijanjikan dalam kontrak jika dua atau lebih barang atau jasa memiliki harga jual berdiri sendiri
dengan variasi yang tinggi atau tidak pasti. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan pendekatan residual
untuk mengestimasi agregat harga jual berdiri sendiri untuk barang atau jasa yang dijanjikan dengan variasi
atau tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi atas harga jual berdiri sendiri dan kemudian menggunakan
metode lain untuk mengestimasi harga jual berdiri sendiri atas barang atau jasa individual secara relatif
terhadap estimasi agregat harga jual berdiri sendiri yang ditentukan dengan pendekatan residual. Ketika entitas
menggunakan kombinasi atas metode untuk mengestimasi harga jual berdiri sendiri setiap barang atau jasa
yang dijanjikan dalam kontrak, entitas mengevaluasi apakah pengalokasian harga transaksi pada estimasi
harga jual berdiri sendiri akan konsisten dengan tujuan alokasi dalam paragraf 73 dan persyaratan untuk
mengestimasi harga jual berdiri sendiri dalam paragraf 78.

Alokasi diskon
81

Pelanggan menerima diskon untuk pembelian sepaket barang atau jasa jika jumlah harga jual berdiri sendiri
dari barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak melebihi imbalan yang dijanjikan dalam kontrak. Kecuali
ketika entitas memiliki bukti yang dapat diobservasi sesuai dengan paragraf 82 bahwa seluruh diskon hanya
berkaitan dengan satu atau lebih, tetapi bukan seluruh, kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, entitas
mengalokasikan diskon secara proporsional terhadap seluruh kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Alokasi
proporsional dari diskon dalam keadaan tersebut adalah konsekuensi dari entitas yang mengalokasikan harga
transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari barang atau
jasa yang bersifat dapat dibedakan yang mendasarinya.

82

Entitas mengalokasikan keseluruhan diskon terhadap satu atau lebih, tetapi bukan seluruh, kewajiban
pelaksanaan dalam kontrak jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

83

(a)

entitas secara reguler menjual setiap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan (atau setiap
paket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan) dalam kontrak dengan basis berdiri sendiri;

(b)

entitas juga secara reguler menjual dengan basis berdiri sendiri, sepaket (atau beberapa paket) dari
beberapa barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dengan diskon terhadap harga jual berdiri
sendiri barang atau jasa dalam setiap paket; dan

(c)

diskon yang dapat diatribusikan kepada setiap paket barang atau jasa yang dideskripsikan dalam
paragraf 82(b) secara substansial sama dengan diskon dalam kontrak dan analisis atas barang atau
jasa dalam setiap paket memberikan bukti yang dapat diobservasi atas kewajiban pelaksanaan (atau
beberapa kewajiban pelaksanaan) di mana seluruh diskon dalam kontrak tercakup.

Jika diskon dialokasikan seluruhnya terhadap satu atau lebih kewajiban pelaksanaan dalam kontrak sesuai
dengan paragraf 82, entitas mengalokasikan diskon sebelum menggunakan pendekatan residual untuk
mengestimasi harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa sesuai dengan paragraf 79(c).

Alokasi imbalan variabel
84

16

Imbalan variabel yang dijanjikan dalam kontrak dapat diatribusikan terhadap seluruh kontrak atau bagian
spesifik dari kontrak, seperti salah satu hal berikut:
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85

86

(a)

satu atau lebih, tetapi bukan seluruh, kewajiban pelaksanaan dalam kontrak (sebagai contoh, bonus
dapat menjadi kontinjen pada entitas yang mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan dalam
periode waktu tertentu); atau

(b)

satu atau lebih, tetapi bukan seluruh, barang atau jasa yang dijanjikan dalam suatu rangkaian barang
atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang membentuk bagian dari kewajiban pelaksanaan
tunggal sesuai dengan paragraf 22(b) (sebagai contoh, imbalan yang dijanjikan untuk tahun kedua
dari kontrak jasa kebersihan dua tahun akan meningkat berdasarkan pergerakan indeks inflasi
tertentu).

Entitas mengalokasikan jumlah variabel (dan perubahan selanjutnya terhadap jumlah tersebut) seluruhnya
terhadap kewajiban pelaksanaan atau terhadap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang
membentuk bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22(b) jika kedua kriteria
berikut terpenuhi:
(a)

syarat pembayaran variabel berkaitan secara spesifik dengan usaha entitas untuk memenuhi
kewajiban pelaksanaan atau mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan (atau
terhadap hasil spesifik dari pemenuhan kewajiban pelaksanaan atau pengalihan barang atau jasa
yang bersifat dapat dibedakan); dan

(b)

mengalokasikan jumlah imbalan variabel seluruhnya terhadap kewajiban pelaksanaan atau barang
atau jasa yang bersifat dapat dibedakan konsisten dengan tujuan alokasi dalam paragraf 73 ketika
mempertimbangkan seluruh kewajiban pelaksanaan dan syarat pembayaran dalam kontrak.

Persyaratan alokasi dalam paragraf 73-83 diterapkan terhadap alokasi jumlah sisa dari harga transaksi yang
tidak memenuhi kriteria dalam paragraf 85.

Perubahan dalam harga transaksi
87

Setelah insepsi kontrak, harga transaksi dapat berubah karena berbagai alasan, mencakup penyelesaian
peristiwa tidak pasti atau perubahan lain dalam keadaan yang mengubah jumlah imbalan yang diperkirakan
menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan.

88

Entitas mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga
transaksi dengan dasar yang sama pada insepsi kontrak. Sebagai akibatnya, entitas tidak mengalokasikan
kembali harga transaksi untuk mencerminkan perubahan dalam harga jual berdiri sendiri setelah insepsi
kontrak. Jumlah yang dialokasikan dalam kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi diakui sebagai
pendapatan, atau sebagai pengurang pendapatan, dalam periode di mana harga transaksi berubah.

89

Entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi seluruhnya terhadap satu atau lebih, tetapi bukan
seluruh, kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang dijanjikan dalam
suatu rangkaian yang membentuk kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22(b) hanya jika
kriteria dalam paragraf 85 yang terkait dengan alokasi imbalan variabel dipenuhi.

90

Entitas mencatat perubahan dalam harga transaksi yang timbul sebagai hasil dari modifikasi kontrak sesuai
dengan paragraf 18-21. Akan tetapi, atas perubahan dalam harga transaksi yang terjadi setelah modifikasi
kontrak, entitas menerapkan paragraf 87-89 untuk mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi dengan
salah satu cara berikut yang dapat diterapkan:
(a)

Entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
diidentifikasi dalam kontrak sebelum modifikasi jika, dan sejauh perubahan dalam harga transaksi
dapat diatribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum modifikasi dan
modifikasi dicatat sesuai dengan paragraf 21(a).

(b)

Dalam seluruh kasus di mana modifikasi dicatat sebagai kontrak terpisah sesuai dengan paragraf
20, entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
dalam kontrak modifikasian (yaitu kewajiban pelaksanaan yang tidak dipenuhi atau dipenuhi
sebagian segera setelah modifikasi).

Biaya kontrak
Biaya inkremental atas perolehan kontrak
91

Entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas
memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut.
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92

Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan
pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh (sebagai contoh, komisi penjualan).

93

Biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak yang diperoleh diakui
sebagai beban ketika terjadi, kecuali biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan ke pelanggan tanpa
memperhatikan apakah kontrak diperoleh.

94

Sebagai panduan praktis, entitas dapat mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak sebagai beban saat
terjadi jika periode amortisasi aset yang seharusnya diakui entitas adalah setahun atau kurang dari setahun.

Biaya pemenuhan kontrak
95

Jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup
Pernyataan lain (sebagai contoh, PSAK i202 Persediaan, PSAK i216 Aset Tetap atau PSAK i238 Aset
Takberwujud), entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya
jika biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria berikut:
(a)

biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat
diidentifikasi secara spesifik oleh entitas (sebagai contoh, biaya yang berkaitan dengan jasa
yang disediakan dalam pembaruan kontrak yang ada atau biaya merancang (costs of
designing) aset untuk dialihkan dalam kontrak spesifik yang belum disetujui);

(b)

biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam
pemenuhan (atau dalam melanjutkan pemenuhan) kewajiban pelaksanaan di masa depan;
dan

(c)

biaya diperkirakan akan dipulihkan.

96

Untuk biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan yang berada dalam ruang lingkup
Pernyataan lain, entitas mencatat biaya tersebut sesuai dengan Pernyataan lain tersebut.

97

Biaya yang berkaitan secara langsung dengan kontrak (atau kontrak yang diantisipasi secara spesifik)
mencakup salah satu dari hal berikut:

98

(a)

tenaga kerja langsung (sebagai contoh, gaji dan upah karyawan yang menyediakan jasa yang
dijanjikan secara langsung kepada pelanggan);

(b)

bahan langsung (sebagai contoh, perlengkapan yang digunakan dalam menyediakan jasa yang
dijanjikan kepada pelanggan);

(c)

alokasi biaya yang berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk aktivitas kontrak (sebagai
contoh, biaya manajemen kontrak dan supervisi, asuransi dan depresiasi peralatan, perlengkapan
dan aset hak-guna yang digunakan dalam memenuhi kontrak);

(d)

biaya yang dapat dibebankan secara eksplisit kepada pelanggan dalam kontrak; dan

(e)

biaya lain yang terjadi hanya karena entitas menyepakati kontrak (sebagai contoh, pembayaran
kepada subkontrakor).

Entitas mengakui biaya berikut sebagai beban ketika terjadi:
(a)

biaya umum dan administrasi (kecuali biaya tersebut dapat dibebankan secara eksplisit kepada
pelanggan dalam kontrak, dalam kasus di mana entitas mengevaluasi biaya tersebut sesuai dengan
paragraf 97);

(b)

biaya atas pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain untuk memenuhi kontrak
yang tidak tercermin dalam harga kontrak;

(c)

biaya yang berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi (atau kewajiban pelaksanaan
yang dipenuhi sebagian) dalam kontrak (yaitu biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan masa lalu);
dan

(d)

biaya yang tidak dapat dibedakan entitas apakah biaya tersebut berkaitan dengan kewajiban
pelaksanaan yang tidak dipenuhi atau kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi (atau kewajiban
pelaksanaan yang dipenuhi sebagian).

Amortisasi dan penurunan nilai
99

18

Aset diakui sesuai dengan paragraf 91 atau 95 diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan
pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Aset dapat berkaitan dengan
barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak yang diantisipasi spesifik (sebagaimana dideskripsikan dalam
paragraf 95(a))
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100

Entitas memutakhirkan amortisasi untuk mencerminkan perubahan signifikan dalam waktu yang diperkirakan
entitas atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan yang berkaitan dengan aset. Perubahan tersebut
dicatat sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK i208.

101

Entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui sesuai dengan
paragraf 91 atau 95 melebihi:
(a)

jumlah sisa dari imbalan yang diperkirakan entitas untuk diterima dalam pertukaran barang atau
jasa yang berkaitan dengan aset; dikurangi

(b)

biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa dan yang belum diakui sebagai
beban (lihat paragraf 97).

102

Untuk tujuan penerapan paragraf 101 dalam menentukan jumlah imbalan yang diperkirakan entitas untuk
diterima, entitas menggunakan prinsip dalam menentukan harga transaksi (kecuali persyaratan dalam paragraf
56-58 mengenai estimasi pembatas imbalan variabel) dan menyesuaikan jumlah untuk mencerminkan dampak
risiko kredit pelanggan.

103

Sebelum entitas mengakui rugi penurunan nilai atas aset yang diakui sesuai dengan paragraf 91 atau 95, entitas
mengakui setiap rugi penurunan nilai atas aset yang berkaitan dengan kontrak yang diakui sesuai dengan
Pernyataan lain (sebagai contoh, PSAK i202, PSAK i216, dan PSAK i238). Setelah menerapkan uji penurunan
nilai dalam paragraf 101, entitas memasukkan jumlah tercatat yang dihasilkan dari aset yang diakui sesuai
dengan paragraf 91 atau 95 dalam jumlah tercatat dari unit penghasil kas yang terkait untuk tujuan penerapan
PSAK i236 Penurunan Nilai Aset terhadap unit penghasil kas tersebut.

104

Entitas mengakui dalam laba rugi pembalikan beberapa atau seluruh rugi penurunan nilai yang sebelumnya
diakui sesuai dengan paragraf 101 ketika kondisi penurunan nilai tidak ada lagi atau telah membaik.
Meningkatnya jumlah tercatat atas aset tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan (dikurangi amortisasi) jika
tidak ada rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya

Penyajian
105

Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan
posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara
pelaksanaan entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap
imbalan secara terpisah sebagai piutang.

106

Jika pelanggan membayar imbalan, atau entitas memiliki hak terhadap jumlah imbalan yang tidak bersyarat
(yaitu piutang), sebelum entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, entitas menyajikan kontrak
sebagai liabilitas kontrak ketika pembayaran dilakukan atau pembayaran telah jatuh tempo (mana yang lebih
awal). Liabilitas kontrak adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di
mana entitas telah menerima imbalan (atau jumlah imbalan yang jatuh tempo) dari pelanggan tersebut.

107

Jika entitas melaksanakan dengan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan
membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, entitas menyajikan kontrak sebagai aset kontrak,
tidak termasuk jumlah yang disajikan sebagai piutang. Aset kontrak adalah hak imbalan entitas dalam
pertukaran barang atau jasa yang dialihkan entitas kepada pelanggan. Entitas menilai aset kontrak untuk
penurunan nilai sesuai dengan PSAK i109. Penurunan nilai aset kontrak dapat diukur, disajikan dan
diungkapkan dengan dasar yang sama dengan aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK i109 (lihat juga
paragraf 113(b)

108

Piutang adalah hak imbalan entitas yang tidak bersyarat. Hak imbalan tidak bersyarat jika hanya berlalunya
waktu yang disyaratkan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo. Sebagai contoh, entitas mengakui piutang
jika entitas memiliki hak kini untuk pembayaran walaupun jumlah tersebut mungkin dapat dikembalikan di
masa depan. Entitas mencatat piutang sesuai dengan PSAK i109. Saat pengakuan awal piutang dari kontrak
dengan pelanggan, perbedaan antara pengukuran piutang sesuai dengan PSAK i109 dan jumlah terkait yang
diakui sebagai pendapatan, disajikan sebagai beban (sebagai contoh, sebagai rugi penurunan nilai).

109

Pernyataan ini menggunakan istilah ‘aset kontrak’ dan ‘liabilitas kontrak’ tetapi tidak melarang entitas
menggunakan deskripsi alternatif dalam laporan posisi keuangan untuk item tersebut. Jika entitas
menggunakan deskripsi alternatif untuk aset kontrak, entitas menyediakan informasi yang cukup bagi
pengguna laporan keuangan untuk membedakan piutang dan aset kontrak.
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Pengungkapan
110

Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang
memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian
pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut:
(a)

kontrak dengan pelanggan (lihat paragraf 113-122);

(b)

pertimbangan signifikan, dan perubahan dalam pertimbangan, yang dibuat dalam
menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak tersebut (lihat paragraf 123-126); dan

(c)

aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan
sesuai dengan paragraf 91 atau 95 (lihat paragraf 127-128)

111

Entitas mempertimbangkan level rincian yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dan
penekanan yang diberikan setiap persyaratan yang beragam. Entitas mengagregasikan atau memisahkan
pengungkapan sehingga informasi yang berguna tidak dikaburkan oleh penyertaan rincian tidak signifikan
dalam jumlah besar atau penggabungan item yang memiliki karakteristik yang berbeda secara substansial.

112

Entitas tidak perlu mengungkapkan informasi sesuai dengan Pernyataan ini jika entitas telah menyediakan
informasi tersebut sesuai dengan Pernyataan lain.

Kontrak dengan pelanggan
113

Entitas mengungkapkan seluruh jumlah berikut untuk periode pelaporan kecuali jumlah tersebut disajikan
secara terpisah dalam laporan penghasilan komprehensif sesuai dengan Pernyataan lain:
(a)

pendapatan yang diakui dari kontrak dengan pelanggan, yang diungkapkan secara terpisah dari
sumber pendapatan lain; dan

(b)

rugi penurunan nilai yang diakui (sesuai dengan PSAK i109) atas piutang atau aset kontrak yang
timbul dari kontrak entitas dengan pelanggan, yang diungkapkan secara terpisah dari rugi
penurunan nilai dari kontrak lain.

Pemisahan pendapatan
114

Entitas memisahkan pendapatan yang diakui dari kontrak dengan pelanggan ke dalam kategori yang
menggambarkan bagaimana sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian dari pendapatan dan arus kas dipengaruhi
oleh faktor ekonomik. Entitas menerapkan pedoman dalam paragraf B87-B89 ketika memilih kategori yang
digunakan untuk memisahkan pendapatan.

115

Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan inormasi yang cukup untuk memungkinkan pengguna laporan
keuangan memahami hubungan antara pengungkapan dari pendapatan yang dipisahkan (sesuai dengan
paragraf 114) dan informasi pendapatan yang diungkapkan untuk setiap segmen dilaporkan, jika entitas
menerapkan PSAK i108: Segmen Operasi.

Saldo kontrak
116

Entitas mengungkapkan seluruh hal berikut:
(a)

saldo awal dan akhir dari piutang, aset kontrak dan liabilitas kontrak dari kontrak dengan
pelanggan, jika tidak disajikan secara terpisah atau diungkapkan;

(b)

pendapatan yang diakui dalam periode pelaporan yang mencakup dalam saldo liabilitas kontrak
pada awal periode; dan

(c)

pendapatan yang diakui dalam periode pelaporan dari kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi (atau
dipenuhi sebagian) pada periode sebelumnya (sebagai contoh, perubahan dalam harga transaksi).

117

Entitas menjelaskan bagaimana waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaannya (lihat paragraf 119(a)) berkaitan
dengan waktu umum dari pembayaran (lihat paragraf 119(b)) dan dampak faktor tersebut pada saldo aset
kontrak dan liabilitas kontrak. Penjelasan yang disediakan dapat menggunakan informasi kualitatif.

118

Entitas menyediakan penjelasan perubahan signifikan dalam saldo aset kontrak dan liabilitas kontrak selama
periode pelaporan. Penjelasan mencakup informasi kualitatif dan kuantitatif. Contoh perubahan dalam saldo
aset kontrak dan liabilitas kontrak entitas mencakup hal berikut:
(a)

20

perubahan karena kombinasi bisnis;
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(b)

penyesuaian catch-up kumulatif terhadap pendapatan yang memengaruhi aset kontrak atas liabilitas
kontrak yang terkait, mencakup penyesuaian yang timbul dari perubahan dalam pengukuran
kemajuan, perubahan dalam estimasi harga transaksi (mencakup perubahan dalam penilaian apakah
estimasi atas imbalan variabel dibatasi) atau modifikasi kontrak;

(c)

penurunan nilai dari aset kontrak;

(d)

perubahan dalam jangka waktu karena hak imbalan menjadi tidak bersyarat (yaitu aset kontrak
dapat direklasifikasi ke piutang); dan

(e)

perubahan dalam jangka waktu karena kewajiban pelaksanaan dipenuhi (yaitu pengakuan
pendapatan yang timbul dari liabilitas kontrak).

Kewajiban pelaksanaan
119

Entitas mengungkapkan informasi tentang kewajiban pelaksanaannya dalam kontrak dengan pelanggan,
mencakup deskripsi dari seluruh hal berikut:
(a)

ketika entitas biasanya memenuhi kewajiban pelaksanaannya (sebagai contoh, saat pengiriman
lewat kapal (upon shipment), saat pengiriman, saat jasa diserahkan atau saat penyelesaian jasa),
mencakup ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dalam pengaturan bill-and-hold;

(b)

syarat pembayaran signifikan (sebagai contoh, kapan pembayaran biasanya jatuh tempo, apakah
kontrak memiliki komponen pendanaan signifikan, apakah jumlah imbalan variabel dan apakah
estimasi atas imbalan variabel umumnya dibatasi sesuai dengan paragraf 56-58);

(c)

sifat barang atau jasa yang dijanjikan entitas untuk dialihkan, dengan menekankan kewajiban
pelaksanaan untuk mengatur pihak lain mengalihkan barang atau jasa (yaitu jika entitas bertindak
sebagai agen);

(d)

kewajiban untuk retur, pengembalian dana dan kewajiban serupa lainnya; dan

(e)

jenis garansi dan kewajiban terkait.

Harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan
120

121

122

Entitas mengungkapkan informasi berikut tentang sisa kewajiban pelaksanaan:
(a)

jumlah agregat dari harga transaksi yang dialokasikan pada kewajiban pelaksanaan yang tidak
dipenuhi (atau tidak dipenuhi sebagian) pada akhir periode pelaporan; dan

(b)

penjelasan mengenai kapan entitas memperkirakan untuk mengakui sebagai pendapatan jumlah
yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 120(a), di mana entitas mengungkapkan dengan salah
satu cara berikut:
(i)

dengan dasar kuantitatif menggunakan kisaran waktu yang paling sesuai selama sisa
periode kewajiban pelaksanaan; atau

(ii)

menggunakan informasi kualitatif.

Sebagai panduan praktis, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi dalam paragraf 120 untuk kewajiban
pelaksanaan jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:
(a)

kewajiban pelaksanaan merupakan bagian dari kontrak yang memiliki durasi orisinal yang
diperkirakan sepanjang satu atau kurang dari satu tahun; atau

(b)

entitas mengakui pendapatan dari pemenuhan kewajiban pelaksanaan sesuai dengan paragraf B16.

Entitas menjelaskan secara kualitatif apakah entitas menerapkan panduan praktis dalam paragraf 121 dan
apakah imbalan dari kontrak dengan pelanggan tidak termasuk dalam harga transaksi dan, oleh karena itu,
tidak mencakup dalam informasi yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 120. Sebagai contoh, estimasi
harga transaksi tidak mencakup jumlah estimasian atas imbalan variabel yang dibatasi (lihat paragraf 56-58).

Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan Pernyataan ini
123

Entitas mengungkapkan pertimbangan, dan perubahan dalam pertimbangan, yang dibuat dalam menerapkan
Pernyataan ini yang memengaruhi secara signifikan penentuan jumlah dan waktu pendapatan dari kontrak
dengan pelanggan. Secara khusus, entitas menjelaskan pertimbangan, dan perubahan pertimbangan yang
digunakan untuk menentukan kedua hal berikut:
(a)

waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan (lihat paragraf 124-125); dan
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(b)

harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan (lihat paragraf
126).

Menentukan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan
124

125

Atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, entitas mengungkapkan kedua hal berikut:
(a)

metode yang digunakan untuk mengakui pendapatan (sebagai contoh, deskripsi atas metode output
atau metode input yang digunakan dan bagaimana metode tersebut diterapkan); dan

(b)

penjelasan mengapa metode yang digunakan memberikan gambaran yang tepat atas pengalihan
barang atau jasa

Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada waktu ter tentu, entitas mengungkapkan pertimbangan
signifikan yang dibuat dalam mengevaluasi kapan pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa
yang dijanjikan.

Menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban
pelaksanaan
126

Entitas mengungkapkan informasi tentang metode, input dan asumsi yang digunakan untuk seluruh hal berikut:
(a)

menentukan harga transaksi, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, estimasi imbalan variabel,
penyesuaian imbalan karena dampak nilai waktu uang dan pengukuran imbalan nonkas;

(b)

menilai apakah estimasi atas imbalan variabel dibatasi;

(c)

mengalokasikan harga transaksi, mencakup estimasi harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa
yang dijanjikan dan mengalokasikan diskon dan imbalan variabel terhadap bagian spesifik dari
kontrak (jika dapat diterapkan); dan

(d)

mengukur kewajiban untuk retur, pengembalian dana dan kewajiban serupa lainnya.

Aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi
kontrak dengan pelanggan
127

Entitas mendeskripsikan kedua hal berikut:
(a)

pertimbangan yang dibuat dalam menentukan jumlah biaya yang terjadi untuk memperoleh
atau memenuhi kontrak dengan pelanggan (sesuai dengan paragraf 91 atau 95); dan

(b)
128

metode yang digunakan untuk menentukan amortisasi setiap periode pelaporan.

Entitas mengungkapkan seluruh hal berikut:
(a)

saldo akhir aset yang diakui dari biaya yang terjadi untuk memperoleh atau memenuhi kontrak
dengan pelanggan (sesuai dengan paragraf 91 atau 95), berdasarkan kategori utama aset (sebagai
contoh, biaya untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan, biaya sebelum kontrak dan biaya
pemasangan); dan

(b)

jumlah amortisasi dan rugi penurunan nilai yang diakui dalam periode pelaporan.

Panduan praktis
129

22

Jika entitas memilih untuk menggunakan panduan praktis, baik dalam paragraf 63 (tentang keberadaan
komponen pendanaan signifikan) atau paragraf 94 (tentang biaya inkremental untuk memperoleh kontrak),
entitas mengungkapkan fakta tersebut.
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Lampiran A
Daftar istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i115
kontrak

Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat
dipaksakan.

aset kontrak

Hak imbalan entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang telah dialihkan
entitas kepada pelanggan ketika hak tersebut bergantung pada syarat selain berjalannya
waktu (sebagai contoh, pelaksanaan masa depan entitas).

liabilitas kontrak

Kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana
entitas telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan.

pelanggan

Pihak yang berkontrak dengan entitas untuk memperoleh barang atau jasa yang
merupakan output dari aktivitas normal entitas dalam pertukaran dengan imbalan.

penghasilan

Kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk
atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan dalam
ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

kewajiban pelaksanaan

Janji dalam kontrak dengan pelanggan untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:
(a)
(b)

barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan;
atau
serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara
substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan

pendapatan

Penghasilan yang timbul dari aktivitas normal entitas.

harga jual berdiri sendiri
(stand-alone selling price)
(atas barang atau jasa)

Harga barang atau jasa yang dijanjikan dijual secara terpisah oleh entitas kepada
pelanggan.

harga transaksi (untuk
kontrak
dengan
pelanggan)

Jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk
mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah
yang ditagih atas nama pihak ketiga.
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Lampiran B
Pedoman Penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i115. Lampiran ini menjelaskan penerapan paragraf
1-129 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari PSAK i115.
B1

Pedoman penerapan ini disusun ke dalam kategori berikut:
(a)

kewajiban pelaksanaan dipenuhi sepanjang waktu (paragraf B2-B13);

(b)

metode untuk mengukur kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan
(paragraf B14-B19);

(c)

penjualan dengan hak retur (paragraf B20-B27);

(d)

garansi (paragraf B28-B33);

(e)

imbalan prinsipal dibandingkan dengan agen (paragraf B34- B38);

(f)

opsi pelanggan untuk tambahan barang atau jasa (paragraf B39-B43);

(g)

hak pelanggan yang tidak dilaksanakan (paragraf B44-B47);

(h)

biaya dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan (dan beberapa biaya terkait) (paragraf
B48-B51);

(i)

lisensi (paragraf B52-B63B);

(j)

perjanjian pembelian kembali (paragraf B64-B76);

(k)

pengaturan konsinyasi (paragraf B77-B78);

(l)

pengaturan bill-and-hold (paragraf B79-B82);

(m)

penerimaan pelanggan (paragraf B83-B86); dan

(n)

pengungkapan pemisahan pendapatan (paragraf B87-B89).

Kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu
B2

Sesuai dengan paragraf 35, kewajiban pelaksanaan dipenuhi sepanjang waktu jika salah satu kriteria berikut
terpenuhi:
(a)

pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan
entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya (lihat paragraf B3-B4);

(b)

pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses)
yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan (lihat paragraf
B5); atau

(c)

pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas (lihat
paragraf B6-B8) dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan
yang telah diselesaikan sampai saat ini (lihat paragraf B9- B13)

Penerimaan dan konsumsi yang simultan atas manfaat dari pelaksanaan entitas
(paragraf 35 (a))
B3

Untuk beberapa jenis kewajiban pelaksanaan, penilaian apakah pelanggan menerima manfaat dari pelaksanaan
entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaan dan secara simultan mengonsumsi manfaat saat
manfaat tersebut diterima akan sangat mudah. Contohnya mencakup jasa rutin atau berulang (seperti jasa
kebersihan) di mana penerimaan dan konsumsi yang simultan oleh pelanggan atas manfaat dari pelaksanaan
entitas dapat segera diidentifikasi.

B4

Untuk jenis kewajiban pelaksanaan lainnya, entitas mungkin tidak dapat mengidentifikasi dengan segera
apakah pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat dari pelaksanaan entitas saat entitas
melaksanakan kewajiban pelaksanaannya. Dalam keadaan tersebut, kewajiban pelaksanaan dipenuhi
sepanjang waktu jika entitas menentukan bahwa entitas lain tidak perlu secara substansial melaksanakan
kembali pekerjaan yang telah diselesaikan sampai saat ini jika entitas lain tersebut diharuskan untuk memenuhi
sisa kewajiban pelaksanaan kepada pelanggan. Dalam menentukan apakah entitas lain tidak perlu secara
substansial melaksanakan kembali pekerjaan yang telah diselesaikan entitas sampai saat ini, entitas membuat
kedua asumsi berikut:
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(a)

mengabaikan pembatasan kontraktual potensial atau keterbatasan praktis yang sebaliknya akan
mencegah entitas dari mengalihkan sisa kewajiban pelaksanaan kepada entitas lain; dan

(b)

menganggap bahwa entitas lain yang memenuhi sisa kewajiban pelaksanaan tidak akan memiliki
manfaat dari aset yang saat ini dikendalikan oleh entitas dan sisanya dikendalikan oleh entitas jika
kewajiban pelaksanaan dialihkan kepada entitas lain.

Pelanggan mengendalikan aset ketika aset ditimbulkan atau ditingkatkan
(paragraf 35 (b))
B5

Dalam menentukan apakah pelanggan mengendalikan aset ketika aset ditimbulkan atau ditingkatkan sesuai
dengan paragraf 35(b), entitas menerapkan persyaratan pengendalian dalam paragraf 31-34 dan 38. Aset yang
ditimbulkan atau ditingkatkan (sebagai contoh, aset dalam proses) dapat berwujud atau takberwujud.

Pelaksanaan entitas tidak menimbulkan aset dengan penggunaan alternatif
(paragraf 35 (c))
B6

Dalam menilai apakah aset memiliki penggunaan alternatif terhadap entitas sesuai dengan paragraf 36, entitas
mempertimbangkan dampak pembatasan kontraktual dan keterbatasan praktik atas kemampuan entitas untuk
mengarahkan aset dengan segera untuk penggunaan lain, seperti menjualnya ke pelanggan yang berbeda.
Kemungkinan kontrak dengan pelanggan diakhiri bukan merupakan pertimbangan yang relevan dalam menilai
apakah entitas dapat dengan segera mengarahkan aset untuk penggunaan lain.

B7

Pembatasan kontraktual pada kemampuan entitas mengarahkan aset untuk penggunaan lain harus substantif
sehingga aset tersebut tidak memiliki penggunaan alternatif bagi entitas. Pembatasan kontraktual adalah
substantif jika pelanggan dapat memaksakan haknya untuk aset yang dijanjikan jika entitas berusaha
mengarahkan aset untuk penggunaan lain. Sebaliknya, pembatasan kontraktual tidak substantif jika, sebagai
contoh, suatu aset sebagian besar dapat ditukarkan dengan aset lain yang dapat dialihkan entitas kepada
pelanggan lain tanpa melanggar kontrak dan tanpa menimbulkan biaya signifikan yang seharusnya tidak akan
terjadi dalam hubungannya dengan kontrak tersebut.

B8

Terdapat keterbatasan praktik pada kemampuan entitas untuk mengarahkan aset untuk penggunaan lain jika
entitas mengalami kerugian ekonomik yang signifikan untuk mengarahkan aset untuk penggunaan lain.
Kerugian ekonomik yang signifikan dapat timbul karena entitas mengeluarkan biaya yang signifikan untuk
mengerjakan kembali aset atau entitas hanya dapat menjual aset dengan kerugian yang signifikan. Sebagai
contoh, entitas dapat dibatasi secara praktik dari mengarahkan kembali aset yang memiliki spesifikasi
rancangan yang unik kepada pelanggan atau aset yang berlokasi di area terpencil.

Hak pembayaran pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini (paragraf 35(c))
B9

B10

Sesuai dengan paragraf 37, entitas memiliki hak pembayaran atas pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat
ini jika entitas berhak atas jumlah yang paling tidak mengompensasi entitas untuk pelaksanaannya yang
diselesaikan sampai saat ini jika pelanggan atau pihak lain mengakhiri kontrak dengan alasan selain kegagalan
entitas melaksanakan pelaksanaan sesuai yang dijanjikan. Jumlah yang akan mengompensasikan entitas untuk
pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini merupakan jumlah yang mendekati harga jual barang atau
jasa yang dialihkan sampai saat ini (sebagai contoh, pemulihan biaya yang dikeluarkan oleh entitas dalam
memenuhi kewajiban pelaksanaan ditambah margin laba yang wajar) daripada kompensasi hanya untuk rugi
potensial dari laba entitas jika kontrak diakhiri. Kompensasi untuk margin laba yang wajar tidak harus sama
dengan margin laba yang diperkirakan jika kontrak dipenuhi sebagaimana yang dijanjikan, tetapi kompensasi
yang menjadi hak entitas merupakan salah satu dari jumlah berikut:
(a)

proporsi dari margin laba ekspektasian dalam kontrak yang secara wajar mencerminkan cakupan
pelaksanaan entitas dalam kontrak sebelum penghentian oleh pelanggan (pihak lain); atau

(b)

tingkat imbal hasil yang wajar atas biaya modal entitas untuk kontrak serupa (atau margin operasi
entitas pada umumnya untuk kontrak serupa) jika margin yang spesifik dalam kontrak lebih tinggi
daripada tingkat imbal hasil yang biasanya diperoleh entitas dari kontrak serupa.

Hak entitas atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini tidak harus berupa hak tanpa
syarat yang ada saat ini atas pembayaran. Dalam banyak kasus, entitas akan memiliki hak tanpa syarat atas
pembayaran hanya pada tonggak yang disepakati (agreed-upon milestone) atau setelah penyelesaian penuh
atas kewajiban pelaksanaan. Dalam menilai apakah entitas memiliki hak atas pembayaran untuk pelaksanaan
yang diselesaikan sampai saat ini, entitas mempertimbangkan apakah entitas memiliki hak yang dapat
dipaksakan untuk meminta atau mempertahankan pembayaran atas pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat
ini jika kontrak diakhiri sebelum penyelesaian dengan alasan selain kegagalan entitas untuk melaksanakan
seperti yang dijanjikan.
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B11

Dalam beberapa kontrak, pelanggan dapat memiliki hak untuk mengakhiri kontrak hanya pada waktu tertentu
selama masa kontrak atau pelanggan mungkin tidak memiliki hak untuk mengakhiri kontrak. Jika pelanggan
bertindak untuk mengakhiri kontrak tanpa memiliki hak untuk mengakhiri kontrak pada waktu itu (mencakup
ketika pelanggan gagal melaksanakan kewajiban seperti yang dijanjikan), maka kontrak (atau hukum lain)
dapat memberikan hak kepada entitas untuk melanjutkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada
pelanggan dalam kontrak dan mensyaratkan pelanggan untuk membayar imbalan yang dijanjikan dalam
pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Dalam keadaan tersebut, entitas memiliki hak untuk membayar
pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini karena entitas memiliki hak untuk melanjutkan pelaksanaan
kewajibannya sesuai dengan kontrak dan mensyaratkan pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya (yang
mencakup membayar imbalan yang dijanjikan).

B12

Dalam menilai keberadaan dan kemampuan untuk memaksakan hak atas pembayaran untuk pelaksanaan yang
diselesaikan sampai saat ini, entitas mempertimbangkan syarat kontraktual serta undang-undang atau preseden
hukum yang dapat melengkapi atau menggantikan syarat kontraktual tersebut. Hal ini mencakup penilaian
apakah:

B13

(a)

undang-undang, praktik administratif atau preseden hukum memberikan entitas hak atas
pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini meskipun hak tersebut tidak
diatur dalam kontrak dengan pelanggan;

(b)

preseden hukum yang relevan mengindikasikan hak serupa atas pembayaran untuk pelaksanaan
yang diselesaikan sampai saat ini dalam kontrak serupa yang tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat; atau

(c)

praktik bisnis umum entitas yang memilih untuk tidak memaksakan hak atas pembayaran akan
menghasilkan hak yang diberikan tidak dapat dipaksakan dalam lingkungan hukum tersebut. Akan
tetapi, meskipun entitas memilih untuk mengecualikan hak pembayaran dalam kontrak serupa,
entitas dapat melanjutkan untuk memiliki hak atas pembayaran sampai saat ini jika, dalam kontrak
dengan pelanggan, hak atas pembayaran untuk pelaksanaan sampai saat ini masih dapat dipaksakan.

Jadwal pembayaran yang diatur dalam kontrak tidak selalu mengindikasikan apakah entitas memiliki hak yang
dapat dipaksakan atas pembayaran untuk pelaksanaan sampai saat ini. Walaupun jadwal pembayaran dalam
kontrak mengatur waktu dan jumlah imbalan yang terutang oleh pelanggan, jadwal pembayaran tidak selalu
memberikan bukti mengenai hak atas pembayaran entitas untuk pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat
ini. Hal ini karena, sebagai contoh, kontrak dapat menentukan bahwa imbalan yang diterima dari pelanggan
dapat dikembalikan dengan alasan selain entitas gagal melaksanakan sebagaimana yang dijanjikan dalam
kontrak.

Metode pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas
kewajiban pelaksanaan
B14

Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan entitas terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban
pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu sesuai dengan paragraf 35-37 mencakup hal berikut:
(a)

metode output (lihat paragraf B15-B17); dan

(b)

metode input (lihat paragraf B18-B19).

Metode output
B15

Metode output mengakui pendapatan berdasarkan pengukuran langsung atas nilai barang atau jasa yang
dialihkan kepada pelanggan sampai saat ini secara relatif terhadap sisa barang atau jasa yang dijanjikan dalam
kontrak. Metode output mencakup metode seperti survei pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini,
penilaian (appraisal) atas hasil yang dicapai, tonggak (milestones) yang dicapai, waktu yang berlalu dan unit
yang diproduksi atau unit yang dikirimkan. Ketika entitas mengevaluasi apakah menerapkan metode output
untuk mengukur kemajuannya, entitas mempertimbangkan apakah output yang dipilih akan menggambarkan
secara tepat pelaksanaan entitas terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Metode output tidak
akan memberikan gambaran yang tepat atas pelaksanaan entitas jika output yang dipilih gagal mengukur
beberapa barang atau jasa yang pengendaliannya dialihkan kepada pelanggan. Sebagai contoh, metode output
berdasarkan unit yang diproduksi atau dikirimkan tidak menggambarkan secara tepat pelaksanaan entitas
dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan jika, pada akhir periode pelaporan, pelaksanaan entitas telah
memproduksi barang dalam proses atau barang jadi yang dikendalikan pelanggan yang tidak termasuk dalam
pengukuran output.

B16

Sebagai panduan praktis, jika entitas memiliki hak atas imbalan dari pelanggan dalam jumlah yang berkaitan
langsung dengan nilai bagi pelanggan atas pelaksanaan entitas yang telah diselesaikan sampai saat ini (sebagai
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contoh, kontrak jasa di mana entitas menagih jumlah tetap untuk setiap jam jasa yang diberikan), entitas dapat
mengakui pendapatan dalam jumlah di mana entitas memiliki hak untuk menagih.
B17

Kelemahan dari metode output adalah output yang digunakan untuk mengukur kemajuan mungkin tidak dapat
diobservasi secara langsung dan informasi yang disyaratkan untuk menerapkannya mungkin tidak tersedia
bagi entitas tanpa biaya yang berlebihan (undue cost). Oleh karena itu, metode input mungkin diperlukan.

Metode input
B18

Metode input mengakui pendapatan berdasarkan usaha atau input entitas atas pemenuhan kewajiban
pelaksanaan (sebagai contoh, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang
terjadi, waktu yang berlalu atau jam mesin yang digunakan) secara relatif terhadap total input yang
diperkirakan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut. Jika usaha atau input entitas dibebankan secara
merata sepanjang periode pelaksanaan, mungkin sesuai bagi entitas untuk mengakui pendapatan dengan dasar
garis lurus.

B19

Kelemahan dari metode input adalah mungkin tidak ada hubungan langsung antara input entitas dan
pengalihan pengendalian atas barang atau jasa kepada pelanggan. Oleh karena itu, entitas mengecualikan dari
metode input dampak setiap input yang, sesuai dengan tujuan pengukuran kemajuan dalam paragraf 39, tidak
menggambarkan pelaksanaan entitas dalam mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.
Sebagai contoh, ketika menggunakan metode input berdasarkan biaya (a cost-based input method),
penyesuaian untuk mengukur kemajuan mungkin disyaratkan dalam keadaan berikut:
(a)

Ketika biaya yang terjadi tidak berkontribusi terhadap kemajuan entitas dalam memenuhi
kewajiban pelaksanaan. Sebagai contoh, entitas tidak mengakui pendapatan berdasarkan biaya
yang terjadi yang dapat diatribusikan pada inefisiensi signifikan dalam pelaksanaan entitas yang
tidak tercermin dalam harga kontrak (sebagai contoh, biaya dari jumlah yang tidak diperkirakan
dari pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lainnya yang terjadi untuk memenuhi
kewajiban pelaksanaan).

(b)

Ketika biaya yang terjadi tidak sesuai dengan kemajuan entitas dalam memenuhi kewajiban
pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, penggambaran terbaik atas pelaksanaan entitas dapat
dilakukan dengan menyesuaikan metode input untuk mengakui pendapatan hanya sejauh biaya
yang terjadi. Sebagai contoh, penggambaran tepat dari pelaksanaan entitas dapat dilakukan dengan
mengakui pendapatan pada jumlah yang sama dengan biaya dari barang yang digunakan untuk
memenuhi kewajiban pelaksanaan jika entitas memperkirakan seluruh kondisi pada insepsi kontrak
berikut akan terpenuhi:
(i)

barang yang bersifat tidak dapat dibedakan;

(ii)

pelanggan diperkirakan untuk memperoleh pengendalian atas barang secara signifikan
sebelum menerima jasa yang terkait dengan barang;

(iii)

biaya dari barang alihan adalah relatif signifikan terhadap total biaya yang diperkirakan
untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan secara penuh; dan
entitas melakukan pengadaan barang dari pihak ketiga dan tidak terlibat secara signifikan
dalam merancang dan memproduksi barang tersebut (tetapi entitas bertindak sebagai
prinsipal sesuai dengan paragraf B34-B38).

(iv)

Penjualan dengan hak retur
B20

B21

Dalam beberapa kontrak, entitas mengalihkan pengendalian atas produk kepada pelanggan dan juga
memberikan pelanggan hak retur produk dengan berbagai alasan (seperti ketidakpuasan terhadap produk) dan
menerima kombinasi dari hal berikut:
(a)

pengembalian penuh atau sebagian atas imbalan yang dibayarkan;

(b)

kredit yang dapat diperhitungkan terhadap jumlah terutang, atau yang akan terutang, terhadap
entitas; dan

(c)

produk lain dalam pertukaran.

Untuk mencatat pengalihan produk dengan hak retur (dan untuk beberapa jasa yang diberikan yang tunduk
pada ketentuan pengembalian dana), entitas mengakui seluruh hal berikut:
(a)

pendapatan atas produk alihan dalam sejumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas (oleh
karena itu, pendapatan tidak akan diakui untuk produk yang diperkirakan akan diretur);

(b)

liabilitas pengembalian dana; dan
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(c)

aset (dan penyesuaian terkait dengan biaya penjualan) atas hak untuk memulihkan produk dari
pelanggan dalam penyelesaian liabilitas pengembalian dana.

B22

Janji entitas untuk siap menerima produk yang diretur selama periode retur tidak dicatat sebagai kewajiban
pelaksanaan sebagai tambahan atas kewajiban untuk menyediakan pengembalian.

B23

Entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 47-72 (mencakup persyaratan untuk membatasi estimasi
imbalan variabel dalam paragraf 56-58) untuk menentukan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak
entitas (yaitu tidak termasuk produk yang diperkirakan akan diretur). Untuk jumlah yang diterima (atau
piutang) yang tidak diperkirakan menjadi hak entitas, entitas tidak mengakui pendapatan ketika entitas
mengalihkan produk kepada pelanggan tetapi mengakui jumlah yang diterima (atau piutang) tersebut sebagai
liabilitas pengembalian dana. Selanjutnya, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas memutakhirkan
penilaian atas jumlah yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk produk alihan tersebut
dan membuat perubahan yang terkait dengan harga transaksi dan, oleh karena itu, dalam jumlah pendapatan
yang diakui.

B24

Entitas memutakhirkan pengukuran liabilitas pengembalian dana pada setiap akhir periode pelaporan untuk
perubahan dalam perkiraan atas jumlah pengembalian dana. Entitas mengakui penyesuaian terkait sebagai
pendapatan (atau pengurangan pendapatan).

B25

Aset diakui atas hak entitas untuk memulihkan produk dari pelanggan dalam penyelesaian liabilitas
pengembalian dana yang awalnya diukur dengan merujuk pada jumlah tercatat sebelumnya dari produk
(sebagai contoh, persediaan) dikurangi biaya ekspektasian untuk memulihkan produk tersebut (termasuk
potensi penurunan nilai entitas atas produk yang diretur). Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas
memutakhirkan pengukuran aset yang timbul dari perubahan dalam perkiraan tentang produk yang akan
diretur. Entitas menyajikan aset secara terpisah dari liabilitas pengembalian dana.

B26

Pertukaran oleh pelanggan atas satu produk dengan produk lain dengan jenis, kualitas, kondisi dan harga yang
sama (sebagai contoh, warna atau ukuran yang sama) tidak dipertimbangkan sebagai retur untuk tujuan
penerapan Pernyataan ini.

B27

Kontrak di mana pelanggan dapat meretur produk yang rusak untuk dipertukarkan dengan produk yang
berfungsi dievaluasi sesuai dengan pedoman garansi dalam paragraf B28- B33.

Garansi
B28

Adalah umum bagi entitas untuk memberikan (sesuai dengan kontrak, hukum atau praktik bisnis umum
entitas) garansi yang berkaitan dengan penjualan produk (apakah barang atau jasa). Sifat garansi dapat
bervariasi secara signifikan antar industri dan kontrak. Beberapa garansi memberikan pelanggan keyakinan
bahwa produk terkait akan berfungsi sebagaimana yang diintensikan oleh para pihak karena memenuhi
spesifikasi yang disepakati. Garansi lain memberikan pelanggan jasa sebagai tambahan atas keyakinan bahwa
produk memenuhi spesifikasi yang disepakati.

B29

Jika pelanggan memiliki opsi untuk membeli garansi secara terpisah (sebagai contoh, karena garansi dihargai
atau dinegosiasikan secara terpisah), maka garansi merupakan jasa yang bersifat dapat dibedakan karena
entitas berjanji menyediakan jasa kepada pelanggan sebagai tambahan atas produk yang memiliki
fungsionalitas yang dideskripsikan dalam kontrak. Dalam keadaan tersebut, entitas mencatat garansi yang
dijanjikan sebagai kewajiban pelaksanaan sesuai dengan paragraf 22-30 dan mengalokasikan bagian dari harga
transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan sesuai dengan paragraf 73-86.

B30

Jika pelanggan tidak memiliki opsi untuk membeli garansi secara terpisah, maka entitas mencatat garansi
sesuai dengan PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi kecuali garansi yang
dijanjikan, atau bagian dari garansi yang dijanjikan, memberikan pelanggan jasa sebagai tambahan atas
keyakinan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati.

B31

Dalam menilai apakah garansi memberikan pelanggan jasa sebagai tambahan keyakinan bahwa produk
memenuhi spesifikasi yang disepakati, entitas mempertimbangkan faktor seperti:

28

(a)

Apakah garansi disyaratkan oleh hukum – jika entitas disyaratkan oleh hukum untuk memberikan
garansi, maka keberadaan hukum mengindikasikan bahwa garansi yang dijanjikan bukan
kewajiban pelaksanaan karena persyaratan tersebut pada umumnya ada untuk melindungi
pelanggan dari risiko membeli barang rusak.

(b)

Lamanya periode pertanggungan garansi – semakin lama periode pertanggungan, semakin besar
kemungkinan bahwa garansi yang dijanjikan adalah kewajiban pelaksanaan karena semakin besar
kemungkinan untuk memberikan jasa sebagai tambahan atas keyakinan bahwa produk memenuhi
spesifikasi yang disepakati.

(c)

Sifat tugas yang dijanjikan oleh entitas untuk dilaksanakan – jika diperlukan bagi entitas untuk
melaksanakan tugas spesifik untuk memberikan keyakinan bahwa produk memenuhi spesifikasi
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yang disepakati (sebagai contoh, jasa pengiriman retur untuk barang rusak), maka tugas tersebut
cenderung tidak menimbulkan kewajiban pelaksanaan.
B32

Jika garansi, atau bagian dari garansi, memberikan pelanggan suatu jasa sebagai tambahan atas keyakinan
bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati, maka jasa yang dijanjikan adalah kewajiban
pelaksanaan. Oleh karena itu, entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap produk dan jasa. Jika entitas
menjanjikan jenis garansi keyakinan (assurance-type warranty) dan jenis garansi jasa (service-type warranty)
tetapi tidak dapat secara wajar mencatatnya secara terpisah, entitas mencatat kedua garansi secara bersamaan
sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal

B33

Hukum yang mensyaratkan entitas untuk membayar kompensasi jika produknya menyebabkan bahaya atau
kerusakan tidak menimbulkan kewajiban pelaksanaan. Sebagai contoh, produsen dapat menjual produk dalam
yurisdiksi di mana hukum tersebut mengharuskan produsen bertanggung jawab atas kerusakan (sebagai
contoh, terhadap properti pribadi) yang dapat disebabkan oleh pelanggan yang menggunakan produk untuk
tujuan sesuai dengan intensinya. Serupa dengan hal tersebut, janji entitas untuk membebaskan pelanggan dari
liabilitas dan penggantian kerugian yang timbul dari klaim atas paten, hak cipta, merek dagang atau
pelanggaran lainnya karena produk entitas tidak menimbulkan kewajiban pelaksanaan. Entitas mencatat
kewajiban tersebut sesuai dengan PSAK i237.

Imbalan prinsipal dibandingkan dengan agen
B34

Ketika pihak lain terlibat dalam penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan, entitas menentukan apakah
sifat janjinya merupakan kewajiban pelaksanaan untuk menyediakan sendiri barang atau jasa tertentu (yaitu
entitas adalah prinsipal) atau mengatur barang atau jasa tersebut untuk disediakan oleh pihak lain (yaitu entitas
adalah agen). Entitas menentukan apakah entitas merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang
atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Barang atau jasa tertentu adalah barang atau jasa yang
bersifat dapat dibedakan (atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan) yang disediakan kepada
pelanggan (lihat paragraf 27-30). Jika kontrak dengan pelanggan mencakup lebih dari satu barang atau jasa
tertentu, maka entitas dapat menjadi prinsipal untuk beberapa barang atau jasa tertentu dan agen untuk yang
lainnya.

B34A

Untuk menentukan sifat barang atau jasa yang dijanjikan (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B34),
entitas:
(a)

mengidentifikasikan barang atau jasa tertentu yang disediakan kepada pelanggan (di mana, sebagai
contoh, dapat berupa hak terhadap barang atau jasa yang disediakan oleh pihak lain (lihat paragraf
26)); dan

(b)

menilai apakah entitas mengendalikan (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 33) masingmasing barang atau jasa tertentu sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan.

B35

Entitas adalah prinsipal jika entitas mengendalikan barang atau jasa tertentu sebelum barang atau jasa tersebut
dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, entitas tidak perlu mengendalikan barang tertentu jika entitas
memperoleh hak kepemilikan legal atas barang tersebut secara sementara sebelum hak kepemilikan legal
tersebut dialihkan kepada pelanggan. Entitas yang merupakan prinsipal dapat memenuhi kewajiban
pelaksanaannya untuk menyediakan sendiri barang atau jasa tertentu atau dapat mempekerjakan pihak lain
(sebagai contoh, subkontraktor) untuk memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pelaksanaan atas namanya.

B35A

Ketika pihak lain terlibat dalam penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan, entitas yang bertindak sebagai
prinsipal memperoleh pengendalian atas salah satu hal berikut ini:

B35B

(a)

barang atau aset lain dari pihak lain yang kemudian dialihkan kepada pelanggan.

(b)

hak untuk memperoleh jasa yang akan dilakukan oleh pihak lain, yang memberikan entitas
kemampuan untuk mengarahkan pihak tersebut untuk menyediakan jasa kepada pelanggan atas
nama entitas.

(c)

barang atau jasa dari pihak lain yang dikombinasikan dengan barang atau jasa lainnya dalam
menyediakan barang atau jasa tertentu kepada pelanggan. Sebagai contoh, jika entitas menyediakan
jasa yang signifikan untuk mengintegrasikan barang atau jasa (lihat paragraf 29 (a)) yang
disediakan oleh pihak lain menjadi barang atau jasa tertentu di mana pelanggan telah berkontrak,
entitas mengendalikan barang atau jasa tertentu sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada
pelanggan. Hal ini karena entitas pertama kali memperoleh pengendalian atas input untuk barang
atau jasa tertentu (yang mencakup barang atau jasa dari pihak lain) dan mengarahkan
penggunaannya untuk menimbulkan output kombinasian yang merupakan barang atau jasa tertentu.

Ketika (atau selama) entitas yang bertindak sebagai prinsipal memenuhi kewajiban pelaksanaannya, entitas
mengakui pendapatan dalam jumlah bruto atas imbalan yang diperkirakan menjadi hak dalam pertukaran
dengan barang atau jasa tertentu yang dialihkan.
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B36

Entitas merupakan agen jika kewajiban pelaksanaan entitas adalah mengatur penyediaan barang atau jasa
tertentu oleh pihak lain. Entitas yang merupakan agen tidak mengendalikan barang atau jasa tertentu yang
disediakan oleh pihak lain sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan. Ketika (atau selama)
entitas yang merupakan agen memenuhi kewajiban pelaksanaan, entitas mengakui pendapatan sejumlah fee
atau komisi yang diperkirakan menjadi haknya dalam pertukaran untuk mengatur barang atau jasa tertentu
yang disediakan oleh pihak lain. Fee atau komisi entitas dapat berupa jumlah imbalan neto yang dipertahankan
entitas setelah membayar pihak lain imbalan yang diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang disediakan
oleh pihak tersebut.

B37

Indikator bahwa entitas mengendalikan barang atau jasa tertentu sebelum dialihkan kepada pelanggan (dan
oleh karena itu merupakan prinsipal (lihat paragraf B35)) mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:
(a)

entitas secara utama bertanggung jawab atas pemenuhan janji untuk menyediakan barang atau jasa
tertentu. Hal ini biasanya mencakup tanggung jawab atas penerimaan barang atau jasa tertentu
(sebagai contoh, tanggung jawab utama atas terpenuhinya spesifikasi pelanggan atas barang atau
jasa). Jika entitas memiliki tanggung jawab utama memenuhi janji untuk menyediakan barang atau
jasa tertentu, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pihak lain yang terlibat dalam penyediaan
barang atau jasa tertentu bertindak atas nama entitas.

(b)

entitas memiliki risiko persediaan sebelum barang atau jasa tertentu dialihkan kepada pelanggan,
atau setelah pengalihan pengendalian kepada pelanggan (sebagai contoh, jika pelanggan memiliki
hak atas pengembalian). Sebagai contoh, jika entitas memperoleh, atau berkomitmen untuk
mendapatkan, barang atau jasa tertentu sebelum memperoleh kontrak dengan pelanggan, hal
tersebut dapat mengindikasikan bahwa entitas memiliki kemampuan untuk mengarahkan
penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh manfaat yang tersisa dari, barang atau
jasa sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan.

(c)

entitas memiliki diskresi dalam menetapkan harga barang atau jasa tertentu. Penetapan harga yang
akan dibayar pelanggan atas, barang atau jasa tertentu dapat mengindikasikan bahwa entitas
memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas barang atau jasa dan memperoleh
secara substansial semua manfaat yang tersisa. Akan tetapi, dalam beberapa kasus agen dapat
memiliki diskresi untuk menetapkan harga. Sebagai contoh, agen mungkin memiliki fleksibilitas
dalam menetapkan harga untuk menghasilkan tambahan pendapatan dari jasanya dalam mengatur
barang atau jasa yang akan disediakan oleh pihak lain kepada pelanggan.

B37A

Indikator dalam paragraf B37 dapat menjadi lebih atau kurang relevan terhadap penilaian atas pengendalian
berdasarkan sifat barang atau jasa tertentu serta syarat dan kondisi kontrak. Selain itu, indikator yang berbeda
dapat memberikan bukti yang lebih persuasif dalam kontrak yang berbeda.

B38

Jika entitas lain mengambil alih kewajiban pelaksanaan dan hak kontraktual entitas dalam kontrak sehingga
entitas tidak lagi berkewajiban memenuhi kewajiban pelaksanaan untuk mengalihkan barang atau jasa tertentu
kepada pelanggan (yaitu entitas tidak lagi bertindak sebagai prinsipal), maka entitas tidak mengakui
pendapatan atas kewajiban pelaksanaan tersebut. Sebaliknya, entitas mengevaluasi apakah mengakui
pendapatan atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan untuk memperoleh kontrak bagi pihak lain (yaitu apakah
entitas bertindak sebagai agen).

Opsi pelanggan untuk barang atau jasa tambahan
B39

Opsi pelanggan untuk memperoleh barang atau jasa tambahan secara gratis atau dengan diskon muncul dalam
berbagai bentuk, mencakup insentif penjualan, hadiah kredit (atau poin) pelanggan, opsi pembaruan kontrak
atau diskon lain atas barang atau jasa masa depan.

B40

Jika, dalam kontrak, entitas memberikan pelanggan opsi untuk memperoleh barang atau jasa tambahan, maka
opsi tersebut menimbulkan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak hanya jika opsi tersebut memberikan
pelanggan hak yang material yang tidak akan diterimanya tanpa menyepakati kontrak tersebut (sebagai contoh,
diskon yang ditambahkan terhadap kisaran diskon yang umumnya diberikan untuk barang atau jasa tersebut
untuk kelas pelanggan dalam area geografis atau pasar tersebut). Jika opsi memberikan pelanggan hak yang
material, pelanggan sebenarnya membayar entitas di muka untuk barang atau jasa masa depan dan entitas
mengakui pendapatan ketika barang atau jasa masa depan tersebut dialihkan atau ketika opsi kedaluwarsa.

B41

Jika pelanggan memiliki opsi untuk memperoleh tambahan barang atau jasa pada harga yang mencerminkan
harga jual berdiri sendiri untuk barang atau jasa tersebut, maka opsi tersebut tidak memberikan pelanggan hak
yang material bahkan jika opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan menyepakati kontrak sebelumnya.
Dalam kasus tersebut, entitas telah membuat penawaran pemasaran yang dicatat sesuai dengan Pernyataan ini
hanya ketika pelanggan melaksanakan opsi untuk membeli barang atau jasa tambahan.

B42

Paragraf 74 mensyaratkan entitas untuk mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif. Jika harga jual berdiri sendiri atas opsi pelanggan untuk
Efektif Per 1 Januari
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memperoleh tambahan barang atau jasa tidak dapat diobservasi secara langsung, maka entitas
mengestimasinya. Estimasi mencerminkan diskon yang akan diperoleh pelanggan ketika melaksanakan opsi,
yang disesuaikan untuk kedua hal berikut:

B43

(a)

diskon yang dapat diterima pelanggan tanpa melaksanakan opsi; dan

(b)

kemungkinan opsi akan dilaksanakan.

Jika pelanggan memiliki hak yang material untuk memperoleh barang atau jasa masa depan dan barang atau
jasa tersebut serupa dengan barang atau jasa orisinal dalam kontrak dan diberikan sesuai dengan persyaratan
dalam kontrak orisinal, maka entitas dapat, sebagai alternatif praktis untuk mengestimasi harga jual berdiri
sendiri dari opsi, mengalokasikan harga transaksi terhadap barang atau jasa yang bersifat pilihan dengan
merujuk pada barang atau jasa yang diperkirakan disediakan dan imbalan ekspektasian yang terkait. Pada
umumnya, jenis opsi tersebut adalah untuk pembaruan kontrak.

Hak pelanggan yang tidak dilaksanakan
B44

Sesuai dengan paragraf 106, setelah menerima uang muka dari pelanggan, entitas mengakui liabilitas kontrak
atas sejumlah uang muka atas kewajiban pelaksanaan untuk mengalihkan, atau siap mengalihkan, barang atau
jasa di masa depan. Entitas menghentikan pengakuan liabilitas kontrak (dan mengakui pendapatan) ketika
entitas mengalihkan barang atau jasa tersebut dan, oleh karena itu, memenuhi kewajiban pelaksanaan.

B45

Uang muka pelanggan kepada entitas yang tidak dapat dikembalikan memberikan pelanggan hak untuk
menerima barang atau jasa di masa depan (dan mewajibkan entitas siap mengalihkan barang atau jasa). Akan
tetapi, pelanggan dapat tidak melaksanakan seluruh hak kontraktualnya. Hak kontraktual yang tidak
dilaksanakan tersebut sering disebut sebagai pembatalan (breakage).

B46

Jika entitas memperkirakan untuk memperoleh hak atas jumlah pelanggaran pembatalan (breakage) dalam
liabilitas kontrak, maka entitas mengakui jumlah pembatalan (breakage) ekspektasian sebagai pendapatan
dalam proporsi dengan pola hak yang dilaksanakan oleh pelanggan. Jika entitas tidak memperkirakan untuk
memperoleh hak atas jumlah pembatalan (breakage), maka entitas mengakui jumlah pembatalan (breakage)
ekspektasian sebagai pendapatan ketika kecil kemungkinan pelanggan melaksanakan sisa haknya. Untuk
menentukan apakah entitas memperkirakan memperoleh hak atas jumlah pembatalan (breakage), entitas
mempertimbangkan persyaratan dalam paragraf 56-58 berkaitan dengan estimasi pembatas imbalan variabel.

B47

Entitas mengakui liabilitas (dan bukan pendapatan) untuk setiap imbalan yang diterima yang dapat
diatribusikan kepada hak pelanggan yang tidak dilaksanakan di mana entitas disyaratkan untuk menyerahkan
ke pihak lain, sebagai contoh, entitas pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku atas properti yang tidak
diklaim.

Fees dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan (dan beberapa
biaya terkait)
B48

Dalam beberapa kontrak, entitas membebani pelanggan fee dibayar di muka (upfront fee) yang tidak dapat
dikembalikan pada atau mendekati insepsi kontrak. Contohnya mencakup fee bergabung dalam kontrak
keanggotaan klub kesehatan, fee aktivasi dalam kontrak telekomunikasi, fee pemasangan dan fee awal dalam
beberapa kontrak penyediaan.

B49

Untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak tersebut, entitas menilai apakah fee tersebut
terkait dengan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan. Dalam banyak kasus, meskipun fee dibayar di
muka yang tidak dapat dikembalikan berkaitan dengan aktivitas yang disyaratkan untuk dilakukan oleh entitas
pada atau mendekati insepsi kontrak untuk memenuhi kontrak, aktivitas tersebut tidak menghasilkan
pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (lihat paragraf 25). Sebaliknya, fee dibayar di
muka merupakan pembayaran uang muka atas barang atau jasa masa depan dan, oleh karena itu, akan diakui
sebagai pendapatan ketika barang atau jasa masa depan tersebut diberikan. Periode pengakuan pendapatan
akan memperpanjang periode kontrak awal jika entitas memberi pelanggan opsi untuk memperbarui kontrak
dan opsi tersebut memberikan pelanggan hak yang material sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B40.

B50

Jika fee dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan berkaitan dengan barang atau jasa, maka entitas
mengevaluasi apakah mencatat barang atau jasa tersebut sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah sesuai
dengan paragraf 22-30.

B51

Entitas dapat membebankan fee yang tidak dapat dikembalikan sebagian sebagai kompensasi atas biaya yang
terjadi dalam penyiapan kontrak (atau tugas administratif lainnya sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf
25). Jika aktivitas persiapan tersebut tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan, maka entitas mengabaikan
aktivitas tersebut (dan biaya terkait) ketika mengukur kemajuan sesuai dengan paragraf B19. Hal ini karena
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biaya aktivitas persiapan tidak menggambarkan pengalihan jasa kepada pelanggan. Entitas menilai apakah
biaya yang terjadi dalam mempersiapkan kontrak menghasilkan aset yang diakui sesuai dengan paragraf 95.

Lisensi
B52

Lisensi menetapkan hak pelanggan terhadap kekayaan intelektual entitas. Lisensi kekayaan intelektual
mencakup, tetapi tidak terbatas pada, lisensi atas hal berikut:
(a)

perangkat lunak dan teknologi;

(b)

film, musik dan bentuk media dan hiburan lain;

(c)

waralaba; dan

(d)

paten, merek dagang dan hak cipta.

B53

Sebagai tambahan atas janji untuk memberikan lisensi (atau beberapa lisensi) kepada pelanggan, entitas juga
berjanji untuk mengalihkan barang atau jasa lain kepada pelanggan. Janji tersebut secara eksplisit dinyatakan
dalam kontrak atau secara tersirat dalam praktik bisnis umum entitas, kebijakan yang dipublikasikan, atau
pernyataan spesifik (lihat paragraf 24). Sebagaimana dengan jenis kontrak lainnya, ketika kontrak dengan
pelanggan mencakup janji untuk memberikan lisensi (atau beberapa lisensi) sebagai tambahan atas barang atau
jasa yang dijanjikan, entitas menerapkan paragraf 22-30 untuk mengidentifikasi setiap kewajiban pelaksanaan
dalam kontrak.

B54

Jika janji memberikan lisensi adalah bersifat tidak dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dijanjikan dalam
kontrak sesuai dengan paragraf 26-30, maka entitas mencatat janji untuk memberikan lisensi dan barang atau
jasa lain yang dijanjikan tersebut secara bersamaan sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal. Contoh lisensi
yang bersifat tidak dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak mencakup hal sebagai
berikut:
(a)

lisensi yang membentuk komponen barang berwujud dan merupakan bagian takterpisahkan dari
fungsionalitas barang; dan

(b)

lisensi yang hanya akan memberikan manfaat bagi pelanggan secara bersamaan dengan jasa terkait
(seperti jasa online yang disediakan oleh entitas yang memungkinkan, dengan memberikan lisensi,
pelanggan untuk mengakses konten).

B56

Jika janji memberikan lisensi bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak
dan, oleh karena itu, janji memberikan lisensi adalah kewajiban pelaksanaan terpisah, maka entitas
menentukan apakah lisensi dialihkan kepada pelanggan pada waktu tertentu atau sepanjang waktu. Dalam
membuat penentuan ini, entitas mempertimbangkan apakah sifat dari janji entitas dalam memberikan lisensi
kepada pelanggan adalah memberikan pelanggan:

Efektif Per 1 Januari
2020

Jika lisensi bersifat tidak dapat dibedakan, maka entitas menerapkan paragraf 31-38 untuk menentukan apakah
kewajiban pelaksanaan (mencakup lisensi yang dijanjikan) adalah kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi
sepanjang waktu atau dipenuhi pada waktu tertentu.

PSAK 72

B55

(a)

hak untuk mengakses kekayaan intelektual entitas tersedia selama periode lisensi; atau

(b)

hak untuk menggunakan kekayaan intelektual entitas tersedia pada waktu tertentu saat lisensi
diberikan.

Menentukan sifat janji entitas
B57

[Dihapus]

B58

Sifat dari janji entitas dalam memberikan lisensi adalah janji untuk memberikan akses atas kekayaan
intelektual entitas jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

B59

32

(a)

kontrak mensyaratkan, atau pelanggan memperkirakan secara wajar, bahwa entitas akan
melaksanakan aktivitas yang secara signifikan memengaruhi kekayaan intelektual yang dimiliki
pelanggan (lihat paragraf B59 dan B59A);

(b)

hak yang diberikan oleh lisensi secara langsung mengekspos pelanggan atas dampak positif atau
negatif dari aktivitas entitas yang diidentifikasi dalam paragraf B58(a); dan

(c)

aktivitas tersebut tidak menghasilkan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan selama
aktivitas tersebut berlangsung (lihat paragraf 25).

Faktor yang dapat mengindikasikan bahwa pelanggan memperkirakan secara wajar bahwa entitas akan
melaksanakan aktivitas yang secara signifikan memengaruhi kekayaan intelektual mencakup praktik bisnis
umum entitas, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan spesifik. Walaupun tidak determinatif,
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keberadaan kepentingan ekonomik bersama (sebagai contoh, royalti berbasis penjualan) antara entitas dan
pelanggan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang dimiliki pelanggan juga mengindikasikan bahwa
pelanggan memperkirakan secara wajar bahwa entitas akan melaksanakan aktivitas tersebut
B59A

Aktivitas entitas secara signifikan memengaruhi kekayaan intelektual, di mana pelanggan mempunyai hak,
ketika:
(a)

aktivitas tersebut diperkirakan mengubah secara signifikan bentuk (sebagai contoh, desain atau
konten) atau fungsinya (sebagai contoh, kemampuan untuk melakukan fungsi atau tugas) kekayaan
intelektual tersebut; atau

(b)

kemampuan pelanggan untuk memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual secara substansial
berasal dari, atau bergantung pada aktivitas tersebut. Sebagai contoh, manfaat dari merek sering
berasal dari, atau bergantung pada, aktivitas entitas yang sedang berlangsung yang mendukung atau
mempertahankan nilai kekayaan intelektual tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, jika kekayaan intelektual di mana pelanggan memiliki hak atasnya, memiliki
fungsionalitas berdiri sendiri yang signifikan, porsi substansial manfaat dari kekayaan intelektual berasal dari
fungsionalitas tersebut. Sebagai akibatnya, kemampuan pelanggan untuk memperoleh manfaat dari kekayaan
intelektual tersebut tidak akan terpengaruh secara signifikan oleh aktivitas entitas kecuali aktivitas tersebut
secara signifikan mengubah bentuk atau fungsionalitasnya. Jenis kekayaan intelektual yang seringkali
memiliki fungsionalitas berdiri sendiri yang signifikan mencakup perangkat lunak, senyawa biologis atau
formula obat, dan konten media lengkap (sebagai contoh, film, acara televisi dan rekaman musik).
B60

Jika kriteria dalam paragraf B58 terpenuhi, maka entitas mencatat janji untuk memberikan lisensi sebagai
kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu karena pelanggan menerima dan mengonsumsi
manfaat secara simultan atas pelaksanaan entitas dalam menyediakan akses terhadap kekayaan intelektual
selama pelaksanaan tersebut berlangsung (lihat paragraf 35(a)). Entitas menerapkan paragraf 39-45 dalam
memilih metode yang sesuai untuk mengukur kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban
pelaksanaan untuk menyediakan akses.

B61

Jika kriteria dalam paragraf B58 tidak terpenuhi, maka sifat dari janji entitas adalah untuk memberikan hak
untuk menggunakan kekayaan intelektual entitas selama kekayaan intelektual tersedia (dalam hal bentuk dan
fungsionalitasnya) pada waktu tertentu saat lisensi tersebut diberikan kepada pelanggan. Hal ini berarti bahwa
pelanggan dapat mengarahkan penggunaan atas, dan secara substansi memperoleh seluruh sisa manfaat dari,
lisensi pada waktu tertentu saat lisensi tersebut dialihkan. Entitas mencatat janji untuk memberikan hak untuk
menggunakan kekayaan intelektual entitas selama kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada waktu tertentu.
Entitas menerapkan paragraf 38 untuk menentukan waktu tertentu di mana lisensi dialihkan kepada pelanggan.
Akan tetapi, pendapatan tidak dapat diakui untuk lisensi yang memberikan hak untuk menggunakan kekayaan
intelektual entitas sebelum awal periode di mana pelanggan dapat menggunakan dan memperoleh manfaat dari
lisensi. Sebagai contoh, jika periode lisensi perangkat lunak dimulai sebelum entitas memberikan (atau dalam
keadaan lain membuatnya tersedia) bagi pelanggan sebuah kode yang memungkinkan pelanggan untuk segera
menggunakan perangkat lunak tersebut, entitas tidak akan mengakui pendapatan sebelum kode tersebut
diberikan (atau dalam keadaan lain dibuat menjadi tersedia).

B62

Entitas tidak memperhatikan faktor berikut ketika menentukan apakah lisensi memberikan hak untuk
mengakses kekayaan intelektual entitas atau hak untuk menggunakan kekayaan intelektual entitas:
(a)

Pembatasan atas waktu, kawasan geografis atau penggunaan – pembatasan tersebut menentukan
atribut dari lisensi yang dijanjikan, daripada menentukan apakah entitas memenuhi kewajiban
pelaksanaan pada waktu tertentu atau sepanjang waktu.

(b)

Jaminan yang disediakan oleh entitas bahwa entitas memiliki hak paten yang valid atas kekayaan
intelektual dan mempertahankan paten dari penggunaan yang takterotorisasi – janji untuk
mempertahankan hak paten tersebut bukan merupakan kewajiban pelaksanaan karena tindakan
mempertahankan paten melindungi nilai aset kekayaan intelektual dan memberikan keyakinan
kepada pelanggan bahwa lisensi yang dialihkan memenuhi spesifikasi lisensi yang dijanjikan dalam
kontrak.

Royalti berbasis penjualan dan penggunaan
B63

Meskipun terdapat persyaratan dalam paragraf 56-59, entitas mengakui pendapatan untuk royalti berbasis
penjualan atau berbasis penggunaan yang dijanjikan dalam pertukaran untuk lisensi atas kekayaan intelektual
hanya ketika (atau selama) peristiwa berikut terjadi kemudian:
(a)

penjualan atau penggunaan selanjutnya terjadi; dan

(b)

kewajiban pelaksanaan di mana beberapa atau seluruh royalti berbasis penjualan atau penggunaan
yang telah dialokasikan telah dipenuhi (atau dipenuhi sebagian).
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B63A

Persyaratan atas royalti berbasis penjualan atau royalti berbasis penggunaan dalam paragraf B63 diterapkan
ketika royalti hanya berkaitan dengan lisensi kekayaan intelektual atau ketika lisensi kekayaan intelektual
adalah item dominan yang royaltinya berkaitan (sebagai contoh, lisensi kekayaan intelektual mungkin
merupakan item dominan yang royaltinya berkaitan ketika entitas memiliki perkiraan yang wajar bahwa
pelanggan akan mengatribusikan secara signifikan nilai yang lebih banyak untuk lisensi daripada barang atau
jasa lain yang royaltinya berkaitan).

B63B

Ketika persyaratan dalam paragraf B63A terpenuhi, pendapatan dari royalti berbasis penjualan atau royalti
berbasis penggunaan diakui seluruhnya sesuai dengan paragraf B63. Ketika persyaratan dalam paragraf B63A
tidak terpenuhi, persyaratan imbalan variabel dalam paragraf 50-59 diterapkan untuk royalti berbasis penjualan
atau royalti berbasis penggunaan.

Perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali
B64

Perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali adalah kontrak di mana entitas menjual suatu aset dan juga
berjanji atau memiliki opsi (baik dalam kontrak yang sama atau kontrak lain) untuk membeli kembali aset
tersebut. Aset yang dibeli kembali mungkin merupakan aset yang awalnya dijual kepada pelanggan, suatu aset
yang secara substansi sama dengan aset tersebut, atau aset lain di mana aset yang awalnya dijual merupakan
komponennya.

B65

Perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali umumnya muncul dalam tiga bentuk:
(a)

kewajiban entitas untuk membeli kembali aset (forward);

(b)

hak entitas untuk membeli kembali aset (opsi beli/call option); dan

(c)

kewajiban entitas untuk membeli kembali aset berdasarkan permintaan pelanggan (opsi jual/put
option)

Forward atau opsi beli
B66

Jika entitas memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset (forward atau opsi beli), maka pelanggan
tidak memperoleh pengendalian atas aset tersebut karena pelanggan terbatas dalam kemampuannya untuk
mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari, aset walaupun
pelanggan mungkin memiliki kepemilikan fisik atas aset tersebut. Sebagai akibatnya, entitas mencatat kontrak
sebagai salah satu hal berikut:
(a)

sewa sesuai dengan PSAK i116 Sewa jika entitas dapat atau harus membeli kembali aset dalam
jumlah yang kurang dari harga jual orisinal dari aset tersebut, kecuali kontrak tersebut merupakan
bagian dari transaksi jual dan sewa-balik. Jika kontrak tersebut merupakan bagian dari transaksi
jual dan sewa-balik, maka entitas terus mengakui aset dan mengakui liabilitas keuangan untuk
setiap imbalan yang diterima dari pelanggan. Entitas mencatat liabilitas keuangan sesuai dengan
PSAK i109; atau

(b)

pengaturan pendanaan sesuai dengan paragraf B68 jika entitas dapat atau harus membeli kembali
aset dengan jumlah yang sama dengan atau lebih dari harga jual orisinal aset tersebut.

B67

Ketika membandingkan harga pembelian kembali dengan harga jual, maka entitas mempertimbangkan nilai
waktu uang.

B68

Jika perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali adalah pengaturan pendanaan, maka entitas melanjutkan
mengakui aset dan juga mengakui liabilitas keuangan untuk imbalan yang diterima dari pelanggan. Entitas
mengakui perbedaan antara jumlah imbalan yang diterima dari pelanggan dan jumlah imbalan yang dibayarkan
kepada pelanggan sebagai bunga dan, jika dapat diterapkan, sebagai biaya pemrosesan dan biaya penanganan
(holding cost) (sebagai contoh, asuransi).

B69

Jika opsi berlalu (lapses) tanpa dilaksanakan, maka entitas menghentikan pengakuan liabilitas dan mengakui
pendapatan.

Opsi jual
B70
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Jika entitas memiliki kewajiban untuk membeli kembali aset berdasarkan permintaan pelanggan (opsi jual)
pada harga yang lebih rendah dari harga jual orisinal aset tersebut, maka pada insepsi kontrak entitas
mempertimbangkan apakah pelanggan memiliki insentif ekonomik yang signifikan untuk melaksanakan hak
tersebut. Pelaksanaan hak tersebut oleh pelanggan mengakibatkan pelanggan secara efektif membayar kepada
entitas imbalan atas hak untuk menggunakan aset tertentu selama suatu periode waktu. Oleh karena itu, jika
pelanggan memiliki insentif ekonomik yang signifikan atas pelaksanaan hak, maka entitas mencatat perjanjian
sebagai sewa sesuai dengan PSAK i116 Sewa, kecuali kontrak tersebut merupakan bagian dari transaksi jual
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dan sewa-balik. Jika kontrak merupakan bagian dari transaksi jual dan sewa-balik, maka entitas terus
mengakui aset dan mengakui liabilitas keuangan untuk setiap imbalan yang diterima dari pelanggan. Entitas
mencatat liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK i109.
B71

Untuk menentukan apakah pelanggan memiliki insentif ekonomik yang signifikan untuk melaksanakan
haknya, entitas mempertimbangkan berbagai faktor, mencakup hubungan harga pembelian kembali dengan
nilai pasar ekspektasian dari aset pada tanggal pembelian kembali dan jangka waktu hingga hak tersebut
kedaluwarsa. Sebagai contoh, jika harga pembelian kembali secara signifikan diperkirakan melampaui harga
pasar aset, hal ini mengindikasikan bahwa pelanggan memiliki insentif ekonomik yang signifikan atas
pelaksanaan opsi jual.

B72

Jika pelanggan tidak memiliki insentif ekonomik yang signifikan untuk melaksanakan haknya pada harga yang
lebih rendah daripada harga jual orisinal aset tersebut, maka entitas mencatat perjanjian tersebut seolah-olah
merupakan penjualan produk yang memiliki hak retur sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B20-B27.

B73

Jika harga pembelian kembali aset sama dengan atau lebih besar dari harga jual orisinal dan lebih dari nilai
pasar ekspektasian dari aset, kontrak tersebut sebenarnya merupakan suatu pengaturan pendanaan dan, oleh
karena itu, dicatat sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B68.

B74

Jika harga pembelian kembali aset sama dengan atau lebih besar dari harga jual orisinal dan kurang dari atau
sama dengan nilai pasar ekspektasian dari aset, dan pelanggan tidak memiliki insentif ekonomik yang
signifikan untuk melaksanakan haknya, maka entitas mencatat perjanjian tersebut seolah-olah merupakan
penjualan produk yang memiliki hak retur sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B20-B27.

B75

Ketika membandingkan harga pembelian kembali dengan harga jual, entitas mempertimbangkan nilai waktu
uang.

B76

Jika opsi berlalu tanpa dilaksanakan, maka entitas menghentikan pengakuan liabilitas dan mengakui
pendapatan.

Pengaturan konsinyasi
B77

Ketika entitas mengirimkan produk kepada pihak lain (seperti dealer atau distributor) untuk penjualan kepada
pelanggan akhir, entitas mengevaluasi apakah pihak lain tersebut memiliki pengendalian atas produk pada
waktu tertentu. Produk yang dikirimkan ke pihak lain dapat dimiliki dalam pengaturan konsinyasi jika pihak
lain tidak memperoleh pengendalian atas produk tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, entitas tidak mengakui
pendapatan setelah pengiriman produk kepada pihak lain jika produk yang dikirimkan dimiliki secara
konsinyasi.

B78

Indikator bahwa pengaturan adalah pengaturan konsinyasi mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:
(a)

produk yang dikendalikan oleh entitas hingga peristiwa tertentu terjadi, seperti penjualan produk
kepada pelanggan dari dealer atau hingga periode tertentu kedaluwarsa;

(b)

entitas dapat mensyaratkan retur produk atau pengalihan produk kepada pihak ketiga (seperti dealer
lain); dan

(c)

dealer tidak memiliki kewajiban takbersyarat untuk membayar produk (meskipun dapat disyaratkan
untuk membayar deposit).

Pengaturan bill-and-hold
B79

Pengaturan bill-and-hold adalah kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk suatu produk tetapi entitas
mempertahankan kepemilikan fisik produk hingga produk tersebut dialihkan kepada pelanggan pada waktu
tertentu di masa depan. Sebagai contoh, pelanggan dapat meminta entitas menyepakati kontrak karena kurang
tersedianya tempat untuk produk atau karena keterlambatan jadwal produksi pelanggan.

B80

Entitas menentukan kapan entitas memenuhi kewajiban pelaksanaannya untuk mengalihkan produk dengan
mengevaluasi kapan pelanggan memperoleh pengendalian atas produk tersebut (lihat paragraf 38). Untuk
beberapa kontrak, pengendalian dialihkan baik ketika produk dikirim ke tempat pelanggan atau ketika produk
dikapalkan, bergantung pada syarat kontrak (termasuk syarat pengiriman dan pengapalan). Akan tetapi, untuk
beberapa kontrak, pelanggan dapat memperoleh pengendalian produk walaupun produk masih berada dalam
kepemilikan fisik entitas. Dalam kasus tersebut, pelanggan memiliki kemampuan untuk mengarahkan
penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari, produk walaupun pelanggan
memutuskan tidak melaksanakan haknya untuk mengambil kepemilikan fisik atas produk tersebut. Sebagai
akibatnya, entitas tidak mengendalikan produk. Sebaliknya, entitas menyediakan jasa kustodian kepada
pelanggan atas aset pelanggan.
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B81

B82

Selain menerapkan persyaratan dalam paragraf 38, untuk pelanggan yang telah memperoleh pengendalian atas
produk dalam pengaturan bill-and-hold, seluruh kriteria berikut harus terpenuhi:
(a)

alasan pengaturan bill-and-hold harus substantif (sebagai contoh, pelanggan meminta pengaturan
tersebut);

(b)

produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik pelanggan;

(c)

produk tersebut saat ini harus siap untuk pengalihan fisik kepada pelanggan; dan

(d)

entitas tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan produk atau mengarahkannya kepada
pelanggan lain.

Jika entitas mengakui pendapatan atas penjualan produk dengan dasar bill-and-hold, entitas
mempertimbangkan apakah entitas memiliki sisa kewajiban pelaksanaan (sebagai contoh, untuk jasa
kustodian) sesuai dengan paragraf 22-30 di mana entitas mengalokasikan sebagian harga transaksi sesuai
dengan paragraf 73-86.

Penerimaan pelanggan
B83

Sesuai dengan paragraf 38(e), penerimaan pelanggan atas suatu aset mengindikasikan bahwa pelanggan
memperoleh pengendalian atas aset. Klausul penerimaan pelanggan mengizinkan pelanggan membatalkan
kontrak atau mensyaratkan entitas untuk mengambil tindakan perbaikan jika barang atau jasa tidak memenuhi
spesifikasi yang disepakati. Entitas mempertimbangkan klausul tersebut ketika mengevaluasi kapan pelanggan
memperoleh pengendalian atas barang atau jasa.

B84

Jika entitas dapat menentukan secara objektif bahwa pengendalian barang atau jasa telah dialihkan kepada
pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak, maka penerimaan pelanggan adalah
formalitas yang tidak akan memengaruhi penentuan oleh entitas atas kapan pelanggan memperoleh
pengendalian atas barang atau jasa. Sebagai contoh, jika klausul penerimaan pelanggan berdasarkan
pemenuhan karakteristik ukuran dan bobot tertentu, entitas dapat menentukan apakah kriteria tersebut telah
terpenuhi sebelum menerima konfirmasi penerimaan pelanggan. Pengalaman entitas dengan kontrak untuk
barang atau jasa serupa dapat memberikan bukti bahwa barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan
sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Jika pendapatan diakui sebelum penerimaan
pelanggan, entitas masih harus mempertimbangkan apakah terdapat sisa kewajiban pelaksanaan (sebagai
contoh, pemasangan peralatan) dan mengevaluasi apakah mencatatnya secara terpisah.

B85

Akan tetapi, jika entitas tidak dapat menentukan secara objektif bahwa barang atau jasa yang disediakan
kepada pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak, maka entitas tidak akan dapat
menyimpulkan bahwa pelanggan telah memperoleh pengendalian hingga entitas memperoleh penerimaan
pelanggan. Hal ini karena dalam keadaan tersebut entitas tidak dapat menentukan bahwa pelanggan memiliki
kemampuan mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh manfaat dari, barang
atau jasa

B86

Jika entitas mengirimkan produk kepada pelanggan untuk tujuan uji coba atau evaluasi dan pelanggan tidak
berkomitmen untuk membayar imbalan hingga periode uji coba berlalu, maka pengendalian produk tidak
dialihkan kepada pelanggan hingga pelanggan menerima produk atau periode uji coba berlalu.

Pengungkapan pemisahan pendapatan
B87

Paragraf 114 mensyaratkan entitas untuk memisahkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ke dalam
kategori yang menggambarkan bagaimana sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas
yang dipengaruhi oleh faktor ekonomik. Sebagai akibatnya, sejauh mana pemisahan pendapatan entitas untuk
tujuan pengungkapan bergantung pada fakta dan keadaan yang berhubungan dengan kontrak entitas dengan
pelanggan. Beberapa entitas perlu menggunakan lebih dari satu jenis kategori dalam memenuhi tujuan dalam
paragraf 114 untuk memisahkan pendapatan. Entitas lainnya dapat memenuhi tujuan tersebut dengan
menggunakan hanya satu jenis kategori untuk memisahkan pendapatan.

B88

Ketika memilih jenis kategori (atau beberapa kategori) yang digunakan untuk memisahkan pendapatan, entitas
mempertimbangkan bagaimana informasi tentang pendapatan entitas telah disajikan untuk tujuan lain,
mencakup seluruh hal berikut:
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(a)

pengungkapan yang disajikan di luar laporan keuangan (sebagai contoh, dalam rilis laba, laporan
tahunan atau presentasi kepada investor);

(b)

informasi yang direviu secara regular oleh pengambil keputusan operasional (chief operating
decision maker) untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan segmen operasi; dan
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(c)

B89

informasi lain yang serupa dengan jenis informasi yang diidentifikasi dalam paragraf B88(a) dan
(b) dan digunakan oleh entitas atau pengguna laporan keuangan entitas untuk mengevaluasi
pelaksanaan keuangan entitas atau membuat keputusan alokasi sumber daya.

Contoh kategori yang mungkin sesuai mencakup, tetapi tidak terbatas pada, seluruh hal berikut:
(a)

jenis barang atau jasa (sebagai contoh, lini produk utama);

(b)

wilayah geografis (sebagai contoh, negara atau wilayah);

(c)

pasar atau jenis pelanggan (sebagai contoh, pelanggan pemerintah dan nonpemerintah);

(d)

jenis kontrak (sebagai contoh, kontrak harga tetap dan kontrak berbasis waktu dan bahan);

(e)

jangka waktu kontrak (sebagai contoh, kontrak jangka pendek dan kontrak jangka panjang);

(f)

waktu pengalihan barang atau jasa (sebagai contoh, pendapatan dari barang atau jasa yang dialihkan
kepada pelanggan pada waktu tertentu dan pendapatan dari barang atau jasa yang dialihkan
sepanjang waktu); dan

(g)

saluran penjualan (sebagai contoh, barang dijual secara langsung kepada pelanggan dan barang
dijual melalui perantara).
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Lampiran
Tanggal efektif dan transisi

C

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i115 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama
dengan bagian lain dari PSAK i115.

Tanggal efektif
C1

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2018. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini lebih dini, maka entitas
mengungkapkan fakta tersebut.

C1A

PSAK i116 Sewa, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 5, 97, B66 dan B70. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika PSAK i116 diterapkan.

C1B

Klarifikasi PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan April 2016,
mengamendemen paragraf 26, 27, 29, B1, B34–B38, B52-B53, B58, C2, C5 dan C7, menghapus paragraf B57
dan menambah paragraf B34A, B35A, B35B, B37A, B59A, B63A, B63B, C7A dan C8A. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, fakta tersebut diungkapkan.

C1C

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

Transisi
C2

C3

Untuk tujuan persyaratan transisi dalam paragraf C3–C8A:
(a)

tanggal penerapan awal adalah dimulainya periode pelaporan di mana entitas menerapkan pertama
kali Pernyataan ini; dan

(b)

kontrak selesaian (completed contract) adalah kontrak di mana entitas telah mengalihkan seluruh
barang atau jasa yang diidentifikasi sesuai dengan PSAK i211 Kontrak Konstruksi, PSAK i218
Pendapatan dan Interpretasi terkait.

Entitas menerapkan Pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode berikut:
(a)

secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK i208
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tunduk pada panduan
(expedients) dalam paragraf C5; atau

(b)

secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan awal Pernyataan ini diakui pada
tanggal penerapan awal sesuai dengan paragraf C7-C8.

C4

Terlepas dari persyaratan dalam PSAK i208 paragraf 28, ketika Pernyataan ini pertama kali diterapkan, entitas
hanya perlu menyajikan informasi kuantitatif yang disyaratkan oleh PSAK i208 paragraf 28(f ) untuk periode
tahun buku yang terdekat sebelum periode tahun buku penerapan pertama kali dari Pernyataan ini (“periode
terdekat sebelumnya”) dan hanya jika entitas menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan
paragraf C3(a). Entitas dapat juga menyajikan informasi ini untuk periode berjalan atau periode komparatif
lebih awal, tetapi tidak disyaratkan untuk melakukannya.

C5

Entitas dapat menggunakan satu atau lebih panduan praktis di bawah ini ketika menerapkan Pernyataan ini
secara retrospektif sesuai dengan paragraf C3(a):
(a)
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untuk kontrak selesaian, entitas tidak perlu menyajikan kembali kontrak yang:
(i)

dimulai dan berakhir dalam periode pelaporan tahunan yang sama; atau

(ii)

merupakan kontrak selesaian pada permulaan periode sajian paling awal.

(b)

untuk kontrak selesaian yang memiliki imbalan variabel, entitas dapat menggunakan harga
transaksi pada tanggal kontrak telah diselesaikan daripada mengestimasi jumlah imbalan variabel
dalam periode pelaporan komparatif

(c)

untuk kontrak yang dimodifikasi sebelum permulaan periode sajian paling awal, entitas tidak perlu
menyajikan kembali kontrak secara retrospektif untuk modifikasi kontrak sesuai dengan paragraf
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20-21. Sebaliknya, entitas mencerminkan dampak agregat atas seluruh modifikasi yang terjadi
sebelum permulaan dari periode sajian paling awal ketika:

(d)

C6

(i)

mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dan tidak dipenuhi;

(ii)

menentukan harga transaksi; dan

(iii)

mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dan tidak
dipenuhi.

untuk seluruh periode pelaporan yang disajikan sebelum tanggal penerapan awal, entitas tidak perlu
mengungkapkan jumlah harga transaksi yang dialokasikan pada sisa kewajiban pelaksanaan dan
penjelasan kapan entitas memperkirakan untuk mengakui jumlah tersebut sebagai pendapatan (lihat
paragraf 120).

Untuk panduan praktis dalam paragraf C5 yang digunakan entitas, entitas menerapkan panduan tersebut secara
konsisten terhadap seluruh kontrak dalam seluruh periode pelaporan yang disajikan. Sebagai tambahan, entitas
mengungkapkan seluruh informasi berikut:
(a)

panduan yang telah digunakan; dan

(b)

sepanjang cukup memungkinkan, penilaian kualitatif atas dampak estimasian atas penerapan
masing-masing panduan tersebut.

C7

Jika entitas memilih untuk menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan paragraf C3(b), maka
entitas mengakui dampak kumulatif pada awal penerapan Pernyataan ini sebagai penyesuaian terhadap saldo
laba awal (atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) atas periode pelaporan tahunan yang mencakup
tanggal penerapan pertama kali. Dalam metode transisi ini, entitas dapat memilih untuk menerapkan
Pernyataan ini secara retrospektif hanya terhadap kontrak yang bukan merupakan kontrak selesaian pada
tanggal penerapan awal (sebagai contoh, 1 Januari 2018 untuk entitas dengan tahun buku yang berakhir 31
Desember).

C7A

Entitas yang menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan paragraf C3(b) dapat juga
menggunakan panduan praktis sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf C5(c), baik:
(a)

untuk seluruh modifikasi kontrak yang terjadi sebelum permulaan dari periode sajian paling awal;
atau

(b)

untuk seluruh modifikasi kontrak yang terjadi sebelum tanggal penerapan awal.

Jika entitas menggunakan panduan praktis ini, maka entitas menerapkan panduan tersebut secara konsisten
terhadap seluruh kontrak dan mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf C6.
C8

C8A

Untuk periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal, entitas memberikan kedua pengungkapan
tambahan berikut jika Pernyataan ini diterapkan secara restrospektif sesuai dengan paragraf C3(b):
(a)

jumlah dalam setiap pos laporan keuangan dalam periode pelaporan berjalan yang terpengaruh oleh
penerapan Pernyataan ini dibandingkan dengan PSAK i211, PSAK i218 dan Interpretasi terkait
yang berlaku sebelum perubahan; dan

(b)

penjelasan alasan perubahan signifikan yang diidentifikasi dalam C8(a).

Entitas menerapkan Klarifikasi PSAK i115 (lihat paragraf C1B) secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208.
Dalam menerapkan amendemen secara retrospektif, entitas menerapkan amendemen tersebut seolah-olah telah
dimasukkan dalam PSAK i115 pada tanggal penerapan awal. Akibatnya, entitas tidak menerapkan amendemen
pada periode pelaporan atau pada kontrak yang tidak menerapkan persyaratan PSAK i115 sesuai dengan
paragraf C2-C8. Sebagai contoh, jika entitas menerapkan PSAK i115 sesuai dengan paragraf C3 (b) hanya
untuk kontrak yang bukan kontrak selesaian pada tanggal penerapan awal, entitas tidak menyajikan kembali
kontrak selesaian pada tanggal penerapan awal PSAK i115 untuk dampak dari amendemen ini.

Referensi terhadap PSAK i109
C9

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini tetapi belum menerapkan PSAK i109 Instrumen Keuangan, maka
referensi dalam Pernyataan ini terhadap PSAK i109 dibaca sebagai referensi terhadap PSAK i239 Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Penarikan SAK-I
C10

Pernyataan ini menggantikan Pernyataan berikut:
(a)

PSAK i211 Kontrak Konstruksi;

© Ikatan Akuntan Indonesia

39

PSAK i115

40

(b)

PSAK i218 Pendapatan;

(c)

ISAK i113 Program Loyalitas Pelanggan;

(d)

ISAK i115 Perjanjian Kontruksi Real Estat;

(e)

ISAK i118 Pengalihan Aset dari Pelanggan; dan

(f)

ISAK i231 Pendapatan-Transaksi Barter yang Melibatkan Jasa Periklanan
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i116 Sewa (PSAK i116) terdiri dari paragraf 1–103 dan Lampiran A–C. Seluruh
paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak tebal mengatur prinsip utama. Istilah yang
didefinisikan dalam Lampiran A dicetak miring pada saat pertama kali muncul dalam Pernyataan ini. Definisi istilah
lainnya terdapat dalam Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks
tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat
panduan secara eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i116
Sewa
Tujuan
1

Pernyataan ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan
dengan cara yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan
dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja
keuangan, dan arus kas entitas.

2

Entitas mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak dan seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika
menerapkan Pernyataan ini. Entitas menerapkan Pernyataan ini secara konsisten untuk kontrak dengan
karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa.

Ruang lingkup
3

4

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak-guna dalam subsewa, kecuali
untuk:

(a)

sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa
yang tidak dapat diperbarui;

(b)

sewa aset biologis dalam ruang lingkup PSAK i241 Agrikultur yang dikuasai oleh penyewa;

(c)

perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup ISAK i112 Perjanjian Konsesi Jasa;

(d)

lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa dalam ruang lingkup PSAK i115
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan; dan

(e)

hak yang dikuasai oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup PSAK i238 Aset
Takberwujud untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak
paten, dan hak cipta.

Penyewa dapat, namun tidak disyaratkan untuk, menerapkan Pernyataan ini untuk sewa atas aset takberwujud
selain dari yang dideskripsikan dalam paragraf 3(e).

Pengecualian pengakuan (paragraf B3–B8)
5

Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22–49 untuk:

(a)

sewa jangka-pendek; dan

(b)

sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraph B3–B8).

6

Jika penyewa memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22–49 baik untuk sewa jangka-pendek
maupun untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah, maka penyewa mengakui pembayaran sewa yang
terkait dengan sewa tersebut sebagai beban baik dengan dasar garis lurus selama masa sewa maupun dasar
sistematik lainnya. Penyewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola
manfaat penyewa.

7

Jika penyewa mencatat sewa jangka pendek dengan menerapkan paragraf 6, maka penyewa
mempertimbangkan sewa tersebut sebagai sewa baru untuk tujuan Pernyataan ini, jika:

8

4

(a)

terdapat modifikasi sewa; atau

(b)

terdapat perubahan masa sewa (sebagai contoh, penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya
tidak termasuk dalam penentuan masa sewanya).

Pemilihan sewa jangka-pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna tersebut.
Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam
operasi entitas. Pemilihan untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah dapat dilakukan atas dasar sewaper-sewa.
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Mengidentifikasi sewa (paragraf B9–B33)
9

Pada tanggal insepsi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa.
Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk
mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan
dengan imbalan. Paragraf B9–B31 menetapkan pedoman dalam menilai apakah kontrak merupakan,
atau mengandung, sewa.

10

Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset identifikasian (sebagai contoh, jumlah
unit produksi dari suatu item peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi).

11

Entitas menilai kembali apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa hanya jika syarat dan kondisi
kontrak berubah.

Memisahkan komponen kontrak
12

Untuk suatu kontrak yang merupakan, atau mengandung, sewa, entitas mencatat masing-masing komponen
sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen nonsewa dari kontrak, kecuali entitas
menerapkan cara praktis dalam paragraf 15. Paragraf B32–B33 menetapkan pedoman bagaimana memisahkan
komponen dari suatu kontrak.

Penyewa
13

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau nonsewa,
penyewa mengalokasi imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri
relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

14

Harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan nonsewa ditentukan berdasarkan harga yang akan dibebankan
oleh pesewa, atau pemasok serupa, kepada entitas untuk komponen tersebut, atau komponen serupa, secara
terpisah. Jika harga tersendiri yang dapat diobservasi tidak tersedia, maka penyewa mengestimasi harga
tersendiri tersebut dengan memaksimalkan penggunaan informasi yang dapat diobservasi.

15

Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih, berdasarkan kelas aset pendasar, untuk tidak memisahkan
komponen nonsewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan
komponen nonsewa terkait sebagai komponen sewa tunggal. Penyewa tidak menerapkan cara praktis ini untuk
derivatif melekat yang memenuhi kriteria dalam PSAK i109 Instrumen Keuangan paragraf 4.3.3.

16

Kecuali cara praktis dalam paragraf 15 diterapkan, penyewa mencatat komponen nonsewa dengan menerapkan
PSAK lain yang relevan.

Pesewa
17

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau nonsewa,
pesewa mengalokasi imbalan dalam kontrak dengan menerapkan PSAK i115 paragraf 73–90.

Masa sewa (paragraf B34–B41)
18

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

(a)

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

(b)

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

19

Dalam menilai apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi untuk memperpanjang sewa, atau
untuk tidak mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa, entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan
keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomik bagi penyewa untuk mengeksekusi opsi untuk
memperpanjang sewa, atau untuk tidak mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa, sebagaimana
dideskripsikan dalam paragraf B37–B40.

20

Penyewa menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak
mengeksekusi opsi penghentian, pada saat terjadinya peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam
keadaan yang:

(a)

berada dalam pengendalian penyewa; dan
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(b)

21

memengaruhi apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak
termasuk dalam penentuan masa sewa, atau untuk tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya
termasuk dalam penentuan masa sewa (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B41).

Entitas merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai
contoh, periode sewa yang tidak dapat dibatalkan akan berubah jika:

(a)

penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan entitas atas masa sewa;

(b)

penyewa tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan entitas atas masa sewa;

(c)

suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual mewajibkan penyewa untuk mengeksekusi opsi yang
sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan entitas atas masa sewa; atau

(d)

suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual membatasi penyewa untuk mengeksekusi opsi yang
sebelumnya termasuk dalam penentuan entitas atas masa sewa.

Penyewa
Pengakuan
22

Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Pengukuran
Pengukuran awal
Pengukuran awal aset hak-guna
23

Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan.

24

Biaya perolehan aset hak-guna meliputi:

25

(a)

jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 26;

(b)

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

(c)

biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa; dan

(d)

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

Penyewa mengakui biaya yang dideskripsikan dalam paragraf 24(d) sebagai bagian dari biaya perolehan aset hakguna ketika timbul kewajiban atas biaya tersebut. Penyewa menerapkan PSAK i202 Persediaan untuk biaya yang
dikeluarkan selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset hak-guna untuk
menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Kewajiban atas biaya tersebut yang dicatat dengan menerapkan
Pernyataan ini atau PSAK i202 diakui dan diukur dengan menerapkan PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi,
dan Aset Kontingensi.

Pengukuran awal liabilitas sewa
26

Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang
belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku
bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak
dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa.

27

Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran
berikut ini atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum dibayar pada tanggal
permulaan:

(a)

6

pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi sebagaimana dideskripsikan dalam
paragraf B42), dikurangi dengan piutang insentif sewa;
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28

(b)

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

(c)

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

(d)

harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut (dinilai dengan
mempertimbangkan faktor yang dideskripsikan dalam paragraf B37–B40); dan

(e)

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

Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga sebagaimana dideskripsikan dalam
paragraf 27(b) termasuk, sebagai contoh, pembayaran yang terkait dengan indeks harga konsumen,
pembayaran yang terkait dengan suku bunga acuan (seperti LIBOR) atau pembayaran yang bervariasi untuk
merefleksikan perubahan dalam harga sewa pasar.

Pengukuran selanjutnya
Pengukuran selanjutnya untuk aset hak-guna
29

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

30

Untuk menerapkan model biaya, penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan:

(a)

dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai; dan

(b)

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

31

Penyewa menerapkan persyaratan depresiasi dalam PSAK i216 Aset Tetap dalam mendepresiasi aset hakguna, dengan mempertimbangkan persyaratan dalam paragraf 32.

32

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya
perolehan aset hak-guna merefleksikan bahwa penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa
mendepresiasi aset hak-guna sejak tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka
penyewa mendepresiasi aset hak-guna sejak tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir
umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

33

Penyewa menerapkan PSAK i236 Penurunan Nilai Aset untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami
penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang diidentifikasi.
Model pengukuran lain

34

Jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai PSAK i240 Properti Investasi untuk properti investasinya,
maka penyewa juga menerapkan model nilai wajar untuk aset hak-guna yang memenuhi definisi properti
investasi dalam PSAK i240.

35

Jika aset hak-guna terkait dengan kelas aset tetap dimana penyewa menerapkan model revaluasi sesuai PSAK
i216, maka penyewa dapat memilih untuk menerapkan model revaluasi tersebut untuk seluruh aset hak-guna
yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut.

Pengukuran selanjutnya untuk liabilitas sewa
36

37

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan:

(a)

meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;

(b)

mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan

(c)

mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa
yang ditetapkan dalam paragraf 39–46, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap
secara-substansi revisian (lihat paragraf B42).

Bunga atas liabilitas sewa pada masing-masing periode selama masa sewa adalah jumlah yang menghasilkan
suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas sewa. Suku bunga periodik adalah tingkat diskonto
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yang dideskripsikan dalam paragraf 26, atau jika dapat diterapkan, tingkat diskonto revisian yang
dideskripsikan dalam paragraf 41, 43, atau 45(c).
38

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengakui dalam laba rugi, kecuali biaya tersebut termasuk dalam jumlah
tercatat aset lain dengan menerapkan Pernyataan lain yang relevan:

(a)

bunga atas liabilitas sewa; dan

(b)

pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa pada periode di
mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi.

Penilaian kembali liabilitas sewa
39

Setelah tanggal permulaan, penyewa menerapkan paragraf 40–43 untuk mengukur kembali liabilitas sewanya
untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa. Penyewa mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas
sewa sebagai penyesuaian terhadap aset hak-guna. Akan tetapi, jika jumlah tercatat aset hak-guna berkurang
menjadi nol dan masih terdapat pengurangan dalam pengukuran liabilitas sewa, maka penyewa mengakui sisa
jumlah pengukuran kembali dalam laba rugi.

40

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

(a)

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

(b)

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

41

Dalam menerapkan paragraf 40, penyewa menentukan tingkat diskonto revisian sebagai suku bunga implisit
dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika tingkat diskonto revisian tersebut dapat ditentukan; atau suku bunga
pinjaman inkremental penyewa pada tanggal penilaian kembali, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat
ditentukan.

42

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

43

(a)

terdapat perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual.
Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah yang
diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual.

(b)

terdapat perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku
bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut, termasuk sebagai contoh
perubahan untuk merefleksikan perubahan dalam harga sewa pasar setelah peninjauan ulang sewa
pasar. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan pembayaran sewa revisian
tersebut hanya ketika terdapat perubahan dalam arus kas (yaitu ketika terdapat penyesuaian
pembayaran sewa). Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk sisa masa sewa
berdasarkan pembayaran kontraktual revisian.

Dalam menerapkan paragraf 42, penyewa menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah, kecuali
perubahan pembayaran sewa berasal dari perubahan dalam suku bunga mengambang. Dalam hal tersebut,
penyewa menggunakan tingkat diskonto revisian yang merefleksikan perubahan dalam suku bunga.

44

IFRS 16

Efektif Per 1 Januari
2020

Modifikasi sewa

45

8

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

(a)

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

(b)

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

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

(a)

mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian dengan menerapkan paragraf 13–16;

(b)

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

(c)

mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian
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menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga
implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman
inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak
dapat ditentukan.
46

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

(a)

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

(b)

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

46A

Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa yang memenuhi kondisi
pada paragraf 46B merupakan modifikasi sewa. Penyewa yang mengambil pilihan ini mencatat setiap
perubahan dalam pembayaran sewa sebagai akibat dari konsesi sewa tersebut dengan cara yang sama ketika
penyewa mencatat perubahan tersebut dengan menerapkan Pernyataan ini jika perubahan tersebut bukan
merupakan modifikasi sewa.

46B

Cara praktis dalam paragraf 46A hanya berlaku untuk konsesi sewa yang timbul sebagai konsekuensi langsung
pandemi covid-19 dan hanya jika semua kondisi berikut terpenuhi:

(a)

perubahan pembayaran sewa menghasilkan imbalan revisian untuk sewa yang secara substansial
sama dengan, atau kurang dari, imbalan sewa sesaat sebelum perubahan tersebut;

(b)

segala bentuk pengurangan pembayaran sewa hanya memengaruhi pembayaran yang semula jatuh
tempo pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2022 (sebagai contoh, konsesi sewa memenuhi kondisi ini
jika konsesi tersebut mengakibatkan pengurangan pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal 30
Juni 2022 dan meningkatkan pembayaran sewa setelah tanggal 30 Juni 2022); dan

(c)

tidak ada perubahan substantif pada syarat dan kondisi lain dari sewa.

Penyajian
47

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

(a)

(b)

aset hak-guna secara terpisah dari aset lainnya. Jika penyewa tidak menyajikan aset hak-guna secara
terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa:
(i)

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

(ii)

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

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

48

Persyaratan dalam paragraf 47(a) tidak diterapkan pada aset hak-guna yang memenuhi definisi properti investasi,
yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai properti investasi.

49

Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas
sewa secara terpisah dari beban depresiasi untuk aset hak-guna. Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan
komponen biaya keuangan, yang mana PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan paragraf 82(b) mensyaratkan
untuk disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

50

Dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasi:

(a)

pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan;

(b)

pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK i207
Laporan Arus Kas untuk pembayaran bunga; dan

(c)

pembayaran sewa jangka-pendek, pembayaran sewa aset bernilai-rendah, dan pembayaran sewa
variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi.
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Pengungkapan
51

Tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas
laporan keuangan, beserta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi,
dan laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak
sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Paragraf 52–60 menetapkan
persyaratan tentang bagaimana tujuan ini dapat tercapai.

52

Penyewa mengungkapkan informasi tentang sewanya sebagai penyewa dalam suatu catatan tunggal atas
laporan keuangan atau bagian terpisah dalam laporan keuangannya. Akan tetapi, penyewa tidak perlu
menduplikasi informasi yang telah disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan, jika informasi tersebut telah
tercakup melalui referensi silang dalam catatan tunggal atau bagian terpisah tentang sewa.

53

Penyewa mengungkapkan jumlah berikut ini untuk periode pelaporan:

54

(a)

beban depresiasi untuk aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar;

(b)

beban bunga atas liabilitas sewa;

(c)

beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek yang dicatat dengan menerapkan paragraf 6. Beban
ini tidak perlu termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang;

(d)

beban yang terkait dengan sewa aset bernilai-rendah yang dicatat dengan menerapkan paragraf 6.
Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek atas aset bernilai-rendah
yang ada dalam paragraf 53(c);

(e)

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

(f)

penghasilan dari mensubsewakan aset hak-guna;

(g)

total pengeluaran kas untuk sewa;

(h)

penambahan aset hak-guna;

(i)

keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa–balik; dan

jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar.
(j)
Penyewa memberikan pengungkapan yang ditetapkan dalam paragraf 53 dalam format tabel, kecuali format lain
lebih tepat. Jumlah yang diungkapkan meliputi biaya yang telah penyewa masukkan dalam jumlah tercatat aset
lain selama periode pelaporan.

55

Penyewa mengungkapkan jumlah komitmen sewa untuk sewa jangka-pendek yang dicatat dengan menerapkan
paragraf 6 jika portofolio sewa jangka-pendek di mana penyewa telah berkomitmen pada akhir periode
pelaporan tidak serupa dengan portofolio sewa jangka-pendek yang bebannya diungkapkan dengan
menerapkan paragraf 53(c).

56

Jika aset hak-guna memenuhi definisi properti investasi, maka penyewa menerapkan persyaratan pengungkapan
dalam PSAK i240. Dalam hal tersebut, penyewa tidak disyaratkan untuk memberikan pengungkapan dalam
paragraf 53(a), (f), (h), atau (j) untuk aset hak-guna tersebut.

57

Jika penyewa mengukur aset hak-guna pada jumlah revaluasian dengan menerapkan PSAK i216, maka penyewa
mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PSAK i216 paragraf 77 untuk aset hak-guna tersebut.

58

Penyewa mengungkapkan analisis jatuh tempo atas liabilitas sewa dengan menerapkan PSAK i107 Instrumen
Keuangan: Pengungkapan paragraf 39 dan B11 secara terpisah dari analisis jatuh tempo liabilitas keuangan lain.

59

Sebagai tambahan atas pengungkapan yang disyaratkan dalam paragraf 53–58, penyewa mengungkapkan
informasi kualitatif dan kuantitatif tambahan tentang aktivitas sewanya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan
pengungkapan dalam paragraf 51 (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B48). Informasi tambahan ini
dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, informasi yang membantu pengguna laporan keuangan untuk
menilai:

10

(a)

sifat aktivitas sewa penyewa;

(b)

arus keluar kas masa depan yang berpotensi mengekspos penyewa yang tidak terefleksikan dalam
pengukuran liabilitas sewa. Ini termasuk eksposur yang timbul dari:
(i)

pembayaran sewa variabel (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B49);

(ii)

opsi perpanjangan dan opsi penghentian (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B50);

(iii)

jaminan nilai residual (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B51); dan

(iv)

sewa yang belum dimulai oleh penyewa yang telah berkomitmen.
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(c)

pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa; dan

60

transaksi jual dan sewa–balik (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B52).
(d)
Penyewa yang mencatat sewa jangka-pendek atau sewa aset bernilai-rendah dengan menerapkan paragraf 6
mengungkapkan fakta tersebut.

60A

Jika penyewa menerapkan cara praktis pada paragraf 46A, maka penyewa mengungkapkan:

(a)

bahwa penyewa telah menerapkan cara praktis untuk seluruh konsesi sewa yang memenuhi kondisi
dalam paragraf 46B atau, jika tidak menerapkan untuk seluruh konsesi sewa tersebut, informasi
tentang sifat kontrak di mana penyewa telah menerapkan cara praktis tersebut (lihat paragraf 2); dan

(b)

jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk periode pelaporan untuk mencerminkan perubahan dalam
pembayaran sewa yang timbul dari konsesi sewa di mana penyewa telah menerapkan cara praktis
dalam paragraf 46A.

Pesewa
Klasifikasi sewa (paragraf B53–B58)
61

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

62

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

63

Apakah suatu sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi bergantung pada substansi transaksi
daripada bentuk kontraknya. Contoh situasi yang secara individual atau gabungan yang pada umumnya akan
menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:

64

(a)

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

(b)

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

(c)

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

(d)

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

(e)

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

Indikator situasi yang secara individual atau gabungan juga dapat menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai
sewa pembiayaan adalah:

(a)

jika penyewa dapat membatalkan sewa, kerugian pesewa yang terkait dengan pembatalan tersebut
ditanggung oleh penyewa;

(b)

keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residual terutang pada penyewa (sebagai contoh,
dalam bentuk potongan harga sewa yang sama dengan sebagian besar hasil penjualan pada akhir
sewa); dan

(c)

penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua pada harga sewa yang
secara substansial lebih rendah daripada sewa pasar.

65

Contoh dan indikator dalam paragraf 63–64 tidak selalu konklusif. Jika terdapat kejelasan dari fitur lain bahwa
sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset
pendasar, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sebagai contoh, hal ini dapat terjadi jika
kepemilikan aset pendasar beralih pada akhir sewa untuk pembayaran variabel yang sama dengan nilai wajarnya
nanti, atau jika terdapat pembayaran sewa variabel, yang mengakibatkan pesewa tidak mengalihkan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat.

66

Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal insepsi dan dinilai kembali hanya jika terdapat modifikasi sewa.
Perubahan dalam estimasi (sebagai contoh, perubahan dalam estimasi umur ekonomik atau nilai residual aset
pendasar), atau perubahan dalam keadaan (sebagai contoh, penyewa mengalami gagal bayar), tidak
menimbulkan klasifikasi sewa baru untuk tujuan akuntansi.
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Sewa pembiayaan
Pengakuan dan pengukuran
67

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

Pengukuran awal
68

Pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Dalam hal
subsewa, jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa-antara dapat
menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama (disesuaikan dengan biaya langsung awal
yang terkait dengan subsewa) untuk mengukur investasi neto dalam subsewa.

69

Biaya langsung awal, selain dari yang ditimbulkan oleh pesewa pabrikan atau dealer, dimasukkan dalam
pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa.
Suku bunga implisit dalam sewa didefinisikan sedemikian rupa sehingga biaya langsung awal secara otomatis
termasuk dalam investasi neto sewa; tidak perlu ditambahkan secara terpisah.
Pengukuran awal pembayaran sewa yang termasuk dalam investasi neto sewa

70

Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa meliputi
pembayaran atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal
permulaan sebagai berikut:

(a)

pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi sebagaimana dideskripsikan dalam
paragraf B42), dikurangi dengan insentif sewa terutang;

(b)

pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur
dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;

(c)

jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa oleh penyewa, pihak yang b erel as i dengan
penyewa, atau pihak ketiga yang tidak b erel as i dengan pesewa yang secara finansial mampu
melaksanakan kewajibannya dalam jaminan tersebut;

(d)

harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut (yang dinilai
dengan mempertimbangkan faktor yang dideskripsikan dalam paragraf B37); dan

(e)

pembayaran penalti karena menghentikan sewa, jika masa sewa tersebut merefleksikan bahwa
penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pesewa pabrikan atau dealer
71

Pada tanggal permulaan, pesewa pabrikan atau dealer mengakui item berikut untuk masing-masing sewa
pembiayaannya:
(a)

pendapatan sebesar nilai wajar aset pendasar, atau jika lebih rendah, sebesar nilai kini pembayaran
sewa yang terutang pada pesewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar;

(b)

biaya penjualan sebesar biaya perolehan, atau jumlah tercatat jika berbeda, dari aset pendasar dikurangi
dengan nilai kini dari nilai residual takterjamin; dan

(c)

laba atau rugi penjualan (sebesar selisih antara pendapatan dan biaya penjualan) sesuai dengan
kebijakan penjualan langsung menurut PSAK i115. Pesewa pabrikan atau dealer mengakui laba atau
rugi penjualan atas sewa pembiayaan pada tanggal permulaan, terlepas apakah pesewa mengalihkan
aset pendasar sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK i115.

72

Pabrikan atau dealer sering menawarkan kepada pelanggan pilihan untuk membeli atau menyewa aset. Sewa
pembiayaan atas aset oleh pesewa pabrikan atau dealer menghasilkan laba atau rugi yang ekuivalen dengan
laba atau rugi yang dihasilkan dari penjualan langsung aset pendasar, pada harga jual normal, yang
merefleksikan setiap diskon volume atau diskon penjualan.

73

Pesewa pabrikan atau dealer terkadang menggunakan suku bunga yang secara artifisial rendah untuk
menarik pelanggan. Penggunaan suku bunga tersebut akan mengakibatkan pesewa mengakui bagian eksesif dari
penghasilan total atas transaksi pada tanggal permulaan. Jika suku bunga yang secara artifisial rendah tersebut
digunakan, maka pesewa pabrikan atau dealer membatasi laba penjualan sebesar laba jika menggunakan suku
bunga pasar.
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74

Pesewa pabrikan atau dealer mengakui sebagai beban, biaya yang timbul sehubungan dengan mendapatkan
sewa pembiayaan pada tanggal permulaan karena biaya tersebut terutama terkait dengan penerimaan laba
penjualan pabrikan atau dealer. Biaya yang dikeluarkan oleh pesewa pabrikan atau dealer sehubungan dengan
perolehan sewa pembiayaan dikecualikan dari definisi biaya langsung awal dan oleh karena itu dikecualikan
dari investasi neto sewa.

Pengukuran selanjutnya
75

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

76

Pesewa bermaksud untuk mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang
sistematik dan rasional. Pesewa menerapkan pembayaran sewa yang terkait dengan periode tersebut terhadap
investasi bruto sewa untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima.

77

Pesewa menerapkan persyaratan penghentian pengakuan dan penurunan nilai dalam PSAK i109 pada investasi
neto sewa. Pesewa meninjau ulang secara reguler nilai residual takterjamin estimasian yang digunakan dalam
menghitung investasi bruto sewa. Jika terdapat pengurangan dalam nilai residual takterjamin estimasian, maka
pesewa merevisi alokasi penghasilan selama masa sewa dan segera mengakui setiap pengurangan jumlah yang
terutang.

78

Pesewa yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk
dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual) dengan menerapkan PSAK i105
Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan mencatat aset tersebut sesuai
dengan Pernyataan tersebut.
Modifikasi sewa

79

80

Pesewa mencatat modifikasi atas sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika:

(a)

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

(b)

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

Untuk modifikasi sewa pembiayaan yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pesewa mencatat modifikasi
tersebut sebagai berikut:

(a)

(b)

jika sewa seharusnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi ketika modifikasi telah diberlakukan pada
tanggal insepsi, maka pesewa:

(i)

mencatat modifikasi sewa sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi; dan

(ii)

mengukur jumlah tercatat aset pendasar sebagai investasi neto sewa segera sebelum
tanggal efektif modifikasi sewa.

jika tidak, maka pesewa menerapkan persyaratan dalam PSAK i109.

Sewa operasi
Pengakuan dan pengukuran
81

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

82

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

83

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

84

Kebijakan depresiasi atas aset pendasar terdepresiasi untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan depresiasi
normal pesewa untuk aset serupa. Pesewa menghitung depresiasi sesuai dengan PSAK i216 dan PSAK i238.
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85

Pesewa menerapkan PSAK i236 untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa operasi mengalami
penurunan nilai dan untuk mencatat kerugian penurunan nilai yang diidentifikasi.

86

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

Modifikasi sewa
87

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

Penyajian
88

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

Pengungkapan
89

Tujuan pengungkapan adalah agar pesewa mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan
keuangan, beserta informasi yang ada dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus
kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pesewa. Paragraf 90–97 menetapkan persyaratan
bagaimana tujuan ini dapat tercapai.

90

Pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode pelaporannya:

(a)

(b)

untuk sewa pembiayaan:

(i)

laba atau rugi penjualan;

(ii)

penghasilan keuangan atas investasi neto sewa; dan

(iii)

penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam
pengukuran investasi neto sewa.

untuk sewa operasi, penghasilan sewa, secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait
dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku bunga.

91

Pesewa memberikan pengungkapan yang ditetapkan dalam paragraf 90 dalam bentuk format tabel, kecuali
format lain lebih tepat

92

Pesewa mengungkapkan tambahan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai aktivitas sewa yang
diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 89. Informasi tambahan tersebut termasuk,
namun tidak terbatas pada, informasi yang membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai:

(a)

sifat aktivitas sewa pesewa; dan

(b)

bagaimana pesewa mengelola risiko yang terkait dengan hak yang dipertahankan pada aset
pendasar. Khususnya, pesewa mengungkapkan strategi manajemen risiko untuk hak yang
dipertahankan pada aset pendasar, termasuk cara pesewa mengurangi risiko tersebut. Cara tersebut
dapat mencakup, sebagai contoh, perjanjian beli-kembali, jaminan nilai residual, atau pembayaran
sewa variabel untuk penggunaan di atas batas yang telah ditetapkan.

Sewa pembiayaan
93

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

94

Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa, dengan menunjukkan pembayaran
sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum untuk 5 tahun pertama dan jumlah
total untuk sisa tahun. Pesewa merekonsiliasi pembayaran sewa yang tidak didiskontokan ke investasi neto sewa.
Rekonsiliasi mengidentifikasi penghasilan keuangan yang belum diterima terkait piutang pembayaran sewa dan
nilai residual takterjamin yang didiskontokan.
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Sewa operasi
95

Untuk item aset tetap yang merupakan sewa operasi, pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan yang ada
dalam PSAK i216. Dalam menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK i216, pesewa memisahkan
tiap-tiap kelas aset tetap ke dalam aset yang merupakan sewa operasi dan aset yang bukan merupakan sewa
operasi. Dengan demikian, pesewa memberikan pengungkapan yang disyaratkan sesuai PSAK i216 untuk aset
yang merupakan sewa operasi (berdasarkan kelas aset pendasar) secara terpisah dari aset milik sendiri yang
dikuasai dan digunakan oleh pesewa.

96

Pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK i236, PSAK i238, PSAK i240, dan PSAK i241
untuk aset yang merupakan sewa operasi.

97

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

Transaksi jual dan sewa–balik
98

Jika entitas (penjual–penyewa) mengalihkan aset kepada entitas lain (pembeli–pesewa) dan menyewa aset
tersebut kembali dari pembeli–pesewa, maka baik penjual–penyewa maupun pembeli–pesewa mencatat
kontrak pengalihan dan sewa dengan menerapkan paragraf 99–103.

Menilai apakah pengalihan aset merupakan penjualan
99

Entitas menerapkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSAK i115 dipenuhi untuk
menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan aset tersebut.

Pengalihan aset merupakan penjualan
100

101

102

Jika pengalihan aset oleh penjual–penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK i115 untuk dicatat sebagai
penjualan aset, maka:

(a)

penjual–penyewa mengukur aset hak-guna yang timbul dari sewa–balik pada proporsi jumlah
tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual–penyewa.
Dengan demikian, penjual penyewa mengakui hanya jumlah untung atau rugi yang terkait dengan
hak yang dialihkan ke pembeli–pesewa.

(b)

pembeli–pesewa mencatat pembelian aset dengan menerapkan Pernyataan yang relevan, dan untuk
sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa dalam Pernyataan ini.

Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk
sewa tidak sama dengan harga pasar, maka entitas melakukan penyesuaian di bawah ini untuk mengukur hasil
penjualan pada nilai wajar:

(a)

jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa dibayar di muka; dan

(b)

jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli–
pesewa kepada penjual–penyewa.

Entitas mengukur penyesuaian potensial yang disyaratkan dalam paragraf 101 berdasarkan mana yang lebih
dapat ditentukan dari:

(a)

selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset; dan

(b)

selisih antara nilai kini pembayaran kontraktual sewa dan nilai kini pembayaran sewa pada harga pasar.

Pengalihan aset bukan merupakan penjualan
103

Jika pengalihan aset oleh penjual–penyewa tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK i115 untuk dicatat
sebagai penjualan aset, maka:

(a)

penjual–penyewa melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil
pengalihan. Penjual-penyewa mencatat liabilitas keuangan dengan menerapkan PSAK i109.

(b)

pembeli–pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan.
Pembeli-pesewa mencatat aset keuangan dengan menerapkan PSAK i109.
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Pengecualian sementara yang timbul dari reformasi acuan suku bunga
104

Penyewa menerapkan paragraf 105–106 untuk semua modifikasi sewa yang mengubah dasar untuk
menentukan pembayaran sewa masa depan sebagai hasil dari reformasi acuan suku bunga (lihat PSAK i109
paragraf 5.4.6 dan 5.4.8). Paragraf ini hanya berlaku untuk modifikasi sewa tersebut. Untuk tujuan tersebut,
istilah 'reformasi acuan suku bunga' mengacu pada reformasi acuan suku bunga di pasar secara luas seperti
yang dijelaskan dalam PSAK i109 paragraf 6.8.2.

105

Sebagai cara praktis, penyewa menerapkan paragraf 42 untuk mencatat modifikasi sewa yang disyaratkan oleh
reformasi acuan suku bunga. Cara praktis ini hanya berlaku untuk modifikasi tersebut. Untuk tujuan tersebut,
modifikasi sewa disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga jika, dan hanya jika, kedua kondisi berikut
terpenuhi:

106

16

(a)

modifikasi diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi acuan suku bunga; dan

(b)

dasar baru untuk menentukan pembayaran sewa secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya
(yaitu dasar sesaat sebelum modifikasi).

Namun, jika modifikasi sewa dilakukan sebagai tambahan dari modifikasi sewa yang disyaratkan oleh
reformasi acuan suku bunga, maka penyewa menerapkan persyaratan yang berlaku dalam Pernyataan ini untuk
mencatat seluruh modifikasi sewa yang dibuat pada saat yang sama, termasuk yang disyaratkan oleh reformasi
acuan suku bunga.
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Lampiran A
Daftar istilah
Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PSAK i116.
tanggal permulaan
(tanggal permulaan)

sewa

Tanggal ketika pesewa menyediakan aset pendasar untuk digunakan oleh penyewa.

umur ekonomik

Periode di mana aset diperkirakan untuk dapat digunakan secara ekonomik oleh satu
pengguna atau lebih atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan untuk
diperoleh dari aset oleh satu pengguna atau lebih.

tanggal efektif modifikasi

Tanggal di mana kedua pihak setuju atas suatu modifikasi sewa.

nilai wajar

Untuk tujuan penerapan persyaratan akuntansi pesewa dalam Pernyataan ini, jumlah
di mana aset dapat dipertukarkan, atau liabilitas diselesaikan, antara pihak yang
berkeinginan dan memiliki pengetahuan dalam transaksi yang wajar.

sewa pembiayaan

Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait
dengan kepemilikan aset pendasar.

pembayaran tetap

Pembayaran dari penyewa kepada pesewa atas hak untuk menggunakan aset
pendasar selama masa sewa, tidak termasuk pembayaran sewa variabel.

investasi bruto sewa

Jumlah dari:

(a)

pembayaran sewa yang akan diterima oleh pesewa dalam sewa
pembiayaan; dan

(b)

nilai residual takterjamin yang terutang pada pesewa.

tanggal insepsi sewa (tanggal
insepsi)

Tanggal yang lebih awal antara perjanjian sewa dan tanggal komitmen oleh para pihak
atas syarat dan kondisi pokok sewa.

biaya langsung awal

Biaya inkremental untuk mendapatkan sewa yang tidak akan dikeluarkan jika sewa
tidak diperoleh, kecuali biaya ini dikeluarkan oleh pesewa pabrikan atau dealer dalam
kaitannya dengan sewa pembiayaan.

suku bunga implisit dalam
sewa

Suku bunga yang mengakibatkan nilai kini: (a) pembayaran sewa dan (b) nilai
residual takterjamin sama dengan jumlah (i) nilai wajar aset pendasar dan (ii)
biaya langsung awal pesewa.

sewa

Kontrak, atau bagian dari kontrak, yang memberikan hak untuk menggunakan aset
(aset pendasar) selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

insentif sewa

Pembayaran dari pesewa kepada penyewa yang terkait dengan sewa, atau
penggantian atau pengambilalihan oleh pesewa atas biaya penyewa.

modifikasi sewa

Perubahan ruang lingkup sewa, atau imbalan sewa, yang bukan merupakan bagian
dari syarat dan kondisi sewa awal (sebagai contoh, penambahan atau penghentian hak
untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih, atau perpanjangan atau
pemendekan masa sewa kontraktual).

pembayaran sewa

Pembayaran dari penyewa kepada pesewa terkait hak untuk menggunakan aset
pendasar selama masa sewa, terdiri dari sebagai berikut:

(a)

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

(b)

pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku
bunga;

(c)

harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi
tersebut; dan

(d)

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

Untuk penyewa, pembayaran sewa juga termasuk jumlah yang diperkirakan untuk
dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residual. Pembayaran sewa
tidak termasuk pembayaran yang dialokasikan pada komponen nonsewa dari kontrak,
kecuali penyewa memilih untuk menggabungkan komponen nonsewa dengan
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komponen sewa dan mencatatnya sebagai komponen sewa tunggal.
Untuk pesewa, pembayaran sewa juga termasuk jaminan nilai residual yang diberikan
oleh penyewa kepada pesewa, pihak yang berelasi dengan penyewa atau pihak ketiga
yang tidak berelasi dengan pesewa yang secara finansial mampu melaksanakan
kewajiban berdasarkan jaminan tersebut. Pembayaran sewa tidak termasuk
pembayaran yang dialokasikan pada komponen nonsewa.
masa sewa

Periode yang tidak dapat dibatalkan di mana penyewa memiliki hak untuk
menggunakan aset pendasar, bersamaan dengan:

(a)

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

(b)

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

penyewa (lessee)

Entitas yang memperoleh hak untuk menggunakan aset pendasar selama suatu jangka
waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

suku
bunga
pinjaman
inkremental penyewa

Suku bunga yang akan dibayar oleh penyewa untuk meminjam selama masa serupa,
dan dengan jaminan yang serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset yang
memiliki nilai yang serupa dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomik yang
serupa.

pesewa (lessor)

Entitas yang memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar selama suatu jangka
waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

investasi neto sewa

Investasi bruto sewa yang didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa.

sewa operasi

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang
terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

pembayaran sewa opsional

Pembayaran dari penyewa kepada pesewa atas hak untuk menggunakan aset
pendasar selama periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang atau
menghentikan sewa yang tidak termasuk dalam masa sewa.

periode penggunaan

Total jangka waktu di mana aset digunakan untuk memenuhi kontrak dengan
pelanggan (termasuk jangka waktu tidak berurutan).

jaminan nilai residual

Jaminan yang dibuat untuk pesewa oleh pihak yang tidak berelasi dengan pesewa di
mana nilai (atau bagian dari nilai) aset pendasar pada akhir sewa paling tidak akan
sebesar jumlah yang ditetapkan.

aset hak-guna

Aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar
selama masa sewa.

sewa jangka-pendek

Sewa yang, pada tanggal permulaan, memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang.
Sewa yang mengandung opsi beli bukan merupakan sewa jangka-pendek.

subsewa

Transaksi di mana aset pendasar disewakan kembali oleh penyewa (‘pesewaantara’) kepada pihak ketiga, dan sewa (‘sewa utama’) antara pesewa utama dan
penyewa tetap berlaku.

aset pendasar

Aset yang terikat pada suatu sewa, di mana hak untuk menggunakan aset tersebut
telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa.

penghasilan keuangan yang
belum diterima

Selisih antara:
(a)

investasi bruto sewa; dan

(b)

investasi neto sewa.

nilai residual takterjamin

Bagian nilai residual aset pendasar, di mana realisasinya oleh pesewa tidak dipastikan
atau dijamin hanya oleh pihak yang berelasi dengan pesewa.

pembayaran sewa variabel

Bagian pembayaran dari penyewa kepada pesewa atas hak untuk menggunakan aset
pendasar selama masa sewa yang berbeda karena perubahan fakta atau keadaan
yang terjadi setelah tanggal permulaan, selain dari berlalunya waktu.

18

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i116

Daftar istilah yang ada dalam PSAK lain dan digunakan dalam
Pernyataan ini dengan makna yang sama
kontrak

Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban
yang dapat dipaksakan.

masa manfaat

Periode di mana aset diperkirakan dapat tersedia untuk digunakan oleh entitas;
atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan diperoleh dari aset oleh
entitas.
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Lampiran B
Pedoman penerapan
Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari PSAK i116. Lampiran ini mendeskripsikan penerapan paragraf 1–103
dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari PSAK i116.

Penerapan Portofolio
B1

Pernyataan ini menetapkan akuntansi untuk masing-masing sewa. Akan tetapi, sebagai cara praktis, entitas
dapat menerapkan Pernyataan ini untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa jika entitas secara
rasional memperkirakan bahwa dampak pada laporan keuangan dari penerapan Pernyataan ini untuk portofolio
tidak akan berbeda secara material dari penerapan Pernyataan ini untuk masing-masing sewa dalam portofolio.
Untuk akuntansi portofolio, entitas menggunakan estimasi dan asumsi yang merefleksikan ukuran dan komposisi
dari portofolio tersebut.

Kombinasi kontrak
B2

Ketika menerapkan Pernyataan ini, entitas mengombinasikan dua kontrak atau lebih yang disepakati pada atau
hampir dalam waktu yang bersamaan dengan pihak lawan yang sama (atau pihak berelasi dari pihak lawan
tersebut), dan mencatat kontrak sebagai kontrak tunggal jika satu kriteria atau lebih berikut ini terpenuhi:

(a)

kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan keseluruhan tujuan komersial yang tidak dapat
dipahami tanpa mempertimbangkan kontrak tersebut secara keseluruhan;

(b)

jumlah imbalan yang akan dibayarkan pada satu kontrak bergantung pada harga atau kinerja kontrak
lainnya; atau

(c)

hak untuk menggunakan aset pendasar yang diberikan dalam kontrak (atau beberapa hak untuk
menggunakan aset pendasar yang diberikan dalam setiap kontrak) membentuk komponen sewa
tunggal sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B32.

Pengecualian pengakuan: sewa yang aset pendasarnya bernilairendah (paragraf 5–8)
B3

Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam paragraf B7, Pernyataan ini memperkenankan penyewa untuk
menerapkan paragraf 6 untuk mencatat sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Penyewa menilai nilai
aset pendasar berdasarkan nilai aset ketika aset tersebut baru, tanpa memperhatikan umur aset yang disewakan.

B4

Penilaian apakah aset pendasar bernilai-rendah dilakukan atas dasar absolut. Sewa aset bernilai-rendah
memenuhi perlakuan akuntansi pada paragraf 6 terlepas apakah sewa tersebut material untuk penyewa.
Penilaian tidak dipengaruhi oleh ukuran, sifat, atau keadaan penyewa. Dengan demikian, penyewa yang
berbeda diperkirakan dapat mencapai kesimpulan yang sama mengenai apakah aset pendasar tertentu bernilairendah.

B5

Aset pendasar dapat bernilai-rendah hanya jika:

(a)

penyewa mendapat manfaat dari pengunaan aset pendasar secara terpisah atau bersamaan dengan
sumber daya lain yang telah tersedia untuk penyewa; dan

(b)

aset pendasar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi, atau memiliki interelasi yang tinggi,
dengan aset lain.

B6

Sewa aset pendasar tidak memenuhi kualifikasi sebagai sewa aset bernilai-rendah jika sifat aset adalah, ketika
baru, aset tersebut biasanya tidak bernilai-rendah. Sebagai contoh, sewa mobil tidak akan memenuhi sebagai
sewa aset bernilai-rendah karena mobil baru biasanya tidak akan bernilai-rendah.

B7

Jika penyewa mensubsewakan aset, atau memperkirakan akan mensubsewakan aset, maka sewa utama tidak
memenuhi kualifikasi sebagai sewa aset bernilai-rendah.

B8

Contoh aset pendasar bernilai-rendah dapat mencakup komputer tablet dan komputer personal, item furnitur
kantor yang ringkas, dan telepon.
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Mengidentifikasi sewa (paragraf 9–11)
B9

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian (lihat
paragraf B13–B20) selama suatu jangka waktu, entitas menilai apakah, selama periode penggunaan, pelanggan
memiliki dua hal berikut:

(a)

hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset
identifikasian (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B21–B23); dan

(b)

hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf
B24–B30).

B10

Jika pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian hanya untuk sebagian dari
periode kontrak, maka kontrak mengandung sewa pada bagian periode tersebut.

B11

Kontrak untuk menerima barang atau jasa dapat disepakati melalui pengaturan bersama, atau atas nama
pengaturan bersama, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i111 Pengaturan Bersama. Dalam kasus ini,
pengaturan bersama dipertimbangkan sebagai pelanggan dalam kontrak. Dengan demikian, dalam menilai
apakah kontrak mengandung sewa, entitas menilai apakah pengaturan bersama memiliki hak untuk
mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan.

B12

Entitas menilai apakah kontrak mengandung sewa untuk setiap potensi komponen sewa terpisah. Pedoman atas
komponen sewa terpisah mengacu pada paragraf B32.

Aset identifikasian
B13

Aset biasanya diidentifikasi dengan disebutkan secara eksplisit dalam kontrak. Akan tetapi, aset juga dapat
diidentifikasi dengan disebutkan secara implisit pada saat aset tersebut tersedia untuk digunakan oleh pelanggan.

Hak substitusi substantif
B14

Bahkan jika aset disebutkan, pelanggan tidak memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian jika
pemasok memiliki hak substantif untuk mensubstitusi aset selama periode penggunaan. Hak pemasok untuk
mensubstitusi aset bersifat substantif hanya jika kedua kondisi di bawah ini terpenuhi:

(a)

pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan
(sebagai contoh, pelanggan tidak dapat mencegah pemasok dari mensubstitusi aset dan aset alternatif
tersedia untuk pemasok atau dapat disediakan oleh pemasok dalam periode waktu yang rasional); dan

(b)

pemasok akan mendapat manfaat secara ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mensubstitusi
aset (yaitu manfaat ekonomik yang terkait dengan mensubstitusi aset diperkirakan melebihi biaya
yang terkait dengan mensubstitusi aset).

B15

Jika pemasok memiliki hak atau kewajiban untuk mensubstitusi aset hanya pada atau setelah tanggal tertentu
atau terjadinya peristiwa tertentu, maka hak substitusi pemasok tidak bersifat substantif karena pemasok tidak
memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan.

B16

Evaluasi entitas mengenai apakah hak substitusi pemasok bersifat substantif dilakukan berdasarkan fakta dan
keadaan pada insepsi kontrak dan mengecualikan pertimbangan atas peristiwa masa depan yang, pada insepsi
kontrak, dianggap tidak mungkin terjadi. Contoh peristiwa masa depan yang, pada insepsi kontrak, dianggap
tidak akan mungkin terjadi dan oleh karena itu, dikecualikan dari evaluasi termasuk:

(a)

perjanjian oleh pelanggan masa depan untuk membayar di atas harga pasar untuk penggunaan aset;

(b)

pengenalan teknologi baru yang secara substansial belum dikembangkan pada insepsi kontrak;

(c)

perbedaan substansial antara penggunaan aset oleh pelanggan, atau kinerja aset, dan penggunaan
atau kinerja yang dianggap mungkin pada insepsi kontrak; dan

(d)

perbedaan substansial antara harga pasar aset selama periode penggunaan, dan harga pasar yang
dianggap mungkin pada awal kontrak.

B17

Jika aset berada di tempat pelanggan atau di tempat lain, maka biaya yang terkait dengan substitusi umumnya
lebih tinggi daripada jika berada di tempat pemasok dan, oleh karena itu, lebih mungkin melebihi manfaat
terkait dengan mensubstitusi aset.

B18

Hak atau kewajiban pemasok untuk mensubstitusi aset untuk perbaikan dan pemeliharaan, jika aset tidak
beroperasi dengan baik atau jika peningkatan teknis menjadi tersedia, tidak menghalangi pelanggan dalam
memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian.
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B19

Jika pelanggan tidak dapat menentukan apakah pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka pelanggan
menganggap bahwa hak substitusi tersebut tidak bersifat substantif.

Bagian aset
B20

Bagian kapasitas dari suatu aset merupakan aset identifikasian jika secara fisik dapat dibedakan (sebagai
contoh, lantai dari suatu gedung). Kapasitas atau bagian lain dari suatu aset yang tidak dapat dibedakan secara
fisik (sebagai contoh, bagian kapasitas dari kabel fiber optik) bukan merupakan aset identifikasian, kecuali
bagian tersebut merepresentasikan secara substansial seluruh kapasitas aset sehingga memberikan pelanggan
hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset.

Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomik dari penggunaan
B21

Untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, pelanggan disyaratkan untuk memiliki hak untuk
mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan
(sebagai contoh, dengan memiliki penggunaan eksklusif aset selama periode tersebut). Pelanggan dapat
memeroleh manfaat ekonomik dari penggunaan aset secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai
cara, seperti dengan menggunakan, menguasai, atau mensubsewakan aset. Manfaat ekonomik dari penggunaan
aset mencakup output utamanya dan produk sampingan (termasuk potensi arus kas yang berasal dari item
tersebut), dan manfaat ekonomik lain dari menggunakan aset yang dapat direalisasikan dari transaksi komersial
dengan pihak ketiga.

B22

Ketika menilai hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset,
entitas mempertimbangkan manfaat ekonomik yang berasal dari penggunaan aset dalam ruang lingkup yang
telah ditentukan atas hak pelanggan untuk menggunakan aset (lihat paragraf B30). Sebagai contoh:

B23

(a)

jika kontrak membatasi penggunaan kendaraan bermotor hanya untuk satu wilayah tertentu selama
periode penggunaan, maka entitas hanya mempertimbangkan manfaat ekonomik dari penggunaan
kendaraan bermotor dalam wilayah tersebut, dan tidak lebih.

(b)

jika kontrak menetapkan bahwa pelanggan dapat mengendarai kendaraan bermotor hanya sampai
sejumlah mil tertentu selama periode penggunaan, maka entitas hanya mempertimbangkan
manfaat ekonomik dari penggunaan kendaraan bermotor tersebut untuk jarak tempuh yang
diizinkan, dan tidak lebih.

Jika kontrak mensyaratkan pelanggan untuk membayar ke pemasok atau pihak lain bagian arus kas yang
bersumber dari penggunaan aset sebagai imbalan, maka arus kas yang dibayarkan sebagai imbalan tersebut
dipertimbangkan menjadi bagian dari manfaat ekonomik yang pelanggan dapatkan dari penggunaan aset.
Sebagai contoh, jika pelanggan disyaratkan untuk membayar ke pemasok persentase penjualan dari penggunaan
ruang ritel sebagai imbalan dari penggunaan tersebut, maka persyaratan tersebut tidak membatasi pelanggan
dari memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan ruang
ritel. Hal ini disebabkan karena arus kas yang timbul dari penjualan tersebut dipertimbangkan menjadi manfaat
ekonomik yang pelanggan dapatkan dari penggunaan ruang ritel, bagian yang kemudian dibayarkan kepada
pemasok sebagai imbalan atas hak untuk menggunakan ruang tersebut.

Hak untuk mengarahkan penggunaan
B24

22

Pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan hanya
jika:

(a)

pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan
selama periode penggunaan (sebagaimana dijelaskan dalam paragraf B25– B30); atau

(b)

keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan
sebelumnya dan:

(i)

pelanggan memiliki hak untuk mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk
mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan,
tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau

(ii)

pelanggan mendesain aset (atau aspek spesifik dari aset) dengan cara menetapkan
sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode
penggunaan.
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Bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan
B25

Pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan jika, dalam
ruang lingkup hak gunanya yang ditentukan dalam kontrak, entitas dapat mengubah bagaimana dan untuk
tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan. Dalam membuat penilaian ini, entitas
mempertimbangkan hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk
tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan. Hak pengambilan keputusan relevan ketika
memengaruhi manfaat ekonomik yang diperoleh dari penggunaan. Hak pengambilan keputusan yang paling
relevan cenderung berbeda untuk kontrak yang berbeda, tergantung pada sifat aset dan syarat dan ketentuan
kontrak tersebut.

B26

Contoh hak pengambilan keputusan, bergantung pada keadaan, yang memberikan hak untuk mengubah
bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan, dalam ruang lingkup hak guna pelanggan yang telah ditentukan,
termasuk:

B27

(a)

hak untuk mengubah jenis output yang dihasilkan oleh aset (sebagai contoh, untuk memutuskan
apakah akan menggunakan kapal kontainer untuk mengangkut barang atau untuk penyimpanan, atau
untuk memutuskan bauran produk yang dijual dari ruang ritel);

(b)

hak untuk mengubah kapan output dihasilkan (sebagai contoh, untuk memutuskan kapan item mesin
atau pembangkit listrik akan digunakan);

(c)

hak untuk mengubah di mana output dihasilkan (sebagai contoh, untuk memutuskan tujuan truk atau
kapal, atau untuk memutuskan di mana item peralatan digunakan); dan

(d)

hak untuk mengubah apakah output dihasilkan, dan kuantitas output tersebut (sebagai contoh, untuk
memutuskan apakah akan memproduksi listrik dari pembangkit listrik dan berapa banyak listrik yang
dihasilkan dari pembangkit listrik tersebut).

Contoh hak pengambilan keputusan yang tidak memberikan hak untuk mengubah bagaimana dan
untuk tujuan apa aset digunakan termasuk hak yang terbatas untuk mengoperasikan atau memelihara aset. Hak
seperti itu dapat dimiliki oleh pelanggan atau pemasok. Meskipun hak seperti halnya untuk mengoperasikan
atau memelihara aset sering kali penting bagi efisiensi penggunaan aset, hak tersebut bukan merupakan hak
untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan dan sering bergantung pada keputusan
tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan. Akan tetapi, hak untuk mengoperasikan aset mungkin
memberikan pelanggan hak untuk mengarahkan penggunaan aset jika keputusan yang relevan tentang
bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditetapkan sebelumnya (lihat paragraf B24(b)(i)).
Keputusan yang ditentukan selama dan sebelum periode penggunaan

B28

Keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan dapat ditentukan sebelumnya
dengan berbagai cara. Sebagai contoh, keputusan yang relevan dapat ditentukan sebelumnya dengan mendesain
aset atau dengan pembatasan kontraktual pada penggunaan aset.

B29

Dalam menilai apakah pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset, entitas hanya
mempertimbangkan hak untuk membuat keputusan tentang penggunaan aset selama periode penggunaan,
kecuali pelanggan mendesain aset (atau aspek spesifik dari aset) sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf
B24(b)(ii). Konsekuensinya, kecuali kondisi dalam paragraf B24(b)(ii) terpenuhi, entitas tidak
mempertimbangkan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya sebelum periode penggunaan. Sebagai
contoh, jika pelanggan hanya mampu menetapkan output aset sebelum periode penggunaan, maka pelanggan
tidak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut. Kemampuan untuk menetapkan output pada
kontrak sebelum periode penggunaan, tanpa hak pengambilan keputusan lainnya yang terkait dengan
penggunaan aset, memberikan pelanggan hak yang sama seperti pelanggan yang membeli barang atau jasa.
Hak protektif

B30

Kontrak dapat meliputi syarat dan ketentuan yang didesain untuk melindungi kepentingan pemasok atas aset
atau aset lainnya, untuk melindungi personelnya, atau untuk memastikan kepatuhan pemasok terhadap hukum
atau regulasi. Berikut ini adalah contoh hak protektif. Sebagai contoh, kontrak dapat (i) menetapkan jumlah
maksimum penggunaan aset atau batas di mana dan kapan pelanggan dapat menggunakan aset, (ii) mensyaratkan
pelanggan untuk mengikuti praktik operasi tertentu, atau (iii) mensyaratkan pelanggan untuk menginformasikan
pemasok perubahan atas bagaimana aset akan digunakan. Hak protektif biasanya mendefinisikan ruang lingkup
hak pelanggan dalam menggunakan, namun tidak, secara terpisah, mencegah pelanggan dari memiliki hak
untuk mengarahkan penggunaan aset.

B31

Diagram alur di bawah ini dapat membantu entitas dalam membuat penilaian apakah kontrak merupakan,
atau mengandung, sewa.
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Apakah terdapat aset identifikasian?
Pertimbangkan paragraf B13-B20.

Tidak

Ya
Apakah pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan secara
subtansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset
sepanjang periode penggunaan?
Pertimbangkan paragraf B21-B23.

Tidak

Ya

Pelanggan

Apakah pelanggan, pemasok, atau tidak ada pihak, yang
memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan
apa aset tersebut digunakan sepanjang periode penggunaan?
Pertimbangkan paragraf B25-B30.

Pemasok

Tidak keduanya; bagaimana dan untuk
tujuan apa aset akan digunakan telah
ditetapkan sebelumnya
Apakah pelanggan memiliki hak untuk mengoperasikan aset
tersebut sepanjang periode penggunaan dan pemasok tidak
memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi? Pertimbangkan
paragraf B24(b)(i).

Ya

Tidak
Apakah pelanggan mendesain aset dengan sebelumnya
menetapkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut akan
digunakan sepanjang periode penggunaan?
Pertimbangkan paragraf B24(b)(ii).

Tidak

Ya

Kontrak mengandung
sewa

Kontrak tidak
mengandung sewa

Memisahkan komponen kontrak (paragraf 12–17)
B32

B33

24

Hak untuk menggunakan aset pendasar merupakan komponen sewa terpisah jika:

(a)

penyewa mendapat manfaat dari penggunaan aset pendasar secara terpisah atau bersamaan dengan
sumber daya lain yang tersedia untuk penyewa. Sumber daya yang tersedia adalah barang atau jasa
yang dijual atau disewakan secara terpisah (oleh pesewa atau pemasok lain) atau sumber daya yang
penyewa telah dapatkan (dari pesewa atau dari transaksi atau peristiwa lain); dan

(b)

aset pendasar tersebut tidak memiliki ketergantungan yang tinggi dengan, maupun memiliki
interelasi yang tinggi dengan, aset pendasar lainnya dalam kontrak. Sebagai contoh, fakta bahwa
penyewa dapat memutuskan untuk tidak menyewa aset pendasar tanpa memengaruhi secara
signifikan haknya untuk menggunakan aset pendasar lainnya dalam kontrak dapat mengindikasikan
bahwa aset pendasar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi dengan, maupun memiliki interelasi
yang tinggi dengan, aset pendasar lain tersebut.

Kontrak dapat meliputi jumlah terutang oleh penyewa untuk aktivitas dan biaya yang tidak mengalihkan
barang atau jasa untuk penyewa. Sebagai contoh, pesewa dapat memasukkan beban administratif dalam total
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jumlah terutang, atau biaya lain yang timbul yang terkait dengan sewa, yang tidak mengalihkan barang atau jasa
kepada penyewa. Jumlah terutang tersebut tidak menimbulkan komponen terpisah dari kontrak, namun
dipertimbangkan menjadi bagian dari imbalan total yang dialokasikan pada komponen kontrak yang
teridentifikasi secara terpisah.

Masa sewa (paragraf 18–21)
B34

Dalam menentukan masa sewa dan menilai lamanya periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, entitas
menerapkan definisi kontrak dan menentukan periode di mana kontrak dapat dipaksakan. Sewa tidak lagi
dapat dipaksakan ketika penyewa dan pesewa masing-masing memiliki hak untuk menghentikan sewa tanpa
izin dari pihak lain dengan denda yang tidak signifikan.

B35

Jika hanya penyewa yang memiliki hak untuk menghentikan sewa, maka hak tersebut dipertimbangkan
sebagai opsi untuk menghentikan sewa yang tersedia untuk penyewa pertimbangkan ketika menentukan masa
sewa. Jika hanya pesewa yang memiliki hak untuk menghentikan sewa, maka periode sewa yang tidak dapat
dibatalkan meliputi periode yang tercakup oleh opsi untuk menghentikan sewa tersebut.

B36

Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan dan meliputi periode sewa cuma-cuma yang diberikan pesewa
kepada penyewa.

B37

Pada tanggal permulaan, entitas menilai apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi untuk
memperpanjang sewa atau untuk membeli aset pendasar, atau tidak mengeksekusi opsi untuk menghentikan
sewa. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan yang menciptakan insentif ekonomik bagi
penyewa untuk mengeksekusi, atau tidak mengeksekusi, opsi tersebut, termasuk setiap perubahan yang
diperkirakan dalam fakta dan keadaan sejak tanggal permulaan hingga tanggal opsi tersebut dieksekusi. Contoh
faktor untuk dipertimbangkan termasuk, namun tidak terbatas pada:

(a)

syarat dan ketentuan kontraktual untuk periode opsional dibandingkan dengan harga pasar, seperti:

(i)

jumlah pembayaran sewa pada periode opsional;

(ii)

jumlah pembayaran sewa variabel atau pembayaran kontingensi lainnya, seperti
pembayaran yang dihasilkan dari denda pemberhentian dan jaminan nilai residual; dan

(iii)

syarat dan ketentuan setiap opsi yang dapat dieksekusi setelah periode opsional awal
(sebagai contoh, opsi beli yang dapat dieksekusi pada akhir periode perpanjangan pada
tarif yang saat ini di bawah harga pasar).

(b)

perbaikan aset sewaan yang signifikan dilakukan (atau diperkirakan akan dilakukan) selama masa
kontrak yang diperkirakan akan memiliki manfaat ekonomik signifikan bagi penyewa ketika opsi
untuk memperpanjang atau menghentikan sewa, atau untuk membeli aset pendasar, menjadi dapat
dieksekusi;

(c)

biaya terkait dengan penghentian sewa, seperti biaya negosiasi, biaya relokasi, biaya
mengidentifikasi aset pendasar lain yang cocok untuk kebutuhan penyewa, biaya
mengintegrasikan aset baru ke dalam operasi penyewa, atau penalti penghentian dan biaya serupa,
termasuk biaya terkait dengan pengembalian aset pendasar pada kondisi atau lokasi yang telah
ditetapkan secara kontraktual;

(d)

pentingnya aset pendasar tersebut untuk operasi penyewa, mempertimbangkan, sebagai contoh,
apakah aset pendasar adalah aset khusus, lokasi aset pendasar, dan ketersediaan alternatif yang cocok;
dan

(e)

persyaratan yang terkait dengan eksekusi opsi (yaitu ketika opsi dapat dieksekusi hanya jika satu
kondisi atau lebih terpenuhi), dan kemungkinan bahwa kondisi tersebut akan ada.

B38

Opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa dapat dikombinasikan dengan satu fitur kontraktual
lain atau lebih (sebagai contoh, jaminan nilai residual) sehingga penyewa menjamin pesewa pengembalian kas
minimum atau tetap yang secara substansial sama, terlepas apakah opsi tersebut dieksekusi. Dalam kasus seperti
ini, dan terlepas dari pedoman atas pembayaran tetap secara-substansi dalam paragraf B42, entitas
mengasumsikan bahwa penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi untuk memperpanjang sewa, atau tidak
mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

B39

Semakin pendek periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, semakin besar kemungkinan penyewa akan
mengeksekusi opsi untuk memperpanjang sewa atau tidak mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Ini
karena biaya yang terkait untuk mendapatkan aset pengganti mungkin secara proporsional lebih tinggi dengan
semakin pendeknya periode yang tidak dapat dibatalkan.

B40

Praktik masa lalu penyewa terkait dengan periode di mana penyewa biasanya menggunakan aset jenis tertentu
(apakah disewa atau dimiliki), dan alasan ekonomiknya untuk melakukan hal tersebut, dapat menyediakan
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informasi yang bermanfaat dalam menilai apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi, atau tidak
mengeksekusi, opsi. Sebagai contoh, jika penyewa biasanya menggunakan aset jenis tertentu untuk periode
waktu tertentu atau jika penyewa memiliki kebiasaan sering mengeksekusi opsi atas sewa aset pendasar jenis
tertentu, maka penyewa mempertimbangkan alasan ekonomik berdasarkan praktik masa lalu tersebut dalam
menilai apakah cukup pasti mengeksekusi opsi atas sewa aset tersebut.
B41

Paragraf 20 menetapkan bahwa, setelah tanggal permulaan, penyewa menilai kembali masa sewa pada saat
terjadinya kejadian signifikan atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam pengendalian
penyewa dan yang memengaruhi apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak
termasuk dalam penentuan masa sewa, atau untuk tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam
penentuan masa sewanya. Contoh kejadian signifikan atau perubahan keadaan mencakup:

(a)

perbaikan aset sewaan yang signifikan yang tidak diantisipasi pada tanggal permulaan yang
diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomik yang signifikan bagi penyewa pada saat opsi untuk
memperpanjang atau menghentikan sewa, atau membeli aset pendasar, menjadi dapat dieksekusi;

(b)

modifikasi signifikan pada, atau kustomisasi atas, aset pendasar yang tidak diantisipasi pada tanggal
permulaan;

(c)

insepsi subsewa atas aset pendasar untuk periode setelah akhir masa sewa yang telah ditentukan
sebelumnya; dan

(d)

keputusan bisnis penyewa yang secara langsung relevan untuk mengeksekusi, atau tidak
mengeksekusi, opsi (sebagai contoh, keputusan untuk memperpanjang sewa aset komplementer,
melepas aset alternatif, atau melepas unit bisnis di mana aset hak-guna digunakan).

Pembayaran sewa tetap secara-substansi (paragraf 27(a), 36(c), dan
70(a))
B42

Pembayaran sewa termasuk pembayaran sewa tetap secara-substansi. Pembayaran sewa tetap secara-substansi
adalah pembayaran yang dapat, secara bentuk, mengandung variabilitas namun, secara substansi, tidak
dapat dihindarkan. Sebagai contoh, terdapat pembayaran sewa tetap secara-substansi, jika:

(a)

pembayaran diatur sebagai pembayaran sewa variabel, namun tidak benar-benar terdapat variabilitas
dalam pembayaran tersebut. Pembayaran tersebut mengandung klausul variabel yang tidak memiliki
substansi ekonomik yang nyata. Contoh jenis pembayaran tersebut meliputi:

(i)

pembayaran yang harus dilakukan hanya jika aset terbukti mampu beroperasi selama sewa,
atau hanya atas terjadinya suatu peristiwa, yang kecil kemungkinannya tidak terjadi; atau

(ii)

pembayaran yang awalnya diatur sebagai pembayaran sewa variabel terkait penggunaan
aset pendasar namun variabilitas akan terselesaikan pada suatu waktu setelah tanggal
permulaan sehingga pembayaran tersebut menjadi tetap untuk sisa masa sewa.
Pembayaran tersebut menjadi pembayaran tetap secara-substansi ketika variabilitas
terselesaikan.

(b)

terdapat lebih dari satu set pembayaran yang dapat dilakukan penyewa, namun hanya satu dari set
pembayaran tersebut yang realistis. Dalam kasus ini, entitas mempertimbangkan set pembayaran yang
realistis tersebut sebagai pembayaran sewa.

(c)

terdapat lebih dari satu set pembayaran yang realistis yang dapat dilakukan penyewa, namun penyewa
harus melakukan setidaknya satu dari set pembayaran tersebut. Dalam kasus ini, entitas
mempertimbangkan agregat set pembayaran dengan jumlah terendah (atas dasar terdiskonto) sebagai
pembayaran sewa.

Keterlibatan penyewa dengan aset pendasar sebelum tanggal
permulaan
Biaya penyewa terkait dengan konstruksi atau desain aset pendasar
B43

Entitas dapat menegosiasikan sewa sebelum aset pendasar tersedia untuk digunakan oleh penyewa. Untuk
beberapa sewa, aset pendasar perlu dikonstruksi atau didesain ulang untuk digunakan oleh penyewa.
Tergantung pada syarat dan ketentuan kontrak, penyewa dapat disyaratkan untuk melakukan pembayaran terkait
dengan konstruksi atau desain aset.

B44

Jika penyewa dikenakan biaya terkait konstruksi atau desain aset pendasar, maka penyewa mencatat biaya
tersebut sesuai PSAK lain, seperti PSAK i216. Biaya terkait dengan konstruksi atau desain aset pendasar tidak
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termasuk pembayaran yang dilakukan oleh penyewa atas hak untuk menggunakan aset pendasar. Pembayaran
atas hak untuk menggunakan aset pendasar merupakan pembayaran sewa, tanpa memperhatikan waktu
pembayaran tersebut.

Hak legal atas aset pendasar
B45

Penyewa dapat memperoleh hak legal atas aset pendasar sebelum hak legal tersebut dialihkan kepada pesewa
dan aset disewakan kepada penyewa. Mendapatkan hak legal tidak dengan sendirinya menentukan bagaimana
transaksi tersebut dicatat.

B46

Jika penyewa mengendalikan (atau mendapatkan pengendalian atas) aset pendasar sebelum aset tersebut
dialihkan ke pesewa, maka transaksi tersebut merupakan transaksi jual dan sewa–balik yang dicatat sesuai
paragraf 98–103.

B47

Akan tetapi, jika penyewa tidak memperoleh pengendalian atas aset pendasar sebelum aset dialihkan ke
pesewa, maka transaksi tersebut bukan merupakan transaksi jual dan sewa–balik. Sebagai contoh, ini
mungkin terjadi jika pabrikan, pesewa, dan penyewa menegosiasikan transaksi untuk pembelian aset dari
pabrikan oleh pesewa, untuk kemudian disewakan kepada penyewa. Penyewa dapat memperoleh hak legal atas
aset pendasar sebelum hak legal tersebut dialihkan kepada pesewa. Dalam kasus ini, jika penyewa memperoleh
hak legal atas aset pendasar namun tidak mendapatkan pengendalian atas aset tersebut sebelum dialihkan ke
pesewa, maka transaksi tersebut tidak dicatat sebagai transaksi jual dan sewa–balik, tetapi sebagai sewa.

Pengungkapan penyewa (paragraf 59)
B48

Dalam menentukan apakah informasi tambahan tentang aktivitas sewa itu penting untuk memenuhi tujuan
pengungkapan dalam paragraf 51, penyewa mempertimbangkan:

(a)

(b)

B49

B50

apakah informasi tersebut relevan bagi pengguna laporan keuangan. Penyewa memberikan informasi
tambahan yang ditetapkan dalam paragraf 59 hanya jika informasi tersebut diperkirakan akan relevan
bagi pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, penyewa dapat membantu pengguna tersebut
untuk memahami:

(i)

fleksibilitas sewa. Sewa dapat memberikan fleksibilitas jika, sebagai contoh, penyewa
dapat mengurangi eksposurnya dengan mengeksekusi opsi penghentian atau
pembaharuan sewa dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan.

(ii)

pembatasan yang ditentukan dalam sewa. Sewa dapat menentukan pembatasan, sebagai
contoh, dengan mensyaratkan penyewa untuk menjaga rasio keuangan tertentu.

(iii)

sensitivitas informasi yang dilaporkan dalam variabel kunci. Informasi yang dilaporkan dapat
menjadi sensitif untuk, sebagai contoh, pembayaran sewa variabel masa depan.

(iv)

eksposur terhadap risiko lainnya yang timbul dari sewa.

(v)

penyimpangan dari praktik industri. Penyimpangan tersebut dapat termasuk, sebagai
contoh, syarat dan ketentuan sewa yang tidak biasa atau unik yang memengaruhi
portofolio sewa penyewa.

apakah informasi tersebut cukup jelas, baik dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
utama maupun yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyewa tidak perlu
menduplikasi informasi yang sudah disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan.

Informasi tambahan terkait pembayaran sewa variabel yang, bergantung pada keadaan, mungkin diperlukan
untuk memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 51 dapat termasuk informasi yang membantu pengguna
laporan keuangan untuk menilai, sebagai contoh:

(a)

alasan penyewa untuk menggunakan pembayaran sewa variabel dan kelaziman pembayaran tersebut;

(b)

besaran relatif pembayaran sewa variabel terhadap pembayaran tetap.

(c)

variabel kunci di mana pembayaran sewa variabel bergantung dan bagaimana pembayaran
diperkirakan akan berbeda sebagai akibat dari perubahan variabel kunci tersebut; dan

(d)

dampak operasional dan keuangan lainnya dari pembayaran sewa variabel.

Informasi tambahan terkait opsi perpanjangan atau opsi penghentian yang, bergantung pada keadaan,
mungkin diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 51 dapat termasuk informasi yang
membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai, sebagai contoh:

(a)

alasan penyewa untuk menggunakan opsi perpanjangan atau opsi penghentian dan kelaziman opsi
tersebut;
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B51

B52

(b)

besaran relatif pembayaran sewa opsional terhadap pembayaran sewa;

(c)

kelaziman mengeksekusi opsi yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa; dan

(d)

dampak operasional dan keuangan lain dari opsi tersebut.

Informasi tambahan terkait jaminan nilai residual yang, bergantung pada keadaan, mungkin diperlukan untuk
memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 51 dapat termasuk informasi yang membantu pengguna laporan
keuangan untuk menilai, sebagai contoh:

(a)

alasan penyewa memberikan jaminan nilai residual dan kelaziman jaminan tersebut;

(b)

besaran eksposur penyewa terhadap risiko nilai residual;

(c)

sifat aset pendasar di mana jaminan tersebut diberikan; dan

dampak operasional dan keuangan lain dari jaminan tersebut.
(d)
Informasi tambahan terkait transaksi jual dan sewa–balik yang, bergantung pada keadaan, mungkin diperlukan
untuk memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 51 dapat termasuk informasi yang membantu pengguna
laporan keuangan untuk menilai, sebagai contoh:
(a)

alasan penyewa untuk melakukan transaksi jual dan sewa–balik dan kelaziman transaksi tersebut.

(b)

syarat dan ketentuan kunci dari masing-masing transaksi jual dan sewa–balik;

(c)

pembayaran yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa; dan

(d)

dampak arus kas dari transaksi jual dan sewa–balik dalam periode pelaporan.

Klasifikasi sewa pesewa (paragraf 61–66)
B53

Klasifikasi sewa untuk pesewa dalam Pernyataan ini adalah berdasarkan sejauh mana sewa mengalihkan risiko
dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Risiko termasuk kemungkinan kerugian dari
kapasitas yang menganggur atau keusangan teknologi dan variasi dalam imbal hasil karena perubahan kondisi
ekonomik. Manfaat dapat direpresentasikan dari ekspektasi operasi yang menguntungkan selama umur
ekonomik aset pendasar dan keuntungan dari kenaikan nilai atau realisasi nilai residual.

B54

Kontrak sewa dapat mencakup syarat dan ketentuan untuk menyesuaikan pembayaran sewa atas perubahan
tertentu yang terjadi antara tanggal insepsi dan tanggal permulaan (seperti perubahan atas biaya perolehan
aset pendasar pesewa atau perubahan atas biaya keuangan sewa pesewa). Pada kasus tersebut, untuk tujuan
pengklasifikasian sewa, dampak dari setiap perubahan tersebut dianggap telah terjadi pada tanggal insepsi.

B55

Ketika sewa mencakup elemen tanah dan bangunan, pesewa menilai klasifikasi setiap elemen sebagai sewa
pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah sesuai paragraf 62–66 dan B53–B54. Dalam menentukan apakah
elemen tanah merupakan sewa operasi atau sewa pembiayaan, pertimbangan penting adalah bahwa tanah pada
umumnya memiliki umur ekonomik yang tidak terbatas.

B56

Ketika diperlukan dalam mengklasifikasi dan mencatat sewa tanah dan bangunan, pesewa mengalokasikan
pembayaran sewa (termasuk pembayaran di muka secara lump sum) antara elemen tanah dan bangunan secara
proporsional terhadap nilai wajar relatif kepentingan aset sewaan pada elemen tanah dan elemen bangunan sewa
pada tanggal insepsi. Jika pembayaran sewa tidak dapat dialokasikan secara andal antara kedua elemen tersebut,
maka seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, kecuali jelas bahwa kedua elemen tersebut adalah
sewa operasi, di mana seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

B57

Untuk sewa tanah dan bangunan di mana jumlah elemen tanah tidak material terhadap sewa, pesewa dapat
memperlakukan tanah dan bangunan sebagai unit tunggal untuk tujuan klasifikasi sewa dan mengklasifikasikan
sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi sesuai paragraf 62–66 dan B53–B54. Dalam kasus seperti ini,
pesewa menganggap umur ekonomik bangunan sebagai umur ekonomik seluruh aset pendasar.

Klasifikasi subsewa
B58
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Dalam mengklasifikasikan suatu subsewa, pesewa-antara mengklasifikasikan subsewa sebagai sewa
pembiayaan atau sewa operasi sebagai berikut:

(a)

jika sewa utama adalah sewa jangka-pendek di mana entitas, sebagai penyewa¸ telah mencatat sesuai
paragraf 6, maka subsewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

(b)

sebaliknya, subsewa diklasifikasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama,
daripada mengacu pada aset pendasar (sebagai contoh, item aset tetap yang terkait dengan sewa).
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Lampiran C
Tanggal efektif dan transisi
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i116 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan
bagian lain dari PSAK i116.

Tanggal efektif
C1

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2019. Penerapan lebih dini diperkenankan untuk entitas yang menerapkan PSAK i115 Pendapatan dari
Kontrak dengan Pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal Pernyataan ini. Jika entitas menerapkan
Pernyataan ini lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

C1A

Konsesi Sewa Terkait Covid-19, diterbitkan pada bulan Mei 2020, menambahkan paragraf 46A, 46B, 60A,
C20A dan C20B. Penyewa menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan, termasuk untuk laporan keuangan
yang belum diotorisasi untuk terbit pada tanggal 28 Mei 2020.

C1B

Reformasi Acuan Suku Bunga—Tahap 2, yang mengamendemen PSAK i109, PSAK i239, PSAK i107, PSAK
i104, dan PSAK i116, terbit pada bulan Agustus 2020, menambahkan paragraf 104–106 dan C20C–C20D.
Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2021. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen ini untuk periode
yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

C1C

Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021, terbit pada bulan Maret 2021 mengamendemen paragraf
46B dan menambahkan paragraf C20BA–C20BC. Penyewa menerapkan amendemen tersebut untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021. Penerapan lebih dini diperkenankan, termasuk
untuk laporan keuangan yang belum diotorisasi untuk terbit pada tanggal 31 Maret 2021.

Transisi
C2

Untuk tujuan persyaratan dalam paragraf C1–C19, tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan
tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini.

Definisi sewa
C3

C4

Sebagai cara praktis, entitas tidak disyaratkan untuk menilai kembali apakah kontrak merupakan, atau
mengandung, sewa pada tanggal penerapan awal. Sebaliknya, entitas diperkenankan untuk:

(a)

menerapkan Pernyataan ini untuk kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa sesuai
PSAK i217 Sewa dan ISAK i104 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa.
Entitas menerapkan persyaratan transisi dalam paragraf C5–C18 untuk sewa tersebut.

(b)

tidak menerapkan Pernyataan ini untuk kontrak yang sebelumnya tidak diidentifikasi mengandung
sewa sesuai PSAK i217 dan ISAK i104.

Jika entitas memilih cara praktis dalam paragraf C3, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan
menerapkan cara praktis untuk seluruh kontraknya. Akibatnya, entitas menerapkan persyaratan dalam
paragraf 9–11 hanya untuk kontrak yang disepakati (atau yang diubah) pada atau setelah tanggal penerapan
awal.

Penyewa
C5

C6

Penyewa menerapkan Pernyataan ini untuk sewanya:

(a)

secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sebelumnya yang disajikan sesuai PSAK i208
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; atau

(b)

secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan Penyataan ini diakui pada tanggal
penerapan awal sesuai dengan paragraf C7–C13.

Penyewa menerapkan pilihan yang dideskripsikan dalam paragraf C5 secara konsisten untuk seluruh sewanya
ketika bertindak sebagai penyewa.
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C7

Jika penyewa memilih untuk menerapkan Pernyataan ini sesuai dengan paragraf C5(b), maka penyewa tidak
menyajikan kembali informasi komparatif. Sebaliknya, penyewa mengakui dampak kumulatif awal penerapan
Pernyataan ini sebagai penyesuaian pada saldo laba awal (atau komponen ekuitas lain, yang sesuai) pada
tanggal penerapan awal.

Sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi
C8

Jika penyewa memilih untuk menerapkan Pernyataan ini sesuai dengan paragraf C5(b), maka penyewa:

(a)

mengakui liabilitas sewa pada tanggal penerapan awal untuk sewa yang sebelumnya
diklasifikasikan sebagai sewa operasi sesuai PSAK i217. Penyewa mengukur liabilitas sewa tersebut
pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga
pinjaman inkremental penyewa pada tanggal penerapan awal.

(b)

mengakui aset hak-guna pada tanggal penerapan awal untuk sewa yang sebelumnya
diklasifikasikan sebagai sewa operasi sesuai PSAK i217. Penyewa memilih, atas dasar sewa-persewa, untuk mengukur aset hak-guna tersebut pada:

(c)
C9

C10

jumlah tercatatnya seolah-olah Pernyataan ini telah diterapkan sejak tanggal
permulaan, namun didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman
inkremental penyewa pada tanggal penerapan awal; atau

(ii)

jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa
dibayar di muka atau terutang terkait sewa tersebut, yang diakui dalam laporan posisi
keuangan sesaat sebelum tanggal penerapan awal.

menerapkan PSAK i236 Penurunan Nilai Aset untuk aset hak-guna pada tanggal penerapan awal,
kecuali penyewa menerapkan cara praktis dalam paragraf C10(b).

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf C8, untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa
operasi sesuai PSAK i217, penyewa:

(a)

tidak disyaratkan untuk membuat penyesuaian transisi untuk sewa yang aset pendasarnya bernilairendah (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf B3–B8) yang akan dicatat sesuai paragraf 6.
Penyewa mencatat sewa tersebut sesuai Pernyataan ini sejak tanggal penerapan awal.

(b)

tidak disyaratkan untuk membuat penyesuaian transisi untuk sewa yang sebelumnya dicatat sebagai
properti investasi yang menggunakan model nilai wajar sesuai PSAK i240 Properti Investasi.
Penyewa mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa yang timbul dari sewa tersebut sesuai PSAK i240
dan Pernyataan ini sejak tanggal penerapan awal.

(c)

mengukur aset hak-guna pada nilai wajar pada tanggal penerapan awal untuk sewa yang
sebelumnya dicatat sebagai sewa operasi sesuai PSAK i217 dan yang akan dicatat sebagai properti
investasi menggunakan model nilai wajar pada PSAK i240 sejak tanggal penerapan awal. Penyewa
mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa yang timbul dari sewa tersebut sesuai PSAK i240 dan
Pernyataan ini sejak tanggal penerapan awal.

Penyewa dapat menggunakan satu cara praktis atau lebih sebagai berikut ketika menerapkan Pernyataan ini
secara restropektif sesuai dengan paragraf C5(b) untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa
operasi sesuai PSAK i217. Penyewa diperkenankan untuk menerapkan cara praktis ini atas dasar sewa-persewa:
penyewa dapat menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik
yang cukup serupa (seperti sewa dengan sisa masa sewa yang serupa untuk kelas aset pendasar yang
serupa dalam lingkungan ekonomik yang serupa).

(b)

penyewa dapat mengandalkan penilaiannya apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK i237
Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi sesaat sebelum tanggal penerapan awal sebagai
alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai. Jika penyewa memilih cara praktis ini, maka
penyewa menyesuaikan aset hak-guna pada tanggal penerapan awal sebesar jumlah provisi sewa yang
bersifat memberatkan yang diakui dalam laporan posisi keuangan sesaat sebelum tanggal penerapan
awal.

(c)

penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf C8 untuk sewa yang
masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal. Dalam kasus ini, penyewa:

Efektif Per 1 Januari
2020

(a)

IFRS 16

30

(i)

(i)

mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka-pendek
sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 6; dan

(ii)

memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa
jangka-pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.
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(d)

penyewa dapat mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal
penerapan awal.

(e)

penyewa dapat menggunakan tinjauan ke belakang (hindsight), seperti dalam menentukan masa sewa
jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan
C11

Jika penyewa memilih untuk menerapkan Pernyataan ini sesuai dengan paragraf C5(b), untuk sewa yang
diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan sesuai PSAK i217, maka jumlah tercatat aset hak-guna dan liabilitas
sewa pada tanggal penerapan awal adalah jumlah tercatat aset sewaan dan liabilitas sewa sesaat sebelum
tanggal tersebut yang diukur sesuai PSAK i217. Untuk sewa tersebut, penyewa mencatat aset hak-guna dan
liabilitas sewa sesuai Pernyataan ini sejak tanggal penerapan awal.

Pengungkapan
C12

C13

Jika penyewa memilih untuk menerapkan Pernyataan ini sesuai dengan paragraf C5(b), maka penyewa
mengungkapkan informasi tentang penerapan awal yang disyaratkan dalam PSAK i208 paragraf 28, kecuali
untuk informasi yang ditetapkan dalam PSAK i208 paragraf 28(f ). Alih-alih informasi yang ditetapkan dalam
PSAK i208 paragraf 28(f ), penyewa mengungkapkan:

(a)

rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa
yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal penerapan awal; dan

(b)

penjelasan atas selisih antara:
(i)

komitmen sewa operasi yang diungkapkan sesuai PSAK i217 pada akhir periode pelaporan
tahunan t e r d e k a t sebelum tanggal penerapan awal, yang didiskontokan dengan
menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal sebagaimana
dideskripsikan dalam paragraf C8(a); dan

(ii)

liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal penerapan awal.

Jika penyewa menggunakan satu cara praktis tertentu atau lebih dalam paragraf C10, maka fakta tersebut
diungkapkan.

Pesewa
C14

Kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf C15, pesewa tidak disyaratkan membuat penyesuaian
transisi untuk sewa ketika bertindak sebagai pesewa dan mencatat sewa tersebut sesuai Pernyataan ini sejak
tanggal penerapan awal.

C15

Pesewa-antara:

(a)

menilai kembali subsewa yang diklasifikasikan sebagai sewa operasi sesuai PSAK i217 dan yang
masih berjalan pada tanggal penerapan awal, untuk menentukan apakah setiap subsewa diklasifikasikan
sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan sesuai Pernyataan ini. Pesewa-antara melakukan penilaian
ini pada tanggal penerapan awal berdasarkan sisa syarat dan kondisi kontraktual sewa utama dan
subsewa pada tanggal tersebut.

(b)

untuk subsewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi sesuai PSAK i217 tetapi
menjadi sewa pembiayaan dengan menerapkan Pernyataan ini, mencatat subsewa tersebut sebagai
sewa pembiayaan baru yang disepakati pada tanggal penerapan awal.

Transaksi jual dan sewa–balik sebelum tanggal penerapan awal
C16

Entitas tidak menilai kembali transaksi jual dan sewa–balik yang disepakati sebelum tanggal penerapan awal
untuk menentukan apakah pengalihan aset pendasar memenuhi persyaratan dalam PSAK i115 untuk dicatat
sebagai penjualan.

C17

Jika transaksi jual dan sewa–balik dicatat sebagai penjualan dan sewa pembiayaan sesuai PSAK i217, maka
penjual-penyewa:

(a)

mencatat sewa–balik dengan cara yang sama seperti mencatat sewa pembiayaan lainnya yang ada
pada tanggal penerapan awal; dan

(b)

lanjut mengamortisasi setiap keuntungan penjualan selama masa sewa.
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C18

Jika transaksi jual dan sewa–balik dicatat sebagai penjualan dan sewa operasi sesuai PSAK i217, maka
penjual-penyewa:

(a)

mencatat sewa–balik dengan cara yang sama seperti mencatat sewa operasi lainnya yang ada pada
tanggal penerapan awal; dan

(b)

menyesuaikan aset hak-guna sewa–balik untuk setiap keuntungan atau kerugian tangguhan yang terkait
dengan persyaratan luaran pasar yang diakui dalam laporan posisi keuangan sesaat sebelum tanggal
penerapan awal.

Jumlah yang sebelumnya diakui dalam kombinasi bisnis
C19

Jika penyewa sebelumnya mengakui aset atau liabilitas sesuai PSAK i103 Kombinasi Bisnis terkait dengan
persyaratan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari sewa operasi yang diperoleh sebagai bagian
dari kombinasi bisnis, maka penyewa menghentikan pengakuan aset atau liabilitas tersebut dan menyesuaikan
jumlah tercatat aset hak-guna sebesar jumlah yang sesuai pada tanggal penerapan awal.

Referensi pada PSAK i109
C20

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini namun belum menerapkan PSAK i109 Instrumen Keuangan, maka setiap
referensi terhadap PSAK i109 dalam Pernyataan ini mengacu pada PSAK i239 Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran.

Konsesi sewa terkait covid-19 untuk penyewa
C20A

Penyewa menerapkan Konsesi Sewa Terkait Covid-19 (lihat paragraf C1A) secara retrospektif, dengan
mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amendemen sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal
(atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) pada awal periode pelaporan tahunan di mana penyewa pertama
kali menerapkan amendemen ini.

C20B

Dalam periode pelaporan di mana penyewa pertama kali menerapkan Konsesi Sewa Terkait Covid-19,
penyewa tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PSAK i208 paragraf 28(f).

C20BA Penyewa menerapkan Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021 (lihat paragraf C1C) secara
retrospektif, dengan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amendemen sebagai penyesuaian
terhadap saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) pada awal periode tahun buku di mana
penyewa pertama kali menerapkan amendemen ini.
C20BB Dalam periode pelaporan di mana penyewa pertama kali menerapkan Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah
30 Juni 2021, penyewa tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PSAK i208
paragraf 28(f).
C20BC Dengan menerapkan paragraf 2 dari Pernyataan ini, penyewa menerapkan cara praktis dalam paragraf 46A
secara konsisten untuk kontrak yang memenuhi syarat dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa,
terlepas apakah kontrak tersebut memenuhi syarat cara praktis sebagai akibat dari penyewa menerapkan
Konsesi Sewa Terkait Covid-19 (lihat paragraf C1A) atau Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021
(lihat paragraf C1C).

Reformasi Acuan Suku Bunga—Tahap 2
C20C

Entitas menerapkan amendemen ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208, kecuali sebagaimana diatur
dalam paragraf C20D.

C20D

Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan
amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya jika, dan hanya jika, hal tersebut
mungkin tanpa peninjauan ke belakang (hindsight). Jika entitas tidak menyajikan kembali periode sebelumnya,
maka entitas mengakui setiap selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan jumlah tercatat pada awal periode
pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo laba awal (atau
komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan
awal amendemen ini.

32
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Pencabutan PSAK dan ISAK
C21

Pernyataan ini menggantikan Pernyataan dan Interpretasi sebagai berikut:

(a)

PSAK i217 Sewa

(b)

ISAK i104 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa;

(c)

ISAK i215 Sewa Operasi–Insentif

(d)

ISAK i227 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i201 Penyajian Laporan Keuangan (PSAK i201) terdiri dari paragraf 1–140.
Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama. PSAK i201 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan
Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan
eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i201
Penyajian Laporan Keuangan
Tujuan
1

Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial
statements) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya maupun
dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan secara keseluruhan untuk penyajian
laporan keuangan, panduan struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Ruang lingkup
2
3
4

5

6

Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan
umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAK-I).
SAK-I mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa lain.
Pernyataan ini tidak diterapkan pada struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai
dengan PSAK i234 Pelaporan Keuangan Interim. Akan tetapi, paragraph 15–35 diterapkan pada laporan
keuangan interim tersebut. Pernyataan ini diterapkan bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan
laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian dan entitas yang
menyajikan laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK i227 Laporan Keuangan Tersendiri.
Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas
bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan
Pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk pos tertentu
yang terdapat dalam laporan keuangan dan untuk laporan keuangan itu sendiri.
Serupa dengan hal tersebut, entitas yang tidak memiliki ekuitas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i232
Instrumen Keuangan: Penyajian (contohnya beberapa reksa dana) dan entitas yang modalnya bukan ekuitas
(contohnya koperasi) mungkin perlu menyesuaikan penyajian laporan keuangan kepentingan anggota atau
pemegang unit.

Definisi
7

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Laporan keuangan bertujuan umum (disebut sebagai ‘laporan keuangan’) adalah laporan keuangan yang
diintensikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan
keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut.
Tidak praktis Penerapan suatu persyaratan adalah tidak praktis jika entitas tidak dapat
menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional.
Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAK-I) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (the International Accounting Standards Board
- IASB) yang terdiri dari:

(a)
(b)
(c)
(d)

Standar Akuntansi Keuangan Internasional (PSAK i1xx);
Standar Akuntansi Internasional (PSAK i2xx);
Interpretasi IFRIC (ISAK i1xx); dan
Interpretasi SIC1 (ISAK i2xx).

Material:
Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji, atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan
cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum
atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu.

1

4

Definisi SAK-I diubah setelah perubahan nama diajukan oleh Konstitusi revisian dari IFRS Foundation pada tahun 2010.

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i201
Materialitas bergantung pada sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi,
baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan
keuangannya secara keseluruhan.
Informasi dikaburkan jika dikomunikasikan dengan cara yang akan memiliki dampak yang serupa bagi
pengguna utama laporan keuangan dengan menghilangkan atau salah menyajikan informasi tersebut. Berikut
ini adalah contoh keadaan yang dapat mengakibatkan informasi material dikaburkan:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

informasi mengenai item, transaksi atau peristiwa lain yang material diungkapkan dalam laporan
keuangan tetapi bahasa yang digunakan samar atau tidak jelas;
informasi mengenai item, transaksi atau peristiwa lain yang material tersebar di seluruh laporan
keuangan;
item, transaksi atau peristiwa lain yang tidak serupa secara tidak tepat diagregasikan;
item, transaksi atau peristiwa lain yang serupa secara tidak tepat tidak diagregasikan; dan
keterpahaman laporan keuangan berkurang sebagai akibat dari informasi material tertutupi oleh
informasi tidak material sehingga pengguna utama tidak dapat menentukan informasi mana yang
material.

Penilaian apakah informasi diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna
utama laporan keuangan bertujuan umum entitas pelapor tertentu, mensyaratkan entitas untuk
mempertimbangkan karakteristik dari pengguna laporan tersebut dan juga mempertimbangkan keadaan entitas
itu sendiri.
Banyak investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya tidak dapat
mensyaratkan entitas pelapor untuk memberikan informasi secara langsung kepada mereka dan harus
bergantung pada laporan keuangan bertujuan umum untuk banyak informasi keuangan yang mereka butuhkan.
Akibatnya, mereka adalah pengguna utama kepada siapa laporan keuangan bertujuan umum ditujukan.
Laporan keuangan disusun untuk pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai atas aktivitas bisnis
dan ekonomik dan yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Kadang-kadang, bahkan
pengguna yang terinformasi dan tekun mungkin perlu mencari bantuan penasehat untuk memahami informasi
tentang fenomena ekonomik yang kompleks.
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi
keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan
laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan item
yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai item yang tidak memenuhi
syarat pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.
Penghasilan komprehensif lain berisi item penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi)
yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK-I.
Komponen penghasilan komprehensif lain mencakup:

(a)
(b)
(c)
(d)

perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK i216 Aset Tetap dan PSAK i238 Aset Takberwujud);
pengukuran kembali program imbalan pasti (lihat PSAK i219 Imbalan Pekerja);
keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar
negeri (lihat PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing);
keuntungan dan kerugian dari investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK i109 Instrumen Keuangan paragraf
5.7.5;

(da)

keuntungan dan kerugian dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain sesuai dengan PSAK i109 paragraf 4.1.2A.

(e)

bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai atas
arus kas serta keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai yang melindung nilai investasi dalam
instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan
PSAK i109 paragraf 5.7.5 (lihat PSAK i109 Bab 6);
untuk liabilitas tertentu yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, jumlah perubahan nilai
wajar yang dapat diatribusikan ke perubahan risiko kredit liabilitas (lihat PSAK i109 paragraf
5.7.7);
perubahan nilai atas nilai waktu dari opsi ketika memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari
kontrak opsi dan menetapkan hanya perubahan nilai intrinsik sebagai instrumen lindung nilai (lihat
PSAK i109 Bab 6); dan

(f)
(g)
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(h)

perubahan nilai elemen forward pada kontrak forward ketika memisahkan elemen forward dengan
elemen spot pada kontrak forward dan menetapkan hanya perubahan elemen spot sebagai instrumen
lindung nilai, dan perubahan nilai basis spread valuta asing dari instrumen keuangan ketika
mengeluarkannya dari penetapan instrumen keuangan tersebut sebagai instrumen lindung nilai
(lihat PSAK i109 Bab 6).

Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.
Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen penghasilan
komprehensif lain.
Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang
sebelumnya diiakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode
sebelumnya.
Total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari
transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam
kapasitasnya sebagai pemilik.
Total penghasilan komprehensif terdiri dari seluruh komponen “laba rugi” dan “penghasilan komprehensif
lain”.
8

Walaupun Pernyataan ini menggunakan istilah “penghasilan komprehensif lain”, “laba rugi”, dan “total
penghasilan komprehensif”, entitas dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan total jumlah tersebut
sepanjang maksudnya jelas. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan istilah “penghasilan neto” untuk
mendeskripsikan laba rugi.

8A

Istilah di bawah ini dideskripsikan dalam PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian dan digunakan
dalam Pernyataan ini dengan pengertian yang diatur dalam PSAK i232:

(a)

(b)

instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual (puttable financial instrument) yang
diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas (dideskripsikan dalam PSAK i232 paragraf 16A dan
16B);
instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain
bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen
ekuitas (dideskripsikan dalam PSAK i232 paragraf 16C–16D).

Laporan keuangan
Tujuan laporan keuangan
9

Laporan keuangan adalah suatu representasi terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu
entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja
keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam
pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pewalikelolaan oleh manajemen
atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut,
laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

aset;
liabilitas;
ekuitas;
penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu
pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu
dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.

6
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Laporan keuangan lengkap
10

Laporan keuangan lengkap terdiri dari:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

laporan posisi keuangan pada akhir periode;
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
laporan perubahan ekuitas selama periode;
laporan arus kas selama periode;
catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi
penjelasan lain;

(ea)

informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan
dalam paragraf 38 dan 38A; dan

(f)

laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan
suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara
retrospektif atas item dalam laporan keuangannya, atau ketika entitas mereklasifikasi item
dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Entitas dapat menggunakan judul laporan selain dari yang digunakan dalam Pernyataan ini. Sebagai
contoh, entitas dapat menggunakan judul “laporan penghasilan komprehensif” daripada “laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain”.
10A

Entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal untuk laba rugi dan penghasilan komprehensif lain,
dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Bagian tersebut
disajikan bersama, dengan bagian laba rugi disajikan terlebih dahulu diikuti secara langsung dengan
bagian penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menyajikan bagian laba rugi dalam suatu laporan
laba rugi tersendiri. Jika demikian, laporan laba rugi tersendiri tersebut akan langsung mendahului
laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif, yang dimulai dengan laba atau rugi.

11

Entitas menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang
sama.

12

[Dihapus]

13

Banyak entitas menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen yang
mendeskripsikan dan menjelaskan fitur utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas, dan kondisi
ketidakpastian utama yang dihadapinya. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai:

(a)

(b)
(c)
14

faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan
tempat entitas beroperasi, tanggapan entitas terhadap perubahan tersebut dan dampaknya, dan
kebijakan investasi entitas untuk memelihara serta meningkatkan kinerja keuangan, termasuk
kebijakan dividennya;
sumber pendanaan entitas dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas; dan
sumber daya entitas yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK-I.

Banyak entitas juga menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan
laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika
karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang penting. Laporan yang disajikan di
luar laporan keuangan tersebut adalah diluar dari ruang lingkup SAK-I.

Karakteristik umum
Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK-I
15

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.
Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan
kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang
diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual). Penerapan SAK-I,
dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan
keuangan secara wajar.

16

Entitas yang laporan keuangannya patuh terhadap SAK-I membuat pernyataan secara eksplisit dan
tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK-I dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak
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mendeskripsikan bahwa laporan keuangan patuh terhadap SAK-I kecuali laporan keuangan tersebut
patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK-I.
17

Dalam hampir seluruh keadaan, entitas mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi
SAK-I terkait. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk:

(a)

(b)
(c)

memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. PSAK i208 mengatur hirarki pedoman otoritatif
yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat SAK-I yang secara spesifik
mengatur suatu item.
menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, dengan cara menyediakan informasi yang
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan d a p a t dipahami.
menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan dengan persyaratan spesifik dalam SAK-I
tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa
lain dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

18

Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan
kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan
atau materi penjelasan.

19

Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan
terhadap suatu persyaratan dalam SAK-I akan memberikan pemahaman yang salah yang akan
bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual, maka
entitas menyimpang dari persyaratan tersebut dengan cara yang diatur dalam paragraf 20 jika
kerangka peraturan yang relevan mensyaratkan, atau tidak melarang, penyimpangan tersebut.

20

Jika entitas menyimpang dari suatu persyaratan dalam SAK-I sesuai dengan paragraf 19, maka entitas
mengungkapkan:

(a)
(b)
(c)

(d)

bahwa manajemen telah menyimpulkan bahwa laporan keuangannya menyajikan secara
wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas;
bahwa entitas telah mematuhi SAK-I yang dapat diterapkan, kecuali bahwa entitas telah
menyimpang dari persyaratan tertentu untuk mencapai penyajian wajar;
judul SAK-I yang entitas menyimpang darinya, sifat penyimpangan, termasuk perlakuan
yang seharusnya disyaratkan oleh SAK-I tersebut, alasan mengapa perlakuan tersebut akan
sangat memberikan pemahaman yang salah dalam keadaan yang akan bertentangan dengan
tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Konseptual, dan perlakuan yang
diadopsi; dan
untuk setiap periode sajian, dampak keuangan penyimpangan tersebut dalam setiap item
laporan keuangan yang seharusnya dilaporkan dengan mematuhi persyaratan tersebut.

21

Jika entitas telah menyimpang dari suatu persyaratan dalam SAK-I pada periode sebelumnya, dan
penyimpangan tersebut memengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan periode berjalan,
maka entitas membuat pengungkapan seperti yang diatur dalam paragraf 20(c) dan (d).

22

Paragraf 21 berlaku, sebagai contoh, ketika pada periode sebelumnya entitas menyimpang dari suatu
persyaratan dalam SAK-I untuk pengukuran aset atau liabilitas dan penyimpangan tersebut memengaruhi
pengukuran perubahan dalam aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan periode berjalan.

23

Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan
terhadap suatu persyaratan dalam suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang
bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual, tetapi
kerangka peraturan yang relevan melarang penyimpangan dari persyaratan tersebut, maka entitas
semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan mengungkapkan:

(a)

(b)
24

8

judul PSAK terkait, sifat persyaratan, dan alasan mengapa manajemen menyimpulkan bahwa
kepatuhan terhadap persyaratan dimaksud akan memberikan pemahaman yang salah yang
bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Konseptual; dan
untuk setiap periode yang disajikan, penyesuaian terhadap setiap item dalam laporan
keuangan yang dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian yang wajar.

Untuk tujuan penerapan paragraf 19-23, suatu item informasi akan bertentangan dengan tujuan laporan
keuangan ketika informasi tersebut tidak merepresentasikan secara tepat transaksi, peristiwa lain, dan kondisi
lain baik yang dimaksudkan untuk disajikan atau sewajarnya diperkirakan untuk disajikan dan,
konsekuensinya, informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomik dari pengguna laporan keuangan.
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Ketika menilai apakah kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari suatu P SAK akan memberikan
pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka
Konseptual, manajemen mempertimbangkan:

(a)
(b)

a l a s a n tujuan laporan keuangan tidak tercapai dalam keadaan tertentu tersebut; dan
bagaimana keadaan entitas berbeda dari keadaan entitas lain yang mematuhi persyaratan. Jika
entitas lain dengan keadaan yang serupa mematuhi persyaratan tersebut, maka terdapat praduga
yang dapat dibantah (rebuttable presumption) bahwa kepatuhan entitas terhadap persyaratan
tersebut tidak akan memberikan pemahaman yang salah yang akan bertentangan dengan tujuan
laporan keuangan yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.

Kelangsungan usaha
25

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk
mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan kelangsungan
usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan,
atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari
dalam membuat penilaiannya mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan
peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas
untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut.
Jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan kelangsungan usaha, maka entitas
mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas dengan kelangsungan
usaha.

26

Dalam menilai apakah asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan seluruh
informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit, namun tidak terbatas pada dua belas bulan sejak
akhir periode pelaporan. Tingkat pertimbangan bergantung pada fakta dari setiap kasus. Ketika selama ini
entitas memiliki operasi yang menguntungkan dan memiliki akses ke sumber daya keuangan, maka entitas
dapat mengambil kesimpulan bahwa akuntansi dengan dasar kelangsungan usaha adalah tepat tanpa melalui
analisis rinci. Dalam kasus lain, manajemen mungkin perlu untuk mempertimbangkan rentang faktor yang
luas terkait profitabilitas masa kini maupun yang diperkirakan, jadwal pembayaran utang, dan sumber
potensial pembiayaan pengganti sebelum entitas dapat menyimpulkan bahwa dasar kelangsungan usaha adalah
tepat.

Dasar akrual
27

Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

28

Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui item sebagai aset, liabilitas, ekuitas,
penghasilan, dan beban (elemen laporan keuangan) ketika item tersebut memenuhi definisi dan kriteria
pengakuan untuk elemen tersebut dalam Kerangka Konseptual.

Materialitas dan agregasi
29

Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas item serupa yang material. Entitas menyajikan secara
tersendiri item yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali item tersebut tidak material.

30

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah besar transaksi atau peristiwa lain yang
diagregasikan ke dalam kelas sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses agregasi dan
pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan, yang membentuk pos
dalam laporan keuangan. Jika suatu pos secara individual tidak material, maka pos tersebut diagregasikan
dengan item lain di dalam laporan keuangan atau di dalam catatan atas laporan keuangan. Item yang tidak cukup
material untuk disajikan tersendiri dalam laporan keuangan mungkin cukup material untuk disajikan tersendiri
dalam catatan atas laporan keuangan.

30A

Ketika menerapkan Pernyataan ini dan SAK-I, entitas menentukan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta
dan keadaan yang terkait, bagaimana entitas mengagregasikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk
catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak mengurangi keterpahaman atas laporan keuangan dengan
mengaburkan informasi material dengan informasi tidak material atau dengan mengagregasikan item material
yang memiliki sifat atau fungsi berbeda.

© Ikatan Akuntan Indonesia

9

PSAK i201
31

SAK-I menentukan informasi yang disyaratkan untuk dicakup dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas
laporan keuangan. Entitas tidak perlu menyediakan pengungkapan yang spesifik yang disyaratkan oleh suatu
PSAK jika informasi yang dihasilkan dari pengungkapan tersebut tidak material. Hal ini juga berlaku meskipun
PSAK tersebut mencakup daftar persyaratan spesifik atau mendeskripsikannya sebagai persyaratan
minimum. Entitas juga mempertimbangkan untuk memberikan pengungkapan tambahan jika pemenuhan atas
persyaratan spesifik dari suatu PSAK tidak cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan dalam
memahami dampak dari transaksi tertentu, peristiwa lain dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan
kinerja keuangan entitas.

Saling hapus
32

Entitas tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali
disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK.

33

Entitas melaporkan secara tersendiri aset dan liabilitas, serta penghasilan dan beban. Saling hapus dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan
pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa lain, atau kondisi lain yang telah
terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan
substansi transaksi atau peristiwa lain. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian
(sebagai contoh, penyisihan keusangan atas persediaaan dan penyisihan piutang tak tertagih) bukan merupakan
saling hapus.

34

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan mensyaratkan entitas untuk mengukur pendapatan
dari kontrak dengan pelanggan pada jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas sebagai pertukaran
atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan. Sebagai contoh, jumlah pendapatan yang diakui
mencerminkan diskon dagang dan rabat volume yang diperkenankan oleh entitas. Dalam aktivitas normal,
entitas melakukan transaksi lain yang tidak menghasilkan pendapatan tetapi insidental terhadap aktivitas
penghasil pendapatan utama. Entitas menyajikan hasil dari transaksi tersebut dengan mengurangkan setiap
penghasilan dengan beban terkait yang timbul dari transaksi yang sama sepanjang penyajian tersebut
mencerminkan substansi dari transaksi atau peristiwa lain tersebut. Sebagai contoh:

(a)

(b)

35

entitas menyajikan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar, termasuk investasi
dan aset operasional, sebesar jumlah imbalan dari pelepasan dikurangi jumlah tercatat aset dan
beban penjualan terkait;
entitas dapat mengurangkan pengeluaran yang terkait dengan provisi yang diakui sesuai dengan
PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi dan diganti berdasarkan perjanjian
kontraktual dengan pihak ketiga (sebagai contoh, perjanjian garansi dari pemasok) dengan
penggantian yang diterima.

Sebagai tambahan, entitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi
yang serupa secara neto, sebagai contoh, keuntungan dan kerugian dari transaksi valuta asing atau keuntungan
dan kerugian yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Akan tetapi, entitas
menyajikan keuntungan dan kerugian tersebut secara tersendiri jika keuntungan atau kerugian tersebut
material.

Frekuensi pelaporan
36

Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara
tahunan. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan
untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai
tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas mengungkapkan:

(a)
(b)
37

10

alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan
fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara
keseluruhan.

Umumnya, entitas secara konsisten menyusun laporan keuangan untuk periode satu tahun. Akan tetapi, untuk
alasan praktis, beberapa entitas lebih memilih untuk melaporkan, sebagai contoh, untuk periode 52 minggu.
Pernyataan ini tidak menghalangi praktik tersebut.

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i201
Informasi komparatif
Informasi komparatif minimum
38

Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh
jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan
lain oleh SAK-I. Entitas menyajikan informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif jika
relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

38A

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

38B

Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode terdekat
sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Sebagai contoh, entitas mengungkapkan dalam periode
berjalan rincian tentang sengketa legal, yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada akhir periode
terdekat sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian. Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh
manfaat atas pengungkapan informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan terdekat
sebelumnya dan dari pengungkapan informasi mengenai langkah yang telah dilakukan selama periode untuk
mengatasi ketidakpastian tersebut.

Informasi komparatif tambahan
38C

Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum
yang disyaratkan SAK-I, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK-I. Informasi komparatif
dapat terdiri atas satu atau lebih laporan yang dirujuk pada paragraf 10, tetapi tidak harus terdiri dari laporan
keuangan lengkap. Ketika kasus ini terjadi, entitas menyajikan informasi catatan atas laporan keuangan
yang terkait untuk laporan tambahan tersebut.

38D

Sebagai contoh, entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketiga (sehingga
menyajikan laporan periode berjalan, periode terdekat sebelumnya, dan satu periode komparatif tambahan).
Akan tetapi, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan ketiga, laporan arus kas ketiga
atau laporan perubahan ekuitas ketiga (yaitu laporan keuangan komparatif tambahan). Entitas disyaratkan untuk
menyajikan, dalam catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan
atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tersebut.

39 – 40 [Dihapus]

Perubahan dalam kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif, atau
reklasifikasi
40A

Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada awal periode terdekat sebelumnya sebagai
tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan dalam paragraf 38A jika:

(a)

(b)

40B

Dalam keadaan yang dideskripsikan dalam paragraf 40A, entitas menyajikan tiga laporan posisi keuangan
pada:

(a)
(b)
(c)
40C

entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali
retrospektif atas item dalam laporan keuangan atau m e reklasifikasi item dalam laporan
keuangan; dan
penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi memiliki dampak
material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat
sebelumnya.

akhir periode berjalan;
akhir periode terdekat sebelumnya; dan
awal periode terdekat sebelumnya.

Ketika entitas disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan tambahan sesuai paragraf 40A, entitas
harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan paragraf 41–44 dan PSAK i208. Akan tetapi, entitas tidak
perlu menyajikan catatan yang terkait dengan laporan posisi keuangan awal (opening statement of financial
position) pada awal periode terdekat sebelumnya.
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40D

Tanggal laporan posisi keuangan awal adalah tanggal awal periode terdekat sebelumnya terlepas apakah
laporan keuangan entitas menyajikan informasi komparatif untuk periode yang lebih d i n i (sebagaimana
diizinkan dalam paragraf 38C).

41

Jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian item dalam laporan keuangannya, maka
entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan.
Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan (termasuk pada awal
periode terdekat sebelumnya):

(a)
(b)
(c)
42

sifat reklasifikasi;
jumlah setiap item atau kelas item yang direklasifikasi; dan
alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas mengungkapkan:

(a)
(b)

alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut, dan
sifat penyesuaian yang seharusnya akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

43

Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomik,
khususnya dengan mengizinkan penilaian atas kecenderungan informasi keuangan untuk tujuan prediksi.
Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis untuk dilakukan untuk
periode tertentu sebelumnya untuk mencapai keterbandingan dengan periode berjalan. Sebagai contoh,
entitas mungkin belum mengumpulkan data dalam periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan
reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut.

44

PSAK i208 mengatur penyesuaian terhadap informasi komparatif yang disyaratkan ketika entitas melakukan
perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan.

Konsistensi penyajian
45

Penyajian dan klasifikasi item dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten,
kecuali:

(a)

(b)
46

setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas
laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain
akan lebih tepat dengan mempertimbangkan kriteria untuk pemilihan dan penerapan
kebijakan akuntansi dalam PSAK i208; atau
perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu P SAK.

Sebagai contoh, akuisisi atau pelepasan yang signifikan, atau kajian ulang atas penyajian laporan keuangan,
mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan perlu disajikan secara berbeda. Entitas
mengubah penyajian laporan keuangan hanya jika perubahan penyajian tersebut menyediakan informasi yang
andal dan lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan dan struktur yang direvisi memiliki kecenderungan
akan digunakan seterusnya, sehingga keterbandingan tidak terganggu. Ketika membuat perubahan tersebut
dalam penyajian laporan keuangan, entitas mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 41
dan 42.

Struktur dan isi
Pendahuluan
47

Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, atau dalam laporan perubahan ekuitas dan mensyaratkan pengungkapan dari
pos lain baik dalam laporan keuangan tersebut atau dalam catatan atas laporan keuangan. PSAK i207 Laporan
Arus Kas mengatur persyaratan untuk penyajian informasi arus kas.

48

Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah “pengungkapan” dalam arti luas, meliputi item yang disajikan
dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga disyaratkan oleh SAK-I. Kecuali dinyatakan lain dalam
Pernyataan ini atau dalam SAK-I, pengungkapan tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan.

12
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Identifikasi laporan keuangan
49

Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam
dokumen publikasi yang sama.

50

SAK-I hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan
tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting
bahwa pengguna dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK-I dengan informasi lain
yang mungkin bermanfaat bagi pengguna tetapi bukan subjek yang disyaratkan dalam SAK-I.

51

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan.
Sebagai tambahan, entitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulangnya jika
dibutuhkan agar informasi yang disajikan dapat dipahami:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

nama entitas pelapor atau identitas lain, dan setiap perubahan atas informasi tersebut sej ak
akhir periode pelaporan terdekat sebelumnya;
apakah laporan keuangan merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok
entitas;
tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau
catatan atas laporan keuangan;
mata uang penyajian sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i221; dan
level pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.

52

Entitas memenuhi persyaratan paragraf 51 dengan menyajikan judul yang tepat untuk halaman, laporan
keuangan, catatan atas laporan keuangan, kolom dan sejenisnya. Pertimbangan dibutuhkan dalam menentukan
cara terbaik untuk menyajikan informasi tersebut. Sebagai contoh, ketika entitas menyajikan laporan keuangan
secara elektronik, halaman terpisah tidak selalu digunakan; sehingga entitas menyajikan item di atas untuk
memastikan bahwa informasi yang dicakup dalam laporan keuangan dapat dipahami.

53

Agar lebih dapat dipahami, entitas seringkali menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata
uang dalam unit ribuan atau jutaan. Hal ini diperkenankan sepanjang entitas mengungkapkan level pembulatan
dan tidak menghilangkan informasi yang material.

Laporan posisi keuangan
Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan
54

Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos berikut:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)

aset tetap;
property investasi;
aset takberwujud;
aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h), dan (i));
investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
aset biologis dalam ruang lingkup PSAK i241 Agrikultur;
persediaan;
piutang usaha dan piutang lain;
kas dan setara kas;
total aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dan aset yang termasuk dalam
kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK
i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
utang usaha dan utang lain;
provisi;
liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l));
liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i212 Pajak
Penghasilan;
liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK i212;
liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai
untuk dijual sesuai dengan PSAK i105;
kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan
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(r)

modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

55

Entitas menyajikan pos tambahan (termasuk memisahkan pos dalam paragraf 54), judul, dan subtotal
dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan
entitas.

55A

Ketika entitas menyajikan subtotal sesuai dengan paragraf 55, maka subtotal tersebut:
(a)
(b)
(c)
(d)

berisi pos yang berasal dari jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan SAK-I;
disajikan dan diberi judul sehingga pos yang merupakan subtotal menjadi jelas dan dapat
dipahami;
konsisten dari suatu periode ke periode yang lain, sesuai dengan paragraf 45; dan
tidak lebih diutamakan daripada subtotal dan total yang disyaratkan SAK-I untuk laporan posisi
keuangan.

56

Ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka
panjang, sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka aset (liabilitas) pajak
tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek).

57

Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format penyajian item. Paragraf 54 hanya menjelaskan daftar item
yang cukup berbeda berdasarkan sifat atau fungsinya untuk mengizinkan penyajian tersendiri di dalam
laporan posisi keuangan. Sebagai tambahan:

(a)

(b)

58

Entitas mempertimbangkan apakah item tambahan disajikan secara tersendiri didasarkan pada penilaian dari:

(a)
(b)
(c)
59

pos disajikan tersendiri jika ukuran, sifat, atau fungsi dari item tersebut atau agregasi item yang
serupa menyebabkan penyajian tersendiri menjadi relevan untuk memahami posisi laporan
keuangan entitas;
deskripsi yang digunakan dan urutan dari item atau agregasi item yang serupa dapat diubah sesuai
dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam memahami
posisi keuangan entitas. Sebagai contoh, institusi keuangan mungkin mengubah deskripsi di atas
dalam rangka memberikan informasi yang relevan mengenai operasi institusi keuangan.

sifat dan likuiditas aset;
fungsi aset dalam entitas; dan
jumlah, sifat, dan jangka waktu liabilitas.

Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelas aset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan
fungsi aset tersebut berbeda dan, oleh karena itu, entitas menyajikan kelas aset yang berbeda sebagai pos
tersendiri. Sebagai contoh, kelas aset tetap dapat dicatat berdasarkan biaya perolehan atau jumlah revaluasian
sesuai dengan PSAK i216.

Pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan
jangka panjang
60

Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang,
sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf 66-76, kecuali
penyajian berdasarkan likuiditas menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan.
Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas menyajikan seluruh aset dan liabilitas
berdasarkan urutan likuiditas.

61

Apapun metode penyajian yang digunakan, entitas mengungkapkan jumlah yang diperkirakan dapat
dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas yang
menggabungkan jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan atau diselesaikan:

(a)
(b)
62

14

tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan, dan
lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Ketika entitas menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka
klasifikasi tersendiri atas aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam
laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset neto yang
digunakan secara terus menerus sebagai modal kerja dari aset neto yang digunakan dalam operasi jangka
panjang entitas. Pengklasifikasian tersebut juga menunjukkan aset yang diperkirakan akan direalisasikan
dalam siklus operasi berjalan, dan liabilitas yang akan jatuh tempo pada periode yang sama.
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63

Untuk beberapa entitas, seperti institusi keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan meningkat
atau menurun likuiditas menyediakan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan
penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas pada
industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara
jelas.

64

Dalam menerapkan paragraf 60, entitas diizinkan untuk menyajikan beberapa aset menggunakan klasifikasi
lancar dan tidak lancar, dan liabilitas menggunakan klasifikasi jangka pendek dan jangka panjang dan lainnya
berdasarkan likuiditas jika penyajian tersebut menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan lebih
relevan. Kebutuhan untuk mengombinasikan dasar penyajian dimungkinkan jika entitas memiliki operasi yang
beragam.

65

Informasi mengenai tanggal perkiraan realisasi aset dan liabilitas berguna dalam menilai likuiditas dan
solvabilitas entitas. PSAK i107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan mensyaratkan pengungkapan tanggal
jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan termasuk piutang usaha dan piutang lain,
dan liabilitas keuangan termasuk utang usaha dan utang lain. Informasi tentang tanggal perkiraan pemulihan
aset nonmoneter seperti persediaan dan tanggal perkiraan dari penyelesaian liabilitas seperti provisi juga
bermanfaat, terlepas dari apakah aset diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dan liabilitas sebagai
jangka pendek dan jangka panjang. Sebagai contoh, entitas mengungkapkan jumlah persediaan yang
diperkirakan dapat dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Aset lancar
66

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

(a)
(b)
(c)
(d)

entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau
menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
entitas memiliki aset terutama untuk tujuan diperdagangkan;
entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah
periode pelaporan; atau
aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i107) kecuali
aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas
sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar.
67

Pernyataan ini menggunakan istilah “tidak lancar” untuk mencakup aset berwujud, aset takberwujud, dan aset
keuangan yang bersifat jangka panjang. Pernyataan ini tidak melarang penggunaan istilah lainnya sepanjang
pengertiannya jelas.

68

Siklus operasi entitas merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam
bentuk kas atau setara kas. Ketika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasikan secara jelas, maka
siklus diasumsikan selama dua belas bulan. Aset lancar termasuk aset (seperti persediaan dan piutang dagang)
yang dijual, dikonsumsi, atau direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal meskipun aset tersebut
tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset
lancar juga mencakup aset yang utamanya dimiliki untuk tujuan diperdagangkan (contohnya mencakup
beberapa aset keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK i109)
dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar.

Liabilitas jangka pendek
69

Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

(a)
(b)
(c)
(d)

entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi
normal;
entitas memiliki liabilitas tersebut terutama untuk tujuan diperdagangkan;
liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan
setelah periode pelaporan; atau
entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas
selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf 73).
Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan
menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak
terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.
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Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria diatas sebagai liabilitas jangka
panjang.
70

Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha dan beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya
operasi lain, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas. Entitas
mengklasifikasikan item operasi tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas tersebut jatuh
tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang
sama diterapkan pada klasifikasi aset dan liabilitas entitas. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka
siklus operasi normal entitas diasumsikan dua belas bulan.

71

Liabilitas jangka pendek lain tidak diselesaikan sebagai bagian dalam siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo
untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki terutama untuk tujuan
diperdagangkan. Contohnya beberapa liabilitas keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk
diperdagangkan sesuai dengan PSAK i109, cerukan bank, dan bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan
jangka panjang, utang dividen, utang pajak penghasilan, dan utang nonusaha lain. Liabilitas keuangan yang
menyediakan pembiayaan jangka panjang (yaitu bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus
operasi normal) dan tidak jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan
merupakan liabilitas jangka panjang, sebagaimana diatur dalam paragraf 74 dan 75.

72

Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan
jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun:

(a)
(b)

kesepakatan awal perjanjian pinjaman adalah untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan;
dan
perjanjian untuk pembiayaan kembali, atau penjadwalan kembali pembayaran, atas dasar jangka
panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi
untuk terbit.

72A

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

73

Jika entitas memperkirakan, dan memiliki diskresi, untuk melakukan pembiayaan kembali atau perpanjangan
suatu kewajiban selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan dengan menggunakan
fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai liabilitas jangka
panjang, meskipun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam periode yang lebih pendek dari dua belas bulan.
Akan tetapi, jika pembiayaan kembali atau perpanjangan kewajiban bukan merupakan diskresi entitas (sebagai
contoh, tidak terdapat pengaturan untuk pembiayaan kembali), maka entitas tidak mempertimbangkan
kemungkinan potensi pembiayaan kembali kewajiban dan mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka
pendek.

74

Ketika entitas melanggar ketentuan pengaturan pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode
pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, entitas
mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman
menyetujui, setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan diotorisasi untuk
terbit, untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas
mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena, pada akhir periode pelaporan,
entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas tersebut dalam jangka
waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

75

Akan tetapi, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman
menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk menyediakan tenggang waktu pembayaran yang berakhir
sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama periode dimana entitas dapat
memperbaiki pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta
pembayaran kembali segera.

75A

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

76

Berkaitan dengan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika peristiwa berikut ini
terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa
tersebut diungkapkan sebagai peristiwa nonpenyesuai sesuai dengan PSAK i210 Peristiwa Setelah Periode
Pelaporan:

(a)
(b)

16

pembiayaan kembali berbasis jangka panjang;
perbaikan pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang; dan
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(c)

pemberian tenggang waktu oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran pengaturan
pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode
pelaporan.

76A – 76B
[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan
dalam edisi ini.]

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas
laporan keuangan
77

Entitas mengungkapkan, dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan,
subklasifikasi pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi
entitas.

78

Detail subklasifikasi bergantung pada ketentuan SAK-I, serta ukuran, sifat, dan fungsi jumlah yang terkait.
Entitas juga menggunakan faktor yang diatur dalam paragraf 58 untuk menentukan dasar subklasifikasi.
Pengungkapan berbeda untuk setiap item, sebagai contoh:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
79

item aset tetap dipisahkan ke dalam kelas sesuai dengan PSAK i 2 16;
piutang dipisahkan menjadi jumlah piutang usaha, piutang pihak berelasi, pembayaran di muka
dan jumlah lain;
persediaan dipisahkan, sesuai dengan PSAK i202 Persediaan, ke dalam klasifikasi seperti barang
dagangan, barang produksi, bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi;
provisi dipisahkan menjadi provisi untuk imbalan pekerja dan provisi lain; dan
modal ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelas seperti modal disetor, tambahan
modal disetor dan cadangan.

Entitas mengungkapkan hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas,
atau dalam catatan atas laporan keuangan:

(a)

(b)

untuk setiap kelas modal saham:
(i)
jumlah saham modal dasar;
(ii)
jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak
disetor penuh;
(iii)
nilai nominal saham, atau bahwa saham
tidak memiliki nilai nominal;
(iv)
rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode;
(v)
hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham,
termasuk pembatasan pembagian dividen dan pembayaran kembali modal;
(vi)
saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau oleh
entitas asosiasi; dan
(vii)
saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan
saham, termasuk persyaratan dan jumlah; dan
deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap cadangan dalam ekuitas

80

Entitas yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan atau unit perwalian,
mengungkapkan informasi yang setara sesuai dengan paragraf 79(a), yang memperlihatkan perubahan
selama suatu periode dari setiap kategori kepentingan ekuitas, serta hak, keistimewaan, dan
pembatasan yang melekat pada setiap kategori kepentingan ekuitas.

80A

Jika entitas telah mereklasifikasi:

(a)
(b)

instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen
ekuitas, atau
instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak
lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan
sebagai instrumen ekuitas

antara liabilitas keuangan dan ekuitas, maka entitas mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi ke
dalam dan keluar setiap kategori (liabilitas keuangan atau ekuitas), serta waktu dan alasan
reklasifikasi.
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Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
81

[Dihapus]

81A

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (laporan penghasilan komprehensif)
menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

(a)
(b)
(c)

laba rugi;
total penghasilan komprehensif lain;
penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain.

Jika entitas menyajikan laporan laba rugi tersendiri, maka entitas tidak menyajikan bagian laba rugi
dalam laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif.
81B

Entitas menyajikan item berikut, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode:

(a)

(b)

laba rugi selama periode yang dapat diatribusikan kepada:
(i)
kepentingan nonpengendali, dan
pemilik entitas induk.
(ii)
penghasilan komprehensif selama periode yang dapat diatribusikan kepada:
(i)
kepentingan nonpengendali, dan
(ii)
pemilik entitas induk.

Jika entitas menyajikan laba rugi dalam suatu laporan tersendiri, maka entitas menyajikan (a) dalam
laporan tersebut.

Informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi atau laporan laba rugi
82

18

Sebagai tambahan atas item yang disyaratkan oleh SAK-I, bagian laba rugi atau laporan laba rugi
mencakup pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

(a)

pendapatan, menyajikan terpisah pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode
suku bunga efektif;

(aa)

keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi;

(b)

biaya keuangan;

(ba)

kerugian penurunan nilai (meliputi pembalikan kerugian penurunan nilai atau
keuntungan penurunan nilai) sebagaimana ditentukan berdasarkan PSAK i109 Bagian 5.5;

(c)

bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas;

(ca)

jika aset keuangan direklasifikasikan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan
diamortisasi sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau
kerugian yang berasal dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dengan
nilai wajar aset tersebut pada tanggal reklasifikasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK
i109);

(cb)

jika aset keuangan direklasifikasikan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, laba atau
rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang
direklasifikasikan ke laba rugi;

(d)

beban pajak;

(e)

[dihapus];

(ea)

jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (lihat PSAK i105);

(f – i)

[dihapus].
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Informasi yang disajikan dalam bagian penghasilan komprehesif lain
82A

Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos untuk jumlah selama periode:

(a)

(b)

item penghasilan komprehensif lain (selain jumlah dalam paragraf (b)), yang diklasifikasikan
berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK-I:
tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke laba rugi; dan
(i)
akan direklasifikasi selanjutnya ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.
(ii)
bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat
menggunakan metode ekuitas, dipisahkan ke dalam bagian item, berdasarkan SAK-I:
(i)
tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke laba rugi; dan
(ii)
akan direklasifikasi selanjutnya ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

83 – 84 [Dihapus]
85

Entitas menyajikan pos (termasuk memisahkan pos dalam paragraf 82), judul dan subtotal tambahan
dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika penyajian tersebut
relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas.

85A

Ketika entitas menyajikan subtotal berdasarkan paragraf 85, maka subtotal tersebut:

(a)
(b)
(c)
(d)

berisi pos yang berasal dari jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan SAK-I;
disajikan dan diberi judul sehingga pos yang merupakan subtotal menjadi jelas dan dapat
dipahami;
konsisten dari suatu periode ke periode yang lain, sesuai dengan paragraf 45; dan
tidak lebih diutamakan daripada subtotal dan total yang disyaratkan SAK-I untuk laporan yang
menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

85B

Entitas menyajikan pos dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang
merekonsiliasi subtotal yang disajikan berdasarkan paragraf 85 dengan subtotal atau total yang disyaratkan
SAK-I untuk laporan tersebut.

86

Karena dampak dari berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa lain entitas berbeda dalam frekuensi, potensi
keuntungan atau kerugian, dan kemampuan untuk dapat diprediksi, maka pengungkapan komponen kinerja
keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan dalam
membuat proyeksi kinerja keuangan masa depan. Entitas memasukkan pos tambahan dalam laporan yang
menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan mengubah deskripsi yang dipakai dan perubahan
urutan dari item jika hal ini diperlukan untuk menjelaskan elemen kinerja keuangan. Entitas
mempertimbangkan faktor termasuk materialitas, sifat, dan fungsi item penghasilan dan beban. Sebagai contoh,
institusi keuangan dapat mengubah deskripsi untuk memberikan informasi yang relevan dengan operasi
institusi keuangan. Entitas tidak melakukan saling hapus item penghasilan dan beban kecuali memenuhi
kriteria di paragraf 32.

87

Entitas tidak menyajikan item penghasilan atau beban sebagai item luar biasa dalam laporan yang
menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Laba rugi selama periode
88

Entitas mengakui seluruh item penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali
suatu P SAK mensyaratkan atau mengizinkan lain.

89

SAK-I menentukan keadaan kapan entitas mengakui item tertentu di luar laba rugi dalam periode berjalan.
PSAK i208 menentukan dua keadaan tersebut: koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi.
SAK-I mensyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi
penghasilan atau beban dalam Kerangka Konseptual untuk dikeluarkan dari laba rugi (lihat paragraf 7).

Penghasilan komprehensif lain selama periode
90

Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap item penghasilan komprehensif
lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.

91

Entitas dapat menyajikan i t e m penghasilan komprehensif lain:

(a)

secara neto dari dampak pajak terkait, atau
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(b)

sebelum dampak pajak terkait disertai jumlah yang menunjukkan jumlah agregat pajak penghasilan
yang terkait dengan i t e m tersebut.

Jika entitas memilih alternatif (b), maka entitas mengalokasikan pajak pada item yang mungkin direklasifikasi
selanjutnya ke bagian laba rugi dan pada item yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi.
92

Entitas mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan
komprehensif lain.

93

SAK-I menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif
lain direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi tersebut disebut dalam Pernyataan ini sebagai penyesuaian
reklasifikasi. Penyesuaian reklasifikasi termasuk dengan komponen penghasilan komprehensif lain terkait
pada periode penyesuaian tersebut direklasifikasikan ke laba rugi. Jumlah tersebut mungkin telah diakui
dalam penghasilan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan atau
periode sebelumnya. Keuntungan yang belum direalisasi tersebut harus dikurangkan dari penghasilan
komprehensif lain pada periode ketika keuntungan yang telah direalisasi direklasifikasi ke laba rugi untuk
menghindari memasukkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam total penghasilan
komprehensif.

94

Entitas dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam
catatan atas laporan keuangan menyajikan item penghasilan komprehensif lain setelah penyesuaian
reklasifikasi terkait.

95

Penyesuaian reklasifikasi timbul, sebagai contoh, dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK i221)
dan ketika beberapa prakiran arus kas lindung nilaian (hedged forecast cash flows) memengaruhi laba atau rugi
(lihat PSAK i109 paragraf 6.5.11(d) yang terkait dengan lindung nilai atas arus kas).

96

Penyesuaian reklasifikasi tidak terjadi pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK i216 atau
PSAK i238 atau pada pengukuran kembali program imbalan pasti yang diakui sesuai dengan PSAK i219.
Komponen tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada
periode selanjutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode selanjutnya ketika
aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya (lihat PSAK i216 dan PSAK i238). Berdasarkan PSAK
i109, penyesuaian reklasifikasi tidak terjadi jika lindung nilai atas arus kas atau pencatatan atas nilai waktu opsi
(atau elemen forward atas kontrak forward atau basis spread valuta asing atas instrumen keuangan) masingmasing menghasilkan jumlah yang dihapuskan dari cadangan lindung nilai atas arus kas atau komponen terpisah
dari ekuitas, dan dimasukkan secara langsung ke dalam biaya perolehan awal atau jumlah tercatat lainnya atas
aset atau liabilitas. Jumlah ini secara langsung dialihkan ke aset atau liabilitas.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain atau dalam catatan atas laporan keuangan
97

Ketika item penghasilan atau beban adalah material, entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya
secara tersendiri.

98

Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara tersendiri atas item penghasilan dan beban mencakup:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

penurunan persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan aset tetap menjadi jumlah
terpulihkan, dan pembalikan atas penurunan tersebut;
restrukturisasi aktivitas entitas dan pembalikan provisi biaya restrukturisasi;
pelepasan i t e m aset tetap;
pelepasan investasi;
operasi yang dihentikan;
penyelesaian litigasi; dan
pembalikan provisi lain.

99

Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi
berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal
dan lebih relevan.

100

Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis dalam paragraf 99 dalam laporan yang menyajikan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain.

20
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101

Beban disubklasifikasikan untuk memberikan penekanan pada komponen dari kinerja keuangan yang dapat
berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian, dan kemampuan untuk dapat diprediksi.
Analisis ini diberikan dalam satu dari dua bentuk.

102

Bentuk pertama analisis ini adalah metode “sifat beban”. Entitas mengagregasikan beban dalam laba rugi
berdasarkan sifatnya (sebagai contoh, depresiasi, pembelian bahan, biaya transportasi, imbalan pekerja, dan
biaya iklan), dan tidak merealokasikan menurut berbagai fungsi dalam entitas. Metode ini mungkin mudah
diterapkan karena tidak membutuhkan adanya alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Contoh dari
klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban adalah sebagai berikut:

Pendapatan

X

Penghasilan lain

X

Perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses

X

Bahan baku dan barang konsumsi yang digunakan

X

Beban imbalan pekerja

X

Beban depresiasi dan amortisasi

X

Beban lain

X

Total beban

(X)

Laba sebelum pajak
103

X

Bentuk kedua analisis ini adalah metode “fungsi beban” atau “biaya penjualan” dan mengklasifikasikan
beban sesuai dengan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas
distribusi atau administratif. Sekurang-kurangnya, entitas mengungkapkan biaya penjualannya berdasarkan
metode ini secara tersendiri dari beban lain. Metode ini dapat menyediakan informasi yang lebih relevan
kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan metode klasifikasi beban berdasarkan sifat, tetapi
pengalokasian biaya berdasarkan fungsi mungkin mensyaratkan pengalokasian secara arbiter dan
pertimbangan matang. Contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah sebagai berikut:

Pendapatan

X

Biaya penjualan

(X)

Laba bruto

X

Penghasilan lain

X

Biaya distribusi

(X)

Beban administrasi

(X)

Beban lain

(X)

Laba sebelum pajak

X

104

Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan
tentang sifat beban, termasuk beban depresiasi dan amortisasi, dan beban imbalan pekerja.

105

Pemilihan antara metode fungsi beban dan metode sifat beban bergantung pada faktor historis dan industri
serta sifat entitas. Kedua metode tersebut menyediakan indikasi tentang biaya yang mungkin dapat bervariasi,
baik langsung maupun tidak langsung, dengan level penjualan atau produksi entitas. Karena setiap metode
penyajian memiliki manfaat untuk jenis entitas yang berbeda, maka Pernyataan ini mensyaratkan
manajemen untuk memilih penyajian yang andal dan lebih relevan. Akan tetapi, karena informasi atas
sifat beban bermanfaat dalam memprediksi arus kas masa depan, maka pengungkapan tambahan disyaratkan
ketika fungsi klasifikasi beban digunakan. Dalam paragraf 104, “imbalan pekerja” memiliki pengertian yang
sama seperti di PSAK i219.
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Laporan perubahan ekuitas
Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas
106

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan
perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

(a)

(b)
(c)
(d)

total penghasilan komprehensif selama periode, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah
total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan
nonpengendali;
untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali
secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK i208; dan
[dihapus];
untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir
periode, secara tersendiri (paling sedikit) mengungkapkan perubahan yang timbul dari:
laba rugi;
(i)
penghasilan komprehensif lain; dan
(ii)
transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan
(iii)
secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan
bagian kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya
pengendalian.

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan
atas laporan keuangan
106A

Untuk setiap komponen ekuitas, entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau
dalam catatan atas laporan keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain per item (lihat paragraf
106(d)(ii)).

107

Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan,
jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan jumlah dividen per
saham terkait.

108

Dalam paragraf 106, komponen ekuitas termasuk, sebagai contoh, setiap kelas modal disetor, saldo
akumulasi dari setiap kelas penghasilan komprehensif lain, dan saldo laba.

109

Perubahan ekuitas entitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto
entitas selama periode. Kecuali untuk perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam
kapasitasnya sebagai pemilik (seperti kontribusi ekuitas, perolehan kembali instrumen ekuitas entitas, dan
dividen) dan biaya transaksi yang secara langsung terkait dengan transaksi tersebut, perubahan keseluruhan
atas ekuitas selama periode merepresentasikan jumlah total penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan
kerugian, yang dihasilkan oleh aktivitas entitas selama periode tersebut.

110

PSAK i208 mensyaratkan penyesuaian retrospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi, sepanjang
praktis, kecuali jika ketentuan transisi dalam PSAK lain mensyaratkan sebaliknya. PSAK i208 juga
mensyaratkan penyajian kembali untuk mengoreksi kesalahan secara retrospektif, sepanjang praktis.
Penyesuaian retrospektif dan penyajian kembali secara retrospektif bukan merupakan perubahan dalam ekuitas
tetapi merupakan penyesuaian atas saldo awal saldo laba, kecuali jika suatu PSAK mensyaratkan
penyesuaian retrospektif terhadap komponen ekuitas lain. Paragraf 106(b) mensyaratkan pengungkapan dalam
laporan perubahan ekuitas dari total penyesuaian atas setiap komponen ekuitas yang diakibatkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan, secara tersendiri, koreksi atas kesalahan. Penyesuaian tersebut
diungkapkan untuk setiap periode sebelumnya dan pada awal periode.

Laporan arus kas
111

22

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas
dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK
i207 mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas.
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Catatan atas laporan keuangan
Struktur
112

Catatan atas laporan keuangan:

(a)
(b)
(c)

menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi
spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117–124;
mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK-I yang tidak disajikan di bagian
manapun dalam laporan keuangan; dan
menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan,
tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

113

Entitas, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Dalam
menentukan penyajian secara sistematis, entitas mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman
dan keterbandingan laporan keuangannya. Entitas membuat referensi silang atas setiap item dalam
laporan posisi keuangan dan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan
perubahan ekuitas, dan laporan arus kas t erh ad ap informasi yang t erk ai t dalam catatan atas
laporan keuangan.

114

Contoh pengurutan sistematis atau pengelompokan catatan atas laporan keuangan meliputi:

(a)

(b)
(c)

mengutamakan area aktivitas yang dianggap paling relevan oleh entitas untuk memahami kinerja
keuangan dan posisi keuangannya, seperti mengelompokkan informasi mengenai aktivitas operasi
tertentu;
mengelompokkan informasi mengenai i t e m yang diukur secara serupa, seperti aset yang diukur
pada nilai wajar; atau
mengikuti urutan pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan
posisi keuangan, seperti:
pernyataan kepatuhan terhadap SAK-I (lihat paragraf 16);
(i)
kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 117);
(ii)
(iii)
informasi p e n d u k u n g untuk item yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan
laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing
pos; dan
pengungkapan lain, termasuk:
(iv)
liabilitas kontingensi (lihat PSAK i237) dan komitmen kontraktual yang
(1)
belum diakui; dan
pengungkapan informasi nonkeuangan, contohnya tujuan dan kebijakan
(2)
manajemen risiko keuangan (lihat PSAK i107)

115

[Dihapus]

116

Entitas dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang dasar
penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik sebagai bagian tersendiri dalam laporan
keuangan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi
117

Entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang mencakup:

(a)
(b)

dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan; dan
kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

117A-117E
[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan
dalam edisi ini.]
118

Penting bagi entitas untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran
yang digunakan dalam laporan keuangan (sebagai contoh, biaya historis, biaya kini, nilai realisasi neto, nilai
wajar atau jumlah terpulihkan) karena dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
memengaruhi analisis pengguna laporan keuangan secara signifikan. Ketika entitas menggunakan lebih dari
satu dasar pengukuran dalam laporan keuangan, sebagai contoh ketika suatu kelas aset tertentu direvaluasi,
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maka hal tersebut memadai dengan memberikan suatu indikasi kategori aset dan liabilitas dimana setiap dasar
untuk pengukuran diterapkan.
119

Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah
pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi,
peristiwa lain, dan kondisi lain tercermin dalam laporan kinerja keuangan dan posisi keuangan yang
dilaporkan. Setiap entitas mempertimbangkan sifat operasi dan kebijakannya yang akan diperkirakan oleh
pengguna laporan keuangan untuk diungkapkan oleh jenis entitas tersebut. Pengungkapan kebijakan akuntansi
tertentu bermanfaat bagi pengguna terutama ketika kebijakan akuntansi tersebut dipilih dari beberapa alternatif
yang diperkenankan dalam SAK-I. Contohnya adalah pengungkapan apakah entitas menerapkan model nilai
wajar atau model biaya atas properti investasi (lihat PSAK i240 Properti Investasi). Terdapat SAK-I yang
secara spesifik mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu, termasuk pilihan yang dibuat oleh
manajemen di antara kebijakan akuntansi berbeda yang diperkenankan. Sebagai contoh, PSAK i216
mensyaratkan pengungkapan dasar pengukuran yang digunakan untuk kelas aset tetap.

120

[Dihapus]

121

Suatu kebijakan akuntansi mungkin signifikan karena sifat operasi entitas meskipun jumlah pada periode
berjalan dan periode sebelumnya tidak material. Entitas juga dapat mengungkapkan setiap kebijakan akuntansi
signifikan yang tidak secara spesifik disyaratkan oleh SAK-I tetapi entitas memilih dan menerapkannya sesuai
dengan PSAK i208.

122

Entitas mengungkapkan, bersama dengan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan
keuangan lain, pertimbangan (selain yang melibatkan estimasi (lihat paragraf 125)), yang telah dibuat
manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi entitas dan yang memiliki dampak yang
paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

123

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi entitas, manajemen membuat berbagai pertimbangan (selain yang
melibatkan estimasi) yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
Sebagai contoh, manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan:

(a)
(b)
(c)
(d)
124

[dihapus]
kapan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan aset
keuangan dan, untuk pesewa, aset y a n g t e r k a i t sewa dialihkan kepada entitas lain; dan
apakah, secara substantial, penjualan produk tertentu merupakan pengaturan pembiayaan dan oleh
karena itu tidak menghasilkan pendapatan; dan
apakah ketentuan kontraktual aset keuangan pada tanggal tertentu menimbulkan arus kas yang
hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas pokok terutang.

Beberapa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan paragraf 122 disyaratkan oleh SAK-I. Sebagai contoh,
PSAK i112 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan
pertimbangan yang telah dibuat dalam menentukan apakah entitas mengendalikan entitas lain. PSAK i240
Properti Investasi mensyaratkan pengungkapan kriteria yang dikembangkan oleh entitas untuk membedakan
properti investasi dari properti yang digunakan pemilik dan properti yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan
bisnis normal, jika pengklasifikasian properti sulit dilakukan.

Sumber ketidakpastian estimasi
125

Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber
utama lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan
yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode
pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan
memasukkan rincian atas:

(a)
(b)
126

24

sifat; dan
jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

Penentuan jumlah tercatat dari beberapa aset dan liabilitas mensyaratkan estimasi dampak ketidakpastian atas
peristiwa masa depan terhadap aset dan liabilitas tersebut pada akhir periode pelaporan. Sebagai contoh, dalam
hal tidak tersedianya harga pasar kini yang diobservasi, maka estimasi berorientasi masa depan dibutuhkan
untuk mengukur jumlah terpulihkan dari kelas aset tetap, dampak keusangan teknologi atas persediaan, provisi
yang bergantung pada hasil masa depan dari proses litigasi yang masih berjalan, dan liabilitas imbalan pekerja
jangka panjang seperti kewajiban pensiun. Estimasi tersebut melibatkan asumsi antara lain tentang item
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tersebut seperti penyesuaian risiko atas arus kas atau tingkat diskonto, perubahan gaji di masa depan, dan
perubahan harga di masa depan yang memengaruhi biaya lain.
127

Asumsi dan sumber ketidakpastian estimasi lain yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 125 terkait dengan
estimasi yang mensyaratkan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subjektif atau kompleks. Dengan
semakin bertambahnya jumlah variabel dan asumsi yang memengaruhi kemungkinan penyelesaian masa depan
atas ketidakpastian, maka pertimbangan tersebut menjadi semakin subjektif dan kompleks, dan potensi
penyesuaian material k o n s e k u e n s i a l terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas b i a s a n y a semakin
meningkat.

128

Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 125 tidak disyaratkan bagi aset dan liabilitas dengan
risiko signifikan bahwa jumlah tercatat aset dan liabilitas tersebut dapat berubah secara material selama
periode tahun berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas tersebut diukur pada nilai wajar
berdasarkan pada harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas identik. Nilai wajar tersebut dapat
berubah secara material selama periode pelaporan berikutnya namun perubahan ini tidak berasal dari asumsi
atau sumber ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan.

129

Entitas menyajikan pengungkapan di paragraf 125 dalam cara yang dapat membantu pengguna laporan
keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan tentang sumber lain
ketidakpastian estimasi. Sifat dan tingkat informasi yang disediakan bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan
kondisi lain. Contoh pengungkapan yang dibuat entitas adalah:

(a)
(b)
(c)
(d)

sifat asumsi atau ketidakpastian estimasi lain;
sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi, dan estimasi yang mendasari penghitungan
jumlah tercatat tersebut, termasuk alasan atas sensitivitas tersebut;
penyelesaian yang diperkirakan atas ketidakpastian dan rentang kemungkinan hasil yang rasional
selama periode pelaporan berikutnya atas jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh; dan
penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terkait dengan
aset dan liabilitas tersebut, jika ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan.

130

Pernyataan ini tidak mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi anggaran atau prakiraan dalam
membuat pengungkapan di paragraf 125.

131

Terkadang tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul dari asumsi atau sumber
ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan. Dalam kasus tersebut, berdasarkan pengetahuan
yang dimiliki saat itu, entitas mengungkapkan bahwa merupakan hal yang secara rasional mungkin terjadi
bahwa hasil selama tahun buku berikutnya yang berbeda dari asumsi d a p a t mensyaratkan penyesuaian
material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh. Dalam seluruh kasus, entitas
mengungkapkan sifat dan jumlah tercatat dari aset atau liabilitas s p es i f i k t e r s e b u t (atau kelas aset atau
liabilitas) yang terkena dampak oleh asumsi tersebut.

132

Pengungkapan dalam paragraf 122 tentang pertimbangan tertentu yang dibuat manajemen dalam rangka
menerapkan kebijakan akuntansi tidak terkait dengan pengungkapan sumber ketidakpastian estimasi di
paragraf 125.

133

SAK-I mensyaratkan pengungkapan dari beberapa asumsi yang tidak disyaratkan sesuai dengan paragraf 125.
Sebagai contoh, PSAK i237 mensyaratkan pengungkapan (dalam kondisi tertentu) mengenai asumsi utama
yang berhubungan dengan peristiwa masa depan yang berdampak pada beberapa kelas provisi. PSAK i113
Pengukuran Nilai Wajar mensyaratkan pengungkapan asumsi signifikan (termasuk teknik penilaian dan
input) yang digunakan entitas ketika mengukur nilai wajar aset dan liabilitas yang dicatat pada nilai wajar.

Modal
134

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

135

Untuk mematuhi paragraf 134, entitas mengungkapkan hal berikut:

(a)

informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal, termasuk:
deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal;
(i)
ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat
(ii)
persyaratan dan bagaimana persyaratan tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan
modal; dan
bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola modal.
(iii)
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(b)

(c)
(d)
(e)

ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal. Beberapa entitas
menganggap liabilitas keuangan (contohnya beberapa bentuk utang subordinasi) sebagai bagian
dari modal. Entitas lain menganggap modal tidak termasuk beberapa komponen ekuitas
(contohnya komponen yang timbul dari lindung nilai arus kas).
setiap perubahan dalam (a) dan (b) dari periode sebelumnya.
apakah selama periode entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal.
ketika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari
ketidakpatuhan tersebut.

Entitas mendasarkan pengungkapan tersebut pada informasi yang diberikan secara internal kepada personal
manajemen kunci.
136

Entitas dapat mengelola modal dalam beberapa cara dan dapat bergantung pada persyaratan permodalan
yang berbeda. Sebagai contoh, entitas konglomerasi mungkin mencakup entitas yang melakukan aktivitas
asuransi dan aktivitas perbankan dan entitas tersebut mungkin melakukan kegiatan operasi di beberapa
yurisdiksi. Ketika pengungkapan agregat persyaratan modal dan bagaimana modal dikelola tidak
menyediakan informasi yang berguna atau mengacaukan pemahaman pengguna laporan keuangan atas
sumber permodalan entitas, maka entitas mengungkapkan informasi tersendiri untuk setiap persyaratan modal
yang berlaku bagi entitas.

Instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan
sebagai ekuitas
136A

Untuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen
ekuitas, entitas mengungkapkan (sepanjang tidak diungkapkan di bagian lain):

(a)
(b)

(c)
(d)

ringkasan data kuantitatif mengenai jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas;
tujuan, kebijakan, dan proses untuk mengelola kewajibannya untuk membeli kembali atau
menebus instrumen tersebut ketika disyaratkan oleh pemegang instrumen, termasuk setiap
perubahan dari periode sebelumnya;
arus keluar kas ekspektasian dalam penebusan atau pembelian kembali kelas instrumen
keuangan tersebut; dan
informasi mengenai bagaimana penentuan arus keluar kas ekspektasian dalam penebusan
atau pembelian kembali.

Pengungkapan lain
137

Entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

(a)

(b)
138

jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk
terbit tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, serta jumlah
terkait dividen per lembar saham; dan
jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.

Entitas mengungkapkan hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di bagian mana pun dalam informasi
yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

(a)
(b)
(c)
(d)

domisili dan bentuk legal entitas, negara tempat pendirian dan alamat kantor pusat entitas
(atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor);
deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas;
nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha; dan
bagi entitas yang memiliki umur terbatas, informasi tentang lama umur entitas.

Tanggal efektif dan transisi
139

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang
lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

139A

PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2008) mengamendemen paragraf 106. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas
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menerapkan PSAK i227 (amendemen 2008) pada periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut
diterapkan pada periode yang lebih dini tersebut. Amendemen tersebut diterapkan secara retrospektif.
139B

Instrumen Keuangan yang Mempunyai Fitur Opsi Jual dan Kewajiban yang Timbul akibat Likuidasi
(Amendemen PSAK i232 dan PSAK i201), terbit pada bulan Februari 2008, mengamendemen paragraf 138
dan menyisipkan paragraf 8A, 80A, dan 136A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut pada periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut
dan menerapkan amendemen terkait pada PSAK i232, PSAK i239, PSAK i107, dan ISAK i102 Saham
Anggota dalam Entitas Koperasi dan Instrumen Serupa pada saat yang bersamaan.

139C

Paragraf 68 dan 71 diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan Mei 2008. Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut pada periode yang
lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

139D

Paragraf 69 diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan April 2009. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut pada periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

139E

[Dihapus]

139F

Paragraf 106 dan 107 diamendemen dan paragraf 106A ditambahkan dengan Penyesuaian SAK-I yang terbit
pada bulan Mei 2010. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini diperkenankan.

139G

[Dihapus]

139H

PSAK i110 dan PSAK i112, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 4, 119, 123, dan 124.
Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i110 dan PSAK i112.

139I

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 128 dan 133. Entitas menerapkan
amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

139J

Penyajian Item Penghasilan Komprehensif Lain (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Juni 2011,
mengamendemen
paragraf
7, 10, 82, 85–87, 90, 91, 94, 100, dan 115,
menambahkan
paragraf
10A, 81A, 81B, dan 82A, dan menghapus paragraf 12, 81, 83, dan 84. Entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2012. Penerapan lebih dini
diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut pada periode yang lebih dini, maka fakta tersebut
diungkapkan.

139K

PSAK i219 Imbalan Pekerja (yang diamendemen pada bulan Juni 2011), mengamendemen definisi
“penghasilan komprehensif lain” pada paragraf 7 dan paragraf 96. Entitas menerapkan amendemen tersebut
ketika menerapkan PSAK i219 (yang diamendemen pada bulan Juni 2011).

139L

Penyesuaian Tahunan Siklus 2009-2011, terbit pada bulan Mei 2012, mengamendemen paragraf 10, 38, dan
41, menghapus paragraf 39-40 dan menambahkan paragraf 38A-38D dan 40A-40D. Entitas menerapkan
amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut pada periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

139M

[Dihapus]

139N

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 34. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

139O

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106, dan
123 dan menghapus paragraf 139E, 139G, dan 139M. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika
menerapkan PSAK i109.

139P

Prakarsa Pengungkapan (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Desember 2014, mengamendemen
paragraf 10, 31, 54–55, 82A, 85, 113–114, 117, 119, dan 122, menambahkan paragraf 30A, 55A, dan 85A–
85B, serta menghapus paragraf 115 dan 120. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan lebih dini diperkenankan. Entitas
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tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh PSAK i208 paragraf 28-30
terkait amendemen ini.
139Q

PSAK i116 Sewa, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 123. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

139R

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

139S

Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK-I, terbit pada tahun 2018, mengamendemen
paragraf 7, 15, 19-20, 23-24, 28, dan 89. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan jika pada saat
yang bersamaan entitas juga menerapkan seluruh amendemen lain dalam Amendemen terhadap Referensi
Kerangka Konseptual dalam SAK-I. Entitas menerapkan amendemen PSAK i201 secara retrospektif sesuai
dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Akan tetapi, jika
entitas menentukan bahwa penerapan restrospektif tidak praktis atau akan melibatkan biaya atau upaya
berlebihan, maka entitas menerapkan amendemen PSAK i201 dengan mengacu pada PSAK i208 paragraf 2328, 50-53, dan 54F.

139T

Definisi Material (Amendemen PSAK i201 dan PSAK i208), terbit pada bulan Oktober 2018,
mengamendemen PSAK i201 paragraf 7 dan PSAK i208 paragraf 5, dan menghapus PSAK i208 paragraf 6.
Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

139U

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

139V

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

Penarikan PSAK i201 (revisi 2003)
140
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Pernyataan ini menggantikan PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan revisi pada tahun 2003, yang
diamendemen pada tahun 2005.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i202 Persediaan (PSAK i202) terdiri dari paragraf 1-42. Seluruh paragraf
memiliki kekuatan mengatur yang sama namun mempertahankan format IASC ketika Pernyataan ini diadopsi oleh
IASB. PSAK i202 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan
menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i202
Persediaan
Tujuan
1

Tujuan Pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok
dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi
selanjutnya sampai pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini menyediakan pedoman dalam penentuan
biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto.
Pernyataan ini juga memberikan pedoman rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya
persediaan.

Ruang lingkup
2

3

Pernyataan ini diterapkan untuk seluruh persediaan, kecuali:
(a)

[dihapus]

(b)

instrumen keuangan (lihat PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK i109
Instrumen Keuangan); dan

(c)

aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada titik panen
(lihat PSAK i241 Agrikultur).

Pernyataan ini tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan yang dikuasai oleh:
(a)

produsen produk agrikultur dan kehutanan, produk agrikultur setelah panen, dan
mineral dan produk mineral, sepanjang persediaan tersebut diukur pada nilai realisasi
neto sesuai dengan praktik baku yang berlaku di industri tersebut. Jika persediaan
diukur pada nilai realisasi neto, maka perubahan nilai tersebut diakui dalam laba rugi
pada periode terjadinya.

(b)

pialang-pedagang komoditi yang mengukur persediaannya pada nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual. Jika persediaan tersebut diukur pada nilai wajar dikurangi biaya
untuk menjual, maka perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui
dalam laba rugi pada periode terjadinya.

4

Persediaan yang diacu dalam paragraf 3(a) diukur pada nilai realisasi neto pada tahap tertentu dari proses
produksi. Hal ini terjadi, sebagai contoh, ketika tanaman agrikultur telah dipanen atau mineral telah
diekstraksi dan penjualan dijamin berdasarkan kontrak forward (forward contract) atau jaminan
pemerintah, atau ketika terdapat pasar aktif dan risiko kegagalan untuk menjual dapat diabaikan.
Persediaan tersebut dikecualikan hanya dari persyaratan pengukuran dalam Pernyataan ini.

5

Pialang-pedagang adalah mereka yang membeli atau menjual komoditi untuk pihak lain atau dirinya
sendiri. Persediaan yang diacu dalam paragraf 3(b) terutama diperoleh dengan tujuan untuk dijual dalam
waktu dekat dan memperoleh laba dari fluktuasi harga atau margin pialang-pedagang. Ketika persediaan
ini diukur pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, maka persediaan tersebut
dikecualikan hanya dari persyaratan pengukuran dalam Pernyataan ini.

Definisi
6

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Persediaan adalah aset:
(a)

dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;

(b)

dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau

(c)

dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau
pemberian jasa.

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

4
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Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk
mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
(Lihat PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar).
7

Nilai realisasi neto mengacu pada jumlah neto yang diperkirakan entitas untuk direalisasi dari penjualan
persediaan dalam kegiatan usaha normal. Nilai wajar mencerminkan suatu harga dimana transaksi teratur
untuk menjual persediaan yang sama di pasar utama (atau paling menguntungkan) untuk persediaan tersebut
akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai realisasi neto adalah nilai spesifik entitas
sedangkan nilai wajar bukan merupakan nilai spesifik entitas. Nilai realisasi neto untuk persediaan dapat
tidak sama dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

8

Persediaan meliputi barang yang dibeli dan dikuasai untuk dijual kembali termasuk, sebagai contoh, barang
dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau tanah dan properti lainnya yang dikuasai untuk
dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang
sedang diproduksi, oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses
produksi. Biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan yang tidak menimbulkan persediaan
(atau aset dalam ruang lingkup PSAK lain) dicatat sesuai dengan PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak
dengan Pelanggan.

Pengukuran persediaan
9

Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Biaya persediaan
10

Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul
sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi saat kini.

Biaya pembelian
11

Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (selain yang selanjutnya dapat
ditagih kembali oleh entitas dari otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya
yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang,
rabat dan item serupa lain dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Biaya konversi
12

Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, seperti
biaya tenaga kerja langsung. Termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel yang
timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak
langsung yang relatif konstan, tanpa memperhatikan volume produksi, seperti depresiasi dan pemeliharaan
bangunan pabrik, peralatan, dan aset hak-guna yang digunakan dalam proses produksi, dan biaya manajemen
dan administrasi pabrik. Overhead produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah
secara langsung, atau hampir secara langsung, mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tidak
langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung.

13

Pengalokasian overhead produksi tetap ke biaya konversi didasarkan pada kapasitas normal fasilitas produksi.
Kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diperkirakan akan tercapai selama suatu periode atau musim
dalam keadaan normal, dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas selama pemeliharaan terencana. Level
produksi aktual dapat digunakan jika mendekati kapasitas normal. Pengalokasian jumlah overhead produksi
tetap pada setiap unit produksi tidak bertambah sebagai akibat dari rendahnya produksi atau tidak terpakainya
pabrik. Overhead yang tidak teralokasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Dalam periode produksi
tinggi yang tidak normal, jumlah overhead tetap yang dialokasikan pada tiap unit produksi menjadi
berkurang sehingga persediaan tidak diukur di atas biayanya. Overhead produksi variabel dialokasikan pada
unit produksi atas dasar penggunaan aktual fasilitas produksi.

14

Suatu proses produksi mungkin menghasilkan lebih dari satu jenis produk secara simultan. Hal tersebut terjadi,
sebagai contoh, ketika dihasilkan produk bersama atau bila terdapat produk utama dan produk sampingan.
Ketika biaya konversi setiap produk tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, maka biaya tersebut dialokasikan
antar produk secara rasional dan konsisten. Pengalokasian dapat didasarkan pada, sebagai contoh, perbandingan
nilai penjualan relatif masing-masing produk, baik pada tahap proses produksi pada waktu produk telah dapat
diidentifikasikan secara terpisah, atau pada saat produksi telah selesai. Sebagian besar produk sampingan, pada
hakekatnya tidak material. Ketika kasusnya demikian, produk sampingan sering kali diukur pada nilai
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realisasi neto dan nilai tersebut mengurangi biaya produk utama. Sebagai akibatnya, jumlah tercatat produk
utama tidak berbeda secara material dari biayanya.

Biaya lain
15

Biaya lain termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada
dalam lokasi dan kondisi saat kini. Sebagai contoh, mungkin tepat untuk memasukkan overhead nonproduksi
atau biaya perancangan produk untuk pelanggan spesifik dalam biaya persediaan.

16

Contoh biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya
adalah:

(a)

jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya;

(b)

biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap
produksi selanjutnya;

(c)

overhead administrasi yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam
lokasi dan kondisi saat kini; dan

(d)

biaya penjualan.

17

PSAK i223 Biaya Pinjaman mengidentifikasikan keadaan terbatas dimana biaya pinjaman termasuk dalam
biaya persediaan.

18

Entitas mungkin membeli persediaan dengan persyaratan penyelesaian tangguhan. Ketika pengaturan secara
efektif mengandung elemen pembiayaan, maka elemen tersebut, sebagai contoh selisih antara harga beli
untuk persyaratan kredit normal dan jumlah yang dibayarkan, diakui sebagai beban bunga selama periode
pembiayaan.

19

[Dihapus]

Biaya produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis
20

Sesuai dengan PSAK i241 Agrikultur persediaan berupa produk agrikultur yang telah dipanen oleh entitas
dari aset biologisnya diukur pada pengakuan awal pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik
panen. Ini merupakan biaya persediaan pada tanggal tersebut untuk penerapan Pernyataan ini.

Teknik pengukuran biaya
21

Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar atau metode eceran, demi kemudahan dapat
digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Biaya standar memperhitungkan level normal penggunaan bahan
dan perlengkapan, tenaga kerja, efisiensi dan kapasitas. Biaya standar ditelaah secara reguler dan, jika
diperlukan, direvisi sesuai dengan kondisi terakhir.

22

Metode eceran seringkali digunakan dalam industri eceran untuk mengukur persediaan dengan item yang
cepat berubah dalam jumlah banyak, serta memiliki margin yang serupa sehingga tidak praktis untuk
menggunakan metode penetapan biaya lainnya. Biaya persediaan tersebut ditentukan dengan mengurangi nilai
penjualan persediaan dengan persentase margin bruto yang sesuai. Persentase tersebut digunakan dengan
memperhatikan persediaan yang telah diturunkan di bawah harga jual awalnya. Persentase rata-rata sering
digunakan untuk setiap departemen eceran.

Rumus biaya
23

Biaya persediaan untuk item yang secara umum tidak dapat dipertukarkan (not ordinarily
interchangeable) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus
diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing

24

Identifikasi khusus biaya artinya biaya khusus diatribusikan ke item persediaan yang diidentifikasi. Cara ini
merupakan perlakuan yang tepat bagi item yang dipisahkan untuk proyek khusus, terlepas apakah item telah
dibeli maupun diproduksi. Akan tetapi, identifikasi khusus biaya tidak tepat ketika terdapat jumlah besar item
persediaan yang secara umum dapat dipertukarkan (ordinarily interchangeable). Dalam keadaan tersebut,
metode pemilihan item yang masih berada dalam persediaan dapat digunakan untuk menentukan dampaknya
dalam laba rugi.

25

Biaya persediaan, selain yang dibahas dalam paragraf 23, dihitung dengan menggunakan rumus biaya
masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang. Entitas menggunakan rumus
biaya yang sama terhadap seluruh persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama bagi

6
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entitas. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumus biaya yang berbeda
dapat dijustifikasi.
26

Sebagai contoh, persediaan yang digunakan dalam satu segmen operasi mungkin memiliki kegunaan yang
berbeda dari jenis persediaan yang sama yang digunakan dalam segmen operasi yang lain. Akan tetapi,
perbedaan lokasi geografis persediaan (atau dalam perspektif perpajakan), dengan sendirinya, tidak cukup
untuk menjustifikasi penggunaan rumus biaya yang berbeda.

27

Rumus MPKP mengasumsikan bahwa item persediaan yang pertama dibeli atau diproduksi akan dijual
terlebih dahulu, sehingga item yang tertinggal dalam persediaan pada akhir periode adalah yang dibeli atau
diproduksi paling akhir. Dalam rumus biaya rata-rata tertimbang, biaya setiap item ditentukan berdasarkan
biaya rata-rata tertimbang dari item yang serupa pada awal periode dan biaya item yang serupa yang dibeli
atau diproduksi selama suatu periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap
penerimaan kiriman tambahan, bergantung pada keadaan entitas.

Nilai realisasi neto
28

Biaya persediaan mungkin tidak dapat dipulihkan jika persediaan tersebut rusak, jika seluruh atau sebagian
persediaan telah usang, atau jika harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak dapat dipulihkan
jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Praktik
penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto konsisten dengan pandangan
bahwa aset seharusnya tidak dicatat melebihi jumlah yang diperkirakan untuk direalisasi dari penjualan atau
penggunaannya.

29

Persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto untuk setiap item persediaan. Akan tetapi, dalam
beberapa keadaan, mungkin tepat untuk mengelompokkan item yang serupa atau berkaitan. Kasus ini dapat
terjadi pada item persediaan yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau penggunaan akhir yang
serupa, yang diproduksi dan dipasarkan di wilayah geografis yang sama, dan tidak dapat secara praktis
dievaluasi terpisah dari item lain dalam lini produk tersebut. Penurunan nilai persediaan tidak tepat jika
dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan, sebagai contoh, barang jadi, atau seluruh persediaan dalam suatu
segmen operasi tertentu.

30

Estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti paling andal yang tersedia pada saat estimasi dilakukan
terhadap jumlah persediaan yang diperkirakan untuk direalisasi. Estimasi ini mempertimbangkan fluktuasi
harga atau biaya yang langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode sepanjang peristiwa
tersebut menegaskan kondisi yang ada pada akhir periode.

31

Estimasi nilai realisasi neto juga mempertimbangkan tujuan persediaan yang dikuasai. Sebagai contoh, nilai
realisasi neto dari kuantitas persediaan yang dikuasai untuk memenuhi kontrak penjualan atau jasa yang
bersifat pasti didasarkan pada harga kontrak. Jika kontrak penjualan lebih sedikit daripada kuantitas
persediaan yang dikuasai, maka nilai realisasi neto untuk kelebihannya didasarkan pada harga jual umum.
Provisi dapat timbul dari kontrak penjualan yang bersifat pasti yang melebihi kuantitas persediaan yang
dikuasai atau dari kontrak pembelian yang bersifat pasti. Provisi tersebut diperlakukan sesuai dengan PSAK
i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi.

32

Bahan dan perlengkapan lain yang dikuasai untuk digunakan dalam memproduksi persediaan tidak diturunkan
nilainya di bawah biaya perolehan jika produk jadi yang dihasilkan diperkirakan dijual sebesar atau di atas
biaya perolehannya. Akan tetapi, ketika penurunan harga bahan mengindikasikan bahwa biaya produk jadi
yang dihasilkan melebihi nilai realisasi neto, maka nilai bahan diturunkan ke nilai realisasi neto. Dalam
keadaan tersebut, biaya penggantian bahan mungkin merupakan ukuran terbaik yang tersedia untuk nilai
realisasi netonya.

33

Suatu penilaian baru dilakukan atas nilai realisasi neto pada setiap periode selanjutnya. Ketika keadaan yang
semula mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan tidak ada lagi atau ketika
terdapat bukti yang jelas terhadap peningkatan nilai realisasi neto karena perubahan keadaan ekonomik, maka
jumlah penurunan nilai dibalik (yaitu pembalikan adalah terbatas untuk jumlah penurunan nilai awal)
sehingga jumlah tercatat yang baru dari persediaan adalah yang terendah dari biaya perolehan atau nilai
realisasi neto revisian. Hal ini terjadi, sebagai contoh, ketika suatu item persediaan yang dicatat sebesar nilai
realisasi neto, karena harga jualnya telah turun, masih dimiliki pada periode selanjutnya dan harga jualnya
telah meningkat.

Pengakuan sebagai beban
34

Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode
diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan menjadi nilai
realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya
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penurunan atau kerugian tersebut. Setiap jumlah pembalikan penurunan nilai persediaan karena
peningkatan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui
sebagai beban pada periode terjadinya pembalikan tersebut.
35

Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke akun aset lainnya, sebagai contoh, persediaan yang digunakan
sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri. Persediaan yang dialokasikan ke aset lain dengan cara
ini diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut.

Pengungkapan
36

Laporan keuangan mengungkapkan:

(a)

kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya
yang digunakan;

(b)

total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi
entitas;

(c)

jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual;

(d)

jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode;

(e)

jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode sesuai
dengan paragraf 34;

(f)

jumlah dari setiap pembalikan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang
jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode sesuai dengan paragraf 34;

(g)

keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pembalikan penurunan nilai persediaan sesuai
dengan paragraf 34; dan

(h)

jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.

37

Informasi tentang jumlah tercatat yang disajikan dalam berbagai klasifikasi persediaan dan tingkat
perubahannya dalam aset tersebut berguna bagi pengguna laporan keuangan. Klasifikasi persediaan yang
biasa digunakan adalah barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan, barang dalam proses, dan barang
jadi.

38

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode, seringkali disebut sebagai biaya penjualan, terdiri
dari biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam pengukuran persediaan yang saat ini telah dijual, overhead
produksi yang tidak teralokasi, dan jumlah biaya produksi persediaan yang tidak normal. Keadaan dari
entitas juga memungkinkan untuk memasukkan biaya lainnya, seperti biaya distribusi.

39

Beberapa entitas mengadopsi suatu format laba rugi yang mengakibatkan jumlah yang diungkapkan selain
biaya persediaan diakui sebagai beban selama periode. Dalam format ini, entitas menyajikan analisis beban
menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat dari beban. Dalam kasus ini, entitas mengungkapkan biaya yang
diakui sebagai beban untuk bahan baku dan bahan habis pakai, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya bersamasama dengan jumlah perubahan neto persediaan pada periode tersebut.

Tanggal efektif
40

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang dimulai
sebelum tanggal 1 Januari 2005, maka fakta tersebut diungkapkan.

40A

[Dihapus]

40B

[Dihapus]

40C

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen definisi nilai wajar dalam paragraf 6 dan
mengamendemen paragraf 7. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

40D

[Dihapus]

40E

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 2, 8, 29 dan 37 dan menghapus paragraf 19. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika
menerapkan PSAK i115.

40F

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 2 dan menghapus paragraf 40A,
40B, dan 40D. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

8
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40G

PSAK i116 Sewa, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 12. Entitas menerapkan
amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

Penarikan standar akuntansi lain
41

Pernyataan ini menggantikan PSAK i202 Persediaan (revisi pada tahun 1993).

42

Pernyataan ini menggantikan ISAK i201 Konsistensi – Rumus Biaya Perolehan yang Berbeda untuk
Persediaan.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i207 Laporan Arus Kas (PSAK i207) terdiri dari paragraf 1–60. Seluruh
paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama namun mempertahankan format IASC atas Pernyataan ini ketika
diadopsi oleh IASB. PSAK i207 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk
memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan secara eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i207
Laporan Arus Kas1
Tujuan
Informasi tentang arus kas entitas berguna dalam menyediakan pengguna laporan keuangan dasar untuk menilai
kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus
kas tersebut. Pengambilan keputusan ekonomik oleh pengguna mensyaratkan evaluasi kemampuan entitas dalam
menghasilkan kas dan setara kas serta waktu dan kepastian perolehannya.
Tujuan Pernyataan ini adalah mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara
kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas selama suatu periode berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan

Ruang lingkup
1

Entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan ini dan menyajikan
laporan tersebut sebagai bagian takterpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode
penyajian laporan keuangan.

2

Pernyataan ini menggantikan PSAK i207 Laporan Perubahan Posisi Keuangan, yang disetujui pada bulan
Juli 1977.

3

Pengguna laporan keuangan entitas berkepentingan untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan
menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut tidak bergantung pada sifat aktivitas entitas serta apakah kas
dapat dipandang sebagai produk entitas, seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Pada dasarnya, entitas
membutuhkan kas dengan alasan yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas utama penghasil
pendapatan (principal revenue-producing activities). Entitas membutuhkan kas untuk melaksanakan
usahanya, melunasi kewajibannya, dan membagikan dividen kepada investor. Sejalan dengan hal tersebut,
Pernyataan ini mensyaratkan seluruh entitas menyajikan laporan arus kas.

Manfaat informasi arus kas
4

Ketika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, laporan arus kas menyediakan informasi
yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya
(termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuannya untuk memengaruhi jumlah serta waktu arus kas
dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus kas berguna untuk
menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pengguna
mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan dari berbagai
entitas. Informasi tersebut juga meningkatkan keterbandingan pelaporan kinerja operasi berbagai entitas
karena meniadakan dampak penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa
yang sama.

5

Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas
masa depan. Informasi arus kas historis juga berguna untuk meneliti ketepatan dari penilaian masa lalu atas
arus kas masa depan dan dalam menguji hubungan antara profitabilitas dan arus kas neto serta dampak
perubahan harga.

Definisi
6

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Kas terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand deposits).

1

4

Pada bulan September 2007 IASB mengamendemen judul PSAK i207 dari Laporan Arus Kas (Cash Flow Statements) menjadi
Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows) sebagai konsekuensi revisi PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan pada tahun
2007.
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Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang
dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan
memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.
Aktivitas operasi adalah aktivitas utama penghasil pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan
merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak
termasuk setara kas.
Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi
kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas.

Kas dan setara kas
7

Setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, daripada untuk investasi atau tujuan
lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat dikonversikan
menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
Oleh karena itu, suatu investasi umumnya memenuhi kualifikasi sebagai setara kas hanya jika akan segera
jatuh tempo dalam waktu, sebagai contoh, tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Investasi dalam
bentuk ekuitas tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi dalam bentuk ekuitas tersebut adalah
setara kas, sebagai contoh, dalam hal saham preferen yang diperoleh dalam suatu periode singkat dari jatuh
temponya dan tanggal penebusan yang telah ditentukan.

8

Pinjaman bank umumnya dipertimbangkan sebagai aktivitas pendanaan. Akan tetapi, di beberapa negara,
cerukan (bank overdraft) yang dibayarkan lagi berdasarkan permintaan merupakan bagian yang
takterpisahkan dari pengelolaan kas entitas. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan
setara kas. Karakteristik dari pengaturan perbankan tersebut mengakibatkan saldo bank sering berfluktuasi
dari saldo positif menjadi negatif (overdrawn).

9

Arus kas tidak termasuk perpindahan di antara item yang termasuk dalam kas atau setara kas karena
komponen tersebut merupakan bagian dari pengelolaan kas entitas daripada sebagai bagian dari aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan. Pengelolaan kas termasuk investasi atas kelebihan kas dalam setara kas.

Penyajian laporan arus kas
10

Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan.

11

Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai
dengan bisnisnya. Klasifikasi berdasarkan aktivitas menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna
untuk menilai dampak aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara
kas. Informasi ini dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.

12

Suatu transaksi tunggal dapat mencakup beberapa arus kas yang diklasifikasikan secara berbeda. Sebagai
contoh, jika pelunasan pinjaman mencakup keduanya, bunga dan pokok pinjaman, maka elemen bunga dapat
diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan elemen pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas
pendanaan.

Aktivitas operasi
13

Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi
entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi
entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar.
Informasi tentang komponen spesifik atas arus kas operasi historis adalah berguna, dalam hubungannya
dengan informasi lain, dalam memprakirakan arus kas operasi masa depan.

14

Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Oleh
karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi
penentuan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
(a)

penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;

(b)

penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain;

(c)

pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
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(d)

pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;

(e)

penerimaan kas dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim,
anuitas, dan manfaat polis lain;

(f)

pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat
diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi; dan

(g)

penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau
diperjualbelikan.

Beberapa transaksi, seperti penjualan item pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang diakui
dalam laba rugi. Arus kas yang terkait dengan transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.
Akan tetapi, pembayaran kas untuk pabrikasi atau memperoleh aset yang dikuasai untuk direntalkan kepada
pihak lain dan selanjutnya dikuasai untuk dijual sebagaimana yang dideskripsikan dalam PSAK i216 Aset
Tetap paragraf 68A adalah arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari rental dan penjualan
selanjutnya atas aset tersebut juga merupakan arus kas dari aktivitas operasi.
15

Entitas dapat memiliki efek dan pinjaman yang diberikan (securities and loans) untuk tujuan diperdagangkan
atau diperjualbelikan, yang dalam hal ini serupa dengan persediaan yang diperoleh secara spesifik untuk dijual
kembali. Oleh karena itu, arus kas yang timbul dari pembelian dan penjualan dalam transaksi efek yang
diperjualbelikan atau diperdagangkan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Serupa dengan hal
tersebut, uang muka (cash advances) dan pinjaman oleh lembaga keuangan umumnya diklasifikasikan
sebagai aktivitas operasi karena berkaitan dengan aktivitas utama penghasil pendapatan entitas tersebut.

Aktivitas investasi
16

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut
merepresentasikan sejauh mana pengeluaran telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk
menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atas
aset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.
Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah:
(a)

pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset takberwujud, dan aset jangka panjang lain.
Pembayaran ini termasuk pembayaran yang terkait dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi
dan aset tetap yang dibangun sendiri;

(b)

penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset takberwujud, dan aset jangka panjang lain;

(c)

pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan
kepentingan dalam ventura bersama (selain pembayaran untuk instrumen yang dianggap setara kas
atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan);

(d)

penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan
dalam ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau
instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan);

(e)

uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan pinjaman yang
diberikan oleh lembaga keuangan);

(f)

penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain
uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan);

(g)

pembayaran kas untuk kontrak future (future contracts), kontrak forward (forward contracts),
kontrak opsi (option contracts), dan kontrak swap (swap contracts), kecuali jika kontrak tersebut
dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut
diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan; dan

(h)

penerimaan kas dari kontrak future (future contracts), kontrak forward (forward contracts),
kontrak opsi (option contracts) dan kontrak swap (swap contracts), kecuali jika kontrak tersebut
dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika penerimaan tersebut
diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

Jika suatu kontrak dicatat sebagai lindung nilai atas suatu posisi teridentifikasi, maka arus kas dari kontrak
tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang dilindungi nilainya.
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Aktivitas pendanaan
17

Pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna
untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus
kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah:
(a)

penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain;

(b)

pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas;

(c)

penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek
dan jangka panjang lain;

(d)

pelunasan pinjaman; dan

(e)

pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa.

Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi
18

19

20

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode
berikut:

(a)

metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan
pembayaran kas bruto diungkapkan; atau

(b)

metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi
pengaruh transaksi yang bersifat nonkas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau
pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan item penghasilan atau
beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung.
Metode langsung menyediakan informasi yang dapat berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan dan
yang tidak dihasilkan oleh metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelas utama
penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto dapat diperoleh:
(a)

dari catatan akuntansi entitas; atau

(b)

dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan (penghasilan bunga dan penghasilan
serupa dan beban bunga dan beban serupa untuk suatu lembaga keuangan) dan item lain dalam
laporan penghasilan komprehensif untuk:
(i)

perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan;

(ii)

item nonkas lain; dan

(iii)

item lain di mana kasnya berdampak pada arus kas investasi dan pendanaan.

Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau
rugi dari dampak:
(a)

perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan;

(b)

item nonkas seperti depresiasi, provisi, pajak tangguhan, keuntungan dan kerugian valuta asing
yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan; dan

(c)

seluruh item lain dimana kasnya berdampak pada arus kas investasi dan pendanaan.

Sebagai alternatif, arus kas neto dari aktivitas operasi dapat disajikan berdasarkan metode tidak langsung
dengan menyajikan pendapatan dan beban yang diungkapkan dalam laporan penghasilan komprehensif serta
perubahan dalam persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode.

Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan
21

Entitas melaporkan secara terpisah kelas utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto
yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang dideskripsikan dalam
paragraf 22 dan 24, yang dilaporkan atas dasar arus kas neto.
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Pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto
22

23

23A

24

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat dilaporkan
atas dasar arus kas neto:

(a)

penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut
mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas; dan

(b)

penerimaan dan pembayaran kas untuk item dengan perputaran cepat, jumlah yang besar,
dan jangka waktu singkat

Beberapa contoh penerimaan dan pembayaran kas mengacu pada paragraf 22(a) adalah:
(a)

penerimaan dan pelunasan rekening giro bank;

(b)

dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi; dan

(c)

rental yang ditagih untuk kepentingan dari, dan disetor kepada, pemilik properti.

Beberapa contoh penerimaan dan pembayaran kas sebagaimana dijelaskan pada paragraf 22(b) adalah uang
muka yang dibuat untuk, dan pelunasan atas:
(a)

jumlah pokok yang berhubungan dengan kartu kredit nasabah;

(b)

pembelian dan penjualan investasi; dan

(c)

pinjaman jangka pendek lain, sebagai contoh, pinjaman jangka pendek yang memiliki periode jatuh
tempo dalam tiga bulan atau kurang.

Arus kas yang timbul dari setiap aktivitas lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan atas dasar
arus kas neto:

(a)

penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan dan pelunasan deposito
dengan tanggal jatuh tempo yang tetap;

(b)

penempatan deposito pada dan penarikan deposito dari lembaga keuangan lain; dan

(c)

pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Arus kas dalam valuta asing
25

Arus kas yang timbul dari transaksi dalam valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional entitas
dengan mengalikan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs antara mata uang fungsional dengan
valuta asing pada tanggal arus kas tersebut.

26

Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan pada kurs antara mata uang fungsional dengan valuta
asing pada tanggal arus kas tersebut.

27

Arus kas yang didenominasi dalam valuta asing dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan PSAK i221
Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. PSAK i221 tersebut mengizinkan penggunaan kurs yang mendekati
kurs aktual. Sebagai contoh, kurs rata-rata tertimbang untuk suatu periode dapat digunakan untuk pencatatan
transaksi dalam valuta asing atau penjabaran arus kas entitas anak di luar negeri. Akan tetapi, PSAK i221
tidak mengizinkan penggunaan kurs pada akhir periode pelaporan ketika menjabarkan arus kas entitas anak
luar negeri.

28

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan kurs valuta asing bukan
merupakan arus kas. Akan tetapi, dampak perubahan kurs atas kas dan setara kas yang dimiliki atau yang
jatuh tempo dalam valuta asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasikan kas dan setara
kas pada awal dan akhir periode. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan, dan termasuk selisih, jika ada, seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan
kurs pada akhir periode.

29

[Dihapus]

30

[Dihapus]

Bunga dan dividen
31

8

Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing diungkapkan secara
terpisah. Masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi,
investasi, atau pendanaan.
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32

Jumlah bunga yang dibayarkan selama suatu periode diungkapkan dalam laporan arus kas baik yang telah
diakui sebagai beban dalam laba rugi atau yang dikapitalisasi sesuai PSAK i223 Biaya Pinjaman.

33

Bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima oleh lembaga keuangan biasanya
diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan mengenai klasifikasi arus kas
ini bagi entitas lain. Bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan
sebagai arus kas operasi karena memengaruhi penentuan laba rugi. Sebagai alternatif, bunga yang dibayarkan
serta bunga dan dividen yang diterima masing-masing dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan
arus kas investasi karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai imbal hasil
investasi.

34

Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya
perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai
komponen arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud membantu pengguna untuk menentukan
kemampuan entitas membayar dividen dari arus kas operasi.

Pajak atas penghasilan
35

Arus kas yang timbul dari pajak atas penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan
sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas
pendanaan dan investasi.

36

Pajak atas penghasilan timbul dari transaksi yang menghasilkan arus kas yang diklasifikasikan sebagai
aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas. Walaupun beban pajak dapat dengan
mudah diidentifikasikan dengan aktivitas investasi atau pendanaan, namun arus kas pajak terkait seringkali
tidak praktis untuk diidentifikasikan dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan arus kas dari
transaksi pendasarnya. Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari
aktivitas operasi. Akan tetapi, jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasi secara praktis dengan transaksi
individual yang menimbulkan arus kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi atau pendanaan, maka
arus kas pajak tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi atau pendanaan yang sesuai. Jika arus kas
pajak dialokasikan pada lebih dari satu kelas aktivitas, maka jumlah total pajak yang dibayar diungkapkan.

Investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama
37

Jika akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, atau entitas anak dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas atau metode biaya, maka investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus
kas pada arus kas yang terjadi antara investor dan investee, sebagai contoh dividen dan uang muka.

38

Entitas yang melaporkan kepentingannya dalam entitas asosiasi atau ventura bersama dengan menggunakan
metode ekuitas memasukkan dalam laporan arus kasnya, arus kas atas investasinya pada entitas asosiasi atau
ventura bersama serta distribusi dan pembayaran atau penerimaan lain antara entitas tersebut dengan entitas
asosiasi atau ventura bersama.

Perubahan bagian kepemilikan pada entitas anak dan bisnis lain
39

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

40

Entitas mengungkapkan hal berikut, secara agregat, sehubungan dengan perolehan dan kehilangan
pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain selama suatu periode:

40A

(a)

total imbalan yang dibayarkan atau diterima;

(b)

bagian dari imbalan yang terdiri dari kas dan setara kas;

(c)

jumlah kas dan setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di mana pengendalian
diperoleh atau hilang; dan

(d)

jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di
mana pengendalian diperoleh atau hilang, diringkas berdasarkan kategori utamanya.

Entitas investasi, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian, tidak
perlu menerapkan paragraf 40(c) atau 40(d) untuk investasi dalam entitas anak yang disyaratkan untuk diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi.
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41

Penyajian tersendiri atas dampak arus kas dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan
bisnis lain sebagai pos tunggal, bersama-sama dengan pengungkapan tersendiri atas jumlah aset dan liabilitas
yang diperoleh atau dilepaskan, membantu membedakan arus kas tersebut dengan arus kas yang timbul dari
aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan lainnya. Dampak arus kas atas kehilangan pengendalian tidak
boleh dikurangkan dari arus kas untuk memperoleh pengendalian.

42

Jumlah agregat kas yang dibayarkan atau diterima sebagai imbalan untuk memperoleh atau kehilangan
pengendalian entitas anak atau bisnis lain dilaporkan dalam laporan arus kas secara neto dari kas dan setara
kas yang diperoleh atau dilepaskan sebagai bagian dari transaksi, peristiwa, atau perubahan keadaan.

42A

Arus kas yang timbul dari perubahan bagian kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan
kehilangan pengendalian diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan, kecuali entitas anak
dimiliki oleh entitas investasi, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i110, dan disyaratkan untuk diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi.

42B

Perubahan bagian kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian, seperti
pembelian atau penjualan selanjutnya instrumen ekuitas entitas anak oleh entitas induk, dicatat sebagai
transaksi ekuitas (lihat PSAK i110), kecuali entitas anak dimiliki oleh entitas investasi dan disyaratkan untuk
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sejalan dengan hal tersebut, arus kas yang dihasilkan dari transaksi
tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama sebagaimana transaksi lain dengan pemilik yang
dideskripsikan dalam paragraf 17.

Transaksi nonkas
43

Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas
dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan
keuangan sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai
aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.

44

Banyak aktivitas investasi dan pendanaan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas saat ini
meskipun memengaruhi struktur modal serta aset entitas. Tidak dimasukkannya transaksi nonkas dalam
laporan arus kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena item tersebut tidak melibatkan arus kas
dalam periode berjalan. Beberapa contoh transaksi nonkas adalah:
(a)

perolehan aset baik secara kredit atau melalui sewa;

(b)

akuisisi suatu entitas melalui penerbitan instrumen ekuitas; dan

(c)

konversi utang menjadi ekuitas.

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan
44A

Entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan
yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

44B

Sepanjang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf 44A, entitas mengungkapkan perubahan
pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:
(a)

perubahan dari arus kas pendanaan;

(b)

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

(c)

dampak perubahan kurs valuta asing;

(d)

perubahan pada nilai wajar; dan

(e)

perubahan lainnya.

44C

Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas di mana arus kas, atau arus kas masa depan
akan, diklasifikasikan pada laporan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Selain itu, persyaratan
pengungkapan pada paragraf 44A juga diterapkan untuk perubahan pada aset keuangan (sebagai contoh, aset
yang melindungi nilai liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan) jika arus kas, atau arus kas masa depan,
dari aset keuangan tersebut termasuk dalam arus kas aktivitas pendanaan.

44D

Satu cara untuk memenuhi persyaratan pengungkapan dalam paragraf 44A adalah dengan menyediakan
rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari
aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang diidentifikasikan dalam paragraf 44B. Jika entitas
mengungkapkan rekonsiliasi tersebut, maka entitas menyediakan informasi yang memadai agar pengguna
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laporan keuangan mampu mengaitkan item yang termasuk dalam rekonsiliasi dengan laporan posisi keuangan
dan laporan arus kas.
44E

Jika entitas menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 44A secara gabungan dengan
pengungkapan perubahan pada aset dan liabilitas lain, maka entitas mengungkapkan perubahan pada liabilitas
yang timbul dari aktivitas pendanaan secara terpisah dari perubahan aset dan liabilitas lain tersebut.

Komponen kas dan setara kas
45

Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut
dalam laporan arus kas dengan item yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan.

46

Oleh karena keanekaragaman praktik pengelolaan kas dan pengaturan perbankan di seluruh dunia dan agar
sesuai dengan PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan, entitas mengungkapkan kebijakan yang diadopsi
dalam menentukan komposisi kas dan setara kas.

47

Dampak setiap perubahan dalam kebijakan untuk menentukan komponen kas dan setara kas, sebagai contoh,
perubahan dalam klasifikasi instrumen keuangan yang sebelumnya diperlakukan sebagai bagian dari
portofolio investasi entitas, dilaporkan sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan.

Pengungkapan lain
48

Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan milik entitas yang tidak dapat
digunakan oleh kelompok usaha, beserta komentar manajemen.

49

Terdapat berbagai keadaan di mana saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan
oleh kelompok usaha. Contohnya, saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara
yang memberlakukan pengendalian lalu lintas devisa atau pembatasan legal lain sehingga saldo kas tersebut
tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lain.

50

Informasi tambahan mungkin relevan bagi pengguna dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas entitas.
Pengungkapan informasi ini, beserta komentar manajemen, dianjurkan dan dapat mencakup:
(a)

jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan yang mungkin tersedia untuk aktivitas operasi
masa depan dan untuk menyelesaikan komitmen modal, dengan mengindikasikan pembatasan
penggunaan fasilitas ini;

(b)

[dihapus];

(c)

jumlah agregat arus kas yang mencerminkan peningkatan kapasitas operasi yang terpisah dari arus
kas yang diperlukan untuk memelihara kapasitas operasi; dan

(d)

jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari setiap segmen
yang dilaporkan (lihat PSAK i108 Segmen Operasi).

51

Pengungkapan terpisah arus kas yang mencerminkan peningkatan kapasitas operasi dan arus kas yang
diperlukan untuk memelihara kapasitas operasi berguna bagi pengguna untuk menentukan apakah entitas
melakukan investasi secara memadai dalam pemeliharaan kapasitas operasinya. Entitas yang tidak
berinvestasi secara memadai dalam pemeliharaan kapasitas operasinya mungkin akan merugikan
profitabilitasnya di masa depan, hanya untuk mempertahankan likuiditas dan distribusi kepada pemilik saat
ini.

52

Pengungkapan arus kas secara segmen memungkinkan pengguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih
baik mengenai hubungan antara arus kas bisnis sebagai suatu keseluruhan dan bagian komponennya serta
ketersediaan dan keragaman arus kas secara segmen.

Tanggal efektif
53

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 1994.

54

PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2008) mengamendemen paragraf 39-42 dan menambahkan
paragraf 42A dan 42B. Entiats menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i227 (amendemen 2008) untuk periode yang
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lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut. Amendemen tersebut
diterapkan secara retrospektif.
55

Paragraf 14 diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan Mei 2008. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan dan menerapkan PSAK i216 paragraf 68A.

56

Paragraf 16 diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan April 2009. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

57

PSAK i110 dan PSAK i111 Pengaturan Bersama, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 37,
38, dan 42B dan menghapus paragraf 50(b). Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan
PSAK i110 dan PSAK i111.

58

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112, dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf 42A dan 42B dan menambahkan paragraf 40A. Entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan lebih
dini Entitas Investasi diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini, maka entitas
juga menerapkan seluruh amendemen yang termasuk dalam Entitas Investasi pada saat yang bersamaan.

59

PSAK i116 Sewa, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 17 dan 44. Entitas menerapkan
amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

60

Prakarsa Pengungkapan (Amendemen PSAK i207), terbit pada bulan Januari 2016, menambahkan paragraf
44A-44E. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2017. Penerapan lebih dini diperkenankan. Pada saat entitas pertama kali menerapkan
amendemen tersebut, entitas tidak disyaratkan untuk menyediakan informasi komparatif untuk periode
sebelumnya.

61

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
(PSAK i208) terdiri dari paragraf 1-56. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama namun
mempertahankan format IASC ketika Pernyataan ini diadopsi IASB. PSAK i208 harus dibaca dalam konteks tujuannya
dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i208
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
Tujuan
1

Tujuan Pernyataan ini adalah mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama
dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi
akuntansi, dan koreksi kesalahan. Pernyataan ini memiliki intensi untuk meningkatkan relevansi dan
keandalan laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding
laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya.

2

Pengungkapan yang disyaratkan untuk kebijakan akuntansi, kecuali perubahan kebijakan akuntansi, diatur
dalam PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan.

Ruang lingkup
3

Pernyataan ini diterapkan dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, serta pencatatan
perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode
sebelumnya.

4

Dampak pajak dari koreksi kesalahan periode sebelumnya dan dari penyesuaian retrospektif untuk menerapkan
perubahan kebijakan akuntansi dicatat dan diungkapkan sesuai dengan PSAK i212 Pajak Penghasilan.

Definisi
5

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik spesifik yang diterapkan
entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah
pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status saat ini dari, serta manfaat dan kewajiban
masa depan ekspektasian yang terkait dengan, aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi
dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan, sejalan dengan hal tersebut, bukan
koreksi kesalahan.
Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAK-I) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (the International Accounting Standards
Board – IASB), yang terdiri dari

(a)

Standar Akuntansi Keuangan Internasional (PSAK i1xx);

(b)

Standar Akuntansi Internasional (PSAK i2xx);

(c)

Interpretasi IFRIC (ISAK i1xx); and

(d)

Interpretasi SIC1 (ISAK i2xx).

Material didefinisikan dalam PSAK i201 paragraf 7 dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan arti yang
sama.
Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat,
dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan
untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang:

(a)

tersedia ketika laporan keuangan untuk periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan

(b)

secara rasional diperkirakan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan
kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

1

4

Definisi SAK-I diamendemen setelah perubahan nama diajukan oleh Konstitusi revisian dari IFRS Foundation pada tahun 2010.
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Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi
lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan.
Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah
elemen laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi.
Tidak praktis Penerapan suatu persyaratan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya
setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk suatu periode sebelumnya tertentu, tidak praktis
untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali
secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika:

(a)

dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan;

(b)

penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai
maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut; atau

(c)

penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas
jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi
tersebut yang:
(i)

menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut
diakui, diukur atau diungkapkan; dan

(ii)

seharusnya tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diotorisasi untuk
terbit dari informasi lain.

Penerapan prospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan
estimasi akuntansi, masing-masing adalah:

6

(a)

penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang
terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut; dan

(b)

pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode
mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut.

[Dihapus]

Kebijakan akuntansi
Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi
7

Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain,
kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk item tersebut ditentukan dengan menerapkan PSAK
tersebut.

8

SAK-I menentukan kebijakan akuntansi, yang IASB menyimpulkan, menghasilkan laporan keuangan yang
berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak
perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat,
atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan tidak material dari SAK-I untuk mencapai suatu penyajian
tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas.

9

SAK-I dilengkapi dengan pedoman untuk membantu entitas dalam menerapkan persyaratan dalam SAK-I.
Seluruh pedoman tersebut menyatakan apakah pedoman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari SAK-I. Pedoman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAK-I bersifat w ajib diterapkan.
Sementara pedoman yang bukan bagian tidak terpisahkan dari SAK-I tidak berisi persyaratan untuk
laporan keuangan.

10

Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain,
maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu
kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:

(a)

relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomik pengguna; dan

(b)

andal, yaitu laporan keuangan yang:
(i)

menyajikan secara tepat posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas;

(ii)

mencerminkan substansi ekonomik transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, dan
bukan hanya bentuk legal;

(iii)

netral, yaitu bebas dari bias;
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12

(iv)

disusun dengan prudensi; dan

(v)

lengkap dalam seluruh hal yang material.

Dalam membuat pertimbangan yang dideskripsikan dalam paragraf 10, manajemen mengacu, dan
mempertimbangkan keterterapan dari, sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:

(a)

persyaratan dalam SAK-I yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait; dan

(b)

definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan
beban dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual).2

Dalam membuat pertimbangan yang dideskripsikan dalam paragraf 10, manajemen dapat juga
mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar
akuntansi lain yang menggunakan kerangka konseptual yang serupa untuk mengembangkan standar
akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan
dengan sumber dalam paragraf 11.

Konsistensi kebijakan akuntansi
13

Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan
kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mensyaratkan atau mengizinkan
kategorisasi item dengan kebijakan akuntansi yang berbeda mungkin hal yang tepat. Jika suatu PSAK
mensyaratkan atau mengizinkan kategorisasi tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih
dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kategori.

Perubahan kebijakan akuntansi
14

Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:

(a)

disyaratkan oleh suatu PSAK; atau

(b)

menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan
tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja
keuangan, atau arus kas entitas.

15

Pengguna laporan keuangan perlu untuk mampu membandingkan laporan keuangan entitas dari waktu ke
waktu untuk mengidentifikasikan kecenderungan dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya.
Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan pada setiap periode dan dari suatu periode dengan
periode berikutnya, kecuali suatu perubahan kebijakan akuntansi memenuhi salah satu kriteria dalam
paragraf 14.

16

Berikut ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi:

(a)

penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang
berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya; dan

(b)

penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain
yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material.

17

Penerapan awal suatu kebijakan untuk menilai-kembali aset sesuai dengan PSAK i216 Aset Tetap atau
PSAK i238 Aset Takberwujud adalah suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan
dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK i216 atau PSAK i238, bukan sesuai dengan Pernyataan
ini.

18

Paragraf 19–31 tidak diterapkan untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dideskripsikan dalam paragraf
17.

Penerapan perubahan kebijakan akuntansi
19

Bergantung pada paragraf 23:

(a)

entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sesuai
dengan ketentuan transisi s pes i fi k dalam PSAK tersebut, jika ada; dan

(b)

jika entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi pada saat penerapan awal suatu PSAK yang tidak
mengatur ketentuan transisi s p e s i f i k untuk perubahan tersebut, atau mengubah kebijakan
akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

2

Paragraf 54G menjelaskan bagaimana persyaratan ini diamendemen untuk saldo akun regulatori.

6
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20

Untuk tujuan Pernyataan ini, penerapan dini suatu PSAK bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi
yang bersifat sukarela.

21

Dalam hal t i d a k t e r d a p a t P SAK yang secara spesifik b e r l a k u untuk transaksi, peristiwa atau kondisi
lain, maka manajemen dapat, sesuai dengan paragraf 12, menerapkan suatu kebijakan akuntansi dari standar
akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka
konseptual yang serupa dalam mengembangkan standar akuntansi. Jika, entitas memilih untuk mengubah suatu
kebijakan akuntansi, karena mengikuti amendemen standar akuntansi tersebut, maka perubahan tersebut
dicatat dan diungkapkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela.

Penerapan retrospektif
22

Bergantung pada paragraf 23, ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif
sesuai dengan paragraf 19(a) atau 19(b), maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas
yang terdampak untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk
setiap periode sajian sebelumnya seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan
sebelumnya.

Keterbatasan penerapan retrospektif
23

Jika penerapan retrospektif disyaratkan oleh paragraf 19(a) atau 19(b), maka perubahan kebijakan
akuntansi diterapkan secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak
spesifik periode atau dampak kumulatif perubahan tersebut.

24

Jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode akibat perubahan kebijakan akuntansi
dalam informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian sebelumnya, maka entitas
menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode
paling awal di mana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan, dan membuat
penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terdampak untuk periode itu.

25

Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif dari, pada awal periode berjalan, penerapan
kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyesuaikan informasi
komparatif dengan menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis
paling awal.

26

Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, maka entitas menerapkan kebijakan
akuntansi baru tersebut untuk informasi komparatif untuk periode sebelumnya sejauh mungkin ke belakang
sepanjang dapat dilakukan dengan praktis. Penerapan retrospektif untuk periode sebelumnya adalah tidak
praktis kecuali praktis untuk menentukan dampak kumulatif atas jumlah awal dan akhir laporan posisi
keuangan untuk periode itu. Jumlah yang dihasilkan dari penyesuaian terkait dengan periode sebelum periode
sajian laporan keuangan disesuaikan ke dalam saldo awal masing-masing komponen ekuitas yang terdampak
pada periode sajian paling awal sebelumnya. Biasanya penyesuaian dilakukan atas saldo laba. Akan tetapi,
penyesuaian dapat dilakukan ke komponen ekuitas lainnya (sebagai contoh, untuk mematuhi suatu PSAK).
Informasi lain mengenai periode sebelumnya, seperti ringkasan data keuangan historis, juga disesuaikan
sejauh mungkin ke belakang sepanjang dapat dilakukan dengan praktis.

27

Ketika tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, karena entitas tidak
dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas, sesuai
dengan paragraf 25, menerapkan kebijakan baru secara prospektif dari dimulainya periode praktis paling awal.
Oleh karena itu, entitas mengabaikan porsi penyesuaian kumulatif atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul
sebelum tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi diizinkan meski tidak praktis untuk menerapkan
kebijakan secara prospektif untuk periode sebelumnya. Paragraf 50–53 memberikan pedoman ketika tidak
praktis untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk satu atau lebih periode sebelumnya.

Pengungkapan
28

Jika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya,
akan memiliki dampak kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau mungkin
memiliki dampak pada periode mendatang, maka entitas mengungkapkan:

(a)

judul PSAK;

(b)

bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya,
ketika dapat diterapkan;

(c)

sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;
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(d)

deskripsi ketentuan transisi, ketika dapat diterapkan;

(e)

ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, ketika dapat
diterapkan;

(f)

untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya, sepanjang praktis, jumlah
penyesuaian:

(i)

untuk setiap pos laporan keuangan yang terdampak; dan

(ii)

untuk laba per saham dasar dan dilusian, jika PSAK i233 La b a Per Saham
diterapkan atas entitas;

(g)

jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelum periode tersebut disajikan,
sepanjang praktis; dan

(h)

jika penerapan retrospektif disyaratkan oleh paragraf 19 (a) dan 19(b) tidak
praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, atau periode sebelum periode tersebut
disajikan, keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu dan deskripsi bagaimana dan
s eja k kapan perubahan kebijakan akuntansi tel a h diterapkan.

Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.
29

Ketika perubahan kebijakan akuntansi sukarela memiliki dampak pada periode berjalan atau periode
sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut kecuali tidak praktis untuk
menentukan jumlah penyesuaian, atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, maka
entitas mengungkapkan:

(a)

sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;

(b)

alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan
lebih relevan;

(c)

jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya, sepanjang
praktis:

(i)

untuk setiap pos laporan keuangan yang terdampak; dan

(ii)

untuk laba per saham dasar dan dilusian jika PSAK i233 diterapkan atas entitas;

(d)

jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelum periode tersebut disajikan,
sepanjang praktis; dan

(e)

jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, atau
untuk periode sebelum periode tersebut disajikan, keadaan yang membuat keberadaan
kondisi itu dan deskripsi bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi
t e l a h diterapkan.

Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.
30

31

8

Ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif
berlaku, maka entitas mengungkapkan:

(a)

fakta tersebut; dan

(b)

informasi yang telah diketahui atau yang dapat diestimasi secara wajar, yang relevan untuk
menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan
entitas pada periode awal penerapannya.

Untuk memenuhi paragraf 30, entitas mempertimbangkan untuk mengungkapkan:

(a)

judul PSAK baru;

(b)

sifat dari perubahan kebijakan akuntansi yang belum berlaku efektif;

(c)

tanggal penerapan PSAK yang disyaratkan;

(d)

tanggal di saat entitas berencana untuk menerapkan P SAK pertama kali; dan

(e)

salah satu dari:

(i)

suatu pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK yang diperkirakan atas
laporan keuangan; atau

(ii)

jika dampak tidak diketahui atau tidak dapat diestimasi secara wajar, maka suatu
pernyataan atas hal itu.
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Perubahan estimasi akuntansi
32

Sebagai akibat ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis, banyak item dalam laporan keuangan tidak
dapat diukur dengan tepat tetapi hanya dapat diestimasi. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan
informasi terkini yang tersedia dan andal. Sebagai contoh, estimasi mungkin diperlukan untuk:

(a)

piutang tidak tertagih;

(b)

persediaan yang usang;

(c)

nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan;

(d)

umur manfaat dari, atau pola konsumsi ekspektasian dari manfaat ekonomik masa depan yang
melekat pada, aset terdepresiasikan; dan

(e)

kewajiban garansi.

32A-32B [Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]
33

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak
mengurangi keandalan laporan keuangan.

34

Estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat
informasi baru atau tambahan pengalaman. Sesuai sifatnya, revisi estimasi tidak terkait dengan periode
sebelumnya dan bukan koreksi suatu kesalahan.

34A

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

35

Suatu perubahan dalam dasar pengukuran yang digunakan merupakan perubahan kebijakan akuntansi, bukan
perubahan estimasi akuntansi. Ketika sulit untuk membedakan suatu perubahan kebijakan akuntansi dengan
perubahan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

36

Dampak perubahan estimasi akuntansi, selain perubahan karena penerapan paragraf 37, diakui
secara prospektif dalam laba rugi pada:

(a)

periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau

(b)

periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya.

37

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas, atau terkait
dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah
tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

38

Pengakuan secara prospektif dampak perubahan estimasi akuntansi berarti bahwa perubahan diterapkan untuk
transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sejak tanggal perubahan estimasi. Suatu perubahan estimasi akuntansi
dapat berakibat hanya pada laba rugi periode berjalan saja, atau laba rugi periode berjalan dan periode
mendatang. Sebagai contoh, suatu perubahan estimasi jumlah piutang tidak tertagih berdampak hanya pada
laba rugi periode berjalan dan oleh karena itu diakui pada periode berjalan. Akan tetapi, suatu perubahan
estimasi umur manfaat dari, atau pola konsumsi ekspektasian manfaat ekonomik masa depan yang melekat
pada, suatu aset terdepresiasikan berdampak pada beban depresiasi untuk periode berjalan dan setiap periode
mendatang selama sisa umur manfaat. Dalam kedua kasus tersebut, dampak perubahan yang terkait dengan
periode berjalan diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode berjalan. Dampak pada periode
mendatang diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode mendatang, jika ada.

Pengungkapan
39

Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode
berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali untuk pengungkapan
dampak pada periode mendatang ketika tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut.

40

Jika jumlah dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka
entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Kesalahan
41

Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan elemen laporan
keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK-I jika mengandung kesalahan material atau kesalahan
tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus
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kas tertentu entitas. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi
sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Akan tetapi, kesalahan material kadangkala tidak
ditemukan sampai periode selanjutnya, dan kesalahan periode sebelumnya dikoreksi pada informasi
komparatif yang disajikan pada laporan keuangan periode selanjutnya tersebut (lihat paragraf 42–47).
42

Bergantung pada paragraf 43, entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara
retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diotorisasi untuk terbit setelah
ditemukannya kesalahan dengan:

(a)

menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dimana
kesalahan terjadi; atau

(b)

jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo
awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sajian paling awal sebelumnya.

Keterbatasan penyajian kembali retrospektif
43

Kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif kecuali
sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif
kesalahan.

44

Jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode dari kesalahan pada informasi
komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset,
liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di saat penyajian kembali retrospektif adalah praktis
(mungkin periode berjalan).

45

Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif, pada awal periode berjalan, dari kesalahan
pada seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk
mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal.

46

Koreksi kesalahan periode sebelumnya tidak termasuk dalam laba rugi pada periode di mana kesalahan
ditemukan. Setiap informasi sajian atas periode sebelumnya, termasuk ringkasan data keuangan historis,
disajikan kembali sejauh mungkin ke belakang sepanjang dapat dilakukan dengan praktis.

47

Jika tidak praktis untuk menentukan jumlah kesalahan (contohnya kesalahan penerapan kebijakan akuntansi)
untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas, sesuai dengan paragraf 45, menyajikan kembali informasi
komparatif secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Hal ini mengabaikan porsi kumulatif
penyajian kembali aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal itu. Paragraf 50–53 memberikan
pedoman kapan menjadi tidak praktis untuk mengoreksi kesalahan dalam satu atau lebih periode sebelumnya.

48

Koreksi kesalahan berbeda dengan perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi sesuai dengan sifatnya
merupakan perkiraan yang mungkin perlu direvisi akibat tambahan informasi yang diketahui kemudian.
Sebagai contoh, keuntungan atau kerugian yang diakui akibat hasil suatu kontingensi adalah bukan koreksi
kesalahan.

Pengungkapan kesalahan periode sebelumnya
49

Dalam menerapkan paragraf 42, entitas mengungkapkan hal berikut:

(a)

sifat dari kesalahan periode sebelumnya;

(b)

jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sebelumnya, sepanjang praktis:

(i)
(c)
(d)

untuk setiap pos laporan keuangan yang terdampak; dan

laba per saham dasar dan dilusian, jika PSAK i233 diterapkan atas entitas;
(ii)
jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; dan
jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu,
keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan deskripsi bagaimana dan sejak kapan
kesalahan telah dikoreksi.

Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.

10
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50

Dalam beberapa keadaan adalah tidak praktis untuk menyesuaikan informasi komparatif untuk satu atau lebih
periode sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Sebagai contoh, data
m u n g k i n belum diperoleh pada periode sebelumnya dengan suatu cara yang memungkinkan baik
penerapan retrospektif suatu kebijakan akuntansi baru (termasuk, untuk tujuan di paragraf 51-53, penerapan
prospektif untuk periode sebelumnya) maupun penyajian kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan
periode sebelumnya, dan mungkin tidak praktis untuk mencipta ulang informasi tersebut.

51

Seringkali diperlukan membuat estimasi dalam menerapkan suatu kebijakan akuntansi untuk elemen laporan
keuangan yang diakui atau diungkapkan atas transaksi, peristiwa atau kondisi lain. Estimasi secara inheren
bersifat subjektif, dan estimasi mungkin dikembangkan setelah periode pelaporan. Mengembangkan estimasi
berpotensi lebih sulit ketika menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian
kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan periode sebelumnya, karena semakin panjangnya periode
waktu yang telah berlalu sejak terjadinya transaksi yang terdampak, peristiwa, atau kondisi lain. Akan tetapi,
tujuan estimasi periode sebelumnya adalah sama dengan estimasi yang dilakukan pada periode berjalan, yaitu
agar estimasi mencerminkan keadaan yang ada ketika terjadinya transaksi, peristiwa atau kondisi lain.

52

Oleh karena itu, penerapan retrospektif kebijakan akuntansi baru atau koreksi kesalahan periode sebelumnya
mensyaratkan pembedaan informasi yang:

53

(a)

menyediakan bukti keadaan yang ada pada tanggal terjadinya transaksi, peristiwa, atau kondisi
lainnya, dan

(b)

seharusnya tersedia ketika laporan keuangan untuk periode sebelumnya tersebut diotorisasi untuk
terbit, dari informasi lainnya. Untuk beberapa jenis estimasi (contohnya pengukuran nilai wajar
yang menggunakan input yang tidak d apat diobservasi yang signifikan), maka tidak praktis untuk
membedakan jenis informasi ini. Ketika penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif
memerlukan estimasi signifikan sehingga tidak mungkin untuk membedakan kedua jenis
informasi ini, maka tidak praktis untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru atau men g o r e k s i
kesalahan periode sebelumnya secara retrospektif.

Peninjauan ke belakang tidak digunakan ketika menerapkan kebijakan akuntansi baru atau men g o rek s i
jumlah pada periode sebelumnya, baik dalam membuat asumsi mengenai maksud manajemen di periode
sebelumnya atau mengestimasi jumlah yang diakui, diukur, atau diungkapkan pada periode sebelumnya.
Sebagai contoh, ketika entitas mengoreksi kesalahan periode sebelumnya dalam perhitungan liabilitas atas
cuti sakit terakumulasi pekerja sesuai dengan PSAK i219 Imbalan Pekerja, maka entitas mengabaikan
informasi musim influenza akut tidak normal selama periode mendatang yang informasinya tersedia setelah
laporan keuangan periode sebelumnya diotorisasi untuk terbit. Fakta bahwa estimasi signifikan sering
disyaratkan ketika mengubah informasi komparatif sajian untuk periode sebelumnya tidak mencegah
penyesuaian atau koreksi yang andal atas informasi komparatif.

Tanggal efektif dan transisi
54

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapakan Pernyataan ini untuk periode yang
dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005, maka fakta tersebut diungkapkan.

54A

[Dihapus]

54B

[Dihapus]

54C

PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 52. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

54D

[Dihapus]

54E

PSAK i109 Instrumen Keuangan, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 53 serta
menghapus paragraf 54A, 54B dan 54D. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK
i109.

54F

Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK-I, terbit pada tahun 2018,
mengamendemen paragraf 6 dan 11 (b). Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan jika pada saat
yang sama entitas juga menerapkan seluruh amendemen yang dibuat oleh Amendemen terhadap Referensi
Kerangka Konseptual dalam SAK-I. Entitas menerapkan amendemen pada paragraf 6 dan 11 (b) secara
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retrospektif sesuai dengan Pernyataan ini. Namun, jika entitas menentukan bahwa penerapan retrospektif
tidak praktis atau akan melibatkan biaya atau upaya berlebihan, maka entitas menerapkan amendemen pada
paragraf 6 dan 11 (b) dengan mengacu pada paragraf 23–28 dari Pernyataan ini. Jika penerapan retrospektif
dari setiap amendemen dalam Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK-I akan
melibatkan biaya atau upaya berlebihan, maka entitas, dalam menerapkan paragraf 23–28 dari Pernyataan ini,
membaca setiap referensi kecuali dalam kalimat terakhir paragraf 27 pada ‘tidak praktis’ sebagai ‘melibatkan
biaya atau upaya berlebihan’ dan setiap referensi ‘praktis’ sebagai ‘mungkin tanpa biaya atau upaya
berlebihan’.
54G

Jika entitas tidak menerapkan PSAK i114 Akun Penangguhan Regulatori, dalam menerapkan paragraf
11(b) pada saldo akun regulatori, entitas tetap mengacu pada, dan mempertimbangkan keterterapan dari,
definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran dalam Kerangka Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan3 daripada yang terdapat dalam Kerangka Konseptual. Saldo akun regulatori
merupakan saldo akun beban (atau penghasilan) yang tidak diakui sebagai aset atau liabilitas sesuai
dengan PSAK lain yang berlaku namun termasuk, atau diperkirakan untuk dimasuk kan, oleh regulator
tarif dalam menetapkan tarif yang dapat dibebankan kepada pelanggan. Regulator tarif adalah badan
otoritas yang berwenang karena undang-undang atau peraturan untuk menetapkan tarif atau rentang tarif
yang mengikat entitas. Regulator tarif dapat merupakan badan pihak-ketiga atau pihak berelasi dari
entitas, termasuk dewan pengarah entitas sendiri, jika badan tersebut disyaratkan oleh undang -undang
atau peraturan untuk menetapkan tarif baik dalam kepentingan pelanggan dan untuk memastikan
viabilitas keseluruhan entitas.

54H

Definisi Material (Amendemen PSAK i201 dan i208), terbit pada bulan Oktober 2018, mengamendemen
PSAK i201 paragraf 7 dan PSAK i208 paragraf 5, dan menghapus PSAK i208 paragraf 6. Entitas
menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

54I

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

Penarikan standar akuntansi lain
55

Pernyataan ini menggantikan PSAK i208 Laba atau Rugi Neto Suatu Periode, Kesalahan Mendasar, dan
Perubahan Kebijakan Akuntansi, yang direvisi pada tahun 1993.

56

Pernyataan ini menggantikan Interpretasi berikut:

3

12

(a)

ISAK i202 Konsistensi – Kapitalisasi Biaya Pinjaman; dan

(b)

ISAK i218 Konsistensi – Metode Alternatif.

Referensi ini mengacu ke Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan IASC, yang diadopsi
oleh IASB pada tahun 2001.
[Catatan Editor: Ekstraksi Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan IASC, yang diadopsi
oleh IASB pada tahun 2001, tersedia pada halaman PSAK i208 bagian “Penerapan Pendukung” dalam situs web IASB
Foundation, dalam “Penerapan Pendukung oleh SAK-I”.]
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i210 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (PSAK i210) terdiri dari paragraf
1–24. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama, namun mempertahankan format IASC atas Pernyataan
ini ketika diadopsi oleh IASB. PSAK i210 harus dibaca dalam konteks tujuannya, dan Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk
memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i210
Peristiwa Setelah Periode Laporan
Tujuan
1

Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menentukan:
(a)

kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan; dan

(b)

pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan
peristiwa setelah periode pelaporan.

Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak menyusun laporan keuangan atas dasar kelangsungan
usaha jika peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasikan bahwa asumsi kelangsungan usaha tidak
tepat.

Ruang lingkup
2

Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah periode
pelaporan.

Definisi
3

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan
tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang
tidak. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
(a)

peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa
penyesuai setelah periode pelaporan); dan

(b)

peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa
nonpenyesuai setelah periode pelaporan).

4

Proses yang terjadi dalam mengotorisasi penerbitan laporan keuangan akan berbeda-beda bergantung pada
struktur manajemen, persyaratan statutori, dan prosedur yang dipatuhi dalam penyusunan dan finalisasi
laporan keuangan.

5

Dalam beberapa kasus, entitas disyaratkan untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pemegang saham
untuk disetujui setelah laporan keuangan diterbitkan. Dalam kasus tersebut, tanggal laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit adalah tanggal penerbitan laporan keuangan, bukan tanggal ketika pemegang saham
menyetujui laporan keuangan.
Contoh

Manajemen entitas menyelesaikan draf laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1
pada tanggal 28 Februari 20X2. Pada tanggal 18 Maret 20X2, dewan direksi mengkaji ulang dan
mengotorisasinya untuk terbit. Entitas mengumumkan laba dan informasi keuangan tertentu lain pada
tanggal 19 Maret 20X2. Laporan keuangan tersedia untuk pemegang saham dan pihak lain pada tanggal
1 April 20X2. Para pemegang saham menyetujui laporan keuangan dalam rapat tahunan pada tanggal 15
Mei 20X2 dan laporan keuangan yang telah disetujui tersebut kemudian disampaikan kepada badan
regulatori pada tanggal 17 Mei 20X2.
Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah 18 Maret 20X2(tanggal otorisasi penerbitan
oleh dewan direksi).
6

4

Dalam beberapa kasus, manajemen entitas disyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan kepada dewan
pengawas (terdiri hanya dari pengawas noneksekutif) untuk disetujui. Dalam kasus tersebut, laporan
keuangan diotorisasi untuk terbit ketika manajemen mengotorisasinya untuk diterbitkan ke dewan pengawas.
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Contoh

Pada tanggal 18 Maret 20X2, manajemen entitas mengotorisasi laporan keuangan untuk terbit ke
dewan pengawas. Dewan pengawas hanya terdiri dari pengawas noneksekutif dan dapat termasuk
perwakilan karyawan dan pihak luar lain. Dewan pengawas menyetujui laporan keuangan pada tanggal
26 Maret 20X2. Laporan keuangan tersedia untuk pemegang saham dan pihak lain pada tanggal 1 April
20X2. Para pemegang saham menyetujui laporan keuangan dalam rapat tahunan pada tanggal 15 Mei
20X2 dan kemudian laporan keuangan disampaikan kepada badan regulatori pada tanggal 17 Mei
20X2..
Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah 18 Maret 20X2 (tanggal otorisasi manajemen
untuk terbit ke dewan pengawas).
7

Peristiwa setelah periode pelaporan meliputi seluruh peristiwa sampai dengan tanggal ketika laporan
keuangan diotorisasi untuk terbit, bahkan jika peristiwa itu terjadi setelah pengumuman kepada publik tentang
laba atau informasi keuangan tertentu lain.

Pengakuan dan pengukuran
Peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan
8

Entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa
penyesuai setelah periode pelaporan.

9

Berikut ini adalah contoh peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan yang mensyaratkan entitas untuk
melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya, atau pengakuan item yang
sebelumnya tidak diakui:
(a)

penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas
memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Entitas menyesuaikan provisi, yang
sebelumnya diakui, yang terkait dengan kasus pengadilan tersebut sesuai dengan PSAK i237
Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi, atau mengakui provisi baru. Entitas tidak
hanya mengungkapkan liabilitas kontingensi akibat dari keputusan pengadilan yang memberikan
bukti tambahan untuk dipertimbangkan sesuai dengan PSAK i237 paragraf 16.

(b)

penerimaan informasi setelah periode pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai
aset pada akhir periode pelaporan, atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah
diakui sebagai rugi penurunan nilai aset. Sebagai contoh:
(i)

kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan biasanya
mengonfirmasikan bahwa kondisi pelanggan tersebut memburuk pada akhir periode
pelaporan; dan

(ii)

penjualan persediaan setelah periode pelaporan mungkin memberikan bukti tentang
nilai realisasi neto pada akhir periode pelaporan;

(c)

penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli, atau hasil penjualan
aset yang dijual, sebelum akhir periode pelaporan;

(d)

penentuan jumlah pembayaran bagi laba atau bonus setelah periode pelaporan, jika entitas memiliki
kewajiban legal atau kewajiban konstruktif kini pada akhir periode pelaporan untuk melakukan
pembayaran sebagai akibat dari peristiwa sebelum tanggal tersebut (lihat PSAK i 2 19 Imbalan
Pekerja).

(e)

penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar.

Peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan
10

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya untuk mencerminkan
peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan.

11

Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan adalah penurunan nilai wajar investasi di
antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai wajar
tersebut normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, namun
mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu, entitas tidak menyesuaikan jumlah yang
diakui atas investasi tersebut dalam laporan keuangannya. Serupa dengan hal tersebut, entitas tidak
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memutakhirkan jumlah yang diungkapkan atas investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, walaupun
entitas mungkin membutuhkan pengungkapan tambahan sesuai dengan paragraf 21.

Dividen
12

Jika setelah periode pelaporan entitas mengumumkan pembagian dividen untuk pemegang instrumen
ekuitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian), maka entitas
tidak mengakui dividen itu sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan.

13

Jika pembagian dividen diumumkan setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi
untuk terbit, maka dividen tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan karena tidak
ada kewajiban pada saat itu. Dividen tersebut diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sesuai dengan
PSAK i 2 0 1 Penyajian Laporan Keuangan.

Kelangsungan usaha
14

Entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika manajemen
menentukan setelah periode pelaporan bahwa manajemen akan melikuidasi entitas atau menghentikan
usahanya, atau manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut.

15

Hasil operasi dan posisi keuangan yang memburuk setelah periode pelaporan dapat merupakan indikasi
perlunya untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih tepat. Jika asumsi
kelangsungan usaha sudah tidak tepat, maka dampaknya sangat pervasif sehingga Pernyataan ini
mensyaratkan perubahan mendasar dalam dasar akuntansi, bukan penyesuaian atas jumlah yang diakui dengan
dasar akuntansi yang semula.

16

PSAK i 2 0 1 mensyaratkan pengungkapan jika:
(a)

laporan keuangan tidak disusun atas dasar kelangsungan usaha; atau

(b)

manajemen mengetahui adanya ketidakpastian material sehubungan dengan peristiwa atau
kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan mengenai kemampuan entitas untuk
mempertahankan kelangsungan usahanya. Peristiwa atau kondisi yang diungkapkan tersebut
mungkin timbul setelah periode pelaporan.

Pengungkapan
Tanggal otorisasi untuk terbit
17

Entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang
bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Jika pemilik entitas atau pihak lain memiliki
kuasa untuk mengubah laporan keuangan setelah terbit, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

18

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan
tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal otorisasi tersebut.

Pemutakhiran pengungkapan kondisi pada akhir periode
pelaporan
19

Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir
periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan terkait kondisi tersebut sesuai dengan
informasi terk i n i.

20

Dalam beberapa kasus, entitas perlu memutakhirkan pengungkapan dalam laporan keuangannya untuk
mencerminkan informasi yang diterima setelah periode pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak
memengaruhi jumlah pengakuan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran
pengungkapan adalah ketika bukti tentang liabilitas kontingensi yang ada pada akhir periode pelaporan
menjadi tersedia setelah akhir periode pelaporan. Sebagai tambahan untuk mempertimbangkan apakah entitas
mengakui atau mengubah provisi sesuai dengan PSAK i237, entitas juga memutakhirkan pengungkapannya
tentang liabilitas kontingensi sesuai dengan bukti tersebut.

6
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Peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan
21

22

Jika peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan adalah material, ketiadaan pengungkapan
diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan
bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan
tentang entitas pelapor tertentu. Dengan demikian, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk
setiap kelompok peristiwa tersebut:
(a)

sifat peristiwa; dan

(b)

estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat
dibuat.

Berikut ini adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan yang umumnya dibuat
pengungkapan:
(a)

kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan (PSAK i103 Kombinasi Bisnis mensyaratkan
pengungkapan tertentu atas kasus tersebut) atau pelepasan entitas anak yang signifikan;

(b)

pengumuman r e n c an a untuk menghentikan suatu operasi;

(c)

pembelian aset yang signifikan, pengklasifikasian aset sebagai aset dikuasai untuk dijual sesuai
dengan PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang
Dihentikan, pelepasan aset lain, atau pengambilalihan aset yang signifikan oleh pemerintah;

(d)

kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat kebakaran setelah periode pelaporan;

(e)

pengumuman atau dimulainya pelaksanaan restrukturisasi yang signifikan (lihat PSAK i237);

(f)

transaksi saham biasa dan transaksi saham biasa potensial yang signifikan setelah periode pelaporan
(PSAK i133 Laba Per Saham mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan penjelasan transaksi
tersebut, selain transaksi yang melibatkan kapitalisasi saham, atau penerbitan saham bonus,
pemecahan saham atau sebaliknya, yang disyaratkan untuk disesuaikan sesuai dengan PSAK
i133);

(g)

perubahan besar tidak normal setelah periode pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;

(h)

perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah
periode pelaporan dan memiliki pengaruh signifikan pada aset dan liabilitas pajak kini dan
tangguhan (lihat PSAK i212 Pajak Penghasilan);

(i)

pemberian komitmen atau timbulnya liabilitas kontinjensi yang signifikan, sebagai contoh
menerbitkan jaminan yang signifikan; dan

(j)

dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa
yang terjadi setelah periode pelaporan.

Tanggal efektif
23

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang
dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005, entitas mengungkapkan fakta tersebut.

23A

PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 11. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

23B

PSAK i109 Instrumen Keuangan, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 9. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

23C

Definisi Material (Amendemen PSAK i201 dan PSAK i208), terbit pada bulan Oktober 2018,
mengamendemen paragraph 21. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.
Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan amendemen definisi material pada PSAK i201
paragraph 7 dan PSAK i208 paragraph 5 dan 6.

Penarikan PSAK i210 (revisi 1999)
24

Pernyataan ini menggantikan PSAK i210 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (revisi 1999).
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i212 Pajak Penghasilan (PSAK i212) terdiri dari paragraf 1–99. Seluruh
paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama namun mempertahankan format IASC dari Pernyataan ini ketika
diadopsi oleh IASB. PSAK i212 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk
memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan secara eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i212
Pajak Penghasilan
Tujuan
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Isu utama dalam akuntansi untuk
pajak penghasilan adalah bagaimana pencatatan konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal berikut ini:
(a)

pemulihan (penyelesaian) masa depan jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi
keuangan entitas; dan

(b)

transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

Pengakuan aset atau liabilitas mengandung makna bahwa entitas pelapor mempunyai perkiraan untuk memulihkan atau
menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut. Jika mungkin terjadi bahwa pemulihan atau penyelesaian
jumlah tercatat tersebut akan menimbulkan pembayaran pajak masa depan lebih besar (lebih kecil) daripada yang
seharusnya jika pemulihan atau penyelesaian tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak, maka Pernyataan ini
mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan (aset pajak tangguhan) dengan batas pengecualian
tertentu.
Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mencatat konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa lain dengan cara
yang sama entitas mencatat transaksi dan peristiwa lain tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi dan peristiwa lain
yang diakui dalam laba rugi, dampak pajak dari transaksi dan peristiwa tersebut juga diakui dalam laba rugi. Untuk
transaksi dan peristiwa lain yang diakui di luar laba rugi (dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung ke
ekuitas), maka dampak pajak terkait juga diakui di luar laba rugi (dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung
ke ekuitas). Serupa dengan hal tersebut, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam kombinasi bisnis
memengaruhi jumlah goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut atau jumlah keuntungan pembelian dengan
diskon yang diakui.
Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi pajak belum dikompensasi atau
kredit pajak belum dimanfaatkan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi
yang terkait dengan pajak penghasilan.

Ruang lingkup
1
2

3
4

Pernyataan ini diterapkan pada akuntansi pajak penghasilan.
Untuk tujuan Pernyataan ini, pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang
didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak, seperti pemotongan pajak, yang
terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama, atas distribusi kepada entitas pelapor.
[Dihapus]
Pernyataan ini tidak mengatur metode akuntansi untuk hibah pemerintah (lihat PSAK i220 Akuntansi Hibah
Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah) atau kredit pajak investasi. Akan tetapi, Pernyataan ini
mengatur akuntansi untuk perbedaan temporer yang mungkin timbul dari hibah atau kredit pajak investasi
tersebut.

Definisi
5

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.
Laba kena pajak (rugi pajak) adalah laba (rugi) selama satu periode, yang dihitung berdasarkan
peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan, yang atas laba (rugi) tersebut pajak penghasilan
terutang (terpulihkan).
Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang
diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang (terpulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak)
untuk suatu periode.
Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai
akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

4
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Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa
depan sebagai akibat adanya:

(a)

perbedaan temporer dapat dikurangkan;

(b)

akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan

(c)

akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan.

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi
keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

(a)

perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena
pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah
tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau

(b)

perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah
yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan
ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah jumlah yang diatribusikan pada aset atau
liabilitas tersebut untuk tujuan pajak.
6

Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak
tangguhan (penghasilan pajak tangguhan).

Dasar pengenaan pajak
7

Dasar pengenaan pajak atas aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan pajak, terhadap setiap
manfaat ekonomik kena pajak yang akan mengalir ke entitas ketika memulihkan jumlah tercatat aset tersebut.
Jika manfaat ekonomik tersebut tidak akan dikenakan pajak, maka dasar pengenaan pajak aset tersebut sama
dengan jumlah tercatat aset.
Contoh
1

Biaya perolehan mesin adalah 100. Untuk tujuan pajak, depresiasi sebesar 30 telah dikurangkan pada
periode berjalan dan periode sebelumnya, dan sisa biaya perolehan akan dapat dikurangkan pada
periode masa depan baik melalui depresiasi atau pengurangan atas pelepasan. Pendapatan yang
dihasilkan dari penggunaan mesin dikenakan pajak, setiap keuntungan atas pelepasan mesin akan
dikenakan pajak, dan setiap kerugian atas pelepasan mesin akan dikurangkan untuk tujuan pajak. Dasar
pengenaan pajak mesin adalah 70.

2

Jumlah tercatat piutang bunga adalah 100. Pendapatan bunga terkait akan dikenakan pajak dengan
dasar kas. Dasar pengenaan pajak piutang bunga adalah nihil.

3

Jumlah tercatat piutang usaha adalah 100. Pendapatan yang terkait sudah termasuk dalam laba kena
pajak (rugi pajak). Dasar pengenaan pajak piutang usaha adalah 100.

4

Jumlah tercatat piutang dividen dari entitas anak adalah 100. Dividen tidak dikenakan pajak. Secara
substansi, seluruh jumlah tercatat aset tersebut dikurangkan terhadap manfaat ekonomik. Sebagai
konsekuensinya, dasar pengenaan pajak piutang dividen adalah 100.(a)

5

Jumlah tercatat piutang pinjaman adalah 100. Pelunasan dari pinjaman tersebut tidak mempunyai
konsekuensi pajak. Dasar pengenaan pajak piutang pinjaman adalah 100.

(a)

8

Dalam analisis ini, tidak ada perbedaan temporer kena pajak. Analisis alternatif adalah piutang dividen akrual
memiliki dasar pengenaan pajak nihil dan tarif pajak nihil diterapkan pada perbedaan temporer kena pajak yang
dihasilkan sebesar 100. Berdasarkan kedua analisis tersebut, tidak ada liabilitas pajak tangguhan.

Dasar pengenaan pajak atas liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas, dikurangi dengan setiap jumlah yang
dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. Dalam
hal pendapatan diterima di muka, dasar pengenaan pajak dari liabilitas yang timbul merupakan jumlah tercatat
liabilitas dikurangi setiap jumlah pendapatan yang tidak akan dikenakan pajak pada periode masa depan.
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Contoh

1

Liabilitas jangka pendek mencakup beban akrual dengan jumlah tercatat sebesar 100. Beban terkait
akan dikurangkan untuk tujuan pajak dengan dasar kas. Dasar pengenaan pajak beban akrual adalah
nihil.

2

Liabilitas jangka pendek mencakup pendapatan bunga diterima dimuka dengan jumlah tercatat sebesar
100. Pendapatan bunga terkait dikenakan pajak dengan dasar kas. Dasar pengenaan pajak bunga
diterima di muka adalah nihil.

3

Liabilitas jangka pendek mencakup beban akrual dengan jumlah tercatat sebesar 100. Beban terkait
telah dikurangkan untuk tujuan pajak. Dasar pengenaan pajak atas beban akrual adalah 100.

4

Liabilitas jangka pendek termasuk denda dan penalti akrual dengan jumlah tercatat sebesar 100. Untuk
tujuan pajak, denda dan penalti tidak dapat dikurangkan. Dasar pengenaan pajak atas denda dan
penalti akrual adalah 100. (a)

5

Utang pinjaman memiliki jumlah tercatat sebesar 100. Pelunasan pinjaman tersebut tidak mempunyai
konsekuensi pajak. Dasar pengenaan pajak atas utang pinjaman adalah 100.

(a)

Dalam analisis ini, tidak ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Analisis alternatif adalah utang denda dan
penalti akrual memiliki dasar pengenaan pajak nihil dan tarif pajak nihil diterapkan pada perbedaan temporer kena
pajak yang dihasilkan sebesar 100. Berdasarkan kedua analisis tersebut, tidak ada aset pajak tangguhan.

9

Beberapa item mempunyai dasar pengenaan pajak tetapi tidak diakui sebagai aset dan liabilitas dalam laporan
posisi keuangan. Sebagai contoh, biaya penelitian diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada
periode ketika terjadinya namun tidak diizinkan sebagai pengurang dalam penentuan laba kena pajak (rugi
pajak) hingga periode kemudian. Perbedaan antara dasar pengenaan pajak biaya penelitian, yaitu jumlah yang
akan diizinkan oleh otoritas perpajakan sebagai pengurang pada periode masa depan, dan jumlah tercatat nihil
merupakan perbedaan temporer dapat dikurangkan yang menghasilkan aset pajak tangguhan.

10

Jika dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas tidak begitu jelas, maka dasar pengenaan pajak tersebut dapat
ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan pada Pernyataan ini: bahwa entitas, dengan beberapa
pengecualian terbatas, mengakui liabilitas (aset) pajak tangguhan jika pemulihan jumlah tercatat aset atau
penyelesaian jumlah tercatat liabilitas tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak masa depan lebih besar
(lebih kecil) daripada jika atas pemulihan atau penyelesaian tersebut tidak terdapat konsekuensi pajak. Contoh
C di paragraf 51A mengilustrasikan keadaan ketika dasar pengenaan pajak dapat ditentukan menurut prinsip
dasar ini, sebagai contoh, ketika dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas bergantung pada perkiraan cara
pemulihan atau penyelesaian.

11

Dalam laporan keuangan konsolidasian, perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan jumlah
tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dan dasar pengenaan pajaknya. Dasar
pengenaan pajak ditentukan dengan merujuk pada Surat Pemberitahuan (SPT – tax return) konsolidasian pada
yurisdiksi di mana SPT konsolidasian dilaporkan. Pada yurisdiksi lain, dasar pengenaan pajak ditentukan
dengan merujuk pada SPT masing-masing entitas dalam kelompok usaha.

Pengakuan liabilitas pajak kini dan aset pajak kini
12

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.
Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah
pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset.

13

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat dikompensasi ke belakang untuk memulihkan pajak kini
dari periode sebelumnya diakui sebagai aset.

14

Jika rugi pajak digunakan untuk memulihkan pajak kini dari suatu periode sebelumnya, maka entitas mengakui
manfaat tersebut sebagai aset pada periode di mana rugi pajak terjadi karena mungkin terjadi bahwa manfaat
mengalir ke entitas dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal.

6
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Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan
Perbedaan temporer kena pajak
15

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak, kecuali sepanjang
liabilitas pajak tangguhan timbul dari:

(a)

pengakuan awal goodwill; atau

(b)

pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:
(i)

bukan kombinasi bisnis; dan

(ii)

pada saat transaksi, tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi
pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang
dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, liabilitas pajak tangguhan diakui
sesuai dengan paragraf 39.
16

Pengakuan aset mengandung makna bahwa jumlah tercatat aset tersebut akan dipulihkan dalam bentuk
manfaat ekonomik yang mengalir ke entitas pada periode masa depan. Jika jumlah tercatat aset lebih besar
daripada dasar pengenaan pajaknya, maka jumlah manfaat ekonomik kena pajak akan melebihi jumlah yang
dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Selisih ini merupakan perbedaan temporer kena pajak, dan kewajiban
untuk membayar pajak penghasilan pada periode masa depan yang dihasilkan merupakan liabilitas pajak
tangguhan. Ketika entitas memulihkan jumlah tercatat aset, perbedaan temporer kena pajak akan terealisasi
dan entitas akan memiliki laba kena pajak. Hal ini mengakibatkan mungkin terjadi manfaat ekonomik akan
mengalir dari entitas dalam bentuk pembayaran pajak. Oleh karena itu, Pernyataan ini mensyaratkan
pengakuan seluruh liabilitas pajak tangguhan, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur di paragraf
15 dan 39.
Contoh

Aset dengan biaya perolehan 150 memiliki jumlah tercatat 100. Depresiasi kumulatif untuk tujuan pajak
adalah 90 dan tarif pajak 25%.
Dasar pengenaan pajak aset adalah 60 (biaya perolehan aset 150 dikurangi depresiasi pajak kumulatif
sebesar 90). Untuk memulihkan jumlah tercatat 100, maka entitas harus memperoleh penghasilan kena
pajak 100, namun hanya akan mampu mengurangi depresiasi pajak 60. Sebagai konsekuensinya, entitas
akan membayar pajak penghasilan 10 (40 × 25%) ketika memulihkan jumlah tercatat aset. Selisih antara
jumlah tercatat 100 dan dasar pengenaan pajak 60 adalah perbedaan temporer kena pajak 40. Oleh karena
itu, entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan 10 (40 × 25%), yang mencerminkan pajak penghasilan
yang akan dibayarkan ketika memulihkan jumlah tercatat aset.

17

Beberapa perbedaan temporer timbul ketika penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi
pada periode yang berbeda dengan periode penghasilan atau beban tersebut diakui dalam penghitungan laba
kena pajak. Perbedaan temporer tersebut sering disebut sebagai perbedaan waktu. Berikut ini disajikan contoh
perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan:

(a)

pendapatan bunga termasuk dalam laba akuntansi dengan dasar proporsi waktu tetapi mungkin saja,
di beberapa yurisdiksi, pendapatan bunga dihitung dalam laba kena pajak ketika kas diterima. Dasar
pengenaan pajak dari piutang yang diakui dalam laporan posisi keuangan yang terkait dengan
pendapatan tersebut adalah nihil karena pendapatan tidak memengaruhi laba kena pajak sampai kas
tertagih;

(b)

depresiasi yang digunakan dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) mungkin berbeda dengan
depresiasi yang digunakan dalam penghitungan laba akuntansi. Perbedaan temporer adalah selisih
antara jumlah tercatat aset dan dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak aset adalah sebesar
biaya perolehan awal dikurangi seluruh pengurangan yang diizinkan oleh otoritas perpajakan dalam
menentukan laba kena pajak periode berjalan dan periode sebelumnya. Perbedaan temporer kena
pajak timbul, dan menghasilkan liabilitas pajak tangguhan, jika depresiasi menurut pajak
menggunakan metode dipercepat. Sebaliknya, jika depresiasi menurut pajak lebih lambat dibanding
depresiasi menurut akuntansi, maka timbul perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam
penghitungan laba kena pajak, dan menghasilkan aset pajak tangguhan; dan

© Ikatan Akuntan Indonesia

7

PSAK i212
(c)

18

biaya pengembangan mungkin dikapitalisasi dan diamortisasi selama periode masa depan dalam
menentukan laba akuntansi, tetapi dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak pada periode
terjadinya. Biaya pengembangan tersebut memiliki dasar pengenaan pajak nihil karena telah
dikurangkan dari laba kena pajak. Perbedaan temporer merupakan selisih antara jumlah tercatat biaya
pengembangan dan dasar pengenaan pajaknya yang nihil.

Perbedaan temporer juga timbul ketika:

(a)

aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih teridentifikasi dalam kombinasi bisnis diakui pada
nilai wajar sesuai dengan PSAK i103 Kombinasi Bisnis, namun tidak ada penyesuaian setara yang
dibuat untuk tujuan pajak (lihat paragraf 19);

(b)

aset direvaluasi dan tidak ada penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak (lihat paragraf 20);

(c)

goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis (lihat paragraf 21);

(d)

dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas pada pengakuan awal berbeda dari jumlah tercatat awal,
sebagai contoh jika manfaat yang diperoleh entitas dari hibah pemerintah terkait dengan aset tidak
kena pajak (lihat paragraf 22 dan 33); atau

(e)

jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, atau kepentingan dalam
pengaturan bersama menjadi berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada investasi atau kepentingan
tersebut (lihat paragraf 38–45).

Kombinasi bisnis
19

Dengan pengecualian terbatas, aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih teridentifikasi dalam
kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perbedaan temporer timbul jika dasar
pengenaan pajak aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih teridentifikasi tidak terpengaruh oleh
kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara berbeda. Sebagai contoh, jika jumlah tercatat aset ditingkatkan
ke nilai wajarnya tetapi dasar pengenaan pajak aset tersebut tetap sebesar biaya perolehan pada pemilik
sebelumnya, maka timbul perbedaan temporer kena pajak yang mengakibatkan timbulnya liabilitas pajak
tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan yang dihasilkan tersebut memengaruhi goodwill (lihat paragraf 66).

Aset dicatat pada nilai wajar
20

SAK-I mengizinkan atau mensyaratkan aset tertentu dicatat pada nilai wajar atau direvaluasi (lihat,
sebagai contoh, PSAK i216 Aset Tetap, PSAK i238 Aset Takberwujud, PSAK i240 Properti Investasi, PSAK
i109 Instrumen Keuangan, dan PSAK i116 Sewa). Pada beberapa yurisdiksi, revaluasi atau penyajian kembali
lain atas suatu aset ke nilai wajar memengaruhi laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan. Sebagai
akibatnya, dasar pengenaan pajak atas aset disesuaikan sehingga tidak ada perbedaan temporer. Pada yurisdiksi
lain, revaluasi atau penyajian kembali aset tidak memengaruhi laba kena pajak pada periode revaluasi atau
penyajian kembali tersebut dan, sebagai konsekuensinya, dasar pengenaan pajak atas aset tidak disesuaikan.
Namun demikian, pemulihan jumlah tercatat masa depan akan menghasilkan aliran manfaat ekonomik kena
pajak ke entitas dan jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak akan berbeda dari jumlah manfaat
ekonomik tersebut. Selisih antara jumlah tercatat aset revaluasian dan dasar pengenaan pajaknya merupakan
perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Hal ini akan
terjadi walaupun:

(a)

entitas tidak memiliki intensi untuk melepaskan aset. Dalam kasus tersebut, jumlah tercatat aset
revaluasian tersebut akan dipulihkan melalui penggunaan dan ini akan menghasilkan penghasilan
kena pajak yang melebihi depresiasi yang akan diperkenankan untuk tujuan pajak pada periode masa
depan; atau

(b)

pajak atas keuntungan modal (capital gain) ditangguhkan jika hasil dari pelepasan aset diinvestasikan
pada aset serupa. Dalam kasus tersebut, pajak akhirnya akan menjadi terutang atas penjualan atau
penggunaan aset serupa.

Goodwill
21

Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis diukur sebagai selisih lebih (a) atas (b) di bawah ini:

(a)

agregat dari:

(i)

8

imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK i103, yang pada umumnya
mensyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi;
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(b)

(ii)

jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi yang diakui sesuai
dengan PSAK i103; dan

(iii)

dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi
dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak
diakuisisi.

selisih jumlah dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih teridentifikasi pada tanggal
akuisisi yang diukur sesuai dengan PSAK i103.

Banyak otoritas pajak tidak memperkenankan pengurangan pada jumlah tercatat goodwill sebagai beban yang
dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak. Bahkan, pada yurisdiksi tersebut, biaya perolehan goodwill
sering tidak dapat dikurangkan jika entitas anak melepas bisnis pendasarnya. Pada yurisdiksi tersebut, dasar
pengenaan pajak goodwill adalah nihil. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat goodwill dan dasar pengenaan
pajak nihil merupakan perbedaan temporer kena pajak. Akan tetapi, Pernyataan ini tidak mengizinkan
pengakuan yang menimbulkan liabilitas pajak tangguhan karena goodwill diukur sebagai suatu sisa dan
pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan meningkatkan jumlah tercatat goodwill.
21A

Pengurangan selanjutnya atas liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui karena dihasilkan dari pengakuan
awal goodwill juga dianggap sebagai akibat dari pengakuan awal goodwill dan oleh karena itu tidak diakui
berdasarkan paragraf 15(a). Sebagai contoh, jika dalam kombinasi bisnis entitas mengakui goodwill sebesar
MU100 yang memiliki dasar pengenaan pajak nihil, maka paragraf 15(a) melarang entitas mengakui liabilitas
pajak tangguhan yang dihasilkan. Jika entitas selanjutnya mengakui kerugian penurunan nilai MU20 atas
goodwill tersebut, maka jumlah perbedaan temporer kena pajak terkait goodwill berkurang dari MU100
menjadi MU80, dengan menimbulkan penurunan atas nilai liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui.
Penurunan pada nilai liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui tersebut juga dianggap sebagai terkait
dengan pengakuan awal atas goodwill dan oleh karena itu dilarang untuk diakui berdasarkan paragraf 15(a).

21B

Namun demikian, liabilitas pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan goodwill,
diakui jika hal tersebut tidak ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill. Sebagai contoh, jika dalam kombinasi
bisnis entitas mengakui goodwill sebesar MU100 yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak dengan tarif 20%
per tahun mulai pada tahun akuisisi, maka dasar pengenaan pajak goodwill sebesar MU100 pada pengakuan
awal dan sebesar MU80 pada akhir tahun akuisisi. Jika jumlah tercatat goodwill pada akhir tahun akuisisi tidak
berubah sebesar MU100, maka perbedaan temporer kena pajak adalah MU20 timbul pada akhir tahun tersebut.
Karena perbedaan temporer kena pajak tidak terkait dengan pengakuan awal goodwill, maka liabilitas pajak
tangguhan yang dihasilkan diakui.

Pengakuan awal aset atau liabilitas
22

Perbedaan temporer mungkin timbul dalam pengakuan awal suatu aset atau liabilitas, sebagai contoh jika
sebagian atau seluruh biaya perolehan aset tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Metode akuntansi
untuk perbedaan temporer tersebut bergantung pada sifat transaksi yang menyebabkan pengakuan awal aset
atau liabilitas:

(a)

dalam kombinasi bisnis, entitas mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan, dan pengakuan ini
memengaruhi jumlah goodwill atau keuntungan pembelian dengan diskon yang diakui (lihat paragraf
19);

(b)

jika transaksi tersebut memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak, maka entitas mengakui
liabilitas atau aset pajak tangguhan dan mengakui beban atau penghasilan pajak tangguhan yang
dihasilkan dalam laba rugi (lihat paragraf 59);

(c)

jika transaksi tersebut bukan kombinasi bisnis dan tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena
pajak, maka entitas, dalam keadaan tanpa pengecualian di paragraf 15 dan 24, mengakui timbulnya
liabilitas atau aset pajak tangguhan dan menyesuaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas dengan
jumlah yang sama. Penyesuaian tersebut akan membuat laporan keuangan kurang transparan. Oleh
karena itu, Pernyataan ini tidak mengizinkan entitas mengakui timbulnya liabilitas atau aset pajak
tangguhan baik pada pengakuan awal maupun selanjutnya (lihat contoh di bawah). Selanjutnya,
entitas tidak mengakui perubahan selanjutnya pada liabilitas atau aset pajak tangguhan yang tidak
diakui ketika aset tersebut didepresiasikan.

Contoh ilustratif paragraf 22(c)

Entitas memiliki intensi untuk menggunakan aset dengan biaya perolehan 1.000 selama umur manfaat lima
tahun dan kemudian melepaskan aset tersebut dengan nilai residual nihil. Tarif pajak sebesar 40%.
Depresiasi aset tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Saat pelepasan, setiap capital gain tidak akan
kena pajak dan setiap capital loss tidak akan dikurangkan.
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Selama entitas memulihkan jumlah tercatat aset, entitas akan menghasilkan penghasilan kena pajak 1.000
dan membayar pajak 400. Entitas tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan yang dihasilkan 400 karena
hal tersebut dihasilkan dari pengakuan awal aset.
Pada tahun berikutnya, jumlah tercatat aset 800. Dalam memperoleh penghasilan kena pajak 800, entitas
akan membayar pajak 320. Entitas tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan 320 karena hal tersebut
berasal dari pengakuan awal aset.

22A

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi ini.]

23

Sesuai dengan PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian, penerbit instrumen keuangan majemuk (sebagai
contoh: obligasi dapat dikonversi) mengklasifikasikan komponen liabilitas instrumen sebagai liabilitas dan
komponen ekuitas sebagai ekuitas. Pada beberapa yurisdiksi, dasar pengenaan pajak atas komponen liabilitas
pada pengakuan awal adalah sama dengan jumlah tercatat awal penjumlahan komponen liabilitas dan
komponen ekuitas. Perbedaan temporer kena pajak yang dihasilkan timbul dari pengakuan awal komponen
ekuitas yang secara terpisah dari komponen liabilitas. Oleh karena itu, pengecualian yang diatur di paragraf
15(b) tidak diterapkan. Sebagai konsekuensinya, entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan. Sesuai dengan
paragraf 61A, pajak tangguhan dibebankan langsung pada jumlah tercatat komponen ekuitas. Sesuai dengan
paragraf 58, perubahan selanjutnya pada liabilitas pajak tangguhan diakui dalam laba rugi sebagai beban
(penghasilan) pajak tangguhan.

Perbedaan temporer dapat dikurangkan
24

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang
mungkin terjadi laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan
untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset
atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

(a)

bukan kombinasi bisnis; dan

(b)

pada saat transaksi, tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi pada entitas
anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan
diakui sesuai dengan paragraf 44.
25

Pengakuan liabilitas mengandung makna bahwa jumlah tercatat akan diselesaikan di periode masa depan
dengan aliran keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dari entitas. Ketika sumber daya
mengalir dari entitas, sebagian atau seluruh jumlah sumber daya tersebut dapat dikurangkan dalam
menentukan laba kena pajak pada periode setelah pengakuan liabilitas. Dalam kasus ini, perbedaan temporer
adalah selisih antara jumlah tercatat liabilitas dan dasar pengenaan pajaknya. Sejalan dengan hal tersebut,
timbul aset pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang akan dapat dipulihkan di periode masa
depan, yaitu saat bagian dari liabilitas tersebut dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak. Serupa
dengan hal tersebut, jika jumlah tercatat aset lebih rendah daripada dasar pengenaan pajaknya, maka selisihnya
menimbulkan aset pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang akan dapat dipulihkan di periode
masa depan.
Contoh

Entitas mengakui liabilitas 100 untuk biaya garansi produk akrual. Untuk tujuan pajak, maka biaya garansi
produk tidak akan dapat dikurangkan hingga entitas membayar klaim. Tarif pajak sebesar 25%.
Dasar pengenaan pajak liabilitas adalah nihil (jumlah tercatat adalah 100, dikurang jumlah yang akan
dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terkait dengan liabilitas tersebut di periode masa depan). Dalam
penyelesaian liabilitas atas jumlah tercatatnya, entitas akan mengurangi laba kena pajak masa depan
sebesar 100 dan, sebagai konsekuensinya, mengurangi pembayaran pajak masa depan sebesar 25 (100 x
25%). Selisih antara jumlah tercatat 100 dan dasar pengenaan pajak nihil merupakan perbedaan temporer
dapat dikurangkan sebesar 100. Oleh karena itu, entitas mengakui aset pajak tangguhan sebesar 25 (100
x 25%), selama mungkin terjadi entitas akan menghasilkan laba kena pajak yang memadai di periode masa
depan untuk memanfaatkan pengurangan pembayaran pajak.

10
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26

Berikut ini adalah contoh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang menghasilkan aset pajak tangguhan:

(a)

biaya imbalan purnakarya dapat dikurangkan dalam menentukan laba akuntansi ketika jasa diberikan
oleh pekerja, tetapi biaya tersebut dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak ketika iuran dibayar
oleh entitas kepada suatu dana atau ketika imbalan purnakarya dibayarkan oleh entitas. Terdapat
perbedaan temporer antara jumlah tercatat liabilitas dan dasar pengenaan pajaknya, dasar pengenaan
pajak liabilitas biasanya nihil. Perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut menimbulkan aset
pajak tangguhan karena manfaat ekonomik akan mengalir ke entitas dalam bentuk pengurangan laba
kena pajak ketika iuran atau imbalan purnakarya dibayarkan;

(b)

biaya penelitian diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada periode terjadinya
tetapi mungkin tidak diizinkan sebagai pengurang dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak)
hingga periode kemudian. Selisih antara dasar pengenaan pajak atas biaya penelitian, jumlah yang
akan diperkenankan oleh otoritas perpajakan sebagai pengurang di periode masa depan, dan jumlah
tercatat nihil merupakan perbedaan temporer dapat dikurangkan yang menimbulkan aset pajak
tangguhan;

(c)

dengan pengecualian terbatas, entitas mengakui aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih
teridentifikasi dalam kombinasi bisnis pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Ketika liabilitas yang
diambil-alih diakui pada tanggal akuisisi tetapi biaya terkait tidak dikurangkan dalam menentukan
laba kena pajak hingga periode kemudian, maka timbul perbedaan temporer dapat dikurangkan yang
menghasilkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan juga timbul jika nilai wajar aset
teridentifikasi yang diperoleh lebih rendah daripada dasar pengenaan pajaknya. Pada kedua kasus
tersebut, aset pajak tangguhan yang dihasilkan memengaruhi goodwill (lihat paragraf 66); dan

(d)

aset tertentu mungkin dicatat pada nilai wajar, atau direvaluasi tanpa penyesuaian setara yang dibuat
untuk tujuan pajak (lihat paragraf 20). Perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul jika dasar
pengenaan pajak aset melebihi jumlah tercatatnya.

Contoh ilustrasi paragraf 26(d)

Pengidentifikasian perbedaan temporer dapat dikurangkan pada akhir Tahun 2:
Pada awal Tahun 1, Entitas A membeli instrumen utang sebesar MU1.000 dengan nilai nominal MU1.000
yang akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun, dengan suku bunga 2% yang akan dibayarkan pada tiap akhir
tahun. Suku bunga efektif adalah 2%. Instrumen utang tersebut diukur pada nilai wajar.
Pada akhir Tahun 2, nilai wajar instrumen utang mengalami penurunan menjadi MU918 sebagai akibat dari
suku bunga pasar yang naik menjadi 5%. Mungkin terjadi bahwa Entitas A akan menerima seluruh arus kas
kontraktual jika instrumen utang tersebut tetap dimiliki.
Setiap keuntungan (kerugian) dari instrumen keuangan dikenakan pajak (dapat dikurangkan) hanya pada
saat direalisasi. Keuntungan (kerugian) yang timbul akibat penjualan atau jatuh tempo instrumen utang
diperhitungkan untuk tujuan pajak sebesar selisih antara jumlah yang diterima dan biaya perolehan awal
instrumen utang.
Dengan demikian, dasar pengenaan pajak instrumen utang tersebut adalah biaya perolehan awalnya.
Selisih antara jumlah tercatat instrumen utang pada laporan posisi keuangan Entitas A sebesar MU918
dan dasar pengenaan pajaknya sebesar MU1.000 menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan
sebesar MU82 pada akhir Tahun 2 (lihat paragraf 20 dan 26(d)), tanpa mempertimbangkan apakah Entitas
A memperkirakan dapat memulihkan jumlah tercatat instrumen utangnya melalui penjualan atau
penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.
Hal ini karena perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah selisih antara jumlah tercatat aset atau
liabilitas pada laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya yang akan mengakibatkan jumlah
yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan, ketika
jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut dipulihkan atau diselesaikan (lihat paragraf 5). Entitas A
mendapatkan pengurangan yang sama dengan dasar pengenaan pajak aset sebesar MU1.000 dalam
menentukan laba kena pajak (rugi pajak) pada saat dijual atau ketika jatuh tempo.

27

Pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan menghasilkan pengurangan dalam menentukan laba kena
pajak periode masa depan. Akan tetapi, manfaat ekonomik berupa pengurangan pembayaran pajak hanya akan
mengalir ke entitas jika entitas mempunyai laba kena pajak dalam jumlah yang memadai sehingga
pengurangan tersebut dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, entitas mengakui aset pajak tangguhan hanya jika
mungkin terjadi laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan.
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27A

Dalam menilai apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga entitas dapat memanfaatkan perbedaan
temporer dapat dikurangkan, entitas mempertimbangkan apakah peraturan pajak membatasi sumber laba kena
pajak yang dapat dikurangkan pada saat pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut. Jika
peraturan pajak tidak mengatur pembatasan atas hal tersebut, maka entitas menilai perbedaan temporer dapat
dikurangkan secara gabungan dengan seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan lainnya. Namun, jika
peraturan pajak membatasi pemanfaatan kerugian sebagai pengurang atas jenis penghasilan tertentu, maka
perbedaan temporer dapat dikurangkan dinilai secara gabungan hanya dengan perbedaan temporer lainnya
yang sesuai.

28

Mungkin terjadi bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan dapat
dimanfaatkan jika terdapat perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah memadai terkait dengan otoritas
perpajakan yang sama dan entitas kena pajak yang sama yang diharapkan akan dibalik:

(a)

pada periode yang sama dengan pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan yang
diperkirakan; atau

(b)

pada periode ketika rugi pajak timbul dari aset pajak tangguhan dapat dikompensasi ke belakang atau
ke masa depan.

Dalam keadaan tersebut, aset pajak tangguhan diakui pada periode di mana perbedaan temporer dapat
dikurangkan timbul.
29

Jika perbedaan temporer kena pajak terkait dengan otoritas perpajakan yang sama dan entitas kena pajak yang
sama jumlahnya tidak mencukupi, maka aset pajak tangguhan diakui sepanjang:

(a)

(b)

mungkin terjadi bahwa entitas akan memperoleh laba kena pajak yang memadai terkait dengan
otoritas perpajakan yang sama dan entitas kena pajak yang sama pada periode yang sama dengan
terjadinya pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan (atau pada periode saat rugi pajak dari
aset pajak tangguhan dapat dikompensasi ke belakang atau ke masa depan). Dalam melakukan
penilaian apakah akan diperoleh jumlah laba kena pajak yang memadai di periode masa depan,
entitas:

(i)

membandingkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dengan laba kena pajak masa
depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan
perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut. Perbandingan ini menunjukkan apakah
laba kena pajak masa depan memadai bagi entitas untuk mengurangkan jumlah yang
dihasilkan dari pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut; dan

(ii)

mengabaikan jumlah kena pajak yang dihasilkan dari perbedaan temporer dapat
dikurangkan yang diperkirakan timbul di periode masa depan, karena aset pajak
tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut akan dengan
sendirinya membutuhkan laba kena pajak masa depan agar dapat dimanfaatkan; atau

peluang perencanaan pajak tersedia untuk entitas yang akan menciptakan laba kena pajak pada
periode yang sesuai.

29A

Estimasi atas kemungkinan terjadinya laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset
entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa mungkin terjadi entitas akan
mencapai hal tersebut. Sebagai contoh, ketika aset diukur pada nilai wajar, entitas mempertimbangkan apakah
terdapat bukti yang memadai untuk menyimpulkan bahwa mungkin terjadi entitas akan memulihkan aset
tersebut melebihi jumlah tercatatnya. Hal ini dapat terjadi, sebagai contoh, ketika entitas memperkirakan untuk
memiliki instrumen utang dengan tingkat suku bunga tetap dan menerima arus kas kontraktual.

30

Peluang perencanaan pajak merupakan tindakan yang akan diambil entitas untuk menciptakan atau
meningkatkan penghasilan kena pajak pada periode tertentu sebelum kedaluwarsa rugi pajak atau akumulasi
kredit pajak. Sebagai contoh, pada beberapa yurisdiksi, laba kena pajak dapat diciptakan atau ditingkatkan
dengan:

12

(a)

memilih untuk memiliki penghasilan bunga dikenakan pajak dengan dasar yang diterima atau
piutang;

(b)

menangguhkan klaim atas pengurangan tertentu dari laba kena pajak;

(c)

menjual, dan mungkin menyewa kembali, aset yang telah naik nilainya tetapi dasar pengenaan
pajaknya belum disesuaikan untuk mencerminkan kenaikan nilai tersebut; dan

(d)

menjual aset yang menghasilkan penghasilan tidak kena pajak (seperti, pada beberapa yurisdiksi,
obligasi pemerintah) agar dapat membeli investasi lain yang dapat menghasilkan penghasilan kena
pajak.
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Jika peluang perencanaan pajak mempercepat laba kena pajak dari periode kemudian ke periode lebih awal,
maka pemanfaatan rugi pajak atau akumulasi kredit pajak masih bergantung pada keberadaan laba kena pajak
masa depan dari sumber selain sumber perbedaan temporer masa depan.
31

Jika entitas memiliki riwayat kerugian terkini, maka entitas mempertimbangkan panduan di paragraf 35 dan
36.

32

[Dihapus]

Goodwill
32A

Jika jumlah tercatat goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis lebih rendah dari dasar pengenaan pajaknya,
maka selisih tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan
awal goodwill diakui sebagai bagian dari akuntansi kombinasi bisnis sepanjang mungkin terjadi laba kena
pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan.

Pengakuan awal aset atau liabilitas
33

Satu kasus timbulnya aset pajak tangguhan ketika pengakuan awal aset adalah ketika hibah pemerintah terkait
aset tidak kena pajak mengurangi jumlah tercatat aset, tetapi untuk tujuan pajak tidak dikurangkan dari jumlah
terdepresiasikan aset tersebut (atau dasar pengenaan pajaknya); maka jumlah tercatat aset lebih kecil dari dasar
pengenaan pajaknya, sehingga timbul perbedaan temporer dapat dikurangkan. Hibah pemerintah juga dapat
diperlakukan sebagai penghasilan tangguhan yang dalam kasus tersebut selisih antara penghasilan tangguhan
dan dasar pengenaan pajak nihil merupakan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Apapun metode penyajian
yang diadopsi, entitas tidak mengakui aset pajak tangguhan yang dihasilkan, untuk alasan sebagaimana yang
dijelaskan di paragraf 22.

Rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum
dimanfaatkan
34

Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum
dimanfaatkan sepanjang mungkin terjadi laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk
dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

35

Kriteria untuk pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari akumulasi rugi pajak belum dikompensasi
dan kredit pajak belum dimanfaatkan adalah sama dengan kriteria pengakuan aset pajak tangguhan dari
perbedaan temporer dapat dikurangkan. Akan tetapi, adanya rugi pajak belum dikompensasi adalah bukti kuat
bahwa laba kena pajak masa depan mungkin tidak tersedia. Oleh karena itu, jika entitas memiliki riwayat rugi
terkini, maka entitas mengakui aset pajak tangguhan dari rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak
belum dimanfaatkan hanya sepanjang entitas memiliki perbedaan temporer kena pajak yang memadai atau ada
bukti meyakinkan lain bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk dikompensasikan dengan
rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan. Dalam keadaan tersebut, paragraf 82
mensyaratkan pengungkapan jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya.

36

Entitas mempertimbangkan kriteria berikut ini dalam menilai probabilitas bahwa laba kena pajak akan tersedia
untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan:

(a)

apakah entitas memiliki perbedaan temporer kena pajak yang memadai terkait dengan otoritas
perpajakan yang sama dan entitas kena pajak yang sama, yang akan menghasilkan jumlah kena pajak
sehingga rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan dapat digunakan
sebelum kedaluwarsa;

(b)

apakah mungkin terjadi bahwa entitas akan memperoleh laba kena pajak sebelum rugi pajak belum
dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan kedaluwarsa;

(c)

apakah rugi pajak belum dikompensasi timbul dari penyebab teridentifikasi yang hampir tidak
mungkin terulang; dan

(d)

apakah peluang perencanaan pajak (lihat paragraf 30) tersedia bagi entitas, yang akan menghasilkan
laba kena pajak pada periode di mana rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum
dimanfaatkan dapat digunakan.

Jika tidak mungkin terjadi bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum
dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan, maka aset pajak tangguhan tidak diakui.
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Penilaian kembali aset pajak tangguhan yang belum diakui
37

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan yang belum diakui. Entitas
mengakui aset pajak tangguhan yang belum diakui sebelumnya sepanjang telah menjadi mungkin bahwa laba
kena pajak masa depan akan memungkinkan aset pajak tangguhan dipulihkan. Sebagai contoh, perbaikan
kondisi usaha dapat mengakibatkan lebih mungkin terjadinya kemampuan entitas untuk menghasilkan laba
kena pajak dalam jumlah yang memadai di masa depan sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak
diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan yang diatur di paragraf 24 atau 34. Contoh lain adalah ketika
entitas menilai kembali aset pajak tangguhan pada tanggal kombinasi bisnis atau setelahnya (lihat paragraf 67
dan 68).

Investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta
kepentingan dalam pengaturan bersama
38

Perbedaan temporer timbul jika jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, atau
kepentingan dalam pengaturan bersama (yaitu bagian entitas induk atau investor atas aset neto entitas anak,
cabang, entitas asosiasi, atau investee, termasuk jumlah tercatat goodwill) menjadi berbeda dengan dasar
pengenaan pajak (yang seringkali merupakan biaya perolehan) atas investasi atau kepentingan tersebut.
Perbedaan tersebut mungkin timbul dalam berbagai keadaan yang berbeda, sebagai contoh:

(a)

terdapat laba entitas anak, cabang, entitas asosiasi, dan pengaturan bersama yang tidak
didistribusikan;

(b)

perubahan kurs valuta asing jika entitas induk dan entitas anak berada pada negara yang berbeda; dan

(c)

pengurangan jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi menjadi jumlah terpulihkannya.

Dalam laporan keuangan konsolidasian, perbedaan temporer mungkin berbeda dengan perbedaan temporer
terkait investasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk jika entitas induk mencatat investasi dalam
laporan keuangan tersendiri tersebut pada biaya perolehan atau jumlah revaluasian.
39

Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak terkait
dengan investasi pada entitas anak, cabang dan asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama,
kecuali sepanjang kedua kondisi berikut dipenuhi:

(a)

entitas induk, investor, atau venturer bersama, atau operator bersama mampu mengendalikan
waktu pembalikan perbedaan temporer; dan

(b)

mungkin terjadi bahwa perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa depan yang dapat
diperkirakan.

40

Jika entitas induk mengendalikan kebijakan dividen entitas anak, maka entitas induk mampu mengendalikan
waktu pembalikan perbedaan temporer terkait dengan investasi tersebut (termasuk perbedaan temporer yang
timbul tidak hanya dari laba yang tidak didistribusikan tetapi juga dari selisih kurs penjabaran). Selanjutnya,
sering tidak praktis untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang terutang ketika perbedaan temporer
dibalik. Oleh karena itu, jika entitas induk telah menentukan bahwa laba tersebut tidak akan didistribusikan di
masa depan yang dapat diperkirakan, maka entitas induk tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan.
Pertimbangan yang sama diterapkan untuk investasi di cabang.

41

Aset dan liabilitas nonmoneter entitas diukur dalam mata uang fungsional (lihat PSAK i221 Pengaruh
Perubahan Kurs Valuta Asing). Jika laba kena pajak atau rugi pajak entitas (dan, dengan demikian, dasar
pengenaan pajak aset dan liabilitas nonmoneter) ditentukan dalam mata uang yang berbeda, maka perubahan
kurs menimbulkan perbedaan temporer yang mengakibatkan liabilitas pajak tangguhan atau (sesuai paragraf
24) aset pajak tangguhan diakui. Pajak tangguhan tersebut dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi (lihat
paragraf 58).

42

Investor pada entitas asosiasi tidak mengendalikan entitas tersebut dan biasanya tidak dalam posisi
menentukan kebijakan dividennya. Oleh karena itu, tanpa adanya perjanjian yang mensyaratkan bahwa laba
entitas asosiasi tidak akan didistribusikan di masa depan yang dapat diperkirakan, investor mengakui liabilitas
pajak tangguhan yang ditimbulkan dari perbedaan temporer kena pajak yang terkait dengan investasi pada
entitas asosiasi. Dalam beberapa kasus, investor mungkin tidak mampu menentukan jumlah pajak terutang jika
investor memulihkan biaya investasinya pada entitas asosiasi, tetapi dapat menentukan bahwa biaya investasi
tersebut setara atau melebihi suatu jumlah minimum. Dalam kasus tersebut, liabilitas pajak tangguhan diukur
pada jumlah ini.

43

Pengaturan antar para pihak atas pengaturan bersama biasanya menyangkut distribusi laba dan
mengidentifikasi apakah keputusan atas masalah tersebut mensyaratkan persetujuan dari seluruh pihak atau
sekelompok pihak. Jika venturer bersama atau operator bersama dapat mengendalikan waktu pendistribusian

14
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bagiannya atas laba dalam pengaturan bersama dan mungkin terjadi bahwa bagiannya atas laba tidak akan
didistribusikan di masa depan yang dapat diperkirakan, maka liabilitas pajak tangguhan tidak diakui.
44

45

Entitas mengakui aset pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang
timbul dari investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam
pengaturan bersama sepanjang, dan hanya sepanjang, mungkin terjadi:

(a)

perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan; dan

(b)

laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

Dalam memutuskan apakah aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dapat dikurangkan terkait
dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama,
entitas mempertimbangkan panduan yang diatur di paragraf 28–31.

Pengukuran
46

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang
diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan
tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir
periode pelaporan.

47

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diperkirakan berlaku pada periode
ketika aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak)
yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

48

Aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan biasanya diukur dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang
telah berlaku. Akan tetapi, pada beberapa yurisdiksi, pengumuman tarif pajak (dan peraturan pajak) oleh
pemerintah berdampak substantif seperti saat diundangkan, yang mungkin baru berlaku beberapa bulan setelah
pengumuman. Dalam hal tersebut, aset dan liabilitas pajak diukur dengan tarif pajak (dan peraturan pajak)
baru yang telah diumumkan.

49

Jika tarif pajak yang berbeda diterapkan untuk level penghasilan kena pajak yang berbeda, maka aset dan
liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang diperkirakan diterapkan atas laba kena pajak
(rugi pajak) pada periode di mana perbedaan temporer diperkirakan dibalik.

50

[Dihapus]

51

Pengukuran liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak
yang sesuai dengan cara entitas memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan
atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

51A

Pada beberapa yurisdiksi, cara entitas dalam memulihkan (menyelesaikan) jumlah tercatat aset (liabilitas)
dapat memengaruhi satu atau kedua hal berikut:

(a)

tarif pajak yang berlaku ketika entitas memulihkan (menyelesaikan) jumlah tercatat aset (liabilitas);
dan

(b)

dasar pengenaan pajak aset (liabilitas).

Dalam kasus tersebut, entitas mengukur liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan dengan
menggunakan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak yang konsisten dengan perkiraan cara memulihkan atau
menyelesaikan aset (liabilitas) tersebut.
Contoh A

Jumlah tercatat item aset tetap adalah 100 dan dasar pengenaan pajak adalah 60. Tarif pajak sebesar 20%
dikenakan jika item aset dijual dan tarif pajak sebesar 30% dikenakan atas penghasilan lain.
Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan sebesar 8 (40 × 20%) jika entitas memperkirakan untuk
menjual item tersebut tanpa penggunaan lebih lanjut dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 12 (40 × 30%)
jika entitas memperkirakan untuk tetap menggunakan item tersebut dan memulihkan jumlah tercatatnya
melalui penggunaan.
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Contoh B

Item aset tetap dengan biaya perolehan 100 dan jumlah tercatat 80 direvaluasi menjadi 150. Tidak ada
penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak. Depresiasi kumulatif untuk tujuan pajak adalah sebesar
30 dan tarif pajak 30%. Jika item tersebut dijual melebihi biaya perolehan, maka depresiasi pajak kumulatif
sebesar 30 akan diperhitungkan dalam penghasilan kena pajak tetapi hasil penjualan melebihi biaya
perolehan tidak akan kena pajak.
Dasar pengenaan pajak item tersebut adalah 70 dan terdapat perbedaan temporer kena pajak sebesar 80.
Jika entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat tersebut dengan menggunakan item
tersebut, maka aset harus menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 150, tetapi hanya akan dapat
mengurangi depresiasi sebesar 70. Atas dasar ini, terdapat liabilitas pajak tangguhan sebesar 24 (80 ×
30%). Jika entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat dengan segera menjual aset dengan
hasil penjualan sebesar 150, maka liabilitas pajak tangguhan dihitung sebagai berikut:
Perbedaan Temporer
Kena Pajak

Tarif Pajak

Liabilitas Pajak
Tangguhan

Depresiasi pajak kumulatif

30

30%

9

Hasil penjualan melebihi biaya perolehan

50

nol

-

Total

80

9

(catatan: sesuai dengan paragraf 61A, pajak tangguhan tambahan yang timbul pada revaluasi diakui
dalam penghasilan komprehensif lain)

Contoh C

Fakta seperti pada contoh B, kecuali bahwa jika item tersebut dijual melebihi biaya perolehan, maka
depresiasi pajak kumulatif akan dimasukkan dalam penghasilan kena pajak (pada tarif pajak sebesar 30%)
dan hasil penjualan akan dikenakan pajak sebesar 40%, setelah dikurangi biaya tersesuaikan-inflasi sebesar
110.
Jika entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat dengan menggunakan item tersebut, maka
item tersebut harus menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 150, tetapi hanya akan bisa mengurangi
depresiasi sebesar 70. Atas dasar ini, dasar pengenaan pajak sebesar 70, perbedaan temporer kena pajak
sebesar 80 dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 24 (80 x 30%), seperti dalam contoh B.
Jika entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat dengan menjual segera item tersebut
dengan hasil sebesar 150, maka entitas akan dapat mengurangi biaya terindeks sebesar 110. Hasil neto
sebesar 40 akan dikenakan pajak sebesar 40%. Sebagai tambahan, depresiasi pajak kumulatif sebesar 30
akan dimasukkan dalam penghasilan kena pajak dan dikenakan pajak sebesar 30%. Atas dasar ini, dasar
pengenaan pajak adalah sebesar 80 (110 –30), terdapat perbedaan temporer kena pajak sebesar 70 dan
liabilitas pajak tangguhan sebesar 25 ((40 × 40%) + (30 × 30%)). Jika dasar pengenaan pajak tidak segera
tampak dalam contoh ini, maka mungkin berguna untuk mempertimbangkan prinsip dasar yang diatur di
paragraf 10.
(catatan: sesuai dengan paragraf 61A, pajak tangguhan tambahan yang timbul pada revaluasi diakui
dalam penghasilan komprehensif lain).

51B

Jika liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan timbul dari aset yang tidak terdepresiasikan yang
diukur menggunakan model revaluasi dalam PSAK i216, maka pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau
aset pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan jumlah tercatat aset yang tidak
terdepresiasikan melalui penjualan, terlepas dari dasar untuk mengukur jumlah tercatat aset tersebut. Sejalan
dengan hal 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 kena pajak
yang berasal dari penggunaan aset, maka tarif pajak yang berlaku terhadap penjualan aset diterapkan dalam
mengukur liabilitas atau aset pajak tangguhan yang terkait dengan aset yang tidak terdepresiasikan.

51C

Jika liabilitas atau aset pajak tangguhan timbul dari properti investasi yang diukur menggunakan model nilai
wajar dalam PSAK i240, maka terdapat praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) bahwa jumlah
tercatat properti investasi akan dipulihkan melalui penjualan. Sejalan dengan hal tersebut, kecuali praduga
tersebut dibantah (presumption is rebutted), pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan
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mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan seluruh jumlah tercatat properti investasi melalui
penjualan. Praduga ini dibantah jika properti investasi dapat didepresiasikan dan dikuasai dalam model bisnis
yang bertujuan untuk mengonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonomik atas properti investasi dari
waktu ke waktu, daripada melalui penjualan. Jika praduga ini dibantah, maka persyaratan paragraf 51 dan 51A
diikuti.
Contoh ilustrasi paragraf 51C

Properti investasi memiliki biaya perolehan sebesar 100 dan nilai wajar sebesar 150. Properti investasi ini
diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK i240. Properti investasi ini terdiri dari tanah dengan
biaya perolehan sebesar 40 dan nilai wajar sebesar 60 dan bangunan dengan biaya perolehan sebesar 60 dan
nilai wajar sebesar 90. Tanah tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas.
Depresiasi kumulatif bangunan untuk tujuan pajak adalah 30. Perubahan nilai wajar properti investasi yang
belum direalisasi tidak memengaruhi laba kena pajak. Jika properti investasi tersebut dijual melebihi biaya
perolehannya, maka pembalikan atas depresiasi pajak kumulatif sebesar 30 akan dimasukkan dalam laba
kena pajak dan dikenakan pajak pada tarif pajak umum sebesar 30%. Untuk hasil penjualan yang melebihi
biaya perolehan, peraturan perpajakan menetapkan tarif pajak sebesar 25% untuk aset yang dimiliki selama
kurang dari dua tahun dan 20% untuk aset yang dimiliki selama dua tahun atau lebih.
Karena properti investasi diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK i240, terdapat praduga
yang dapat dibantah (rebuttable presumption) bahwa entitas akan memulihkan seluruh jumlah tercatat
properti investasi melalui penjualan. Jika praduga tidak dibantah (presumption is not rebutted), maka pajak
tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan seluruh jumlah tercatat melalui penjualan,
bahkan jika entitas memperkirakan untuk memperoleh penghasilan sewa dari properti sebelum dijual.
Dasar pengenaan pajak atas tanah jika tanah dijual adalah 40 dan terdapat perbedaan temporer kena
pajak sebesar 20 (60 – 40). Dasar pengenaan pajak atas bangunan jika bangunan dijual adalah 30 (60 –
30) dan terdapat perbedaan temporer kena pajak sebesar 60 (90 – 30). Akibatnya, total perbedaan
temporer kena pajak yang berkaitan dengan properti investasi adalah 80 (20 + 60).
Sesuai paragraf 47, tarif pajak adalah tarif yang diperkirakan diterapkan pada periode ketika properti
investasi tersebut direalisasikan. Dengan demikian, liabilitas pajak tangguhan yang dihasilkan dihitung
sebagai berikut, jika entitas memperkirakan untuk menjual properti setelah memilikinya selama lebih dari
dua tahun:
Perbedaan
Temporer Kena
Pajak

Tarif Pajak

Liabilitas
Pajak
Tangguhan

Depresiasi pajak kumulatif

30

30%

9

Hasil penjualan melebihi biaya perolehan

50

20%

10

Total

80

19

Jika entitas memperkirakan untuk menjual properti setelah memilikinya selama kurang dari dua tahun,
penghitungan di atas akan diubah untuk menerapkan tarif pajak sebesar 25%, daripada 20%, atas selisih
hasil di atas biaya perolehan.
Jika, sebaliknya, entitas memiliki bangunan dalam model bisnis yang bertujuan untuk secara substansial
mengonsumsi seluruh manfaat ekonomik yang melekat pada bangunan dari waktu ke waktu, daripada
melalui penjualan, praduga ini akan dibantah (this presumption would be rebutted) untuk bangunan. Akan
tetapi, tanah tidak dapat didepresiasikan. Oleh karena itu, praduga pemulihan melalui penjualan untuk
tanah tidak akan dibantah. Sejalan dengan itu, liabilitas pajak tangguhan akan mencerminkan konsekuensi
pajak untuk memulihkan jumlah tercatat bangunan melalui penggunaan dan jumlah tercatat tanah melalui
penjualan.
Dasar pengenaan pajak atas bangunan jika bangunan tersebut digunakan adalah 30 (60 – 30) dan terdapat
perbedaan temporer kena pajak sebesar 60 (90 – 30), sehingga liabilitas pajak tangguhan adalah 18 (30%
dari 60).
Dasar pengenaan pajak atas tanah jika tanah dijual adalah 40 dan terdapat perbedaan temporer kena
pajak sebesar 20 (60 – 40), sehingga liabilitas pajak tangguhan adalah 4 (20% dari 20).
Akibatnya, jika praduga pemulihan melalui penjualan dibantah untuk bangunan, maka liabilitas pajak
tangguhan yang terkait dengan properti investasi adalah 22 (18 + 4).
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51D

Praduga yang dapat dibantah dalam paragraf 51C juga diterapkan ketika liabilitas pajak tangguhan atau aset
pajak tangguhan timbul dari pengukuran properti investasi dalam kombinasi bisnis jika entitas akan
menggunakan model nilai wajar pada saat pengukuran properti investasi selanjutnya.

51E

Paragraf 51B–51D tidak mengubah persyaratan untuk menerapkan prinsip dalam paragraf 24–33 (perbedaan
temporer dapat dikurangkan) dan paragraf 34–36 (rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum
dimanfaatkan) dalam Pernyataan ini ketika mengakui dan mengukur aset pajak tangguhan.

52

[Dipindah dan diganti menjadi paragraf 51A]

52A

Pada beberapa yurisdiksi, pajak penghasilan terutang pada tarif lebih tinggi atau lebih rendah jika sebagian
atau seluruh laba neto atau saldo laba dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham entitas. Pada
beberapa yurisdiksi lain, pajak penghasilan mungkin dapat direstitusi atau terutang ketika sebagian atau
seluruh laba neto atau saldo laba dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham entitas. Dalam keadaan
tersebut, aset atau liabilitas pajak kini maupun pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang diterapkan atas
laba yang belum didistribusikan.

52B

[Dihapus]
Contoh ilustrasi paragraf 52A dan 57A

Contoh berikut ini membahas pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan entitas pada
yurisdiksi di mana pajak penghasilan terutang pada tarif yang lebih tinggi atas laba yang tidak
didistribusikan (50%) dengan jumlah yang dapat direstitusi ketika laba didistribusikan. Tarif pajak atas laba
yang didistribusikan adalah 35%. Pada akhir periode pelaporan 31 Desember 20X1, entitas tidak mengakui
liabilitas atas dividen yang diusulkan atau diumumkan setelah periode pelaporan. Akibatnya, tidak ada
dividen yang diakui pada tahun 20X1. Penghasilan kena pajak tahun 20X1 adalah 100.000. Perbedaan
temporer kena pajak neto untuk tahun 20X1 adalah 40.000.
Entitas mengakui liabilitas pajak kini dan beban pajak penghasilan kini sebesar 50.000. Tidak ada aset
yang diakui untuk jumlah yang secara potensial dapat dipulihkan sebagai hasil dividen masa depan. Entitas
juga mengakui liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan sebesar 20.000 (40.000 x 50%) yang
merepresentasikan pajak penghasilan yang akan dibayar oleh entitas ketika memulihkan atau
menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas berdasarkan tarif pajak yang berlaku atas laba yang tidak
didistribusikan.
Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 20X2 entitas mengakui dividen 10.000 dari laba operasi sebelumnya
sebagai liabilitas.
Pada 15 Maret 20X2, entitas mengakui pemulihan pajak penghasilan 1.500 (15% dari dividen yang diakui
sebagai liabilitas) sebagai aset pajak kini dan sebagai pengurang beban pajak penghasilan kini untuk
20X2.

53

Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak didiskontokan.

54

Penentuan andal untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan atas dasar diskonto mensyaratkan penjadwalan rinci
waktu pembalikan setiap perbedaan temporer. Dalam banyak kasus, penjadwalan tersebut tidak praktis atau
sangat kompleks. Oleh karena itu, tidak tepat untuk mensyaratkan diskonto atas aset dan liabilitas pajak
tangguhan. Walaupun diizinkan, tetapi tidak disyaratkan, pendiskontoan akan menimbulkan aset dan liabilitas
pajak tangguhan yang tidak dapat diperbandingkan antar entitas. Oleh karena itu, Pernyataan ini tidak
mensyaratkan atau mengizinkan pendiskontoan atas aset dan liabilitas pajak tangguhan.

55

Perbedaan temporer ditentukan berdasarkan jumlah tercatat aset atau liabilitas. Hal ini diterapkan bahkan
ketika jumlah tercatat ditentukan dengan dasar diskonto, sebagai contoh dalam kasus kewajiban imbalan
purnakarya (lihat PSAK i219 Imbalan Pekerja).

56

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan. Entitas
mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika tidak lagi mungkin terjadi laba kena pajak akan
tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengompensasikan sebagian atau seluruh manfaat aset
pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dibalik sepanjang mungkin terjadi laba kena
pajak yang jumlahnya memadai akan tersedia.
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Pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan
57

Perlakuan akuntansi untuk dampak pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi atau peristiwa
lain konsisten dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau peristiwa tersebut. Paragraf 58–68C
menerapkan prinsip tersebut.

57A

Entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i109
ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen lebih
terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat
didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi
pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain, atau ekuitas sesuai dengan di
mana pada awalnya entitas mengakui transaksi atau peristiwa lalu tersebut.

Item yang diakui dalam laba rugi
58

59

60

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dan dalam laba rugi suatu
periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan timbul dari:

(a)

transaksi atau peristiwa yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laba rugi,
baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas (lihat paragraf
61A–65); atau

(b)

kombinasi bisnis (selain akuisisi oleh entitas investasi, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK
i110 Laporan Keuangan Konsolidasian, atas entitas anak yang disyaratkan untuk diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi) (lihat paragraf 66–68).

Sebagian besar liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan timbul karena penghasilan atau beban
diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada satu periode, tetapi diperhitungkan dalam laba kena pajak (rugi
pajak) pada periode yang berbeda. Pajak tangguhan yang timbul diakui dalam laba rugi. Contoh ketika:

(a)

pendapatan bunga, royalti, atau dividen diterima di akhir periode dan dimasukkan dalam laba
akuntansi sesuai dengan PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, PSAK i239
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, atau PSAK i109 Instrumen Keuangan, yang
relevan, tetapi diperhitungkan dalam laba kena pajak (rugi pajak) dengan dasar kas; dan

(b)

biaya perolehan aset takberwujud telah dikapitalisasi sesuai dengan PSAK i238 dan diamortisasi
dalam laba rugi, tetapi dikurangkan untuk tujuan pajak ketika terjadi.

Jumlah tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat berubah walaupun tidak ada perubahan pada jumlah
perbedaan temporer terkait. Ini dapat dihasilkan dari, sebagai contoh:

(a)

perubahan tarif atau peraturan perpajakan;

(b)

penilaian kembali tingkat pemulihan aset pajak tangguhan; atau

(c)

perubahan perkiraan cara memulihkan aset.

Pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali sepanjang terkait dengan item yang sebelumnya diakui di
luar laba rugi (lihat paragraf 63).

Item yang diakui di luar laba rugi
61

[Dihapus]

61A

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laba rugi jika pajak terkait dengan item yang diakui,
pada periode yang sama atau berbeda, di luar laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau
berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan item yang diakui:

62

(a)

dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain (lihat
paragraf 62).

(b)

langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas (lihat paragraf 62A).

SAK-I mensyaratkan atau mengizinkan item tertentu diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Contoh item
tersebut adalah:

(a)

perubahan jumlah tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap (lihat PSAK i216); dan

(b)

[dihapus]

(c)

selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK i221).
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(d)
62A

63

[dihapus]

SAK-I mensyaratkan atau mengizinkan item tertentu dikreditkan atau dibebankan secara langsung ke ekuitas.
Contoh item tersebut adalah:

(a)

penyesuaian atas saldo laba awal yang dihasilkan dari perubahan kebijakan akuntansi yang
diterapkan secara retrospektif atau koreksi kesalahan (lihat PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan); dan

(b)

jumlah yang timbul dari pengakuan awal komponen ekuitas suatu instrumen keuangan majemuk
(lihat paragraf 23).

Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, mungkin sulit untuk menentukan jumlah pajak kini dan pajak
tangguhan terkait dengan item yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain atau
secara langsung ke ekuitas). Hal tersebut mungkin terjadi, sebagai contoh, ketika:

(a)

tarif pajak penghasilan bersifat progresif dan tidak mungkin menentukan tarif pajak yang dikenakan
atas komponen spesifik dari laba kena pajak (rugi pajak);

(b)

perubahan tarif pajak atau peraturan pajak lain yang memengaruhi aset atau liabilitas pajak tangguhan
(baik secara keseluruhan atau sebagian) atas item yang sebelumnya diakui di luar laba rugi; atau

(c)

entitas menentukan bahwa aset pajak tangguhan diakui, atau tidak lagi diakui secara penuh, dan aset
pajak tangguhan (secara keseluruhan atau sebagian) terkait dengan item yang sebelumnya diakui di
luar laba rugi.

Pada kasus tersebut, jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang terkait dengan item yang diakui di luar laba
rugi ditentukan dengan dasar alokasi prorata rasional dari pajak kini dan pajak tangguhan dalam yurisdiksi
pajak terkait, atau dengan metode lain yang menghasilkan alokasi yang lebih sesuai.
64

PSAK i216 tidak mengatur apakah entitas mengalihkan setiap tahun dari surplus revaluasi ke saldo laba
sejumlah yang sama dengan selisih antara depresiasi atau amortisasi aset revaluasian dan depresiasi atau
amortisasi berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Jika entitas melakukan pengalihan tersebut, maka jumlah
yang dialihkan adalah neto dari pajak tangguhan terkait. Pertimbangan serupa diterapkan atas pengalihan yang
dilakukan dalam pelepasan item aset tetap.

65

Jika aset direvaluasi untuk tujuan pajak dan revaluasi tersebut terkait dengan revaluasi akuntansi suatu periode
lebih awal, atau revaluasi yang diperkirakan akan dilaksanakan pada periode masa depan, maka dampak pajak
baik revaluasi aset maupun penyesuaian dasar pengenaan pajak diakui dalam penghasilan komprehensif lain
pada periode terjadinya. Akan tetapi, jika revaluasi untuk tujuan pajak tersebut tidak terkait dengan revaluasi
akuntansi suatu periode lebih awal, atau revaluasi yang diperkirakan dilaksanakan pada periode masa depan,
maka dampak penyesuaian atas dasar pengenaan pajak tersebut diakui dalam laba rugi.

65A

Ketika entitas membayar dividen kepada pemegang saham, mungkin entitas disyaratkan untuk membayar
sebagian dari dividen tersebut kepada otoritas perpajakan atas nama pemegang saham. Pada banyak yurisdiksi,
jumlah ini disebut sebagai pemotongan pajak. Jumlah yang dibayarkan atau terutang kepada otoritas
perpajakan dibebankan ke ekuitas sebagai bagian dari dividen.

Pajak tangguhan yang timbul dari kombinasi bisnis
66

Sebagaimana dijelaskan di paragraf 19 dan 26(c), perbedaan temporer mungkin timbul dari kombinasi bisnis.
Sesuai dengan PSAK i103, entitas mengakui setiap aset pajak tangguhan (sepanjang memenuhi kriteria
pengakuan di paragraf 24) atau liabilitas pajak tangguhan sebagai aset dan liabilitas teridentifikasi pada tanggal
akuisisi. Sebagai konsekuensinya, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan tersebut memengaruhi
jumlah goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon yang diakui entitas. Akan tetapi, sesuai
dengan paragraf 15(a), entitas tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan yang ditimbulkan dari pengakuan
awal goodwill.

67

Sebagai akibat dari kombinasi bisnis, probabilitas realisasi suatu aset pajak tangguhan praakuisisi dari pihak
pengakuisisi dapat berubah. Pihak pengakuisisi dapat mempertimbangkan bahwa pemulihan aset pajak
tangguhannya yang tidak diakui sebelum kombinasi bisnis mungkin terjadi. Sebagai contoh, pihak
pengakuisisi mungkin dapat menggunakan manfaat rugi pajak belum dikompensasi miliknya terhadap laba
kena pajak masa depan pihak diakuisisi. Alternatif lain, akibat dari kombinasi bisnis, tidak mungkin lagi terjadi
laba kena pajak masa depan dimanfaatkan untuk pemulihan aset pajak tangguhan. Dalam kasus tersebut, pihak
pengakuisisi mengakui perubahan pada aset pajak tangguhan pada periode kombinasi bisnis, tetapi tidak
termasuk sebagai bagian dari akuntansi kombinasi bisnis. Oleh karena itu, pihak pengakuisisi tidak
memperhitungkannya dalam pengukuran goodwill maupun keuntungan dari pembelian dengan diskon yang
diakui dalam kombinasi bisnis.
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68

Manfaat potensial atas akumulasi rugi pajak penghasilan pihak diakuisisi atau aset pajak tangguhan lain
mungkin tidak memenuhi kriteria pengakuan terpisah ketika perhitungan awal kombinasi bisnis tetapi dapat
direalisasi setelahnya. Entitas mengakui manfaat pajak tangguhan yang diperoleh yang direalisasikan setelah
kombinasi bisnis sebagai berikut:

(a)

Manfaat pajak tangguhan diperoleh yang diakui pada periode pengukuran yang dihasilkan dari
informasi baru tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi diterapkan untuk
mengurangi jumlah tercatat goodwill terkait akuisisi tersebut. Jika jumlah tercatat goodwill tersebut
nol, maka setiap sisa manfaat pajak tangguhan diakui dalam laba rugi.

(b)

Seluruh manfaat pajak tangguhan diperoleh lainnya yang direalisasikan diakui dalam laba rugi (atau
di luar laba rugi jika disyaratkan Pernyataan ini).

Pajak kini dan pajak tangguhan yang timbul dari transaksi
pembayaran berbasis saham
68A

Pada beberapa yurisdiksi, entitas menerima pengurangan pajak (yaitu jumlah yang dapat dikurangkan dalam
penghitungan laba kena pajak) terkait dengan remunerasi yang dibayarkan dengan saham, opsi saham, atau
instrumen ekuitas lain entitas. Jumlah pengurang pajak tersebut dapat berbeda dari beban remunerasi kumulatif
terkait dan mungkin muncul pada periode akuntansi kemudian. Sebagai contoh, pada beberapa yurisdiksi,
entitas mungkin mengakui beban pemakaian jasa pekerja yang diterima sebagai pembayaran atas opsi saham
yang diberikan sesuai dengan PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham, dan tidak menerima pengurang pajak
hingga opsi saham dilaksanakan, dengan pengukuran pengurang pajak tersebut berdasarkan harga saham
entitas pada tanggal pelaksanaan.

68B

Sama seperti biaya penelitian di paragraf 9 dan 26(b) Pernyataan ini, selisih antara dasar pengenaan pajak atas
jasa pekerja yang diterima sampai saat ini (merupakan jumlah yang akan diizinkan otoritas perpajakan sebagai
suatu pengurang pada periode masa depan), dengan jumlah tercatat nihil, adalah perbedaan temporer dapat
dikurangkan yang menghasilkan aset pajak tangguhan. Jika jumlah yang akan diizinkan otoritas perpajakan
sebagai pengurang pada periode masa depan tidak diketahui pada akhir periode, maka diestimasi berdasarkan
informasi yang tersedia pada akhir periode. Sebagai contoh, jika jumlah yang akan diizinkan otoritas
perpajakan sebagai pengurang pada periode masa depan bergantung pada harga saham entitas pada suatu
tanggal masa depan, maka pengukuran perbedaan temporer dapat dikurangkan berdasarkan pada harga saham
entitas pada akhir periode.

68C

Sebagaimana dijelaskan di paragraf 68A, jumlah pengurang pajak (atau estimasi pengurang pajak masa depan
yang diukur sesuai paragraf 68B) mungkin berbeda dari beban remunerasi kumulatif yang terkait. Paragraf 58
Pernyataan ini mensyaratkan bahwa pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban
dan diperhitungkan dalam laba rugi untuk periode tersebut, kecuali sepanjang pajak tersebut timbul dari (a)
transaksi atau peristiwa yang diakui, pada periode yang sama atau periode berbeda, di luar laba rugi, atau (b)
kombinasi bisnis (selain akuisisi oleh entitas investasi suatu entitas anak yang disyaratkan untuk diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi). Jika jumlah pengurang pajak (atau estimasi pengurang pajak masa depan)
melebihi jumlah beban remunerasi kumulatif terkait, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengurang pajak
tidak hanya terkait dengan beban remunerasi tetapi juga suatu item ekuitas. Dalam situasi ini, kelebihan pajak
kini dan pajak tangguhan terkait diakui secara langsung di ekuitas.

Penyajian
Aset pajak dan liabilitas pajak
69–70

[Dihapus]

Saling hapus
71

72

Entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, entitas:

(a)

memiliki hak yang dapat dipaksakan secara legal untuk melakukan saling hapus atas jumlah
yang diakui; dan

(b)

memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Walaupun aset dan liabilitas pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, aset dan liabilitas pajak kini tersebut
saling hapus dalam laporan posisi keuangan bergantung pada kriteria serupa yang ditetapkan untuk instrumen
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keuangan dalam PSAK i232. Entitas umumnya akan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara legal untuk
melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini jika berkaitan dengan pajak penghasilan
yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama dan otoritas perpajakan tersebut memperbolehkan entitas
melakukan atau menerima pembayaran neto tunggal.
73

Dalam laporan keuangan konsolidasian, aset pajak kini dari suatu entitas dalam kelompok usaha saling hapus
terhadap liabilitas pajak kini entitas lain dalam kelompok usaha tersebut, jika dan hanya jika, entitas tersebut
memiliki hak yang dapat dipaksakan secara legal untuk melakukan atau menerima pembayaran neto tunggal
dan entitas bermaksud untuk melakukan atau menerima pembayaran neto tersebut atau untuk memulihkan aset
dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

74

Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, jika dan hanya
jika:

(a)

entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara legal untuk melakukan saling hapus aset
pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

(b)

aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang
dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas salah satu berikut ini:
(i)

entitas kena pajak yang sama; atau

(ii)

entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi baik untuk menyelesaikan
liabilitas dan aset pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana
jumlah signifikan atas liabilitas dan aset pajak tangguhan diperkirakan untuk
diselesaikan atau dipulihkan.

75

Untuk menghindari kebutuhan penjadwalan rinci atas waktu pembalikan setiap perbedaan temporer, maka
Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk saling hapus aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak
tangguhan dari entitas kena pajak yang sama, jika dan hanya jika, berkaitan dengan pajak penghasilan yang
dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara legal
untuk saling hapus atas aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini.

76

Dalam keadaan yang jarang terjadi, entitas mungkin memiliki hak yang dapat dipaksakan secara legal untuk
melakukan saling hapus, dan memiliki intensi menyelesaikan secara neto, untuk beberapa periode tetapi tidak
untuk periode lain. Dalam keadaan yang jarang terjadi tersebut, penjadwalan rinci mungkin diperlukan untuk
menetapkan secara andal apakah liabilitas pajak tangguhan dari satu entitas kena pajak akan menghasilkan
peningkatan pembayaran pajak pada periode yang sama di mana aset pajak tangguhan dari entitas kena pajak
lain akan menghasilkan pengurangan pembayaran pajak oleh entitas kena pajak yang kedua.

Beban pajak
Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal
77

Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari
laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

77A

[Dihapus]

Selisih kurs atas liabilitas atau aset pajak luar negeri tangguhan
78

PSAK i221 mensyaratkan selisih kurs tertentu diakui sebagai penghasilan atau beban, namun tidak mengatur
secara spesifik di mana selisih kurs tersebut disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif. Sejalan
dengan hal tersebut, ketika selisih kurs atas aset atau liabilitas pajak luar negeri tangguhan diakui dalam
laporan penghasilan komprehensif, selisih kurs tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban (penghasilan)
pajak tangguhan jika penyajian tersebut dianggap sebagai paling bermanfaat untuk pengguna laporan
keuangan.

Pengungkapan
79

Komponen utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah.

80

Komponen beban (penghasilan) pajak dapat mencakup:

22

(a)

beban (penghasilan) pajak kini;

(b)

penyesuaian apapun yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;
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81

(c)

jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan
pembalikannya;

(d)

jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan
peraturan perpajakan baru;

(e)

jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau
perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini;

(f)

jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer
suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan;

(g)

beban pajak tangguhan yang timbul dari penurunan, atau pembalikan penurunan sebelumnya atas
aset pajak tangguhan sesuai dengan paragraf 56; dan

(h)

jumlah beban (penghasilan) pajak terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang
termasuk dalam laba rugi sesuai dengan PSAK i208, karena tidak dapat dihitung secara retrospektif.

Berikut ini hal yang juga diungkapkan secara terpisah:

(a)

agregat pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan item yang dibebankan atau dikreditkan
langsung ke ekuitas (lihat paragraf 62A);

(ab)

jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain
(lihat paragraf 62 dan PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007));

(b)

[dihapus]

(c)

penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam satu atau
kedua bentuk berikut ini:

(i)

rekonsiliasi angka antara beban (penghasilan) pajak dan hasil perkalian laba
akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan juga dasar
penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau

(ii)

rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku,
dengan mengungkapkan juga dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku;

(d)

penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dibandingkan dengan tarif pajak
yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;

(e)

jumlah (dan tanggal kedaluwarsa, jika ada) perbedaan temporer dapat dikurangkan, rugi
pajak belum dikompensasi, dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai
aset pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan;

(f)

jumlah agregat perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan
entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, atas liabilitas pajak tangguhan
yang belum diakui (lihat paragraf 39);

(g)

berkenaan dengan setiap jenis perbedaan temporer, dan berkenaan dengan setiap jenis rugi
pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan:

(h)

(i)

jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi
keuangan untuk setiap periode sajian;

(ii)

jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi, jika
jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah yang diakui dalam laporan
posisi keuangan; dan

berkenaan dengan operasi yang dihentikan, beban pajak terkait untuk:

(i)

keuntungan atau kerugian atas penghentian;

(ii)

laba rugi dari aktivitas normal atas operasi yang dihentikan selama periode,
bersama dengan jumlah terkait untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan;

(i)

jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen kepada pemegang saham entitas yang
diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, tetapi tidak
diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan;

(j)

jika kombinasi bisnis, di mana entitas adalah pihak pengakuisisi, menyebabkan perubahan
pada jumlah pengakuan untuk aset pajak tangguhan praakuisisi (lihat paragraf 67), jumlah
perubahan tersebut; dan
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(k)

82

jika manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis tidak diakui pada
tanggal akuisisi tetapi diakui setelah tanggal akuisisi (lihat paragraf 68), deskripsi peristiwa
atau perubahan keadaan yang menyebabkan manfaat pajak tangguhan diakui.

Entitas mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya,
jika:

(a)

penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada laba kena pajak masa depan yang
melebihi laba dari pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang ada; dan

(b)

entitas telah mengalami kerugian pada periode berjalan atau periode terdekat sebelumnya
pada yurisdiksi pajak di mana aset pajak tangguhan terkait.

82A

Dalam keadaan sebagaimana dijelaskan di 24omestic24 52A, entitas mengungkapkan sifat konsekuensi
pajak penghasilan potensial yang timbul dari pembayaran dividen kepada pemegang sahamnya.
Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial yang
dapat ditentukan secara praktis dan apakah ada konsekuensi pajak penghasilan potensial yang tidak
dapat ditentukan secara praktis.

83

[Dihapus]

84

Pengungkapan sebagaimana disyaratkan paragraf 81(c) memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
memahami apakah hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi tidak wajar dan untuk
memahami faktor signifikan yang dapat memengaruhi hubungan tersebut di masa depan. Hubungan antara
beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dapat dipengaruhi oleh faktor berikut ini: pendapatan tidak kena
pajak, beban yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dampak rugi pajak,
dan dampak tarif pajak luar negeri.

85

Untuk menjelaskan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi, entitas menggunakan tarif
pajak berlaku yang memberikan informasi paling bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Seringkali,
tarif pajak yang paling sesuai adalah tarif pajak domestik di negara tempat entitas berdomisili,
mengaggregasikan tarif pajak berlaku untuk pajak nasional dan tarif yang berlaku untuk pajak lokal yang
dihitung pada level yang sama secara substansial atas laba kena pajak (rugi pajak). Akan tetapi, untuk entitas
yang beroperasi dalam beberapa yurisdiksi, mungkin lebih bermanfaat untuk mengaggregasikan rekonsiliasi
terpisah yang disusun menggunakan tarif domestik pada setiap yurisdiksi individual. Contoh berikut
mengilustrasikan bagaimana pemilihan tarif pajak yang berlaku memengaruhi penyajian rekonsiliasi angka.

Contoh ilustrasi paragraf 85

Pada tahun 19X2, entitas memiliki laba akuntansi di yuridiksinya (negara A) sebesar 1.500 (19X1: 2.000) dan di
negara B sebesar 1.500 (19X1: 500). Tarif pajak sebesar 30% di negara A dan 20% di negara B. Di negara A, beban
sebesar 100 (19X1: 200) tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak.
Berikut ini contoh rekonsiliasi ke tarif pajak domestik.
19X1

19X2

2,500

3,000

750

900

60

30

Dampak tarif pajak lebih rendah di negara B

(50)

(150)

Beban pajak

760

780

Laba akuntansi
Tarif pajak domestik 30%
Pengaruh pajak atas beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujan pajak

Berikut ini adalah contoh rekonsiliasi yang disusun dengan mengagregasikan rekonsiliasi terpisah atas setiap
yurisdiksi nasional. Berdasarkan metode ini, dampak perbedaan antara tarif pajak domestik entitas pelapor dan
tarif pajak domestik pada yurisdiksi lain tidak muncul sebagai item tersendiri dalam rekonsiliasi. Entitas mungkin
perlu menjelaskan dampak perubahan signifikan baik tarif pajak, maupun laba campuran yang diperoleh di
yurisdiksi yang berbeda, untuk menjelaskan perubahan pada tarif pajak berlaku, sebagaimana yang disyaratkan di
paragraf 81(d).
Laba akuntansi
Tarif pajak domestik yang berlaku pada laba dalam negara
bersangkutan
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2.500

3.000

700

750
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Dampak pajak atas beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan
pajak
Beban pajak

60

30

760

780

86

Tarif pajak efektif rata-rata merupakan beban (penghasilan) pajak dibagi dengan laba akuntansi.

87

Seringkali tidak praktis untuk menghitung jumlah liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui yang timbul
dari investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama (lihat
paragraf 39). Oleh karena itu, Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan jumlah agregat
perbedaan temporer pendasar tetapi tidak mensyaratkan pengungkapan liabilitas pajak tangguhan tersebut.
Namun demikian, jika praktis, entitas dianjurkan untuk mengungkapkan jumlah liabilitas pajak tangguhan
yang tidak diakui karena informasi tersebut dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan.

87A

Paragraf 82A mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan sifat konsekuensi pajak penghasilan potensial yang
akan timbul dari pembayaran dividen kepada pemegang saham. Entitas mengungkapkan fitur penting dari
sistem pajak penghasilan tersebut dan faktor yang akan memengaruhi jumlah konsekuensi pajak penghasilan
potensial atas dividen tersebut.

87B

Kadang tidak praktis untuk menghitung total jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial yang akan
dihasilkan dari pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dalam kasus tersebut, sebagai contoh, entitas
memiliki banyak entitas anak di luar negeri. Akan tetapi, bahkan dalam keadaan tersebut, beberapa bagian dari
total jumlah tersebut dapat secara mudah ditentukan. Sebagai contoh, dalam kelompok usaha konsolidasian,
entitas induk dan sejumlah entitas anak mungkin membayar pajak penghasilan pada tarif yang lebih tinggi atas
laba yang belum didistribusikan dan sadar atas jumlah yang akan direstitusi dari pembayaran dividen masa
depan kepada pemegang saham dari saldo laba konsolidasian. Dalam kasus tersebut, jumlah yang dapat
direstitusi diungkapkan. Jika dapat diterapkan, maka entitas juga mengungkapkan bahwa terdapat konsekuensi
pajak penghasilan potensial tambahan yang tidak praktis untuk ditentukan. Dalam laporan keuangan tersendiri
entitas induk, jika ada, pengungkapan konsekuensi pajak penghasilan potensial tersebut terkait dengan saldo
laba entitas induk.

87C

Entitas yang disyaratkan untuk menyediakan pengungkapan sesuai dengan paragraf 82A mungkin juga
disyaratkan untuk menyajikan pengungkapan sehubungan dengan perbedaan temporer terkait dengan investasi
pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, atau kepentingan dalam pengaturan bersama. Pada kasus
tersebut, entitas mempertimbangkan hal ini dalam menentukan informasi yang diungkapkan berdasarkan
paragraf 82A. Sebagai contoh, entitas mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah agregat perbedaan
temporer terkait dengan investasi pada entitas anak yang tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan (lihat
paragraf 81(f)). Jika tidak praktis untuk menghitung jumlah liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui (lihat
paragraf 87), maka mungkin terdapat jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial atas dividen yang tidak
praktis untuk ditentukan terkait dengan entitas anak tersebut.

88

Entitas mengungkapkan liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi terkait pajak sesuai dengan PSAK i237
Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi. Liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi mungkin
timbul, sebagai contoh, akibat perselisihan dengan otoritas perpajakan yang tidak dapat diselesaikan. Serupa
dengan hal tersebut, jika perubahan atas tarif pajak atau peraturan pajak ditetapkan atau diumumkan setelah
periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan setiap dampak signifikan dari perubahan tersebut terhadap
aset pajak kini dan aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak kini dan liabilitas pajak tangguhan (lihat
PSAK i210 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan).

Tanggal efektif
89

Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 1998, kecuali seperti yang diatur dalam paragraf 91. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk
laporan keuangan dengan periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 1998, maka entitas mengungkapkan
fakta bahwa entitas telah menerapkan Pernyataan ini daripada menerapkan PSAK i212 Akuntansi untuk Pajak
atas Penghasilan, yang disahkan pada tahun 1979.

90

Pernyataan ini menggantikan PSAK i212 Akuntansi untuk Pajak atas Penghasilan, yang disahkan pada tahun
1979.

91

Paragraf 52A, 52B, 65A, 81(i), 82A, 87A, 87B, 87C, dan penghapusan paragraf 3 dan 50 berlaku untuk laporan
keuangan tahunan1 dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2001. Penerapan lebih
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dini dianjurkan. Jika penerapan lebih dini memengaruhi laporan keuangan tersebut, maka entitas
mengungkapkan fakta tersebut.
Paragraf 91 mengacu pada “laporan keuangan tahunan” sejalan dengan bahasa yang lebih eksplisit dalam
menuliskan tanggal efektif yang diadopsi pada tahun 1998. Paragraf 89 mengacu pada “laporan keuangan”.
92

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam SAK-I.
Sebagai tambahan, PSAK tersebut mengamendemen paragraf 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77, and 81,
menghapus paragraf 61 dan menambahkan paragraf 61A, 62A, dan 77A. Entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas
menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan
untuk periode yang lebih dini tersebut.

93

Paragraf 68 diterapkan secara prospektif sejak tanggal efektif PSAK i103 (yang direvisi pada tahun 2008) pada
pengakuan aset pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis.

94

Dengan demikian, entitas tidak menyesuaikan akuntansi untuk kombinasi bisnis sebelumnya jika manfaat
pajak tidak memenuhi kriteria pengakuan terpisah pada tanggal akuisisi dan diakui setelah tanggal akuisisi,
kecuali jika manfaat tersebut diakui dalam periode pengukuran dan merupakan hasil dari informasi baru
mengenai fakta dan keadaaan yang ada pada tanggal akuisisi. Manfaat pajak lainnya yang diakui dicatat dalam
laba rugi (atau, jika Pernyataan ini mensyaratkan, dicatat di luar laba rugi).

95

PSAK i103 (yang direvisi pada tahun 2008) mengamendemen paragraf 21 dan 67 dan menambahkan paragraf
32A dan 81(j) dan (k). Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i103 (revisi 2008) untuk periode yang lebih
dini, maka amendemen tersebut juga diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

96

[Dihapus]

97

[Dihapus]

98

Paragraf 52 diganti menjadi paragraf 51A, paragraf 10 dan contoh yang menyertai paragraf 51A diamendemen,
dan paragraf 51B dan 51C dan contoh yang menyertainya serta paragraf 51D, 51E, dan 99 ditambahkan oleh
Pajak Tangguhan: Pemulihan Aset Pendasar, terbit pada bulan Desember 2010. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

98A

PSAK i111 Pengaturan Bersama, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 2, 15, 18(e), 24, 38,
39, 43–45, 81(f), 87, and 87C. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i111.

98B

Penyajian Item Penghasilan Komprehensif Lain (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Juni 2011,
mengamendemen paragraf 77 dan menghapus paragraf 77A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika
menerapkan PSAK i201 yang diamendemen pada bulan Juni 2011.

98C

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112, dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf 58 dan 68C. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan lebih dini Entitas Investasi diperkenankan.
Jika entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini, maka entitas juga menerapkan seluruh amendemen
yang terdapat dalam Entitas Investasi pada saat yang bersamaan.

98D

[Dihapus]

98E

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 59. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

98F

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 20 dan menghapus paragraf 96, 97,
dan 98D. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

98G

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 20. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

98H

Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi (Amendemen PSAK i212), terbit pada
bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 29, serta menambahkan paragraf 27A, 29A, dan contoh yang
mengikuti paragraf 26. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Entitas menerapkan
amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan. Namun, pada penerapan awal amendemen ini, perubahan saldo awal ekuitas pada
periode komparatif paling awal dapat diakui dalam saldo laba awal (atau dalam komponen ekuitas lainnya,
jika sesuai), tanpa mengalokasikan perubahan tersebut antara saldo laba awal dan komponen ekuitas lainnya.
Jika entitas menerapkan pengecualian ini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

26
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98I

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2015-2017, terbit pada bulan Desember 2017, menambahkan paragraf
57A dan menghapus paragraf 52B. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Ketika entitas pertama kali menerapkan
amendemen tersebut, entitas menerapkannya terhadap konsekuensi pajak penghasilan atas dividen yang diakui
pada atau setelah awal periode komparatif paling awal.

98J-L

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

Penarikan ISAK i221
99

Amendemen yang diakibatkan oleh Pajak Tangguhan: Pemulihan Aset Pendasar, terbit pada bulan Desember
2010, menggantikan Interpretasi SIC i221 Pajak Penghasilan – Pemulihan Aset Revaluasian yang Tidak
Terdepresiasikan.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i216 Aset Tetap (PSAK i216) terdiri dari paragraf 1–83. Seluruh paragraf
memiliki kekuatan mengatur yang sama namun mempertahankan format IASC ketika Pernyataan ini diadopsi oleh IASB.
PSAK i216 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan
kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i216
Aset Tetap
Tujuan
1

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga pengguna laporan keuangan
dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi
tersebut. Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat,
pembebanan depresiasi, dan rugi penurunan nilainya.

Ruang lingkup
2

Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap, kecuali PSAK lain mensyaratkan atau
mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

3

Pernyataan ini tidak diterapkan untuk:

(a)

aset tetap yang diklasifikasi sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK i105 Aset Tidak
Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

(b)

aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur selain tanaman produktif (lihat PSAK i241
Agrikultur). Pernyataan ini diterapkan untuk tanaman produktif namun tidak diterapkan untuk produk
dari tanaman produktif.

(c)

pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi (lihat PSAK i106 Eksplorasi dan Evaluasi
Sumber Daya Mineral).

(d)

hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang
tidak dapat diperbarui.

Akan tetapi, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara
aset yang dideskripsikan dalam huruf (b)–(d).
4

[Dihapus]

5

Entitas yang menggunakan model biaya untuk properti investasi sesuai dengan PSAK i240 Properti Investasi
menggunakan model biaya dalam Pernyataan ini untuk properti investasi yang dimiliki.

Definisi
6

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Tanaman produktif (bearer plant) adalah tanaman hidup yang:

(a)

digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur;

(b)

diperkirakan menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode;

(c)

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

(PSAK i241 dalam paragraf 5A–5B menguraikan definisi tanaman produktif.)
Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset yang diakui setelah dikurangi akumulasi depresiasi dan
akumulasi rugi penurunan nilai.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain
yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat
diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan
spesifik dalam SAK-I lain, contohnya PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham.
Jumlah terdepresiasikan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya
perolehan, dikurangi nilai residualnya.
Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasikan dari aset selama umur manfaatnya.

4
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Nilai spesifik entitas adalah nilai kini dari arus kas yang diperkirakan entitas timbul dari penggunaan
aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau
diperkirakan terjadi ketika penyelesaian liabilitas.
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. (Lihat PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar.)
Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset atas jumlah
terpulihkannya.
Aset tetap adalah item berwujud yang:

(a)

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

(b)

diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual
dan nilai pakainya.
Nilai residual dari aset adalah jumlah estimasian yang akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan
aset, setelah dikurangi biaya pelepasan estimasian, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang
diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.
Umur manfaat adalah:

(a)

periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas; atau

(b)

jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan akan diperoleh dari aset oleh entitas.

Pengakuan
7

Biaya perolehan item aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

(a)

mungkin terjadi bahwa manfaat ekonomik masa depan dari item tersebut akan mengalir ke
entitas; dan

(b)

biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

8

Item seperti suku cadang, peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan diakui sesuai dengan Pernyataan ini
ketika memenuhi definisi dari aset tetap. Namun, jika tidak maka item tersebut diklasifikasikan sebagai
persediaan.

9

Pernyataan ini tidak mengatur unit ukuran untuk pengakuan, yaitu apa yang membentuk item aset tetap. Oleh
karena itu, disyaratkan pertimbangan untuk menerapkan kriteria pengakuan terhadap keadaan spesifik entitas.
Mungkin tepat untuk mengaggregasikan item yang secara individual tidak signifikan, seperti cetakan dan
perkakas, kemudian menerapkan kriteria pengakuan terhadap nilai agregasi tersebut.

10

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat
terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi suatu item aset tetap
dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya. Biaya item aset
tetap dapat meliputi biaya yang timbul karena penyewaan aset yang digunakan untuk mengonstruksi,
menambahkan pada, mengganti bagian dari, atau memperbaiki item aset tetap, seperti depresiasi aset hakguna.

Biaya perolehan awal
11

Item aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap tersebut,
meskipun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomik masa depan dari item aset tetap tertentu
yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset lain.
Item aset tetap tersebut memenuhi syarat pengakuan aset, karena aset tersebut memungkinkan entitas
memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang lebih besar dari aset terkait dibandingkan dengan manfaat
ekonomik yang dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh. Sebagai contoh, pabrik kimia mungkin
menginstalasi proses penanganan kimiawi baru dalam rangka memenuhi persyaratan lingkungan dalam
produksi dan penyimpanan zat kimiawi berbahaya; perbaikan pabrik yang terkait diakui sebagai aset karena
tanpa perbaikan tersebut entitas tidak dapat memproduksi dan menjual zat kimiawi. Akan tetapi, jumlah
tercatat aset tersebut dan aset terkait dikaji untuk penurunan nilai sesuai dengan PSAK i236 Penurunan Nilai
Aset.
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Biaya selanjutnya
12

Sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf 7, entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari item aset
tetap dalam jumlah tercatat item aset tetap tersebut. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada
saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama merupakan biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai
termasuk biaya suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai “perbaikan dan
pemeliharaan” item aset tetap.

13

Bagian dari beberapa item aset tetap mungkin mensyaratkan penggantian secara periodik. Sebagai contoh,
tungku pembakaran mensyaratkan penggantian lapisannya setelah digunakan selama sejumlah jam tertentu,
atau interior pesawat terbang seperti tempat duduk dan dapur perlu diperbarui beberapa kali selama umur
rangka pesawat. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas item aset tetap yang
diperoleh, seperti mengganti dinding interior bangunan, atau melakukan penggantian yang tidak berulang.
Sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf 7, entitas mengakui biaya penggantian bagian item aset tetap
dalam jumlah tercatat item aset tetap ketika biaya tersebut terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria
pengakuan. Jumlah tercatat bagian yang diganti dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan
penghentian pengakuan dalam Penyataan ini (lihat paragraf 67–72).

14

Supaya aset tetap (sebagai contoh, pesawat terbang) dapat beroperasi secara berkelanjutan, perlu dilakukan
inspeksi besar secara teratur untuk memeriksa kerusakan terlepas apakah terdapat bagian item yang diganti.
Dalam setiap inspeksi besar yang dilakukan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat item aset tetap sebagai
suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Sisa jumlah tercatat biaya inspeksi yang terdahulu, jika
ada (yang dibedakan dari bagian fisik), dihentikan pengakuannya. Hal ini terjadi terlepas apakah biaya inspeksi
terdahulu teridentifikasi dalam transaksi perolehan atau konstruksi item aset tetap. Jika diperlukan, estimasi
biaya inspeksi serupa masa depan dapat digunakan sebagai indikasi biaya komponen inspeksi yang ada ketika
item aset tersebut diperoleh atau dikonstruksi.

Pengukuran saat pengakuan
15

Item aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan.

Elemen biaya perolehan
16

17

18

6

Biaya perolehan item aset tetap meliputi:

(a)

harga pembeliannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, setelah
dikurangi diskon dagang dan rabat.

(b)

setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi
yang diperlukan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.

(c)

estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan item aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap,
kewajiban tersebut timbul ketika item aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan item
aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode
tersebut.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(a)

biaya imbalan pekerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i219 Imbalan Pekerja) yang timbul
secara langsung dari konstruksi atau perolehan item aset tetap;

(b)

biaya penyiapan lahan untuk pabrik;

(c)

biaya penyerahan dan penanganan awal;

(d)

biaya instalasi dan perakitan;

(e)

biaya pengujian apakah aset berfungsi dengan baik (yaitu menilai apakah kinerja teknis dan kinerja
fisik aset sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau
jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif); dan

(f)

fee profesional.

Entitas menerapkan PSAK i202 Persediaan terhadap biaya yang terkait dengan kewajiban untuk membongkar,
memindahkan, dan merestorasi lokasi item yang terjadi dalam suatu periode tertentu sebagai akibat dari
penggunaan item aset tersebut untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Kewajiban atas biaya
yang dicatat sesuai dengan PSAK i202 atau Pernyataan ini diakui dan diukur sesuai dengan PSAK i237
Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi.
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Contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan item aset tetap adalah:

(a)

biaya pembukaan fasilitas baru

(b)

biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi)

(c)

biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan
staf); dan

(d)

biaya administrasi dan biaya overhead umum lain.

Pengakuan biaya dalam jumlah tercatat item aset tetap dihentikan ketika item tersebut berada pada lokasi dan
kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Oleh karena itu, biaya
pemakaian dan pengembangan item tidak dimasukkan dalam jumlah tercatat item tersebut. Sebagai contoh,
biaya berikut ini tidak termasuk dalam jumlah tercatat item aset tetap:

(a)

biaya yang terjadi ketika item telah mampu beroperasi sesuai dengan intensi manajemen namun
belum digunakan atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuh;

(b)

kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap output masih rendah; dan

(c)

biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas.

20A

Beberapa item mungkin dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset
siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen (seperti sampel yang dihasilkan ketika menguji apakah aset
tersebut berfungsi dengan baik). Entitas mengakui hasil penjualan item tersebut, dan biaya item tersebut, dalam
laba rugi sesuai dengan Pernyataan yang berlaku. Entitas mengukur biaya item tersebut dengan menerapkan
persyaratan pengukuran dalam PSAK i202 Persediaan.

21

Sebagian kegiatan terjadi sehubungan dengan konstruksi atau pengembangan item aset tetap, tetapi tidak
diperlukan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya item siap digunakan
sesuai dengan intensi manajemen. Kegiatan insidental ini mungkin terjadi sebelum atau selama aktivitas
konstruksi atau pengembangan. Sebagai contoh, penghasilan yang diperoleh dari pengunaan lahan lokasi
bangunan sebagai tempat parkir mobil sampai konstruksi dimulai. Karena kegiatan insidental ini tidak
diperlukan untuk membawa item tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya item siap digunakan
sesuai dengan intensi manajemen, maka penghasilan dan beban terkait dari kegiatan insidental diakui dalam
laba rugi dan diklasifikasikan dalam penghasilan dan beban.

22

Biaya perolehan suatu aset yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama
sebagaimana aset yang diperoleh. Jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam kegiatan usaha normal,
biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya konstruksi aset untuk dijual (lihat PSAK i202 Persediaan).
Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap laba internal dieliminasi. Serupa dengan hal
tersebut, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja,
atau sumber daya lain dalam aset yang dikonstruksi sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset tersebut. PSAK
i223 Biaya Pinjaman menetapkan kriteria pengakuan bunga sebagai komponen jumlah tercatat item aset tetap
yang dikonstruksi sendiri.

22A

Tanaman produktif dicatat dengan cara yang sama dengan item aset tetap yang dikonstruksi sendiri sebelum
berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
Sebagai akibatnya, acuan untuk “konstruksi” dalam Pernyataan ini dipahami untuk mencakup aktivitas yang
diperlukan untuk membudidayakan tanaman produktif sebelum berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan
untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.

Pengukuran biaya perolehan
23

Biaya perolehan item aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran
ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara setara harga tunai dan total
pembayaran diakui sebagai bunga selama periode kredit kecuali bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan
PSAK i223.

24

Satu atau lebih item aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi
aset moneter dan nonmoneter. Pembahasan berikut mengacu hanya pada pertukaran satu aset nonmoneter
dengan aset nonmoneter lain, tetapi hal ini juga berlaku untuk seluruh pertukaran yang dideskripsikan dalam
kalimat sebelumnya. Biaya perolehan item aset tetap tersebut diukur pada nilai wajar kecuali: (a) transaksi
pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau (b) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan
tidak dapat diukur secara andal. Aset yang diperoleh diukur dengan cara tersebut bahkan jika entitas tidak
dapat segera menghentikan pengakuan aset yang diserahkan. Jika item yang diperoleh tidak diukur pada nilai
wajar, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.
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25

Entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan
sejauh mana arus kas masa depan diperkirakan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu
transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

(a)

konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi
arus kas dari aset yang diserahkan; atau

(b)

nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah sebagai
akibat dari pertukaran; dan

(c)

selisih di (a) atau (b) adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai spesifik
entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi tersebut mencerminkan arus kas sesudah
pajak. Hasil analisis ini dapat menjadi jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
26

Nilai wajar suatu aset dapat diukur secara andal jika: (a) variabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar
yang rasional untuk aset tersebut adalah tidak signifikan; atau (b) probabilitas dari beragam estimasi dalam
rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengukur nilai wajar. Jika entitas dapat
mengukur nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset
yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima, kecuali jika nilai wajar
aset yang diterima lebih jelas.

27

[Dihapus]

28

Jumlah tercatat item aset tetap dapat dikurangi dengan hibah pemerintah sesuai dengan PSAK i220 Akuntansi
Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah.

Pengukuran setelah pengakuan
29

Entitas memilih model biaya di paragraf 30 atau model revaluasi di paragraf 31 sebagai kebijakan
akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama.

29A-29B [Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

Model biaya
30

Setelah pengakuan sebagai aset, item aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi
depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Model revaluasi
31

Setelah pengakuan sebagai aset, item aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat
pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan
akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan
yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan
jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

32 – 33 [Dihapus]
34

Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari item aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai
wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan
disyaratkan. Beberapa item aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif
sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk item aset
tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, item aset tetap tersebut mungkin perlu
direvaluasi hanya setiap tiga atau lima tahun sekali.

35

Ketika suatu item aset tetap direvaluasi, maka jumlah tercatat dari aset tetap tersebut disesuaikan pada jumlah
revaluasiannya. Pada tanggal revaluasi, aset diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini:

(a)

8

jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset. Sebagai
contoh, jumlah tercatat bruto dapat disajikan kembali dengan mengacu pada data pasar yang dapat
diobservasi atau dapat disajikan kembali secara proporsional terhadap perubahan jumlah tercatat.
Akumulasi depresiasi pada tanggal revaluasi disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara
jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan
nilai; atau
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(b)

akumulasi depresiasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

Jumlah penyesuaian akumulasi depresiasi tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah
tercatat yang ditentukan sesuai dengan paragraf 39 dan 40.
36

Jika suatu item aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.

37

Suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi
entitas. Berikut adalah contoh dari kelas tersendiri:
(a) tanah;
(b) tanah dan bangunan;
(c) mesin;
(d) kapal;
(e) pesawat udara;
(f) kendaraan bermotor;
(g) perabotan;
(h) peralatan kantor; dan
(i) tanaman produktif.

38

Item dalam suatu kelas aset tetap direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif
dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran biaya perolehan dan nilai pada
tanggal berbeda. Akan tetapi, suatu kelas aset dapat direvaluasi secara bergantian sepanjang revaluasi dari
kelas aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam periode yang singkat dan sepanjang revaluasi
dimutakhirkan.

39

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam
penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan
tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar pembalikan jumlah penurunan nilai
aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

40

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi.
Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang terdapat
saldo kredit dalam surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam
penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian
surplus revaluasi.

41

Surplus revaluasi item aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dialihkan langsung ke saldo laba ketika
aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pengalihan sekaligus surplus revaluasi ketika
penghentian atau pelepasan aset tersebut. Akan tetapi, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dialihkan
sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam kasus tersebut, jumlah surplus revaluasi yang dialihkan
adalah sebesar selisih antara depresiasi berdasarkan jumlah tercatat revaluasian aset dan depresiasi berdasarkan
biaya perolehan awalnya. Pengalihan dari surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

42

Dampak pajak atas penghasilan, jika ada, yang dihasilkan dari revaluasi aset tetap diakui dan diungkapkan
sesuai dengan PSAK i212 Pajak Penghasilan.

Depresiasi
43

Setiap bagian dari item aset tetap yang memiliki biaya perolehan signifikan terhadap total biaya
perolehan item tersebut didepresiasikan secara terpisah.

44

Entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal suatu item aset tetap pada bagian aset tetap yang signifikan
dan mendepresiasikan secara terpisah setiap bagian tersebut. Sebagai contoh, mungkin sesuai untuk
mendepresiasikan secara terpisah antara rangka pesawat dan mesin pada pesawat terbang. Serupa dengan hal
tersebut, jika entitas memperoleh aset tetap yang disewakan dalam sewa operasi, maka entitas sebagai lessor
mungkin akan sesuai untuk mendepresiasikan secara terpisah jumlah yang terefleksikan dalam biaya perolehan
item aset tersebut yang dapat diatribusikan pada persyaratan sewa, baik yang menguntungkan atau tidak
menguntungkan, secara relatif terhadap ketentuan pasar.

45

Bagian yang signifikan dari item aset tetap mungkin memiliki umur manfaat dan metode depresiasi yang sama
dengan umur manfaat dan metode depresiasi bagian signifikan lain dari item yang sama tersebut. Bagian
tersebut dapat dikelompokkan dalam penentuan beban depresiasi.

46

Sepanjang entitas mendepresiasikan secara terpisah beberapa bagian dari item aset tetap, maka entitas juga
mendepresiasikan secara terpisah bagian item yang tersisa. Bagian yang tersisa terdiri atas bagian item yang
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tidak signifikan secara individual. Jika entitas memiliki ekspektasi yang bervariasi untuk bagian tersebut, maka
teknik penaksiran mungkin diperlukan untuk menentukan depresiasi bagian yang tersisa sehingga
mencerminkan secara tepat pola pemakaian dan/atau umur manfaat dari bagian tersebut.
47

Entitas dapat memilih untuk mendepresiasikan secara terpisah bagian dari item yang biaya perolehannya tidak
signifikan terhadap total biaya perolehan item tersebut.

48

Beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termasuk
dalam jumlah tercatat aset lain.

49

Beban depresiasi untuk suatu periode biasanya diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, kadang-kadang, manfaat
ekonomik masa depan dari suatu aset adalah menghasilkan aset lain. Dalam kasus ini, beban depresiasi
merupakan bagian dari biaya perolehan aset lain dan dimasukkan dalam jumlah tercatatnya. Sebagai contoh,
depresiasi pabrik dan peralatan dimasukkan dalam biaya konversi dari persediaan (lihat PSAK i202). Serupa
dengan hal tersebut, depresiasi aset tetap untuk aktivitas pengembangan mungkin termasuk dalam biaya
perolehan aset takberwujud yang diakui sesuai dengan PSAK i238 Aset Takberwujud.

Jumlah terdepresiasikan dan periode depresiasi
50

Jumlah terdepresiasikan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya.

51

Nilai residual dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku
dan jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai
perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan.

52

Depresiasi diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residual aset tidak
melebihi jumlah tercatatnya. Perbaikan dan pemeliharaan aset tidak meniadakan keharusan untuk
mendepresiasikan aset.

53

Jumlah terdepresiasikan suatu aset ditentukan setelah dikurangi nilai residualnya. Dalam praktik, nilai residual
aset terkadang tidak signifikan dan oleh karena itu tidak material dalam penghitungan jumlah terdepresiasikan.

54

Nilai residual suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah
tercatatnya. Jika hal tersebut terjadi, maka beban depresiasi aset tersebut adalah nol, kecuali dan hingga nilai
residual selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

55

Depresiasi suatu aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi
yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Depresiasi aset dihentikan pada
mana yang lebih awal antara tanggal ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual (atau
termasuk dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual) sesuai dengan
PSAK i105 dan tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Oleh karena itu, depresiasi tidak dihentikan
ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis didepresiasikan. Akan tetapi,
jika metode depresiasi yang digunakan adalah metode pemakaian, maka beban depresiasi menjadi nol ketika
tidak ada produksi.

56

Manfaat ekonomik masa depan suatu aset dipakai oleh entitas terutama melalui penggunaannya. Akan tetapi,
beberapa faktor lain seperti keusangan teknis, keusangan komersial, dan keausan selama aset tidak terpakai,
sering mengakibatkan menurunnya manfaat ekonomik yang seharusnya dapat diperoleh dari aset tersebut.
Sebagai konsekuensinya, seluruh faktor berikut ini diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat dari suatu
aset:

57

10

(a)

perkiraan daya pakai. Daya pakai dinilai dengan merujuk pada perkiraan kapasitas atau output fisik
dari aset;

(b)

perkiraan tingkat keausan fisik, yang bergantung pada faktor pengoperasian aset seperti jumlah
penggiliran penggunaan aset dan program perbaikan dan pemeliharaannya, serta perawatan dan
pemeliharaan ketika aset tidak digunakan;

(c)

keusangan teknis atau keusangan komersial yang timbul dari perubahan atau peningkatan produksi,
atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau output jasa yang dihasilkan oleh aset.
Pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi
menggunakan suatu aset dapat mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset
tersebut, yang dapat mencerminkan pengurangan manfaat ekonomik masa depan yang terkandung
dalam aset tersebut; dan

(d)

pembatasan legal atau yang serupa atas penggunaan aset, seperti berakhirnya waktu penggunaan
terkait dengan sewa.

Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Kebijakan manajemen
aset dari entitas mungkin mencakup pelepasan aset setelah jangka waktu tertentu atau setelah pemakaian
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sejumlah proporsi tertentu dari manfaat ekonomik masa depan aset. Oleh karena itu, umur manfaat aset dapat
lebih pendek daripada umur ekonomik aset tersebut. Estimasi umur manfaat suatu aset membutuhkan
pertimbangan berdasarkan pengalaman entitas terhadap aset yang serupa.
58

Tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan dicatat terpisah walaupun keduanya diperoleh
bersama. Tanah memiliki umur manfaat tidak terbatas dan oleh karena itu tidak didepresiasikan, dengan
beberapa pengecualian, seperti kuari dan tanah yang digunakan untuk tempat pembuangan akhir. Bangunan
memiliki umur manfaat terbatas dan oleh karena itu merupakan aset terdepresiasikan. Peningkatan nilai tanah
dengan bangunan di atasnya tidak memengaruhi penentuan jumlah terdepresiasikan dari bangunan tersebut.

59

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi, maka bagian dari
aset tanah tersebut didepresiasikan selama periode manfaat yang diperoleh dengan menimbulkan biaya
tersebut. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri mungkin memiliki umur manfaat yang terbatas, yang dalam
hal ini didepresiasikan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Metode depresiasi
60

Metode depresiasi yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset
yang diperkirakan oleh entitas.

61

Metode depresiasi yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku
dan, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat
ekonomik masa depan aset tersebut, maka metode depresiasi diubah untuk mencerminkan perubahan
pola tersebut. Perubahan metode depresiasi dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai
dengan PSAK i208.

62

Berbagai metode depresiasi dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah terdepresiasikan dari aset secara
sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut termasuk metode garis lurus, metode saldo menurun, dan
metode unit produksi. Metode depresiasi garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur
manfaat aset jika nilai residualnya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang
menurun selama umur manfaat aset. Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada
penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset. Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola
pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara
konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola pemakaian manfaat ekonomik masa
depan yang diperkirakan dari aset tersebut.

62A

Metode depresiasi yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan suatu
aset adalah tidak tepat. Pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan suatu aset umumnya
mencerminkan faktor selain pemakaian manfaat ekonomik aset tersebut. Sebagai contoh, pendapatan
dipengaruhi oleh input dan proses lain, aktivitas penjualan, dan perubahan volume dan harga penjualan.
Komponen harga pendapatan dapat dipengaruhi oleh inflasi, yang tidak memiliki keterkaitan dengan
bagaimana cara suatu aset dipakai.

Penurunan nilai
63

Dalam menentukan apakah item aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK i236
Penurunan Nilai Aset. PSAK i236 menjelaskan bagaimana entitas menelaah jumlah tercatat asetnya,
bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset, dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai.

64

[Dihapus]

Kompensasi untuk penurunan nilai
65

Kompensasi dari pihak ketiga untuk item aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau
dihentikan dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi menjadi piutang.

66

Penurunan nilai atau kerugian item aset tetap, klaim atas atau pembayaran kompensasi dari pihak ketiga, dan
setiap pembelian atau konstruksi selanjutnya dari aset pengganti adalah peristiwa ekonomik terpisah dan
dicatat secara terpisah sebagai berikut:

(a)

penurunan nilai item aset tetap diakui sesuai dengan PSAK i236;

(b)

penghentian pengakuan item aset tetap yang dihentikan atau dilepaskan ditentukan sesuai dengan
Pernyataan ini;

(c)

kompensasi dari pihak ketiga untuk item aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau
dihentikan dimasukkan dalam penentuan laba rugi pada saat kompensasi menjadi piutang; dan
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(d)

biaya perolehan item aset tetap yang diperbaiki, dibeli, atau dikonstruksi sebagai penggantian
ditentukan sesuai dengan Pernyataan ini.

Penghentian pengakuan
67

Jumlah tercatat item aset tetap dihentikan pengakuannya:

(a)

pada saat pelepasan; atau

(b)

ketika tidak terdapat manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau
pelepasannya.

68

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan item aset tetap dimasukkan dalam
laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK i116 Sewa mensyaratkan
perlakuan yang berbeda dalam transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak diklasifikasikan
sebagai pendapatan.

68A

Akan tetapi, entitas yang kegiatan usaha normal adalah menjual item aset tetap yang telah dikuasai untuk
direntalkan kepada pihak lain, mengalihkan aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai jumlah tercatat ketika
aset tidak lagi direntalkan dan menjadi aset dikuasai untuk dijual. Hasil dari penjualan aset diakui sebagai
pendapatan sesuai dengan PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK i105 tidak
diterapkan ketika aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dialihkan ke persediaan.

69

Pelepasan aset tetap dapat terjadi dalam berbagai cara (contohnya: dijual, disewakan dalam sewa pembiayaan,
atau disumbangkan). Tanggal pelepasan suatu item aset tetap adalah tanggal penerima memperoleh
pengendalian atas item aset tetap tersebut sesuai dengan persyaratan untuk menentukan kapan kewajiban
pelaksanaan dipenuhi dalam PSAK i115. PSAK i116 diterapkan untuk pelepasan melalui jual dan sewa-balik.

70

Jika, berdasarkan prinsip pengakuan di paragraf 7, entitas mengakui biaya penggantian sebagian item aset tetap
dalam jumlah tercatat item aset tetap tersebut, maka entitas menghentikan pengakuan jumlah tercatat dari
bagian yang diganti tanpa memperhatikan apakah bagian yang diganti telah didepresiasikan secara terpisah.
Jika tidak praktis untuk menentukan jumlah tercatat dari bagian yang diganti, maka entitas dapat menggunakan
biaya penggantian tersebut sebagai indikasi biaya perolehan dari bagian yang diganti pada saat diperoleh atau
dikonstruksi.

71

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan item aset tetap ditentukan sebesar
selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya.

72

Jumlah imbalan yang termasuk dalam keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan item
aset tetap ditentukan sesuai dengan persyaratan untuk menentukan harga transaksi dalam PSAK i115 paragraf
47-72. Perubahan selanjutnya terhadap jumlah imbalan estimasian yang termasuk dalam keuntungan atau
kerugian dicatat sesuai dengan persyaratan untuk perubahan harga transaksi dalam PSAK i115.

Pengungkapan
73

12

Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelas aset tetap:

(a)

dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;

(b)

metode depresiasi yang digunakan;

(c)

umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan;

(d)

jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (diagregasikan dengan akumulasi rugi
penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan

(e)

rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(i)

penambahan;

(ii)

aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam
kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai
dengan PSAK i105 dan pelepasan lain;

(iii)

perolehan melalui kombinasi bisnis;

(iv)

peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraf 31, 39,
dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan
komprehensif lain sesuai dengan PSAK i236;
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74

74A

(v)

rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK i236;

(vi)

pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK i236;

(vii)

depresiasi;

(viii)

selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang
fungsional ke mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari
kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang pelaporan dari entitas pelapor; dan

(ix)

perubahan lain.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

(a)

keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk
liabilitas;

(b)

jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat item aset tetap yang sedang dalam
konstruksi; dan

(c)

jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap.

Jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan penghasilan komprehensif, laporan keuangan juga
mengungkapkan:
(a)

jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk item aset tetap yang mengalami penurunan nilai,
hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi; dan

(b)

jumlah hasil dan biaya perolehan yang dimasukkan dalam laba rugi sesuai dengan paragraf
20A yang terkait dengan item yang dihasilkan yang bukan merupakan output dari aktivitas
normal entitas, dan pada pos mana dalam laporan penghasilan komprehensif yang mencakup
hasil dan biaya perolehan tersebut.

74A

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

75

Pemilihan metode depresiasi dan estimasi umur manfaat aset adalah hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh
karena itu, pengungkapan metode yang diadopsi dan estimasi umur manfaat atau tarif depresiasi menyediakan
informasi yang memungkinkan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengkaji kebijakan yang dipilih
manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa, perlu
diungkapkan:

76

77

(a)

depresiasi, apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain,
selama suatu periode; dan

(b)

akumulasi depresiasi pada akhir periode.

Sesuai dengan PSAK i208 entitas mengungkapkan sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang
berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak pada periode berikutnya. Untuk aset tetap,
pengungkapan tersebut dapat timbul dari perubahan estimasi dalam:

(a)

nilai residual;

(b)

estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi item aset tetap;

(c)

umur manfaat; dan

(d)

metode depresiasi.

Jika item aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan sebagai tambahan
pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK i113:

(a)

tanggal efektif revaluasi;

(b)

apakah melibatkan penilai independen;

(c)–(d) [dihapus]

78

(e)

untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya asset tersebut
dicatat dengan model biaya; dan

(f)

surplus revaluasi, yang mengindikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan
distribusi kepada pemegang saham.

Sesuai dengan PSAK i236 entitas mengungkapkan informasi penurunan nilai aset tetap sebagai tambahan
informasi yang disyaratkan di paragraf 73(e) (iv)-(vi).
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79

Informasi berikut mungkin relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan:

(a)

jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara;

(b)

jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah didepresiasikan penuh dan masih digunakan;

(c)

jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai
dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK i105; dan

(d)

jika model biaya digunakan, nilai wajar aset tetap ketika berbeda secara material dengan jumlah
tercatat.

Oleh karena itu, entitas dianjurkan mengungkapkan jumlah tersebut.

Ketentuan transisi
80

Persyaratan paragraf 24-26 mengenai pengakuan awal item aset tetap yang diperoleh dalam suatu
transaksi pertukaran aset diterapkan secara prospektif hanya pada transaksi yang akan terjadi
kemudian.

80A

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010-2012 mengamendemen paragraf 35. Entitas menerapkan
amendemen tersebut pada seluruh revaluasi yang diakui pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal penerapan awal amendemen tersebut dan pada periode terdekat sebelumnya. Entitas juga dapat
menyajikan informasi komparatif yang disesuaikan untuk periode sajian sebelumnya, tetapi tidak disyaratkan
untuk melakukan hal tersebut. Jika entitas menyajikan informasi komparatif yang tidak disesuaikan untuk
periode sebelumnya, maka entitas mengidentifikasi secara jelas informasi yang tidak disesuaikan, menyatakan
bahwa informasi tersebut telah disajikan dengan dasar yang berbeda, dan menjelaskan dasar yang digunakan.

80B

Dalam periode pelaporan ketika Agrikultur: Tanaman Produktif (Amendemen PSAK i216 dan PSAK i241)
pertama kali diterapkan, entitas tidak diharuskan untuk mengungkapkan informasi kuantitatif yang disyaratkan
oleh PSAK i208 paragraf 28(f) pada periode berjalan. Namun, entitas menyajikan informasi kuantitatif yang
disyaratkan dalam PSAK i208 paragraf 28(f) tersebut untuk setiap periode sajian sebelumnya.

80C

Entitas dapat memilih untuk mengukur item tanaman produktif pada nilai wajarnya pada awal periode sajian
terawal dalam laporan keuangan untuk periode pelaporan dimana entitas pertama kali menerapkan Agrikultur:
Tanaman Produktif (Amendemen PSAK i216 dan PSAK i241) dan menggunakan nilai wajar tersebut sebagai
biaya perolehan bawaan (deemed cost) pada tanggal tersebut. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan
nilai wajar diakui dalam saldo laba awal pada awal periode sajian terawal.

80D

Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan terbit pada bulan Mei 2020 mengamendemen
paragraf 17 dan 74 serta menambahkan paragraf 20A dan 74A. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara
retrospektif, tetapi hanya untuk item aset tetap yang dibawa ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset
siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dalam
laporan keuangan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut. Entitas mengakui dampak
kumulatif dari penerapan awal amendemen tersebut sebagai penyesuaian atas saldo laba awal (atau komponen
lain dari ekuitas, yang sesuai) pada awal dari periode sajian paling awal.

Tanggal efektif
81

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang dimulai
sebelum tanggal 1 Januari 2005, maka fakta tersebut diungkapkan.

81A

Entitas menerapkan amendemen pada paragraf 3 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2006. Jika entitas menerapkan PSAK i106 untuk periode yang lebih dini, maka amendemen
tersebut diterapkan pada periode yang lebih dini tersebut.

81B

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang
digunakan dalam SAK-I. Sebagai tambahan, PSAK tersebut mengamendemen paragraf 39, 40, dan 73(e)(iv).
Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang lebih dini, maka
amendemen tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

81C

PSAK i103 Kombinasi Bisnis (yang direvisi pada tahun 2008) mengamendemen paragraf 44. Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009.
Jika entitas menerapkan PSAK i103 (revisi 2008) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut
juga diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.
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81D

Paragraf 6 dan 69 diamendemen dan paragraf 68A ditambahkan oleh Penyesuaian SAK-I yang terbit pada
bulan Mei 2008. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan, dan pada saat yang bersamaan entitas
menerapkan amendemen terkait PSAK i207 Laporan Arus Kas.

81E

Paragraf 5 diamendemen oleh Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan Mei 2008. Entitas menerapkan
amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan jika entitas juga menerapkan amendemen PSAK i240
paragraf 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57, and 85B pada saat yang bersamaan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

81F

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen definisi nilai wajar dan definisi jumlah terpulihkan
dalam paragraf 6, mengamendemen paragraf 26, 35, dan 77 dan menghapus paragraf 32 dan 33. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

81G

Penyesuaian Tahunan Siklus 2009-2011, terbit pada bulan Mei 2012, mengamendemen paragraf 8. Entitas
menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

81H

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010-2012, terbit pada bulan Desember 2013, mengamendemen paragraf
35 dan menambahkan paragraf 80A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2014. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan

81I

Klarifikasi Metode yang Dapat Diterima untuk Depresiasi dan Amortisasi (Amendemen PSAK i216 dan
PSAK i238), terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen paragraf 56 dan menambahkan paragraf 62A.
Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

81J

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan mengamendemen paragraf 68A, 69 dan 72. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

81K

Agrikultur: Tanaman Produktif (Amendemen PSAK i216 dan PSAK i241), terbit pada bulan Juni 2014,
mengamendemen paragraf 3, 6, dan 37 dan menambahkan paragraf 22A dan 80B–80C. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif,
sesuai dengan PSAK i208, kecuali seperti yang dijelaskan dalam paragraf 80C.

81L

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, menghapus paragraf 4 dan 27 dan mengamendemen paragraf 5,
10, 44 dan 68 – 69. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

81M

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

81N

Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan terbit, pada bulan Mei 2020, mengamendemen
paragraf 17 dan 74 serta menambahkan paragraf 20A, 74A dan 80D. Entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan lebih dini
diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta
tersebut diungkapkan.

Penarikan standar akuntansi lain
82

Pernyataan ini menggantikan PSAK i216 Aset Tetap (yang direvisi pada tahun 1998).

83

Pernyataan ini menggantikan Interpretasi berikut ini:

(a)

ISAK i206 Biaya Memodifikasi Piranti Lunak yang Ada Saat ini;

(b)

ISAK i214 Aset Tetap – Kompensasi untuk Penurunan Nilai atau Kerugian Item

(c)

ISAK i223 Aset Tetap – Biaya Inspeksi atau Overhaul Besar.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i219 Imbalan Pekerja terdiri dari paragraf 1–179 dan Lampiran A. Seluruh
paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama namun mempertahankan format IASC atas Pernyataan ini ketika
diadopsi oleh IASB. PSAK i219 harus dibaca dalam konteks tujuannyadan Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar
untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i219
Imbalan Pekerja
Tujuan
1

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan pekerja. Pernyataan ini
mensyaratkan entitas untuk mengakui:
(a)

liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan pekerja yang
akan dibayarkan di masa depan; dan

(b)

beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomik yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh
pekerja yang berhak memperoleh imbalan pekerja.

Ruang lingkup
2

Pernyataan ini diterapkan oleh pemberi kerja untuk akuntansi seluruh imbalan pekerja, kecuali yang
telah diatur dalam PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham.

3

Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan oleh program imbalan pekerja (lihat PSAK i226 Akuntansi dan
Pelaporan Program Imbalan Purnakarya).

4

Pernyataan ini diterapkan untuk imbalan pekerja, termasuk yang diberikan:

5

(a)

berdasarkan program formal atau perjanjian formal lain antara entitas dan pekerja individual, serikat
pekerja, atau perwakilan pekerja;

(b)

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pengaturan industri di mana entitas disyaratkan
untuk ikut serta pada program nasional, pemerintah, industri, atau program multipemberi kerja lain;
atau

(c)

oleh praktik informal yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Praktik informal menimbulkan
kewajiban konstruktif jika entitas tidak memiliki alternatif realistis selain membayar imbalan pekerja.
Contoh kewajiban konstruktif adalah situasi di mana perubahan praktik informal entitas akan
mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diterima dalam hubungan antara entitas dengan
pekerjanya.

Imbalan pekerja mencakup:
(a)

(b)

(c)

imbalan pekerja jangka pendek, seperti berikut ini, jika diperkirakan akan diselesaikan seluruhnya
sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pekerja memberikan jasa
terkait:
(i)

upah, gaji, dan iuran jaminan sosial;

(ii)

cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar,

(iii)

bagi laba dan bonus; dan

(iv)

imbalan nonmoneter (seperti fasilitas pelayanan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau
jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja yang ada saat
ini;

imbalan pascakerja, seperti berikut ini:
(i)

imbalan purnakarya (contohnya pensiun dan pembayaran sekaligus (lump sum) pada saat
purnakarya); dan

(ii)

imbalan pascakerja lain, seperti asuransi jiwa pascakerja, dan fasilitas pelayanan kesehatan
pascakerja;

cimbalan pekerja jangka panjang lain, seperti berikut ini:
(i)

cuti berbayar jangka panjang seperti cuti besar atau cuti sabbatical;

(ii)

penghargaan masa kerja (jubilee) atau imbalan jasa jangka panjang lain; dan

(iii)

imbalan cacat permanen;
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(d)

pesangon.

6

Imbalan pekerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya atau penerima imbalan
dan dapat diselesaikan dengan pembayaran (atau dengan penyediaan barang atau jasa), baik secara langsung
kepada pekerja, pasangan hidup mereka, anak-anak atau tanggungan lain, atau kepada pihak lain seperti
perusahaan asuransi.

7

Pekerja dapat memberikan jasanya kepada entitas secara penuh waktu, paruh waktu, permanen, kasual
atau temporer. Untuk tujuan Pernyataan ini, pekerja termasuk direktur dan personel manajemen lain.

Definisi
8

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Definisi imbalan pekerja
Imbalan pekerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang
diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja.
Imbalan pekerja jangka pendek adalah imbalan pekerja (selain dari pesangon) yang diperkirakan akan
diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana
pekerja memberikan jasa terkait.
Imbalan pascakerja adalah imbalan pekerja (selain pesangon dan imbalan pekerja jangka pendek) yang
terutang setelah penyelesaian kontrak kerja.
Imbalan pekerja jangka panjang lain adalah seluruh imbalan pekerja selain imbalan pekerja jangka
pendek, imbalan pascakerja, dan pesangon.
Pesangon adalah imbalan pekerja yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi kontrak kerja
dengan pekerja sebagai akibat dari:
(a)

keputusan entitas untuk menghentikan kontrak kerja sebelum tanggal purnakarya normal;
atau

(b)

keputusan pekerja menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi kontrak
kerja.

Definisi terkait dengan klasifikasi program
Program imbalan pascakerja adalah pengaturan formal atau informal di mana entitas memberikan
imbalan pascakerja bagi satu atau lebih pekerja.
Program iuran pasti adalah program imbalan pascakerja di mana entitas membayar iuran tetap kepada
entitas terpisah (dana) dan tidak akan memiliki kewajiban legal atau kewajiban konstruktif untuk
membayar iuran lebih lanjut jika dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar
seluruh imbalan pekerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan
periode sebelumnya.
Program imbalan pasti adalah program imbalan pascakerja selain program iuran pasti.
Program multipemberi kerja adalah program iuran pasti atau program imbalan pasti (selain
program jaminan sosial) yang:
(a)

menyatukan aset yang dikontribusikan oleh berbagai entitas yang tidak sepengendali; dan

(b)

menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja yang berasal
lebih dari satu entitas, dengan dasar bahwa level iuran dan imbalan ditentukan tanpa
memperhatikan identitas entitas yang mempekerjakan pekerja tersebut.

Definisi terkait dengan liabilitas (aset) imbalan pasti neto
Liabilitas (aset) imbalan pasti neto adalah defisit atau surplus, yang disesuaikan untuk setiap dampak
pembatasan aset imbalan pasti neto ke batas atas aset.
Defisit atau surplus adalah:

6
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(a)

nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dikurangi

(b)

nilai wajar dari aset program (jika ada).

Batas atas aset adalah nilai kini dari manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana
dari program atau pengurangan iuran masa depan untuk program tersebut.
Nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah nilai kini dari pembayaran masa depan ekspektasian yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban atas jasa pekerja pada periode berjalan dan periode
sebelumnya, tanpa dikurangi dengan aset program.
Aset program terdiri atas:
(a)

aset yang dimiliki oleh dana imbalan pekerja jangka panjang; dan

(b)

polis asuransi kualifikasian.

Aset yang dimiliki oleh dana imbalan pekerja jangka panjang adalah aset (selain instrumen keuangan
yang diterbitkan entitas pelapor yang tidak dapat dialihkan) yang:
(a)

dimiliki oleh entitas (dana) yang terpisah secara legal dari entitas pelapor dan didirikan
semata-mata untuk membayar atau mendanai imbalan pekerja; dan

(b)

tersedia digunakan hanya untuk membayar atau mendanai imbalan pekerja, tidak dapat
digunakan untuk membayar kreditur dari entitas pelapor tersebut (walaupun dalam keadaan
bangkrut), dan tidak dapat dikembalikan kepada entitas pelapor, kecuali dalam keadaan:
(i)

sisa aset dana telah mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban imbalan pekerja
terkait program atau entitas pelapor; atau

(ii)

aset dikembalikan kepada entitas pelapor untuk mengganti imbalan pekerja yang
telah dibayarkan oleh entitas.

Polis asuransi kualifikasian adalah polis asuransi1 yang diterbitkan oleh asuradur yang bukan
merupakan pihak berelasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i224 Pengungkapan Pihak Berelasi)
dengan entitas pelapor, jika hasil polis tersebut:
(a)

dapat digunakan hanya untuk membayar atau mendanai imbalan pekerja dalam program
imbalan pasti; dan

(b)

tidak dapat digunakan untuk membayar kreditur dari entitas pelapor tersebut (walaupun
dalam keadaan bangkrut), dan tidak dapat dikembalikan kepada entitas pelapor, kecuali
dalam keadaan:
(i)

hasil polis mencerminkan surplus aset yang tidak dibutuhkan polis untuk
memenuhi seluruh kewajiban imbalan pekerja terkait; atau

(ii)

hasil polis dikembalikan ke entitas pelapor untuk mengganti imbalan pekerja yang
telah dibayarkan oleh entitas.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. (Lihat PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar.)

Definisi terkait dengan biaya imbalan pasti
Biaya jasa terdiri atas:

1

(a)

biaya jasa kini, yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang berasal dari jasa
pekerja dalam periode berjalan;

(b)

biaya jasa lalu, yaitu perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja pada
periode sebelumnya, sebagai akibat dari amendemen program (pemberlakuan awal atau
pembatalan, atau perubahan, program imbalan pasti) atau kurtailmen (penurunan
signifikan yang dilakukan oleh entitas dalam jumlah pekerja yang ditanggung oleh program);
dan

(c)

keuntungan atau kerugian atas penyelesaian.

Polis asuransi kualifikasian tidak harus suatu kontrak asuransi, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i104 Kontrak Asuransi
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Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto adalah perubahan selama periode atas liabilitas (aset)
imbalan pasti neto yang timbul dari berlalunya waktu.
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:
(a)

keuntungan dan kerugian aktuarial;

(b)

imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang tercakup dalam bunga neto atas
liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan

(c)

setiap perubahan atas dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang tercakup dalam
bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Keuntungan dan kerugian aktuarial adalah perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti
sebagai akibat dari:
(a)

penyesuaian pengalaman (dampak dari perbedaan antara asumsi aktuarial sebelumnya
dengan apa yang secara aktual terjadi); dan

(b)

dampak perubahan asumsi aktuarial.

Imbal hasil aset program adalah bunga, dividen, dan penghasilan lain yang berasal dari aset program,
termasuk keuntungan atau kerugian aset program yang telah atau belum direalisasi, dikurangi:
(a)

biaya pengelolaan aset program; dan

(b)

pajak terutang dari program tersebut, selain pajak yang termasuk dalam asumsi aktuarial
yang digunakan untuk mengukur nilai kini kewajiban imbalan pasti.

Penyelesaian adalah transaksi yang menghilangkan seluruh kewajiban legal atau kewajiban konstruktif
lebih lanjut untuk sebagian atau seluruh imbalan yang diberikan berdasarkan program imbalan pasti,
selain pembayaran imbalan kepada, atau atas nama, pekerja yang diatur dalam ketentuan program
dan termasuk dalam asumsi aktuarial.

Imbalan pekerja jangka pendek
9

10

Imbalan pekerja jangka pendek mencakup hal-hal sebagai berikut, jika diperkirakan akan diselesaikan
seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan
jasa:
(a)

upah, gaji, dan iuran jaminan sosial;

(b)

cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar;

(c)

bagi laba dan bonus; dan

(d)

imbalan nonmoneter (seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan
secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja yang ada saat ini.

Entitas tidak perlu mereklasifikasi imbalan pekerja jangka pendek jika ekspektasi entitas atas waktu
penyelesaian program mengalami perubahan sementara. Akan tetapi, jika karakteristik imbalan berubah
(contohnya perubahan dari imbalan yang tidak diakumulasi ke imbalan yang diakumulasi) atau jika perubahan
ekspektasi atas waktu penyelesaian program tidak bersifat sementara, maka entitas mempertimbangkan apakah
imbalan tersebut masih memenuhi definisi imbalan pekerja jangka pendek.

Pengakuan dan pengukuran
Seluruh imbalan pekerja jangka pendek
11

Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode akuntansi, entitas
mengakui jumlah tidak terdiskonto dari imbalan pekerja jangka pendek yang diperkirakan akan
dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut:
(a)

8

sebagai liabilitas (beban akrual), setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Jika jumlah
yang telah dibayar melebihi jumlah yang tidak didiskonto dari imbalan tersebut, maka entitas
mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar di muka) selama pembayaran
tersebut akan menimbulkan, sebagai contoh, pengurangan pembayaran di masa depan atau
pengembalian kas.
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(b)

12

sebagai beban, kecuali jika Standar lain mensyaratkan atau mengizinkan imbalan tersebut
termasuk dalam biaya perolehan aset (lihat, sebagai contoh, PSAK i202 Persediaan dan PSAK
i 216 Aset Tetap).

Paragraf 13, 16, dan 19 menjelaskan bagaimana entitas menerapkan paragraf 11 untuk imbalan
pekerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar, program bagi laba dan program bonus.

Cuti berbayar jangka pendek
13

14

Entitas mengakui biaya ekspektasian atas imbalan pekerja jangka pendek dalam bentuk cuti
berbayar seperti yang diatur di paragraf 11 sebagai berikut:
(a)

dalam kasus cuti berbayar yang diakumulasi, pada saat pekerja memberikan jasa yang
menambah hak atas cuti berbayar di masa depan.

(b)

dalam kasus cuti berbayar tidak diakumulasi, pada saat cuti terjadi.

Entitas daspat membayar pekerja untuk cuti dengan berbagai alasan termasuk liburan, sakit dan cacat
sementara, melahirkan atau suami mendampingi istri yang melahirkan, panggilan pengadilan dan pengabdian
militer. Hak atas cuti berbayar tersebut dibagi dalam dua kategori:
(a)

diakumulasi; dan

(b)

tidak diakumulasi.

15

Cuti berbayar yang diakumulasi adalah cuti yang dibawa ke periode masa depan dan dapat digunakan pada
periode masa depan jika hak cuti periode berjalan tidak digunakan seluruhnya. Cuti berbayar yang diakumulasi
dapat bersifat vesting (dengan kata lain, pekerja berhak memperoleh pembayaran kas untuk hak yang tidak
digunakan ketika meninggalkan entitas) atau nonvesting (ketika pekerja tidak berhak menerima pembayaran
kas untuk hak yang tidak digunakan ketika meninggalkan entitas). Kewajiban timbul ketika pekerja
memberikan jasa yang menambah hak atas cuti berbayar di masa depan. Kewajiban tersebut ada, dan diakui,
bahkan jika cuti berbayar tersebut bersifat nonvesting, walaupun kemungkinan pekerja meninggalkan entitas
sebelum penggunaan hak nonvesting yang diakumulasi berdampak pada pengukuran kewajiban tersebut.

16

Entitas mengukur biaya ekspektasian atas cuti berbayar yang diakumulasi sebagai jumlah tambahan
yang diperkirakan akan dibayar oleh entitas akibat hak yang belum digunakan yang telah terakumulasi
pada akhir periode pelaporan.

17

Metode yang ditentukan di paragraf sebelumnya mengukur kewajiban sebesar pembayaran tambahan yang
diperkirakan timbul semata-mata berdasarkan fakta karena imbalan terakumulasi. Dalam banyak kasus, entitas
mungkin tidak perlu membuat perhitungan yang rinci untuk mengestimasi bahwa tidak terdapat kewajiban
yang material untuk cuti berbayar yang belum digunakan. Sebagai contoh, kewajiban atas cuti sakit menjadi
material hanya jika terdapat kesepakatan formal atau informal bahwa cuti sakit yang tidak digunakan dapat
dialihkan menjadi cuti tahunan berbayar.

Contoh ilustrasi paragraf 16 dan 17
Entitas memiliki 100 pekerja, masing-masing memiliki hak cuti sakit berbayar sebanyak lima hari
setiap tahun. Cuti sakit yang belum digunakan dapat digunakan pada satu tahun berikutnya.
Penggunaan cuti sakit pertama kali diperhitungkan dari hak cuti tahun berjalan dan sisanya dari tahun
sebelumnya (berdasarkan LIFO). Pada tanggal 31 Desember 20X1, rata-rata hak cuti belum digunakan
dua hari per pekerja. Berdasarkan pengalaman, entitas memperkirakan 92 pekerja mengambil cuti
sakit berbayar tidak lebih dari lima hari pada tahun 20X2 dan delapan pekerja lain masing-masing
mengambil rata-rata 6,5 hari.
Entitas memperkirakan akan membayar imbalan tambahan untuk 12 hari cuti sakit berbayar sebagai
akumulasi hak yang belum digunakan pada tanggal 31 Desember 20X1 (untuk delapan pekerja
masing-masing berhak rata-rata 1,5 hari). Oleh karena itu, entitas mengakui liabilitas sebesar 12
hari cuti sakit berbayar.
18

Cuti berbayar yang tidak diakumulasi tidak dapat dibawa ke periode masa depan: imbalan tersebut hilang jika
hak periode berjalan tidak digunakan sepenuhnya dan tidak memberikan hak bagi pekerja untuk menerima
pembayaran kas atas hak yang tidak digunakan ketika meninggalkan entitas. Ini lazim terjadi untuk cuti sakit
berbayar (sepanjang hak yang belum digunakan tidak menambah hak masa depan), cuti melahirkan, atau cuti
suami yang mendampingi istri melahirkan, panggilan pengadilan dan pengabdian militer. Entitas tidak
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mengakui liabilitas atau beban sampai waktu terjadinya cuti, karena jasa pekerja tidak menambah jumlah
imbalan.

Program bagi laba dan bonus
19

Entitas mengakui biaya ekspektasian atas pembayaran bagi laba dan bonus yang diatur di paragraf 11
jika, dan hanya jika:
(a)
(b)

entitas memiliki kewajiban legal atau kewajiban konstruktif kini atas pembayaran beban
tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu; dan
kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Kewajiban kini timbul jika, dan hanya jika, entitas tidak memiliki alternatif realistis lain kecuali
melakukan pembayaran.
20

Dalam beberapa program bagi laba, pekerja menerima bagian atas laba hanya jika mereka tetap bekerja pada
entitas selama periode tertentu. Program tersebut menimbulkan kewajiban konstruktif ketika pekerja
memberikan jasa yang dapat menambah jumlah yang akan dibayarkan jika mereka tetap bekerja sampai akhir
periode tertentu. Pengukuran kewajiban konstruktif tersebut mencerminkan kemungkinan adanya beberapa
pekerja yang keluar tanpa menerima pembayaran bagi laba.

Contoh ilustrasi paragraf 20
Program bagi laba mensyaratkan entitas membayar proporsi tertentu dari labanya untuk tahun yang
bersangkutan kepada pekerja yang memberikan jasanya sepanjang tahun. Jika tidak ada pekerja yang
keluar selama tahun tersebut, maka total pembayaran bagi laba tahun tersebut berjumlah 3% dari
laba. Entitas tersebut mengestimasikan bahwa tingkat perputaran pekerja akan menurunkan
pembayaran hingga 2,5% dari laba.
Entitas mengakui liabilitas dan beban sebesar 2,5% dari laba.
21

Entitas mungkin tidak memiliki kewajiban legal untuk membayar bonus. Walaupun demikian, dalam
beberapa kasus, entitas memiliki praktik memberikan bonus. Dalam kasus ini, entitas memiliki
kewajiban konstruktif karena tidak memiliki alternatif realistis lain kecuali membayar bonus. Pengukuran
kewajiban konstruktif tersebut mencerminkan kemungkinan adanya beberapa pekerja yang keluar tanpa
menerima bonus.

22

Entitas dapat mengestimasi secara andal jumlah kewajiban legal atau kewajiban konstruktif dalam
program bagi laba atau bonus jika, dan hanya jika:
(a)

persyaratan formal program tersebut memuat suatu formula untuk menentukan jumlah imbalan;

(b)

entitas menentukan jumlah yang dibayar sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; atau

(c)

praktik masa lalu memberikan bukti jelas mengenai jumlah kewajiban konstruktif entitas.

23

Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan
transaksi dengan pemilik entitas. Oleh karena itu, entitas mengakui biaya bagi laba dan bonus ini sebagai
beban dan bukan sebagai distribusi laba.

24

Jika pembayaran bagi laba dan bonus tidak diperkirakan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas
bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait, maka pembayaran
tersebut merupakan imbalan pekerja jangka panjang lain (lihat paragraf 153–158).

Pengungkapan
25

10

Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan spesifik mengenai imbalan pekerja jangka
pendek, Standar lain mungkin mensyaratkan pengungkapan. Sebagai contoh, PSAK i224 mensyaratkan
pengungkapan mengenai imbalan pekerja untuk personel manajemen kunci. PSAK i201 Penyajian
Laporan Keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan pekerja.
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Imbalan pascakerja: perbedaan antara program iuran pasti dan program
imbalan pasti
26

Imbalan pascakerja mencakup item sebagai berikut:
(a)

imbalan purnakarya (contohnya pensiun dan pembayaran sekaligus (lump sum) pada saat
purnakarya); dan

(b)

imbalan pascakerja lain, seperti asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan
pascakerja.

Pengaturan di mana entitas memberikan imbalan pascakerja merupakan program imbalan pascakerja. Entitas
menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh pengaturan tersebut, dengan atau tanpa melibatkan pendirian suatu
entitas terpisah untuk menerima iuran dan membayar imbalan.
27

Program imbalan pascakerja diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti,
bergantung pada substansi ekonomik dari syarat dan kondisi pokok dari program tersebut.

28

Dalam program iuran pasti, kewajiban legal atau kewajiban konstruktif entitas terbatas pada jumlah yang
disepakati sebagai iuran kepada dana. Dengan demikian, jumlah imbalan pascakerja yang diterima pekerja
ditentukan berdasarkan jumlah iuran yang dibayarkan entitas (dan mungkin juga oleh pekerja) kepada
program imbalan pascakerja atau perusahaan asuransi, ditambah dengan hasil investasi dari iuran tersebut.
Akibatnya, risiko aktuarial (bahwa imbalan lebih kecil dari yang diperkirakan) dan risiko investasi (bahwa aset
yang diinvestasikan akan tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang diperkirakan) secara substansi
ditanggung pekerja.

29

Contoh kasus ketika kewajiban entitas tidak terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran kepada dana
adalah jika entitas memiliki kewajiban legal atau kewajiban konstruktif melalui:

30

(a)

formula imbalan program yang tidak dikaitkan semata-mata pada jumlah iuran dan mensyaratkan
entitas untuk membayar iuran lebih lanjut apabila aset tidak mencukupi untuk memenuhi imbalan
dalam formula imbalan program;

(b)

jaminan, baik secara tidak langsung melalui suatu program atau secara langsung, atas imbal hasil
tertentu dari iuran; atau

(c)

praktik informal yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Sebagai contoh, kewajiban konstruktif
dapat timbul jika entitas memiliki riwayat meningkatkan imbalan untuk mantan pekerja dalam
rangka mengimbangi inflasi meskipun tidak ada kewajiban legal untuk melakukannya.

Dalam program imbalan pasti:
(a)
(b)

31

kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja saat ini maupun
mantan pekerja; dan
risiko aktuarial (bahwa biaya untuk imbalan lebih besar dari yang diperkirakan) dan risiko investasi
secara substansi ditanggung entitas. Jika pengalaman aktuarial atau investasi lebih buruk dari yang
diperkirakan, maka kewajiban entitas akan meningkat.

Paragraf 32–49 menjelaskan perbedaan antara program iuran pasti dan program imbalan pasti dalam konteks
program multipemberi kerja, program imbalan pasti yang berbagi risiko antara entitas sepengendali,
program jaminan sosial, dan imbalan yang dijamin.

Program multipemberi kerja
32

Entitas mengklasifikasikan program multipemberi kerja sebagai program iuran pasti atau
program imbalan pasti sesuai dengan persyaratan program tersebut (termasuk kewajiban
konstruktif apapun di luar ketentuan formal).

33

Jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti multipemberi kerja, kecuali paragraf 34
diterapkan, maka entitas:
(a)

(b)

mencatat bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program, dan
biaya terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan
pasti lain; dan
mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 135-148 (kecuali paragraf
148(d)).
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34

Ketika informasi memadai tidak tersedia dalam menerapkan akuntansi imbalan pasti untuk
program imbalan pasti multipemberi kerja, maka entitas:
(a)
(b)

35

Contoh program imbalan pasti multipemberi kerja adalah jika:
(a)

(b)

36

mencatat program sesuai dengan paragraf 51 dan 52 seolah-olah sebagai program
iuran pasti; dan
mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 148.
program tersebut didanai dengan dasar pay-as-you-go, yaitu iuran ditetapkan pada level
yang diperkirakan cukup untuk membayar imbalan yang jatuh tempo pada periode yang
sama; dan imbalan masa depan yang menjadi hak selama periode berjalan akan dibayarkan
dengan iuran masa depan; dan
imbalan pekerja ditentukan berdasarkan masa kerja dan entitas peserta tidak memiliki cara yang
realistis untuk pembatalan dari program tersebut tanpa membayar iuran atas imbalan yang
menjadi hak pekerja sampai dengan tanggal pembatalan tersebut. Program tersebut
menimbulkan risiko aktuarial bagi entitas: jika total biaya imbalan yang menjadi hak pekerja
pada akhir periode pelaporan lebih besar dari yang diperkirakan, maka entitas akan
meningkatkan jumlah iurannya atau membujuk pekerja untuk menerima pengurangan imbalan.
Oleh karena itu, program seperti itu merupakan program imbalan pasti.

Jika tersedia informasi memadai mengenai program imbalan pasti multipemberi kerja, maka entitas
mencatat bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program, dan biaya terkait dengan
program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lain. Akan tetapi, entitas
mungkin tidak dapat menentukan bagiannya atas posisi keuangan dan kinerja yang mendasari program,
dengan keandalan yang cukup untuk tujuan akuntansi. Hal ini dapat terjadi jika:
(a)

program tersebut mengekspos entitas peserta terhadap risiko aktuarial yang terkait dengan
pekerja yang ada saat ini dan mantan pekerja dari entitas lain, sehingga tidak terdapat dasar yang
konsisten dan andal untuk mengalokasikan kewajiban, aset program, dan biaya kepada setiap
entitas peserta dalam program tersebut; atau

(b)

entitas tidak memiliki akses atas informasi yang memadai mengenai program tersebut untuk
memenuhi persyaratan dalam Pernyataan ini.

Dalam kasus tersebut, entitas mencatat program tersebut seolah-olah sebagai program iuran pasti dan
mengungkapkan informasi yang disyaratkan paragraf 148.
37

Mungkin terdapat perjanjian kontraktual antara program multipemberi kerja dan pesertanya yang
menentukan bagaimana surplus program akan didistribusikan kepada peserta (atau bagaimana defisit
didanai). Peserta dalam program multipemberi kerja dengan perjanjian yang demikian yang mencatat
program sebagai program iuran pasti sesuai dengan paragraf 34 mengakui aset atau liabilitas yang timbul
dari perjanjian kontraktual dan penghasilan atau beban yang dihasilkan dalam laba rugi.
Contoh ilustrasi paragraf 37
Entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti multipemberi kerja yang tidak menyiapkan
penilaian program berdasarkan PSAK i219. Oleh karena itu entitas mencatat program tersebut
seolah-olah program tersebut merupakan program iuran pasti. Penilaian pendanaan yang tidak
berdasarkan PSAK i219 menunjukkan defisit dalam program sebesar MU100 juta(a). Program telah
menyetujui berdasarkan kontrak, jadwal kontribusi dengan pemberi kerja yang berpartisipasi dalam
program yang akan menghilangkan defisit selama lima tahun ke depan. Total iuran entitas berdasarkan
kontrak sebesar MU8 juta.
Entitas mengakui liabilitas untuk iuran disesuaikan dengan nilai waktu dari uang dan beban yang
sama dalam laba rugi.
(a)

38
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Dalam Pernyataan ini jumlah moneter didenominasikan dalam “satuan mata uang (MU)”.

Program multipemberi kerja berbeda dengan program administrasi kelompok. Program administrasi kelompok
semata-mata merupakan agregasi program pemberi kerja tunggal yang digabungkan agar memungkinkan para
pemberi kerja yang berpartisipasi untuk menyatukan aset mereka untuk tujuan investasi, serta mengurangi
biaya manajemen investasi dan administrasi, tetapi klaim masing-masing pemberi kerja dipisahkan untuk
imbalan pekerja mereka masing-masing. Program administrasi kelompok tidak memiliki masalah akuntansi
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tertentu karena informasi tersedia untuk perlakuan akuntansi yang sama dengan program pemberi kerja tunggal
lain, dan karena program tersebut tidak mengekspos entitas peserta pada risiko aktuarial yang terkait dengan
pekerja dan mantan pekerja dari entitas lain. Definisi dalam Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk
mengklasifikasikan program administrasi kelompok sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti
sesuai dengan persyaratan program tersebut (termasuk berbagai kewajiban konstruktif di luar persyaratan
formal).
39

Dalam menentukan kapan mengakui, dan bagaimana mengukur, liabilitas terkait dengan
penyelesaian program imbalan pasti multipemberi kerja, atau pembatalan entitas dari program
imbalan pasti multipemberi kerja, entitas menerapkan PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan
Aset Kontingensi.

Program imbalan pasti yang berbagi risiko antara entitas
sepengendali
40

Program imbalan pasti yang berbagi risiko antara entitas sepengendali, sebagai contoh, entitas induk dan
entitas anaknya, bukan merupakan program multipemberi kerja.

41

Entitas yang berpartisipasi dalam program tersebut memperoleh informasi mengenai program secara
keseluruhan yang diukur sesuai dengan Pernyataan ini berdasarkan asumsi yang berlaku untuk program secara
keseluruhan. Jika ada perjanjian kontraktual atau kebijakan tertulis untuk membebankan kepada entitas
individual dalam kelompok usaha atas biaya imbalan pasti neto dari program secara keseluruhan yang diukur
sesuai dengan Pernyataan ini, maka entitas mengakui biaya imbalan pasti neto yang dibebankan dalam laporan
keuangan tersendiri atau individual. Jika tidak ada perjanjian atau kebijakan seperti itu, maka biaya imbalan
pasti neto diakui dalam laporan keuangan tersendiri atau individual dari entitas dalam kelompok usaha yang
secara legal merupakan pemberi kerja sponsor program tersebut. Entitas lain dalam kelompok usaha, dalam
laporan keuangan tersendiri atau individualnya, mengakui biaya setara dengan iuran yang terutang untuk
periode tersebut.

42

Partisipasi dalam program tersebut merupakan transaksi pihak berelasi untuk setiap entitas dalam kelompok
usaha. Oleh karena itu, entitas, dalam laporan keuangan tersendiri atau individualnya, mengungkapkan
informasi yang disyaratkan oleh paragraf 149.

Program jaminan sosial
43

Entitas mencatat program jaminan sosial dengan cara yang sama seperti program multipemberi kerja
(lihat paragraf 32–39).

44

Program jaminan sosial dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berlaku untuk seluruh
entitas (atau seluruh entitas dalam suatu kategori tertentu, sebagai contoh suatu industri tertentu) dan
dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau daerah atau badan lain (sebagai contoh badan otonom yang dibentuk
khusus untuk tujuan ini) yang tidak dikendalikan atau dipengaruhi oleh entitas pelapor. Beberapa program
yang dibentuk oleh entitas memberikan imbalan wajib, sebagai pengganti imbalan yang dicakup program
jaminan sosial, dan imbalan sukarela tambahan. Program tersebut bukan merupakan program jaminan sosial.

45

Karakteristik program jaminan sosial dapat berupa imbalan pasti atau iuran pasti, bergantung pada kewajiban
entitas dalam program. Banyak program jaminan sosial didanai dengan dasar pay-as-you-go yaitu iuran
ditetapkan pada level yang diperkirakan cukup untuk membayar imbalan yang disyaratkan yang jatuh tempo
pada periode yang sama; imbalan masa depan yang menjadi hak pekerja selama periode berjalan akan
dibayarkan dengan iuran masa depan. Namun demikian, pada sebagian besar program jaminan sosial, entitas
tidak memiliki kewajiban legal atau kewajiban konstruktif untuk membayar imbalan masa depan tersebut:
satu-satunya kewajiban entitas adalah untuk membayar iuran ketika jatuh tempo dan jika entitas berhenti
mempekerjakan pekerja yang merupakan peserta program jaminan sosial, entitas tidak berkewajiban untuk
membayar imbalan yang diperoleh pekerjanya di tahun-tahun sebelumnya. Untuk alasan ini, program jaminan
sosial merupakan program iuran pasti. Akan tetapi, jika program jaminan sosial merupakan program imbalan
pasti, maka entitas menerapkan paragraf 32-39.
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Imbalan yang dijamin
46

Entitas dapat membayar premi asuransi untuk mendanai program imbalan pascakerja. Entitas
memperlakukan program tersebut sebagai program iuran pasti, kecuali jika entitas akan memiliki
kewajiban legal atau kewajiban konstruktif (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
program):
(a)

untuk membayar imbalan pekerja secara langsung pada saat jatuh tempo; atau

(b)

untuk membayar tambahan imbalan jika asuradur tidak membayar seluruh imbalan pekerja
masa depan yang berkaitan dengan jasa pekerja pada periode berjalan dan periode
sebelumnya.

Jika entitas masih memiliki kewajiban legal atau kewajiban konstruktif, maka entitas memperlakukan
program tersebut sebagai program imbalan pasti.
47

Imbalan yang dijamin oleh polis asuransi tidak harus memiliki hubungan langsung atau otomatis dengan
kewajiban entitas atas imbalan pekerja. Program imbalan pascakerja yang melibatkan polis asuransi tunduk
pada pemisahan yang sama antara akuntansi dan pendanaan seperti pada program lain yang didanai.

48

Ketika entitas mendanai kewajiban imbalan pascakerja dengan membayar iuran polis asuransi yang mana
entitas ( baik langsung maupun tidak langsung melalui program, melalui mekanisme penetapan premi
masa depan atau melalui hubungan pihak berelasi dengan asuradur) tetap memiliki kewajiban legal atau
kewajiban konstruktif, maka pembayaran premi bukan merupakan jumlah pembayaran untuk pengaturan iuran
pasti. Oleh karena itu, entitas:
(a)mencatat polis asuransi kualifikasian sebagai aset program (lihat paragraf 8); dan
(b)mengakui polis asuransi lain sebagai hak penggantian (jika polis memenuhi kriteria dalam paragraf
116).

49

Ketika polis asuransi atas nama peserta program tertentu atau kelompok peserta program dan entitas tidak
memiliki kewajiban legal atau kewajiban konstruktif untuk menutup kerugian dari polis tersebut, maka entitas
tidak berkewajiban untuk membayar imbalan kepada pekerja dan asuradur bertanggung jawab penuh untuk
membayar imbalan tersebut. Pembayaran premi tetap berdasarkan kontrak seperti ini, secara substansi,
merupakan penyelesaian kewajiban imbalan pekerja, dan bukan investasi untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Sebagai konsekuensi, entitas tidak lagi memiliki aset atau liabilitas. Oleh karena itu, entitas memperlakukan
pembayaran tersebut sebagai iuran kepada program iuran pasti.

Imbalan pascakerja: program iuran pasti
50

Akuntansi program iuran pasti adalah cukup jelas karena kewajiban entitas pelapor untuk setiap periode
ditentukan oleh jumlah yang dibayarkan pada periode tersebut. Sebagai konsekuensi, tidak dibutuhkan asumsi
aktuarial untuk mengukur kewajiban atau beban dan tidak ada kemungkinan keuntungan atau kerugian
aktuarial. Selain itu, kewajiban tersebut diukur dengan dasar tidak terdiskonto, kecuali jika kewajiban tersebut
tidak diperkirakan untuk diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan saat
pekerja memberikan jasanya.

Pengakuan dan pengukuran
51

Ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode, entitas mengakui
iuran terutang kepada program iuran pasti atas jasa pekerja:
(a)

(b)
52

14

sebagai liabilitas (beban akrual), setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Jika iuran
yang telah dibayar tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode
pelaporan, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar di muka)
sepanjang kelebihan tersebut akan menimbulkan, sebagai contoh pengurangan pembayaran
masa depan atau pengembalian kas.

sebagai beban, kecuali jika Standar lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut untuk
dimasukkan dalam biaya perolehan aset (sebagai contoh, lihat PSAK i202 dan PSAK i216).
Ketika iuran pada program iuran pasti tidak diperkirakan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua
belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasanya, maka iuran
tersebut didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto yang diatur di paragraf 83.
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Pengungkapan
53

Entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti.

54

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK i224, entitas mengungkapkan informasi tentang iuran kepada program
iuran pasti untuk personel manajemen kunci.

Imbalan pascakerja: program imbalan pasti
55

Akuntansi untuk program imbalan pasti kompleks karena disyaratkan adanya asumsi aktuarial untuk mengukur
kewajiban dan beban dan terdapat kemungkinan adanya keuntungan dan kerugian aktuarial. Selain itu,
kewajiban diukur dengan menggunakan dasar terdiskonto karena kemungkinan kewajiban tersebut
terselesaikan bertahun-tahun setelah pekerja memberikan jasanya.

Pengakuan dan pengukuran
56

Program imbalan pasti mungkin tidak didanai, atau mungkin seluruhnya atau sebagian didanai oleh iuran
entitas, dan terkadang pekerjanya, ke dalam suatu entitas, atau dana, yang terpisah secara legal dari entitas
pelapor dan darimana imbalan pekerja dibayarkan. Pada saat jatuh tempo, pembayaran atas imbalan yang
didanai tidak hanya bergantung pada posisi keuangan dan kinerja investasi dana namun juga pada
kemampuan dan kemauan entitas untuk menutupi kekurangan aset pada dana tersebut. Oleh karena itu,
entitas, secara substansi menanggung risiko aktuarial dan risiko investasi yang terkait dengan program.
Sebagai akibatnya, beban yang diakui untuk program imbalan pasti tidak harus sebesar iuran untuk suatu
periode.

57

Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti meliputi tahap berikut:
(a)

(b)

(c)

(d)

menentukan defisit atau surplus. Hal ini termasuk:
(i)
menggunakan teknik aktuarial, metode projected unit credit, untuk membuat estimasi
andal atas biaya akhir entitas dari imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti
jasa mereka pada periode berjalan dan periode sebelumnya (lihat paragraf 67–69). Hal ini
mensyaratkan entitas untuk menentukan besarnya imbalan yang dapat diatribusikan kepada
periode berjalan dan periode sebelumnya (lihat paragraf 70–74), dan untuk membuat
estimasi (asumsi aktuarial) tentang variabel demografik (seperti tingkat perputaran
pekerja dan tingkat mortalitas) dan variabel keuangan (seperti tingkat kenaikan di masa
depan atas gaji dan biaya kesehatan) yang akan memengaruhi biaya atas imbalan tersebut
(lihat paragraf 75–98);
(ii)
mendiskontokan imbalan tersebut untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan
biaya jasa kini (lihat paragraf 67–69 dan 83–86).
(iii)
mengurangi nilai wajar aset program (lihat paragraf 113–115) dari nilai kini kewajiban
imbalan pasti.
menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti neto sebagai jumlah defisit atau surplus yang
ditentukan dalam huruf (a), disesuaikan untuk setiap dampak dari pembatasan aset imbalan pasti neto
ke batas atas aset (lihat paragraf 64).
menentukan jumlah yang diakui dalam laba rugi:
(i)
biaya jasa kini (lihat paragraf 70–74 dan paragraf 122A).
(ii)
setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (lihat paragraf 99–
112).
(iii)
bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 123–126).
menentukan pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui dalam
penghasilan komprehensif lain, yang terdiri atas:
(i)
keuntungan dan kerugian aktuarial (lihat paragraf 128 dan 129);
(ii)
imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang tercakup dalam bunga neto
atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 130); dan
(iii)
setiap perubahan dalam dampak batas atas aset (lihat paragraf 64), tidak termasuk jumlah
yang tercakup dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Jika entitas memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, maka entitas menerapkan prosedur ini secara
terpisah untuk setiap program yang material.
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58

Entitas menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan keteraturan yang memadai
bahwa jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tidak berbeda secara material dengan jumlah yang
akan ditentukan pada akhir periode pelaporan.

59

Pernyataan ini menganjurkan, tetapi tidak mensyaratkan, entitas untuk menggunakan aktuaris berkualifikasi
dalam mengukur seluruh kewajiban imbalan pascakerja yang material. Untuk alasan praktis, entitas dapat
meminta aktuaris berkualifikasi untuk melakukan penilaian secara rinci atas kewajiban sebelum akhir periode
pelaporan. Namun demikian, hasil dari penilaian ini diperbarui jika ada transaksi yang material dan perubahan
keadaan material lain (termasuk perubahan harga pasar dan suku bunga) hingga akhir periode pelaporan.

60

Dalam beberapa kasus, estimasi, rata-rata, dan perhitungan ringkas dapat menyediakan perkiraan yang andal
dari perhitungan rinci yang diilustrasikan dalam Pernyataan ini.

Akuntansi untuk kewajiban konstruktif
61

Entitas mencatat tidak hanya kewajiban legal berdasarkan persyaratan formal program imbalan
pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas. Praktik informal
menimbulkan kewajiban konstruktif jika entitas tidak memiliki alternatif realistis lain kecuali
membayar imbalan pekerja. Contoh kewajiban konstruktif adalah ketika perubahan dalam praktik
informal entitas akan menyebabkan memburuknya hubungan antara entitas dan para pekerjanya.

62

Persyaratan formal dari program imbalan pasti mungkin mengizinkan entitas untuk mengakhiri kewajibannya
atas program. Namun demikian, biasanya t sulit bagi entitas untuk mengakhiri kewajibannya dalam suatu
program (tanpa adanya pembayaran) jika ingin mempertahankan pekerjanya. Oleh karena itu, kecuali ada bukti
yang menunjukkan sebaliknya, akuntansi imbalan pascakerja mengasumsikan bahwa entitas yang saat ini
menjanjikan imbalan tersebut akan terus menjanjikannya sepanjang sisa masa kerja pekerja.

Laporan posisi keuangan
63

Entitas mengakui liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laporan posisi keuangan.

64

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan
pasti neto pada jumlah yang lebih rendah antara:
(a)
(b)

65

surplus program imbalan pasti; dan
batas atas aset, yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto yang dijelaskan dalam
paragraf 83.
Aset imbalan pasti neto dapat timbul ketika program imbalan pasti telah kelebihan didanai atau ketika
keuntungan aktuarial telah muncul. Entitas mengakui aset imbalan pasti neto dalam kasus tersebut karena:
(a)
(b)
(c)

entitas mengendalikan sumber daya, yang merupakan kemampuan menggunakan surplus untuk
menghasilkan manfaat di masa depan;
pengendalian tersebut merupakan akibat dari peristiwa masa lalu (iuran yang dibayarkan oleh entitas
dan jasa yang diberikan oleh pekerja); dan
manfaat ekonomik masa depan tersedia untuk entitas dalam bentuk pengurangan iuran di masa depan
atau pengembalian kas, baik secara langsung kepada entitas atau tidak langsung kepada program lain
yang defisit. Batas atas aset adalah nilai kini dari manfaat masa depan tersebut.

Pengakuan dan pengukuran: nilai kini kewajiban imbalan pasti dan
biaya jasa kini
66

Total biaya program imbalan pasti dapat dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti gaji terakhir, perputaran
pekerja dan mortalitas, iuran pekerja, dan tren biaya kesehatan. Total biaya program tidak pasti dan
ketidakpastian ini mungkin berlanjut untuk jangka waktu yang panjang. Untuk mengukur nilai kini kewajiban
imbalan pasti pascakerja dan biaya jasa kini yang terkait, entitas perlu:
(a)
(b)
(c)

16

menerapkan metode penilaian aktuarial (lihat paragraf 67–69);
mengatribusikan imbalan pada periode jasa (lihat paragraf 70–74); dan
membuat asumsi aktuarial (lihat paragraf 75-98).
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Metode penilaian aktuarial
67

Entitas menggunakan metode projected unit credit untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan
pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

68

Metode projected unit credit (sering kali disebut sebagai metode imbalan akrual secara prorata sesuai jasa atau
sebagai metode imbalan atau tahun jasa) menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit
tambahan hak atas imbalan (lihat paragraph 70–74) dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk membentuk
kewajiban akhir (lihat paragraf 75–98).
Contoh ilustrasi paragraf 68

Imbalan sekaligus (lump sum) terutang saat terminasi jasa dan setara dengan 1% dari gaji terakhir untuk
setiap tahun jasa. Gaji pada tahun pertama adalah MU10.000 dan diasumsikan meningkat sebesar 7%
(majemuk) setiap tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 10% per tahun. Tabel berikut ini
menunjukkan bagaimana kewajiban timbul dari pekerja yang diperkirakan berhenti bekerja pada akhir
tahun ke-5, dengan asumsi tidak ada perubahan dalam asumsi aktuarial. Untuk alasan kemudahan,
contoh ini mengabaikan penyesuaian tambahan yang dibutuhkan untuk mencerminkan kemungkinan
bahwa pekerja akan berhenti bekerja sebelum atau sesudah tanggal yang diasumsikan (akhir tahun ke5).
Tahun

1

2

3

4

5

MU

MU

MU

MU

MU

0

131

262

393

524

131

131

131

131

131

131

262

393

524

655

Kewajiban awal

–

89

196

324

476

Bunga pada 10%

–

9

20

33

48

Biaya jasa kini

89

98

108

119

131

Kewajiban akhir

89

196

324

476

655

Imbalan diatribusikan pada:
– tahun sebelumnya
– tahun berjalan
(1% dari gaji terakhir)
– tahun berjalan dan tahun
sebelumnya

Catatan:

69

1

Kewajiban awal adalah nilai kini imbalan yang diatribusikan pada tahun sebelumnya

2

Biaya jasa kini adalah nilai kini imbalan yang diatribusikan pada tahun berjalan.

3

Kewajiban akhir adalah nilai kini imbalan yang diatribusikan pada tahun berjalan dan tahun
sebelumnya.

Entitas mendiskontokan seluruh kewajiban imbalan pascakerja, bahkan jika sebagian kewajiban
diperkirakan akan diselesaikan sebelum dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Pengatribusian imbalan pada periode jasa
70

Dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini terkait dan biaya
jasa lalu (jika dapat diterapkan), entitas mengatribusikan imbalan pada periode jasa berdasarkan
formula imbalan program. Akan tetapi, jika jasa pekerja di tahun-tahun akhir akan
meningkatkan secara material level imbalan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lebih awal,
maka entitas mengatribusikan imbalan tersebut dengan dasar garis lurus, sejak:
(a)

tanggal saat jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan berdasarkan program
(apakah imbalan tersebut bergantung pada jasa selanjutnya atau tidak) sampai dengan
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(b)
71

tanggal saat jasa pekerja selanjutnya tidak menghasilkan imbalan selanjutnya yang
material berdasarkan program, selain dari kenaikan gaji berikutnya.

Metode projected unit credit mensyaratkan entitas untuk mengatribusikan imbalan pada periode berjalan
(untuk menentukan biaya jasa kini) dan periode berjalan dan periode sebelumnya (untuk menentukan
nilai kini kewajiban imbalan pasti). Entitas mengatribusikan imbalan pada periode yang mana kewajiban
untuk memberikan imbalan pascakerja timbul. Kewajiban tersebut timbul ketika pekerja memberikan
jasa yang akan dibalas dengan imbalan pascakerja yang diperkirakan dibayar oleh entitas pada
periode pelaporan masa depan. Teknik aktuarial memungkinkan entitas untuk mengukur kewajiban
tersebut dengan tingkat keandalan yang memadai untuk menjustifikasi pengakuan liabilitas.
Contoh ilustrasi paragraf 71
1

Suatu program imbalan pasti menyediakan imbalan sekaligus (lump sum) sebesar MU100
yang dibayar pada saat pensiun untuk setiap tahun jasa.
Imbalan sebesar MU100 diatribusikan ke setiap tahun. Biaya jasa kini adalah nilai kini dari
MU100. Nilai kini dari kewajiban imbalan pasti adalah nilai kini dari MU100 dikalikan
dengan jumlah tahun jasa sampai dengan akhir periode pelaporan.
Jika imbalan harus segera dibayar saat pekerja berhenti bekerja, maka biaya jasa kini
dan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti mencerminkan tanggal saat pekerja diperkirakan
berhenti bekerja. Dengan demikian, karena dampak dari pendiskontoan, jumlah biaya dan
kewajiban tersebut lebih kecil dari jumlah yang ditentukan seandainya pekerja berhenti
bekerja pada akhir periode pelaporan.

2

Suatu program memberikan , pensiun bulanan sebesar 0,2% dari gaji terakhir untuk setiap
tahun jasa. Imbalan pensiun dibayar sejak pekerja berusia 65 tahun.
Imbalan setara dengan nilai kini, pada tanggal punakarya ekspektasian, dari pensiun bulanan
sebesar 0,2% dari estimasi gaji terakhir yang dibayarkan sejak tanggal punakarya
ekspektasian sampai tanggal kematian ekspektasian diatribusikan pada setiap tahun jasa.
Biaya jasa kini adalah nilai kini dari imbalan tersebut. Nilai kini dari kewajiban imbalan
pasti adalah nilai kini dari pembayaran pensiun bulanan sebesar 0,2% dari gaji terakhir,
dikalikan dengan jumlah tahun jasa sampai dengan akhir periode pelaporan. Biaya jasa kini
dan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti didiskontokan karena pembayaran pensiun
dimulai pada usia 65 tahun.

72

Dalam program imbalan pasti jasa pekerja menimbulkan kewajiban, bahkan jika imbalan tersebut
bergantung pada kontrak kerja di masa depan (dengan kata lain belum vested). Jasa pekerja sebelum
tanggal vesting menimbulkan kewajiban konstruktif karena, pada setiap akhir periode pelaporan yang
berurutan, jumlah jasa masa depan yang harus diberikan pekerja sebelum pekerja berhak atas imbalan
tersebut menjadi berkurang. Dalam mengukur kewajiban imbalan pasti, entitas mempertimbangkan
kemungkinan bahwa beberapa pekerja mungkin tidak memenuhi persyaratan vesting. Serupa dengan hal
tersebut, walaupun beberapa imbalan pascakerja, sebagai contoh jaminan kesehatan pascakerja, terutang
hanya jika peristiwa tertentu terjadi pada saat pekerja tidak lagi dipekerjakan, namun kewajiban muncul
pada saat pekerja memberikan jasa yang menimbulkan hak atas imbalan jika peristiwa tertentu tersebut
terjadi. Kemungkinan bahwa peristiwa tertentu tersebut akan terjadi memengaruhi pengukuran
kewajiban, namun tidak menentukan apakah kewajiban tersebut ada.
Contoh ilustrasi paragraf 72
1

Suatu program membayar imbalan sebesar MU100 untuk setiap tahun jasa. Imbalan
tersebut vest setelah sepuluh tahun jasa.
Imbalan sebesar MU100 diatribusikan pada setiap tahun. Dalam setiap tahun dari sepuluh
tahun pertama, biaya jasa kini dan nilai kini kewajiban mencerminkan kemungkinan
bahwa pekerja mungkin tidak menyelesaikan sepuluh tahun jasa.

2

18

Suatu program membayar imbalan sebesar MU100 untuk setiap tahun jasa, di luar jasa yang
diberikan sebelum usia 25 tahun. Imbalan tersebut langsung vest.
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Tidak ada imbalan yang diatribusikan pada jasa sebelum usia 25 tahun karena jasa sebelum
tanggal tersebut tidak menimbulkan imbalan (bersyarat maupun tidak bersyarat).Imbalan
sebesar MU100 diatribusikan pada setiap tahun selanjutnya.
73

Kewajiban meningkat sampai dengan tanggal saat jasa pekerja selanjutnya tidak menimbulkan jumlah
yang material terhadap imbalan selanjutnya. Oleh karena itu, seluruh imbalan diatribusikan pada periode
yang berakhir pada atau sebelum tanggal tersebut. Imbalan diatribusikan pada setiap periode akuntansi
dengan menggunakan formula imbalan program. Akan tetapi, jika jasa pekerja di tahun-tahun terakhir
akan menghasilkan level imbalan yang secara material lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun lebih awal,
maka entitas mengatribusikan imbalan tersebut berdasarkan metode garis lurus sampai dengan tanggal
saat jasa pekerja selanjutnya tidak menimbulkan jumlah yang material atas imbalan selanjutnya. Hal ini
disebabkan jasa pekerja pada seluruh periode pada akhirnya akan menghasilkan imbalan pada level lebih
tinggi.
Contoh ilustrasi paragraf 73
1

Suatu program membayar imbalan sekaligus (lump sum) sebesar MU1.000 yang menjadi vest
setelah sepuluh tahun jasa. Program tidak menyediakan imbalan lebih lanjut untuk jasa
berikutnya.
Imbalan sebesar MU100 (MU1.000 dibagi 10) diatribusikan setiap tahun untuk sepuluh
tahun pertama. Biaya jasa kini setiap tahun untuk sepuluh tahun pertama mencerminkan
kemungkinan bahwa pekerja mungkin tidak menyelesaikan sepuluh tahun jasa. Tidak ada
imbalan yang diatribusikan untuk tahun-tahun berikutnya.

2

Suatu program membayar imbalan punakarya secara sekaligus (lump sum) sebesar MU2.000
kepada seluruh pekerja berusia 55 tahun yang masih aktif setelah dua puluh tahun jasa, atau
kepada pekerja berusia 65 tahun yang masih aktif, tanpa mempedulikan lamanya masa kerja
mereka.
Untuk pekerja yang mulai bekerja sebelum berusia 35 tahun, jasa yang menimbulkan
imbalan dalam program tersebut dimulai pada usia 35 tahun (seorang pekerja dapat berhenti
pada usia 30 dan kembali pada usia 33, tanpa berpengaruh terhadap jumlah atau waktu
imbalan). Imbalan tersebut bergantung pada jasa lebih lanjut. Selain itu, jasa yang diberikan
setelah usia 55 tahun tidak menimbulkan imbalan masa depan dalam jumlah yang material.
Untuk pekerja tersebut, entitas mengatribusikan imbalan sebesar MU100 (MU2.000 dibagi
20) untuk setiap tahun sejak usia 35 tahun sampai 55 tahun.
Untuk pekerja yang mulai bekerja antara usia 35 sampai 45 tahun, jasa setelah bekerja lebih
dari dua puluh tahun tidak akan menimbulkan imbalan masa depan dalam jumlah yang
material. Untuk pekerja tersebut entitas mengatribusikan imbalan sebesar MU100 (MU2.000
dibagi 20) untuk setiap tahun selama dua puluh tahun pertama.
Untuk pekerja yang mulai bekerja pada usia 55 tahun, jasa setelah bekerja lebih dari sepuluh
tahun tidak akan menimbulkan imbalan masa depan dalam jumlah yang material. Untuk
pekerja tersebut entitas mengatribusikan imbalan sebesar MU200 (MU2.000 dibagi 10)
untuk setiap tahun selama sepuluh tahun pertama.
Untuk seluruh pekerja, biaya jasa kini dan nilai kini kewajiban mencerminkan kemungkinan
bahwa pekerja mungkin tidak menyelesaikan periode jasa yang dibutuhkan.

3

Program kesehatan pascakerja mengganti biaya kesehatan pekerja sebesar 40% dari total
biaya kesehatan jika pekerja berhenti bekerja setelah melebihi sepuluh tahun dan kurang dari
dua puluh tahun jasa dan mengganti biaya sebesar 50% bila pekerja berhenti bekerja setelah
dua puluh tahun jasa atau lebih.
Dalam formula imbalan program, entitas mengatribusikan 4% nilai kini biaya kesehatan
ekspektasian (40% dibagi 10) untuk setiap tahun selama sepuluh tahun pertama dan 1%
(10% dibagi 10) untuk setiap tahun selama sepuluh tahun kedua. Biaya jasa kini untuk setiap
tahun mencerminkan kemungkinan bahwa pekerja mungkin tidak menyelesaikan periode jasa
yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebagian atau seluruh imbalan. Bagi pekerja yang
diperkirakan berhenti bekerja dalam sepuluh tahun, tidak ada imbalan yang diatribusikan.

4

Program kesehatan pascakerja mengganti biaya kesehatan pekerja sebesar 10% dari total
biaya kesehatan pascakerja jika pekerja berhenti bekerja setelah melebihi sepuluh tahun dan
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kurang dari dua puluh tahun jasa dan 50% dari total biaya tersebut jika pekerja berhenti
bekerja setelah dua puluh tahun jasa atau lebih.
Jasa dalam tahun-tahun terakhir akan menimbulkan imbalan secara material lebih tinggi
dibanding tahun-tahun lebih awal. Oleh karena itu, bagi pekerja yang diperkirakan akan
berhenti setelah dua puluh tahun atau lebih, entitas mengatribusikan imbalan dengan dasar
garis lurus berdasarkan paragraf 71. Jasa di atas dua puluh tahun tidak akan menimbulkan
imbalan masa depan dalam jumlah yang material. Oleh karena itu, imbalan yang
diatribusikan untuk setiap tahun selama dua puluh tahun pertama adalah sebesar 2,5% dari
nilai kini biaya kesehatan pascakerja ekspektasian (50% dibagi dengan 20).
Untuk pekerja yang diperkirakan berhenti antara sepuluh sampai dua puluh tahun, imbalan
yang diatribusikan untuk setiap tahun selama sepuluh tahun pertama adalah 1% dari nilai
kini biaya kesehatan ekspektasian. Bagi pekerja tersebut, tidak ada imbalan yang
diatribusikan ke jasa antara akhir dari tahun kesepuluh dan estimasi tanggal berhenti
bekerja.
Untuk pekerja yang diperkirakan akan berhenti bekerja dalam sepuluh tahun, maka tidak
ada imbalan yang diatribusikan.
74

Ketika jumlah imbalan adalah proporsi konstan dari gaji terakhir untuk setiap tahun jasa, kenaikan
gaji di masa depan akan memengaruhi jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban yang
timbul atas jasa sebelum akhir periode pelaporan, tetapi tidak menciptakan kewajiban tambahan. Oleh
karena itu:
(a)
(b)

untuk tujuan di paragraf 70(b), peningkatan gaji tidak menimbulkan imbalan lebih lanjut,
meskipun jumlah imbalan bergantung pada gaji terakhir; dan
jumlah imbalan yang diatribusikan pada setiap periode adalah suatu proporsi konstan dari gaji
yang terkait dengan imbalan.

Contoh ilustrasi paragraf 74
Pekerja berhak atas imbalan sebesar 3% dari gaji terakhir untuk setiap tahun jasa sebelum berusia 55
tahun.
Imbalan sebesar 3% dari estimasi gaji terakhir diatribusikan ke setiap tahun sampai berusia 55 tahun.
Setelah tanggal ini jasa lebih lanjut dari pekerja tidak menimbulkan imbalan masa depan dalam
jumlah yang material berdasarkan program. Tidak ada imbalan yang diatribusikan pada jasa setelah
usia tersebut.

Asumsi aktuarial
75

Asumsi aktuarial tidak bias dan selaras satu dengan yang lain.

76

Asumsi aktuarial adalah estimasi terbaik entitas mengenai variabel yang akan menentukan total biaya
penyediaan imbalan pascakerja. Asumsi aktuarial terdiri dari:
(a)

(b)

asumsi demografik mengenai karakteristik masa depan dari pekerja saat ini dan mantan pekerja (dan
tanggungan mereka) yang berhak atas imbalan. Asumsi demografik berhubungan dengan hal-hal
seperti:
(i)

mortalitas (lihat paragraf 81 dan 82);

(ii)

tingkat perputaran pekerja, cacat, dan pensiun dini;

(iii)

proporsi dari peserta program dengan tanggungannya yang akan berhak atas imbalan;

(iv)

proporsi dari peserta program yang akan memilih setiap bentuk opsi pembayaran yang
tersedia berdasarkan persyaratan program; dan

(v)

tingkat klaim dalam program kesehatan.

asumsi keuangan, berhubungan dengan hal-hal seperti:
(i)

20

tingkat diskonto (lihat paragraf 83–86);
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(ii)

level imbalan, tidak termasuk setiap biaya atas imbalan yang harus dipenuhi pekerja,
dan gaji masa depan (lihat paragraf 87–95);

(iii)

dalam hal imbalan kesehatan, biaya kesehatan masa depan, termasuk biaya penanganan
klaim (yaitu biaya yang akan dikeluarkan dalam memproses dan menyelesaikan klaim,
termasuk biaya legal dan penaksir tuntutan kerugian asuransi) (lihat paragraf 96–98); dan

(iv)

pajak terutang oleh program atas iuran yang terkait dengan jasa sebelum tanggal pelaporan
atau atas imbalan yang dihasilkan dari jasa tersebut.

77

Asumsi aktuarial tidak bias jika asumsi tersebut tidak terlalu agresif namun juga tidak terlalu konservatif.

78

Asumsi aktuarial selaras satu dengan yang lain jika mencerminkan hubungan ekonomik antar berbagai faktor
seperti inflasi, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto. Sebagai contoh, seluruh asumsi yang bergantung
pada tingkat inflasi tertentu (seperti asumsi mengenai tingkat suku bunga, peningkatan gaji, dan peningkatan
imbalan) pada setiap periode masa depan mengasumsikan tingkat inflasi yang sama pada periode tersebut.

79

Entitas menentukan tingkat diskonto dan asumsi keuangan lain dalam jumlah nominal, kecuali estimasi
dalam kondisi nyata (disesuaikan dengan inflasi) lebih andal, sebagai contoh, dalam ekonomi hiperinflasi (lihat
PSAK i229 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi), atau ketika imbalan dihubungkan dengan
indeks dan terdapat pasar yang aktif dan stabil (deep market) untuk obligasi yang dihubungkan dengan indeks
pada mata uang dan jangka waktu yang sama.

80

Asumsi keuangan didasarkan pada ekspektasi pasar, pada akhir periode pelaporan, selama periode di
saat kewajiban akan diselesaikan.

Asumsi aktuarial: mortalitas
81

Entitas menentukan asumsi mortalitas dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta
program baik selama dan setelah kontrak kerja.

82

Untuk mengestimasi total biaya dari imbalan, entitas mempertimbangkan perubahan mortalitas yang
diperkirakan, sebagai contoh dengan memodifikasi tabel mortalitas standar dengan estimasi perbaikan
mortalitas.

Asumsi aktuarial: tingkat diskonto
83

Tingkat diskonto yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pascakerja (baik yang
didanai maupun tidak) ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas obligasi korporasi
berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan. Untuk mata uang yang tidak memiliki pasar yang aktif
dan stabil bagi obligasi korporasi berkualitas tinggi tersebut, maka digunakan imbal hasil pasar (pada
akhir periode pelaporan) atas obligasi pemerintah yang didenominasi dalam mata uang tersebut. Mata
uang dan jangka waktu dari obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah konsisten dengan mata
uang dan estimasi jangka waktu kewajiban imbalan pascakerja.

84

Satu asumsi aktuarial yang memiliki dampak material adalah tingkat diskonto. Tingkat diskonto
mencerminkan nilai waktu uang tetapi tidak mencerminkan risiko aktuarial maupun risiko investasi. Selain
itu, tingkat diskonto tidak mencerminkan risiko kredit yang spesifik bagi entitas yang ditanggung oleh kreditor
entitas, ataupun risiko bahwa pengalaman masa depan dapat berbeda dengan asumsi aktuarial.

85

Tingkat diskonto mencerminkan jadwal pembayaran imbalan yang diestimasi. Dalam praktik, entitas sering
memperoleh hal ini dengan menerapkan tingkat diskonto rata-rata tertimbang tunggal yang mencerminkan
jadwal dan jumlah pembayaran imbalan yang diestimasi dan mata uang yang digunakan dalam membayar
imbalan.

86

Dalam beberapa kasus, tidak ada pasar yang aktif dan stabil bagi obligasi yang memiliki jatuh tempo yang
cukup panjang untuk dicocokkan dengan estimasi jatuh tempo seluruh pembayaran imbalan. Dalam kasus
tersebut, entitas menggunakan tingkat diskonto pasar terkini untuk mendiskontokan pembayaran yang
jangka waktunya lebih pendek, dan mengestimasikan tingkat diskonto untuk jatuh tempo yang lebih panjang
dengan mengekstrapolasi tingkat diskonto pasar terkini sepanjang kurva imbal hasil. Total nilai kini kewajiban
imbalan pasti kemungkinan tidak terlalu sensitif terhadap tingkat diskonto yang diterapkan pada bagian
imbalan yang terutang setelah jatuh tempo akhir obligasi korporasi atau pemerintah yang tersedia.
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Asumsi aktuarial: gaji, imbalan, dan biaya kesehatan
87

88

89

Entitas mengukur kewajiban imbalan pasti menggunakan dasar yang mencerminkan:
(a)

imbalan yang ditentukan dalam persyaratan program (atau yang timbul dari
kewajiban konstruktif yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam program tersebut) pada
akhir periode pelaporan;

(b)

estimasi kenaikan gaji masa depan yang memengaruhi imbalan terutang;

(c)

dampak setiap pembatasan dari bagian pemberi kerja atas biaya imbalan masa depan;

(d)

iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang mengurangi biaya akhir entitas untuk imbalan
tersebut; dan

(e)

estimasi perubahan level imbalan jaminan sosial di masa depan yang memengaruhi imbalan
yang akan dibayarkan dari program imbalan pasti, jika dan hanya jika:
(i)

perubahan itu diberlakukan sebelum akhir periode pelaporan; atau

(ii)

data historis, atau bukti lain yang andal, mengindikasikan bahwa imbalan
jaminan sosial akan berubah dengan cara yang dapat diprediksi, sebagai contoh,
sejalan dengan perubahan tingkat harga umum atau tingkat gaji secara umum.

Asumsi aktuarial mencerminkan perubahan imbalan masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan formal
program (atau kewajiban konstruktif yang menimbulkan kewajiban yang melebihi persyaratan tersebut) pada
akhir periode pelaporan. Keadaan ini terjadi dalam kasus, sebagai contoh:
(a)

entitas memiliki riwayat meningkatkan imbalan, sebagai contoh, untuk memitigasi dampak
inflasi, dan tidak ada indikasi bahwa praktik ini akan berubah di masa depan;

(b)

entitas diwajibkan, baik oleh persyaratan formal program (atau kewajiban konstruktif yang
menimbulkan kewajiban yang melebihi persyaratan tersebut) atau perundang-undangan, untuk
menggunakan surplus program sebagai imbalan bagi peserta program (lihat paragraf 108(c)); atau

(c)

imbalan bervariasi sebagai akibat dari target kinerja atau kriteria lain. Sebagai contoh, persyaratan
program dapat menyatakan bahwa program akan membayar imbalan yang dikurangi atau
mensyaratkan tambahan iuran dari pekerja jika aset program tidak mencukupi. Pengukuran atas
kewajiban mencerminkan estimasi terbaik dari dampak target kinerja atau kriteria lain.

Asumsi aktuarial tidak mencerminkan perubahan imbalan masa depan yang tidak ditetapkan dalam persyaratan
formal program (atau kewajiban konstruktif) pada akhir periode pelaporan. Perubahan tersebut akan
mengakibatkan:
(a)

biaya jasa lalu, sepanjang perubahan tersebut mengubah imbalan untuk jasa sebelum terjadinya
perubahan; dan

(b)

biaya jasa kini untuk periode setelah perubahan, sepanjang perubahan tersebut mengubah imbalan
untuk jasa setelah terjadinya perubahan.

90

Estimasi kenaikan gaji masa depan memperhitungkan inflasi, senioritas, promosi, dan faktor relevan lain
seperti penawaran dan permintaan dalam pasar tenaga kerja.

91

Beberapa program imbalan pasti membatasi iuran yang harus dibayar oleh entitas. Biaya akhir imbalan
memperhitungkan dampak dari batasan atas iuran. Dampak dari batasan atas iuran ditentukan berdasarkan
yang lebih pendek antara:
(a)

estimasi umur entitas; dan

(b)

estimasi umur program.

92

Beberapa program imbalan pasti mensyaratkan pekerja atau pihak ketiga untuk membayarkan iuran atas biaya
program. Iuran dari pekerja mengurangi biaya atas imbalan yang dibayarkan entitas. Entitas
mempertimbangkan apakah iuran pihak ketiga mengurangi biaya atas imbalan bagi entitas, atau merupakan
hak penggantian sebagaimana dijelaskan paragraf 116. Iuran dari pekerja atau pihak ketiga diatur baik dalam
persyaratan formal program (atau timbul dari kewajiban konstruktif yang melebihi persyaratan tersebut), atau
merupakan diskresi. Iuran yang bersifat diskresi dari pekerja atau pihak ketiga mengurangi biaya jasa pada
saat pembayaran iuran dilakukan kepada program.

93

Iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang ditetapkan dalam persyaratan formal program mengurangi biaya jasa
(jika iuran tersebut terkait dengan jasa), atau memengaruhi pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan
pasti neto (jika iuran tersebut tidak terkait dengan jasa). Contoh iuran yang tidak terkait dengan jasa adalah
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ketika iuran disyaratkan untuk mengurangi defisit yang timbul dari kerugian aset program atau dari kerugian
aktuarial. Jika iuran dari pekerja atau pihak ketiga terkait dengan jasa, maka iuran tersebut mengurangi biaya
jasa sebagai berikut:
(a)

jika jumlah iuran bergantung pada jumlah tahun jasa, maka entitas mengatribusikan iuran pada
periode jasa menggunakan metode atribusi yang sama yang disyaratkan oleh paragraf 70 untuk
imbalan bruto (yaitu baik menggunakan formula iuran program atau berdasarkan garis lurus); atau

(b)

jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, maka entitas diperkenankan untuk
mengakui iuran tersebut sebagai pengurang biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan.
Contoh iuran yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa termasuk iuran yang merupakan
persentase tetap dari gaji pekerja, jumlah tetap selama periode jasa atau bergantung pada usia pekerja.

Paragraf A1 memberikan pedoman penerapan terkait.
94

Untuk iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang diatribusikan pada periode jasa sesuai dengan paragraf 93(a),
perubahan iuran mengakibatkan:
(a)

biaya jasa kini dan biaya jasa lalu (jika perubahan tersebut tidak diatur dalam persyaratan formal
program dan tidak timbul dari kewajiban konstruktif); atau

(b)

keuntungan dan kerugian aktuarial (jika perubahan tersebut diatur dalam persyaratan formal program
atau timbul dari kewajiban konstruktif ).

95

Beberapa imbalan pascakerja dikaitkan dengan variabel seperti level imbalan purnakarya atau pelayanan
kesehatan yang ditentukan pemerintah. Pengukuran imbalan tersebut mencerminkan estimasi terbaik atas
variabel tersebut, berdasarkan data historis dan bukti andal lain.

96

Asumsi mengenai biaya kesehatan memperhitungkan estimasi perubahan biaya jasa kesehatan masa
depan, baik yang diakibatkan oleh inflasi maupun karena adanya perubahan tertentu dalam biaya
kesehatan.

97

Pengukuran imbalan kesehatan pascakerja mensyaratkan asumsi mengenai level dan frekuensi klaim masa
depan dan biaya untuk memenuhi klaim tersebut. Entitas mengestimasi biaya kesehatan masa depan
berdasarkan data historis mengenai pengalaman entitas sendiri, dilengkapi jika diperlukan dengan data historis
dari entitas lain, entitas asuransi, penyedia layanan kesehatan, atau sumber lain. Estimasi biaya kesehatan masa
depan mempertimbangkan dampak kemajuan teknologi, perubahan pola penggunaan atau pemberian layanan
kesehatan, dan perubahan status kesehatan peserta program.

98

Level dan frekuensi klaim sangat sensitif terhadap usia, status kesehatan, dan jenis kelamin pekerja (dan
tanggungan mereka) dan dapat juga sensitif terhadap faktor lain seperti lokasi geografis. Oleh karena itu, data
historis disesuaikan sepanjang bauran demografik dari populasi berbeda dengan populasi yang digunakan
sebagai dasar untuk data tersebut. Data historis juga disesuaikan jika terdapat bukti yang andal bahwa tren
historis tersebut tidak akan berlanjut.

Biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian atas penyelesaian
99

Ketika menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, entitas
mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar saat ini dari aset
program dan asumsi aktuarial saat ini, termasuk suku bunga pasar saat ini dan harga pasar saat ini
lainnya yang, mencerminkan:
(a)

imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program sebelum amendemen, kurtailmen,
atau penyelesaian program; dan

(b)

imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program setelah amendemen, kurtailmen,
atau penyelesaian program.

100

Entitas tidak perlu membedakan antara biaya jasa lalu yang dihasilkan dari amendemen program, biaya jasa
lalu yang dihasilkan dari kurtailmen, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian jika transaksi tersebut
terjadi bersamaan. Dalam beberapa kasus, amendemen program terjadi sebelum penyelesaian, seperti ketika
entitas melakukan perubahan atas imbalan dalam suatu program dan kemudian menyelesaikan imbalan yang
sudah diamendemen. Dalam kasus tersebut entitas mengakui biaya jasa lalu sebelum keuntungan atau kerugian
atas penyelesaian.

101

Penyelesaian terjadi bersamaan dengan amendemen dan kurtailmen program jika program dihentikan yang
mengakibatkan kewajiban tersebut diselesaikan dan program tersebut menjadi berakhir. Akan tetapi, terminasi
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program tersebut bukanlah penyelesaian jika program itu digantikan dengan program baru yang menawarkan
imbalan yang, secara substansi, sama.
101A

Ketika terdapat amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program entitas mengakui dan mengukur setiap
biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, sesuai dengan paragraf 99-101 dan paragraf
102-112. Dengan demikian, entitas tidak mempertimbangkan dampak batas atas aset. Entitas kemudian
menentukan dampak batas atas aset setelah amaendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dan
mengakui setiap perubahan dalam dampak tersebut sesuai dengan paragraf 57 (d).

Biaya jasa lalu
102

Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari amendemen atau
kurtailmen program.

103

Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara:
(a)

ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi; dan

(b)

ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait (lihat PSAK i237) atau pesangon (lihat
paragraf 165).

104

Amendemen program terjadi ketika entitas memulai, atau membatalkan, program imbalan pasti atau mengubah
imbalan terutang dalam suatu program imbalan pasti yang ada saat ini.

105

Kurtailmen terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program.
Kurtailmen dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian
operasi, atau terminasi atau suspensi program.

106

Biaya jasa lalu dapat bernilai positif (ketika imbalan dimulai atau diubah sehingga nilai kini kewajiban imbalan
pasti meningkat) atau negatif (ketika imbalan yang ada ditarik atau diubah sehingga nilai kini kewajiban
imbalan pasti menurun).

107

Jika entitas mengurangi imbalan terutang dalam program imbalan pasti yang ada saat ini dan, pada saat yang
sama, meningkatkan imbalan terutang lain dalam program untuk pekerja yang sama, maka entitas
memperlakukan perubahan tersebut sebagai suatu perubahan neto tunggal.

108

Biaya jasa lalu tidak mencakup:
(a)

dampak perbedaan antara kenaikan gaji aktual dan yang diasumsikan sebelumnya pada kewajiban
untuk membayar imbalan untuk jasa pada tahun sebelumnya (tidak ada biaya jasa lalu karena asumsi
aktuarial mengizinkan proyeksi gaji);

(b)

estimasi yang kurang atau berlebih atas kenaikan pensiun berdasarkan diskresi entitas ketika entitas
memiliki kewajiban konstruktif untuk memberikan kenaikan tersebut (tidak ada biaya jasa lalu
karena asumsi aktuarial mengizinkan kenaikan tersebut);

(c)

estimasi peningkatan imbalan yang timbul dari keuntungan aktuarial atau dari imbal hasil atas aset
program yang telah diakui dalam laporan keuangan jika entitas diwajibkan, oleh persyaratan formal
program (atau kewajiban konstruktif yang melebihi persyaratan tersebut) atau perundang-undangan,
untuk menggunakan surplus program tersebut sebagai imbalan bagi para peserta program,
meskipun kenaikan imbalan belum diberikan secara formal (tidak ada biaya jasa lalu karena kenaikan
yang terjadi pada kewajiban merupakan kerugian aktuarial, lihat paragraf 88); dan

(d)

kenaikan imbalan yang vested (yaitu imbalan yang tidak bergantung pada kontrak kerja masa depan,
lihat paragraf 72) ketika pekerja menyelesaikan persyaratan vesting, tanpa ada imbalan baru maupun
peningkatan imbalan (tidak ada biaya jasa lalu karena entitas mengakui estimasi biaya imbalan
sebagai biaya jasa kini ketika jasa tersebut diberikan).

Keuntungan dan kerugian atas penyelesaian
109

24

Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian adalah perbedaan antara:
(a)

nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diselesaikan, sebagaimana ditentukan pada tanggal
penyelesaian; dan

(b)

harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang
dilakukan secara langsung oleh entitas sehubungan dengan penyelesaian tersebut.
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110

Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat
penyelesaian terjadi.

111

Penyelesaian program terjadi ketika entitas melakukan transaksi yang menghapuskan seluruh kewajiban legal
atau kewajiban konstruktif selanjutnya atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti
(selain pembayaran imbalan kepada, atau atas nama, pekerja sesuai dengan persyaratan program dan termasuk
dalam asumsi aktuarial). Sebagai contoh, pengalihan sekaligus (one-off transfer) kewajiban pemberi kerja
yang signifikan berdasarkan program kepada perusahaan asuransi melalui pembelian polis asuransi adalah
suatu penyelesaian; pembayaran kas sekaligus (lump sum), berdasarkan persyaratan dalam program kepada
peserta program sebagai ganti atas hak peserta untuk menerima imbalan pascakerja yang telah ditentukan
bukan merupakan penyelesaian.

112

Dalam beberapa kasus, entitas memperoleh polis asuransi untuk mendanai sebagian atau seluruh imbalan
pascakerja yang terkait dengan jasa pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Perolehan polis
asuransi tersebut bukan merupakan suatu penyelesaian jika entitas masih memiliki kewajiban legal atau
kewajiban konstruktif (lihat paragraf 46) untuk membayar jumlah selanjutnya jika asuradur tidak membayar
imbalan pekerja yang tercantum dalam polis asuransi. Pengakuan dan pengukuran klaim hak penggantian
berdasarkan polis asuransi yang bukan merupakan aset program diatur di paragraf 116–119.

Pengakuan dan pengukuran: aset program
Nilai wajar aset program
113

Nilai wajar aset program dikurangkan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk menentukan jumlah defisit
atau surplus.

114

Aset program tidak mencakup iuran yang masih harus dibayar oleh entitas pelapor kepada dana, dan instrumen
keuangan yang diterbitkan oleh entitas yang tidak dapat dialihkan yang dikuasai oleh dana. Aset program
dikurangi dengan setiap liabilitas dari dana yang tidak terkait dengan imbalan pekerja, sebagai contoh, utang
dagang dan utang lain dan liabilitas yang berasal dari instrumen keuangan derivatif.

115

Jika aset program mencakup polis asuransi kualifikasian yang sesuai jumlah dan jadwalnya dengan beberapa
atau seluruh imbalan terutang berdasarkan program tersebut, maka nilai wajar polis asuransi tersebut dianggap
sebagai nilai kini kewajiban terkait (bergantung pada pengurang yang disyaratkan jika jumlah yang dapat
diterima dari polis asuransi tidak terpulihkan secara penuh).

Penggantian
116

Jika, dan hanya jika, hampir pasti bahwa pihak lain akan mengganti sebagian atau seluruh pengeluaran
yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban imbalan pasti, maka entitas:
(a)

mengakui haknya atas penggantian tersebut sebagai aset yang terpisah. Entitas mengukur aset
tersebut pada nilai wajar.

(b)

memisahkan dan mengakui perubahan nilai wajar atas haknya untuk penggantian dengan
cara yang sama seperti untuk perubahan nilai wajar aset program (lihat paragraf 124
dan 125). Komponen biaya imbalan pasti diakui sesuai dengan paragraf 120 dapat diakui
secara neto dengan jumlah yang berkaitan dengan perubahan dalam jumlah tercatat atas hak
penggantian.

117

Terkadang entitas dapat membuat perjanjian dengan pihak lain, seperti asuradur, untuk membayarkan sebagian
atau seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban imbalan pasti. Polis asuransi
kualifikasian, sebagaimana yang didefinisikan di paragraf 8, merupakan aset program. Entitas mencatat polis
asuransi kualifikasian dengan cara yang sama sebagaimana aset program lain dan paragraf 116 tidak relevan
(lihat paragraf 46–49 dan 115).

118

Ketika polis asuransi yang dimiliki entitas bukan merupakan polis asuransi kualifikasian, maka polis asuransi
tersebut bukan aset program. Paragraf 116 relevan dengan kasus tersebut: entitas mengakui haknya atas
penggantian berdasarkan polis asuransi sebagai aset yang terpisah, dan bukan sebagai pengurang dalam
menentukan surplus atau defisit imbalan pasti. Paragraf 140(b) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan
deskripsi singkat hubungan antara hak penggantian dan kewajiban terkait.

119

Jika hak penggantian timbul akibat polis asuransi yang jumlah dan waktunya sesuai dengan sebagian atau
seluruh imbalan terutang dari program imbalan pasti, maka nilai wajar hak penggantian dianggap sebagai nilai
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kini kewajiban terkait (bergantung pada pengurangan yang disyaratkan jika penggantian tidak terpulihkan
secara penuh).

Komponen biaya imbalan pasti
120

Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali sepanjang Standar lainnya mensyaratkan
atau mengizinkan komponen tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:
(a)

biaya jasa (lihat paragraf 66–112 dan paragraf 122A) dalam laba rugi;

(b)

bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 123–126) dalam laba rugi;
dan

(c)

pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 127–130) dalam
penghasilan komprehensif lain.

121

Standar lain mensyaratkan sebagian biaya imbalan pekerja dimasukkan dalam biaya perolehan aset, seperti
persediaan atau aset tetap (lihat PSAK i202 dan PSAK i216). Biaya imbalan pascakerja yang dimasukkan
dalam biaya perolehan aset tersebut termasuk proporsi yang sesuai dari komponen yang dicantumkan dalam
paragraf 120.

122

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat
mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut dalam ekuitas.

Biaya jasa kini
122A

Entitas menentukan biaya jasa kini menggunakan asumsi aktuaria yang ditentukan pada awal periode
pelaporan tahunan. Akan tetapi, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto
sesuai dengan paragraf 99, maka entitas menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode pelaporan
tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuarial
yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99
(b).

Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto
123

Entitas menentukan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan mengalikan liabilitas
(aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 83.

123A

Untuk menentukan bunga neto sesuai dengan paragraf 123, entitas menggunakan liabilitas (aset)
imbalan pasti neto dan tingkat diskonto yang ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan. Akan
tetapi, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99,
entitas menentukan bunga neto untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amaendemen,
kurtailmen, atau penyelesaian program menggunakan:
(a)

liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang ditentukan sesuai dengan paragraf 99 (b); dan

(b)

tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto
sesuai dengan paragraf 99 (b).

Dalam menerapkan paragraf 123A, entitas memperhitungkan setiap perubahan dalam liabilitas (aset)
imbalan pasti neto selama periode sebagai akibat dari iuran atau pembayaran imbalan.
124

Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dapat dipandang sebagai terdiri dari penghasilan bunga dari
aset program, biaya bunga atas kewajiban imbalan pasti, dan bunga atas dampak batas atas aset yang
dinyatakan dalam paragraf 64.

125

Penghasilan bunga atas aset program adalah komponen imbal hasil atas aset program, dan ditentukan dengan
mengalikan nilai wajar aset program dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 123A. Entitas
menentukan nilai wajar aset program pada awal periode pelaporan tahunan. Akan tetapi, jika entitas mengukur
kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, entitas menentukan penghasilan bunga
untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program
menggunakan aset program yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai
dengan paragraf 99 (b). Dalam menerapkan paragraf 125, entitas memperhitungkan setiap perubahan aset
program yang dimiliki selama periode sebagai akibat dari iuran atau pembayaran imbalan. Selisih antara
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penghasilan bunga dari aset program dan imbal hasil atas aset program dimasukkan dalam pengukuran kembali
liabilitas (aset) imbalan pasti neto.
126

Bunga atas dampak batas atas aset merupakan bagian dari perubahan total atas dampak batas atas aset, dan
ditentukan dengan mengalikan dampak batas atas aset dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf
123A. Entitas menentukan dampak batas atas aset pada awal periode pelaporan tahunan. Akan tetapi, jika
entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, entitas menentukan
bunga atas dampak batas atas aset untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau
penyelesaian program dengan memperhitungkan setiap perubahan atas dampak batas atas aset yang ditentukan
sesuai dengan paragraf 101A. Selisih antara bunga atas dampak batas atas aset dan perubahan total dalam
dampak batas atas aset dimasukkan dalam pengukuran kembali dari liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto
127

128

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:
(a)

keuntungan dan kerugian aktuarial (lihat paragraf 128 dan 129);

(b)

imbal hasil atas aset program (lihat paragraf 130), tidak termasuk jumlah yang tercakup dalam
bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 125); dan

(c)

setiap perubahan atas dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang tercakup dalam
bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 126).

Keuntungan dan kerugian aktuarial timbul dari kenaikan atau penurunan nilai kini kewajiban imbalan pasti
karena perubahan asumsi aktuarial dan penyesuaian atas pengalaman. Penyebab keuntungan dan kerugian
aktuarial mencakup, sebagai contoh:
(a)

lebih tinggi atau lebih rendahnya faktor-faktor berikut dari perkiraan semula: perputaran pekerja,
pensiun dini atau mortalitas atau kenaikan gaji, imbalan (jika persyaratan formal atau konstruktif
program mengatur kenaikan imbalan akibat inflasi) atau biaya kesehatan;

(b)

dampak perubahan asumsi terkait opsi pembayaran imbalan;

(c)

dampak perubahan estimasi terhadap tingkat perputaran pekerja, pensiun dini atau mortalitas atau
kenaikan gaji, imbalan (jika persyaratan formal atau konstruktif program mengatur kenaikan imbalan
akibat inflasi) atau biaya kesehatan masa depan; dan

(d)

dampak perubahan tingkat diskonto.

129

Keuntungan dan kerugian aktuarial tidak mencakup perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti karena
pemberlakuan awal, amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program imbalan pasti, atau perubahan
imbalan terutang berdasarkan program imbalan pasti. Perubahan tersebut mengakibatkan biaya jasa lalu
atau keuntungan atau kerugian atas penyelesaian.

130

Dalam menentukan imbal hasil atas aset program, entitas mengurangkan biaya pengelolaan aset program dan
pajak apapun yang terutang oleh program itu sendiri, selain pajak yang termasuk dalam asumsi aktuarial yang
digunakan untuk mengukur kewajiban imbalan pasti (paragraf 76). Biaya administrasi lain tidak dikurangkan
dari imbal hasil atas aset program.

Penyajian
Saling hapus
131

132

Entitas melakukan saling hapus antara aset terkait dengan satu program dengan liabilitas terkait
dengan program lain jika, dan hanya jika, entitas:
(a)

memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menggunakan surplus pada satu
program untuk menyelesaikan kewajiban program lain; dan

(b)

memiliki intensi untuk menyelesaikan kewajiban dengan dasar neto, atau merealisasi surplus
dalam satu program dan menyelesaikan kewajiban program lain secara simultan.

Kriteria saling hapus serupa dengan yang ditetapkan untuk instrumen keuangan dalam PSAK i232 Instrumen
Keuangan: Penyajian.
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Perbedaan lancar dan tidak lancar
133

Beberapa entitas membedakan aset lancar dari aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dari
liabilitas jangka panjang. Pernyataan ini tidak menentukan apakah entitas membedakan bagian aset lancar dan
tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang timbul dari imbalan pascakerja.

Komponen biaya imbalan pasti
134

Paragraf 120 mensyaratkan entitas untuk mengakui biaya jasa dan bunga neto atas liabilitas (aset)
imbalan pasti neto dalam laba rugi. Pernyataan ini tidak menentukan bagaimana entitas menyajikan biaya jasa
dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto. Entitas menyajikan komponen tersebut sesuai dengan
PSAK i201.

Pengungkapan
135

136

137

138

Entitas mengungkapkan informasi yang:
(a)

menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait (lihat paragraf
139);

(b)

mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam
laporan keuangan (lihat paragraf 140–144); dan

(c)

menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat berdampak terhadap jumlah, waktu,
dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan (lihat paragraf 145–147).

Untuk memenuhi tujuan paragraf 135, entitas mempertimbangkan seluruh hal berikut:
(a)

level rincian yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan;

(b)

seberapa banyak penekanan yang ditempatkan di setiap persyaratan yang beragam;

(c)

seberapa jauh agregasi atau disagregasi yang dilakukan; dan

(d)

apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi tambahan untuk mengevaluasi
informasi kuantitatif yang diungkapkan.

Jika pengungkapan yang diberikan sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan ini dan juga Standar lain tidak
mencukupi untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 135, entitas mengungkapkan informasi tambahan yang
dibutuhkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Sebagai contoh, entitas dapat menyajikan analisis dari nilai kini
kewajiban imbalan pasti yang membedakan sifat, karakteristik, dan risiko kewajiban. Pengungkapan tersebut
dapat membedakan:
(a)

antara jumlah yang terutang kepada anggota aktif, anggota yang ditangguhkan, dan pensiunan.

(b)

antara imbalan yang vested dan imbalan yang telah diakru tetapi belum vested.

(c)

antara imbalan bersyarat, jumlah yang dapat diatribusikan ke kenaikan gaji di masa depan dan
imbalan lain.

Entitas menilai apakah seluruh atau beberapa pengungkapan dipisahkan untuk membedakan program atau
kelompok program dengan risiko material yang berbeda. Sebagai contoh, entitas dapat melakukan
pemisahan pengungkapan mengenai program yang menunjukkan satu atau lebih dari fitur berikut:
(a)

letak geografis yang berbeda.

(b)

karakteristik seperti program pensiun gaji rata (flat), program pensiun gaji terakhir, atau program
kesehatan pascakerja yang berbeda.

(c)

lingkungan pengaturan yang berbeda.

(d)

segmen pelaporan yang berbeda.

(e)

pengaturan pendanaan (contohnya sepenuhnya tidak didanai, sepenuhnya atau sebagian didanai)
yang berbeda.

Karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait dengan program
tersebut
139

Entitas mengungkapkan:
(a)
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informasi mengenai karakteristik program imbalan pasti, termasuk:
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(i)

sifat dari imbalan yang diberikan oleh program (contohnya program imbalan pasti dengan
gaji terakhir atau program berbasis iuran dengan jaminan).

(ii)

deskripsi kerangka peraturan di mana program beroperasi, sebagai contoh level persyaratan
pendanaan minimum, dan setiap dampak dari kerangka peraturan terhadap program, seperti
batas atas aset (lihat paragraf 64).

(iii)

deskripsi tanggung jawab lain dari entitas atas tata kelola program, sebagai contoh tanggung
jawab wali amanat atau anggota dewan program.

(b)

deskripsi risiko di mana program memberikan eksposur terhadap entitas, terfokus pada setiap risiko
yang tidak biasa, risiko spesifik entitas, atau risiko spesifik program, dan setiap konsentrasi risiko
yang signifikan. Sebagai contoh, jika aset program diinvestasikan terutama dalam satu kelas
investasi, sebagai contoh properti, maka program tersebut dapat memberikan eksposur kepada entitas
terhadap konsentrasi risiko pasar properti.

(c)

deskripsi dari setiap amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

Penjelasan angka dalam laporan keuangan
140

Entitas menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir dari setiap pos berikut, jika dapat diterapkan:
(a)

(b)
141

142

liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang menunjukkan rekonsiliasi terpisah untuk:
(i)

aset program.

(ii)

nilai kini kewajiban imbalan pasti.

(iii)

dampak batas atas aset.

setiap hak penggantian. Entitas juga menjelaskan hubungan antara hak penggantian dan kewajiban
terkait.

Setiap rekonsiliasi yang tercantum dalam paragraf 140 menunjukkan setiap hal berikut, jika dapat diterapkan:
(a)

biaya jasa kini.

(b)

penghasilan atau beban bunga.

(c)

pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang menunjukkan secara terpisah:
(i)

imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang tercakup dalam bunga di
huruf (b).

(ii)

keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik (lihat
paragraf 76(a)).

(iii)

keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan (lihat
paragraf 76(b)).

(iv)

perubahan dampak pembatasan aset imbalan pasti neto menjadi batas atas aset, tidak
termasuk jumlah yang tercakup dalam bunga dalam huruf (b). Entitas juga mengungkapkan
bagaimana entitas menentukan manfaat ekonomik maksimum yang tersedia, yaitu
apakah manfaat tersebut akan berupa pengembalian dana, pengurangan iuran masa
depan, atau kombinasi keduanya.

(d)

biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian yang timbul dari penyelesaian. Sebagaimana diizinkan
dalam paragraf 100, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian yang timbul dari penyelesaian tidak
perlu dipisahkan jika terjadi bersamaan.

(e)

dampak perubahan kurs valuta asing.

(f)

iuran kepada program, yang menunjukkan secara terpisah iuran oleh pemberi kerja dan oleh
peserta program.

(g)

pembayaran dari program, yang menunjukkan secara terpisah jumlah yang dibayarkan sehubungan
dengan setiap penyelesaian.

(h)

dampak kombinasi dan pelepasan bisnis.

Entitas melakukan pemisahan nilai wajar aset program ke dalam kelas yang dibedakan berdasarkan sifat dan
risiko dari aset tersebut, membagi setiap kelas aset program menjadi kelompok aset yang memiliki harga pasar
kuotasian di pasar aktif (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar) dan
kelompok aset yang tidak memiliki harga pasar kuotasian dalam pasar aktif. Sebagai contoh, dan
mempertimbangkan level pengungkapan yang dibahas dalam paragraf 136, entitas dapat membedakan antara:
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(a)

kas dan setara kas;

(b)

instrumen ekuitas (pemisahan berdasarkan jenis industri, ukuran entitas, geografi, dll);

(c)

instrumen utang (pemisahan berdasarkan jenis penerbit, kualitas kredit, geografi, dll);

(d)

real estat (pemisahan berdasarkan geografi, dll);

(e)

derivatif (pemisahan berdasarkan risiko pendasar dalam kontrak, sebagai contoh, kontrak suku
bunga, kontrak valuta asing, kontrak ekuitas, kontrak kredit, swap jangka panjang, dll);

(f)

dana investasi (pemisahan berdasarkan jenis dana);

(g)

efek beragun aset; dan

(h)

utang terstruktur.

143

Entitas mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan yang dimiliki entitas yang dapat dialihkan sebagai
aset program, dan nilai wajar aset program yang berupa properti yang ditempati, atau aset lain yang digunakan
oleh, entitas.

144

Entitas mengungkapkan asumsi aktuarial yang signifikan yang digunakan untuk menentukan nilai kini
kewajiban imbalan pasti (lihat paragraf 76). Pengungkapan tersebut dalam satuan absolut (yaitu, persentase
absolut, dan tidak hanya sebagai marjin antara persentase yang berbeda dan variabel lain). Ketika entitas
memberikan pengungkapan total atas pengelompokan program, entitas memberikan pengungkapan tersebut
dalam bentuk rata-rata tertimbang atau dalam rentang yang relatif sempit.

Jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan
145

Entitas mengungkapkan:
(a)

analisis sensitivitas untuk setiap asumsi aktuarial yang signifikan (seperti diungkapkan dalam
paragraf 144) pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan bagaimana kewajiban imbalan
pasti akan terpengaruh oleh perubahan asumsi aktuarial yang relevan yang secara wajar
mungkinterjadi pada tanggal tersebut.

(b)

metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas yang disyaratkan
huruf (a) dan keterbatasan metode tersebut.

(c)

perubahan dari periode sebelumnya terhadap metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan
analisis sensitivitas, dan alasan perubahan tersebut.

146

Entitas mengungkapkan deskripsi setiap strategi yang digunakan program atau entitas untuk memadankan aset
dan liabilitas, termasuk penggunaan anuitas dan teknik lain, seperti swap jangka panjang, untuk mengelola
risiko.

147

Untuk memberikan indikasi dampak program imbalan pasti terhadap arus kas masa depan entitas, entitas
mengungkapkan:
(a)

deskripsi dari setiap pengaturan pendanaan dan kebijakan pendanaan yang memengaruhi iuran masa
depan.

(b)

iuran yang diperkirakan masuk ke program pada periode pelaporan tahunan berikutnya.

(c)

informasi mengenai profil jatuh tempo kewajiban imbalan pasti. Ini mencakup durasi rata-rata
tertimbang dari kewajiban imbalan pasti dan mencakup informasi lain mengenai distribusi waktu
pembayaran imbalan, seperti analisis jatuh tempo pembayaran imbalan.

Program multipemberi kerja
148
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Jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti multipemberi kerja, entitas mengungkapkan:
(a)

deskripsi mengenai pengaturan pendanaan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan
tingkat iuran entitas dan persyaratan pendanaan minimum.

(b)

deskripsi sejauh mana entitas dapat bertanggungjawab terhadap program terkait kewajiban entitas
lain sesuai dengan syarat dan kondisi program multipemberi kerja.

(c)

deskripsi mengenai alokasi yang disepakati atas defisit atau surplus terhadap:
(i)

penyelesaian program; atau

(ii)

pembatalan entitas dari program.
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(d)

jika entitas mencatat program tersebut seolah-olah sebagai program iuran pasti sesuai paragraf 34,
maka entitas mengungkapkan hal berikut, sebagai tambahan informasi yang disyaratkan oleh huruf
(a)–(c) dan bukannya informasi yang disyaratkan paragraf 139–147:
(i)

fakta bahwa program tersebut merupakan program imbalan pasti.

(ii)

alasan mengapa informasi yang memadai tidak tersedia yang memungkinkan entitas
untuk mencatat program tersebut sebagai program imbalan pasti.

(iii)

iuran yang diperkirakan kepada program untuk periode pelaporan tahunan berikutnya.

(iv)

informasi mengenai defisit atau surplus program yang dapat memengaruhi jumlah iuran
masa depan, termasuk dasar yang digunakan untuk menentukan defisit atau surplus dan
implikasi, jika ada, untuk entitas tersebut.

(v)

indikasi tingkat partisipasi entitas dalam program dibandingkan dengan peserta entitas lain.
Contoh ukuran yang dapat memberikan indikasi tersebut termasuk proporsi entitas atas total
iuran program atau proporsi entitas atas total anggota aktif, anggota pensiunan, dan mantan
anggota yang berhak atas imbalan, jika informasi tersebut tersedia.

Program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas sepengendali
149

150

Jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas sepengendali,
maka entitas mengungkapkan:
(a)

perjanjian kontraktual atau kebijakan tertulis untuk membebankan biaya imbalan pasti neto atau fakta
bahwa tidak terdapat kebijakan tersebut.

(b)

kebijakan untuk menentukan iuran yang dibayar oleh entitas.

(c)

jika entitas mencatat alokasi biaya imbalan pasti neto sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 41,
seluruh informasi mengenai program secara keseluruhan yang disyaratkan paragraf 135–147.

(d)

jika entitas mencatat iuran yang terutang untuk periode sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 41,
informasi mengenai program secara keseluruhan yang disyaratkan paragraf 135–137, 139, 142–144,
dan 147(a) dan (b).

Informasi yang disyaratkan oleh paragraf 149(c) dan (d) dapat diungkapkan dengan referensi silang pada
pengungkapan dalam laporan keuangan entitas lain dalam kelompok usaha jika:
(a)

laporan keuangan entitas kelompok usaha secara terpisah mengidentifikasi dan mengungkapkan
informasi yang disyaratkan mengenai program; dan

(b)

laporan keuangan entitas kelompok usaha tersedia bagi pengguna laporan keuangan dengan jangka
waktu yang sama dengan laporan keuangan entitas dan pada saat yang sama, atau lebih awal dari,
laporan keuangan entitas.

Persyaratan pengungkapan dalam Standar lain
151

152

Sebagaimana yang disyaratkan oleh PSAK i224, entitas mengungkapkan informasi mengenai:
(a)

transaksi pihak berelasi dengan program imbalan pascakerja; dan

(b)

imbalan pascakerja untuk personel manajemen kunci.

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK i237 entitas mengungkapkan informasi mengenai liabilitas kontingensi
yang timbul dari kewajiban imbalan pascakerja.

Imbalan pekerja jangka panjang lain
153

Imbalan pekerja jangka panjang lain mencakup item berikut, jika tidak diperkirakan diselesaikan seluruhnya
sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait:
(a)

cuti berbayar jangka panjang seperti cuti besar atau cuti sabbatical;

(b)

penghargaan masa kerja (jubilee) atau imbalan jasa jangka panjang lain;

(c)

imbalan cacat permanen;

(d)

bagi laba dan bonus; dan

(e)

remunerasi tangguhan.
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154

Pengukuran imbalan pekerja jangka panjang lain biasanya tidak bergantung pada tingkat ketidakpastian yang
sama seperti halnya pengukuran imbalan pascakerja. Untuk alasan ini, Pernyataan ini mensyaratkan metode
akuntansi yang disederhanakan untuk imbalan pekerja jangka panjang lain. Berbeda dengan akuntansi yang
disyaratkan untuk imbalan pascakerja, metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan
komprehensif lain.

Pengakuan dan pengukuran
155

Dalam pengakuan dan pengukuran surplus atau defisit dalam program imbalan pekerja jangka
panjang lain, entitas menerapkan paragraf 56–98 dan 113–115. Entitas menerapkan paragraf 116–119
dalam mengakui dan mengukur hak penggantian.

156

Untuk imbalan pekerja jangka panjang lain, entitas mengakui total neto dari jumlah berikut dalam
laba rugi kecuali jika Standar lain mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut untuk termasuk
dalam biaya perolehan aset:

157

(a)

biaya jasa (lihat paragraf 66–112 dan paragraf 122A);

(b)

bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 123–126); dan

(c)

pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 127–130).

Salah satu bentuk dari imbalan pekerja jangka panjang lain adalah imbalan cacat permanen. Jika level imbalan
bergantung pada masa kerja, maka kewajiban timbul ketika jasa diberikan. Pengukuran kewajiban tersebut
mencerminkan kemungkinan pembayaran yang akan dibutuhkan dan jangka waktu pembayaran di mana
pembayaran diperkirakan akan dilakukan. Jika level imbalan sama bagi setiap pekerja cacat terlepas dari tahun
jasa, maka biaya ekspektasian atas imbalan tersebut diakui ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan cacat
permanen.

Pengungkapan
158

Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan yang spesifik mengenai imbalan pekerja jangka
panjang lain, namun Standar lain mungkin mensyaratkan pengungkapan. Sebagai contoh, PSAK i224
mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan pekerja untuk personil manajemen kunci. PSAK i201
mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan pekerja.

Pesangon
159

Pernyataan ini membahas pesangon secara terpisah dari imbalan pekerja lain karena peristiwa yang
menimbulkan kewajiban ini adalah terminasi kontrak kerja dan bukan jasa yang diberikan pekerja. Pesangon
dihasilkan baik dari keputusan entitas untuk memutuskan kontrak kerja atau keputusan pekerja untuk
menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak kerja.

160

Pesangon tidak termasuk imbalan pekerja yang dihasilkan dari terminasi kontrak kerja atas permintaan pekerja
tanpa tawaran entitas, atau sebagai akibat dari persyaratan purnakarya wajib, karena merupakan imbalan
pascakerja. Beberapa entitas memberikan level imbalan yang lebih rendah untuk terminasi kontrak kerja atas
permintaan pekerja (secara substansi, imbalan pascakerja) daripada untuk terminasi kontrak kerja atas
permintaan entitas. Perbedaan antara imbalan yang disediakan untuk terminasi kontrak kerja atas permintaan
pekerja dan imbalan yang lebih tinggi disediakan atas permintaan entitas adalah pesangon.

161

Bentuk imbalan pekerja tidak menentukan apakah imbalan pekerja disediakan dalam pertukaran atas jasa atau
dalam pertukaran atas terminasi kontrak kerja. Pesangon biasanya merupakan pembayaran sekaligus (lump
sum), tapi kadang-kadang juga meliputi:

162
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(a)

peningkatan imbalan pascakerja, baik secara tidak langsung melalui program imbalan pekerja atau
secara langsung.

(b)

gaji sampai akhir periode pemberitahuan yang ditentukan jika pekerja tidak memberikan jasa lebih
lanjut yang memberikan manfaat ekonomik bagi entitas.

Indikator bahwa imbalan pekerja disediakan dalam pertukaran atas jasa meliputi hal-hal berikut:
(a)

imbalan tersebut bergantung pada jasa yang disediakan di masa depan (termasuk imbalan yang
meningkat jika jasa lebih lanjut diberikan).

(b)

imbalan tersebut diberikan sesuai dengan persyaratan program imbalan pekerja.
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Beberapa pesangon diberikan sesuai dengan persyaratan program imbalan pekerja yang ada saat ini. Sebagai
contoh, mereka dapat ditentukan oleh undang-undang, kontrak kerja atau kesepakatan bersama serikat pekerja,
atau dapat tersirat sebagai akibat dari praktik pemberi kerja di masa lalu yang memberikan imbalan serupa.
Sebagai contoh lain, jika entitas membuat tawaran imbalan yang tersedia untuk lebih dari waktu yang singkat,
atau ada yang lebih dari waktu yang singkat antara tawaran dan perkiraan tanggal terminasi aktual, maka
entitas mempertimbangkan apakah entitas telah membentuk program imbalan pekerja baru dan karenanya
apakah imbalan yang ditawarkan dalam program tersebut adalah pesangon atau imbalan pascakerja. Imbalan
pekerja yang diberikan sesuai dengan persyaratan program imbalan pekerja adalah pesangon jika hal tersebut
dihasilkan dari keputusan entitas untuk melakukan terminasi kontrak kerja dan tidak bergantung pada jasa
masa depan yang diberikan.

164

Beberapa imbalan pekerja adalah terutang tanpa memperhatikan alasan mengapa pekerja tersebut berhenti.
Pembayaran imbalan ini bersifat pasti (bergantung pada vesting atau syarat minimum jasa) tetapi waktu
pembayarannya tidak pasti. Walaupun imbalan tersebut dijelaskan di beberapa yurisdiksi sebagai termination
indemnities atau termination gratuities, imbalan tersebut merupakan imbalan pascakerja dan bukan pesangon,
dan entitas mencatatnya sebagai imbalan pascakerja.

Pengakuan
165
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Entitas mengakui liabilitas dan beban pesangon pada tanggal yang lebih awal di antara:
(a)

ketika entitas tidak dapat lagi membatalkan tawaran atas imbalan tersebut; dan

(b)

ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK
i237 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Untuk pesangon yang terutang sebagai akibat dari keputusan pekerja untuk menerima tawaran imbalan sebagai
pertukaran atas terminasi kontrak kerja, waktu ketika suatu entitas tidak dapat lagi membatalkan tawaran
pesangon adalah waktu yang lebih awal antara:
(a)

ketika pekerja menerima tawaran; dan

(b)

ketika pembatasan (contohnya persyaratan hukum atau kontraktual atau pembatasan lain) atas
kemampuan entitas untuk membatalkan tawaran berlaku. Hal ini adalah ketika penawaran tersebut
dibuat, jika pembatasan ada pada saat penawaran ini diberikan.

Untuk pesangon yang terutang sebagai akibat dari keputusan entitas untuk melakukan terminasi kontrak kerja,
entitas tidak dapat lagi membatalkan tawaran saat entitas telah mengomunikasikan kepada pekerja yang
terkena dampak program terminasi memenuhi seluruh kriteria berikut:
(a)

Tindakan yang disyaratkan untuk menyelesaikan program mengindikasikan bahwa kemungkinan
kecil bahwa perubahan signifikan terhadap program akan dibuat.

(b)

Program tersebut mengidentifikasi jumlah pekerja yang kontrak kerjanya akan dihentikan,
klasifikasi atau fungsi pekerjaan mereka dan lokasi mereka (tetapi program tidak perlu
mengidentifikasi setiap pekerja) dan tanggal penyelesaian yang diperkirakan.

(c)

Program menetapkan pesangon yang akan diterima pekerja dengan rincian yang memadai bahwa
pekerja dapat menentukan jenis dan jumlah imbalan yang akan mereka terima ketika kontrak kerja
mereka dihentikan.

Ketika entitas mengakui pesangon, maka entitas mungkin juga harus memperhitungkan amendemen atau
kurtailmen program atas imbalan pekerja lain (lihat paragraf 103).

Pengukuran
169

Entitas mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan
selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan pekerja, dengan ketentuan bahwa jika pesangon merupakan
sebuah peningkatan pada imbalan pascakerja, maka entitas menerapkan persyaratan imbalan
pascakerja. Sebaliknya:
(a)

jika pesangon diperkirakan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah
akhir periode pelaporan tahunan di mana pesangon diakui, maka entitas menerapkan
persyaratan untuk imbalan pekerja jangka pendek.

(b)

jika pesangon tidak diperkirakan untuk diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan
setelah akhir periode pelaporan tahunan, maka entitas menerapkan persyaratan untuk
imbalan pekerja jangka panjang lain.
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170

Karena pesangon tidak diberikan sebagai pertukaran atas jasa, paragraf 70–74 yang berkaitan dengan atribusi
imbalan ke periode jasa menjadi tidak relevan.
Contoh ilustrasi paragraf 159–170
Latar belakang
Akibat dari akuisisi baru-baru ini, suatu entitas berencana untuk menutup pabrik dalam waktu sepuluh bulan
dan, pada waktu itu, melakukan terminasi kontrak kerja dengan seluruh pekerja yang tersisa di pabrik.
Karena entitas membutuhkan keahlian pekerja di pabrik untuk menyelesaikan beberapa kontrak, diumumkan
program terminasi sebagai berikut.
Setiap pekerja yang tinggal dan memberikan jasa sampai penutupan pabrik akan menerima pembayaran kas
sebesar MU30.000 pada tanggal terminasi. Pekerja yang meninggalkan pabrik sebelum penutupan akan
menerima MU10.000.
Ada 120 pekerja di pabrik. Pada saat pengumuman, entitas memperkirakan 20 dari mereka pergi sebelum
penutupan. Oleh karena itu, total arus kas keluar yang diperkirakan berdasarkan program adalah
MU3.200.000 (yaitu 20 × MU10.000 + (100 × MU30.000)). Sebagaimana dipersyaratkan oleh paragraf
160, entitas mencatat imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi kontrak kerja sebagai
pesangon dan mencatat imbalan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan pekerja jangka pendek.
Pesangon
Tunjangan yang diberikan atas terminasi kontrak kerja adalah MU10.000. Ini adalah jumlah yang harus
dibayarkan oleh entitas untuk mengakhiri kontrak kerja terlepas dari apakah pekerja tetap tinggal dan
memberikan jasa sampai penutupan pabrik atau mereka pergi sebelum penutupan. Meskipun pekerja dapat
meninggalkan pabrik sebelum penutupan, terminasi kontrak kerja seluruh pekerja adalah hasil dari
keputusan entitas untuk menutup pabrik dan menghentikan kontrak kerja pekerja mereka (yaitu seluruh
pekerja akan meninggalkan pekerjaan ketika pabrik ditutup). Oleh karena itu, entitas mengakui liabilitas
MU1.200.000 (yaitu 120 × MU10.000) untuk pesangon yang diberikan sesuai dengan program imbalan
pekerja pada saat yang lebih awal antara ketika rencana terminasi diumumkan dan ketika entitas mengakui
restrukturisasi biaya terkait dengan penutupan pabrik.
Imbalan yang diberikan sebagai penggantian atas jasa
Imbalan inkremental yang akan diterima pekerja jika mereka memberikan jasa untuk periode sepuluh
bulan penuh adalah sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan selama periode tersebut. Entitas
mencatatnya sebagai imbalan pekerja jangka pendek karena entitas memperkirakan penyelesaian sebelum
dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan. Dalam contoh ini, diskonto tidak disyaratkan,
sehingga beban sebesar MU200.000 (yaitu MU2.000.000 ÷ 10) diakui setiap bulan selama periode
pemberian jasa sepuluh bulan, dengan peningkatan yang sebanding dalam jumlah tercatat liabilitas.

Pengungkapan
171

Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan yang spesifik mengenai pesangon, namun
Standar lain mungkin mensyaratkan pengungkapan spesifik tersebut. Sebagai contoh, PSAK i224
mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan pekerja untuk personel manajemen kunci. PSAK i201
mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan pekerja.

Transisi dan tanggal efektif
172

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang lebih
dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

173

Entitas menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif, sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, kecuali bahwa:
(a)

34

entitas tidak perlu menyesuaikan jumlah tercatat aset di luar ruang lingkup Pernyataan ini untuk
perubahan biaya imbalan pekerja yang termasuk dalam jumlah tercatat sebelum tanggal penerapan
awal. Tanggal penerapan awal adalah awal dari periode sajian paling awal dalam laporan keuangan
pertama di mana entitas mengadopsi Pernyataan ini.
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(b)

dalam laporan keuangan untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2014, entitas tidak
perlu menyajikan informasi komparatif untuk pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 145
mengenai sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti.

174

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen definisi nilai wajar dalam paragraf 8 dan
mengamendemen paragraf 113. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

175

Program Imbalan Pasti: Kontribusi Pekerja (Amendemen PSAK i219), terbit pada bulan November 2013,
mengamendemen paragraf 93-94. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2014 secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

176

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2012-2014, terbit pada bulan September 2014, mengamendemen paragraf
83 dan menambahkan paragraf 177. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

177

Entitas menerapkan amendemen dalam paragraf 176 sejak awal periode sajian komparatif paling awal dalam
laporan keuangan pertama ketika entitas menerapkan amendemen tersebut. Setiap penyesuaian awal yang
timbul dari penerapan amendemen diakui dalam saldo laba pada awal periode tersebut.

178

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi ini.]

179

Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program (Amendemen PSAK i219), terbit pada bulan Februari
2018, menambahkan paragraf 101A, 122A dan 123A, dan mengamendemen paragraf 57, 99, 120, 123, 125,
126 dan 156. Entitas menerapkan amendemen ini untuk amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program
yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2019. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini,
maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

© Ikatan Akuntan Indonesia

35

PSAK i219

Lampiran A
Pedoman Penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i219. Lampiran ini mendeskripsikan penerapan
paragraf 92-93 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari PSAK i219.
A1

Persyaratan akuntansi untuk iuran dari pekerja atau pihak ketiga diilustrasikan dalam diagram berikut ini.
Iuran dari pekerja atau pihak ketiga

Ditentukan dalam persyaratan formal program (atau
timbul dari suatu kewajiban konstruktif yang melebihi
persyaratan tersebut)

Tidak terkait
dengan jasa
(sebagai contoh,
mengurangi
defisit)

Terkait dengan jasa

Bergantung
pada
jumlah
tahun jasa

Bersifat
diskresi

Tidak
bergantung
pada jumlah
tahun jasa

(1)
Mengurangi
biaya jasa
dengan
diatribusikan
pada periode
jasa (paragraf
93(a))

Mengurangi
biaya jasa
dalam
periode
dimana jasa
terkait
diberikan
(paragraf 93
(b))

Memengaruhi
pengukuran
kembali
(paragraf 93)

Mengurangi
biaya jasa saat
pembayaran
pada program
(paragraf 92)

(1) Tanda panah putus-putus berarti bahwa entitas diperkenankan untuk memilih salah satu perlakuan akuntansi
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Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan
Pemerintah
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i220 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
(PSAK i220) terdiri dari paragraf 1–48. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama namun
mempertahankan format dari IASC ketika Pernyataan ini diadopsi oleh IASB. PSAK i220 harus dibaca dalam konteks
Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang
eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i220
Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah1
Ruang lingkup
1

Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi, dan pengungkapan, atas hibah pemerintah dan
pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah.

2

Pernyataan ini tidak mengatur:
(a)

masalah khusus yang timbul dalam akuntansi atas hibah pemerintah dalam laporan keuangan yang
mencerminkan dampak dari perubahan harga atau dalam informasi tambahan yang memiliki sifat
serupa;

(b)

bantuan pemerintah yang diberikan kepada entitas dalam bentuk manfaat yang tersedia dalam
penentuan laba kena pajak atau rugi pajak, atau yang ditentukan atau terbatas pada dasar liabilitas
pajak penghasilan. Sebagai contoh manfaat tersebut adalah masa bebas pajak penghasilan, kredit
pajak investasi, penyisihan atas depresiasi yang dipercepat, dan pengurangan tarif pajak
penghasilan;

(c)

partisipasi pemerintah dalam kepemilikan entitas.

(d)

hibah pemerintah yang dicakup dalam PSAK i241 Agrikultur.

Definisi
3

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Pemerintah mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah, dan badan serupa, baik lokal, nasional,
maupun internasional.
Bantuan pemerintah adalah tindakan oleh pemerintah yang dirancang untuk memberikan manfaat
ekonomik spesifik kepada satu entitas atau beberapa entitas yang memenuhi syarat atas kriteria
tertentu. Bantuan pemerintah untuk tujuan Pernyataan ini tidak mencakup manfaat yang diberikan
secara tidak langsung melalui tindakan yang memengaruhi kondisi perdagangan umum, seperti
penyediaan/atau pembangunan infrastruktur di daerah yang sedang berkembang atau pemberlakuan
batasan perdagangan terhadap pesaing.
Hibah pemerintah adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada
entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi
tertentu yang berkaitan dengan aktivitas operasi entitas tersebut. Hibah pemerintah tidak termasuk
bentuk bantuan pemerintah yang secara wajar tidak dapat dinilai dan transaksi dengan pemerintah
yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas.2
Hibah terkait dengan aset adalah hibah pemerintah yang kondisi utamanya adalah bahwa entitas yang
memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun atau memperoleh aset jangka panjang.
Kondisi tambahan mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis atau lokasi aset atau periode aset
tersebut diperoleh atau dikuasai.
Hibah terkait dengan penghasilan adalah hibah pemerintah selain hibah terkait dengan aset.
Pinjaman dapat dimaafkan (forgivable loans) adalah pinjaman yang mana pemberi pinjaman
menyanggupi untuk membebaskan pembayaran kembali bergantung pada kondisi yang ditentukan
sebelumnya.
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. (Lihat PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar).

1

2

4

Sebagai bagian dari Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan Mei 2008 IASB mengubah terminologi yang digunakan dalam
Pernyataan ini agar konsisten dengan SAK-I lainnya sebagai berikut: (a) “penghasilan kena pajak” diubah menjadi “laba kena
pajak atau rugi pajak”, (b) “diakui sebagai penghasilan/beban” diubah menjadi “diakui dalam laba rugi”, (c) “dikreditkan
langsung pada kepentingan/ekuitas pemegang saham” diamendemen menjadi “diakui di luar laba rugi”, dan (d) “revisi estimasi
akuntansi” diubah menjadi “perubahan estimasi akuntansi”.
Lihat juga ISAK i210 Bantuan Pemerintah—Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi.
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4

Bantuan pemerintah memiliki bentuk yang bervariasi baik sifat bantuan yang diberikan maupun kondisi yang
biasanya melekat terhadap bantuan tersebut. Tujuan bantuan tersebut mungkin untuk mendorong entitas untuk
memulai suatu tindakan yang tidak biasanya diambil jika bantuan tidak diberikan.

5

Penerimaan bantuan pemerintah oleh entitas mungkin signifikan untuk penyusunan laporan keuangan dengan
dua alasan. Pertama, jika sumber daya telah dialihkan, maka suatu metode akuntansi yang sesuai untuk
pengalihan harus ditentukan. Kedua, sangat dibutuhkan untuk memberikan indikasi sejauh mana entitas telah
memperoleh manfaat atas bantuan tersebut selama periode pelaporan. Hal ini akan memberikan daya banding
laporan keuangan entitas yang memperoleh bantuan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan
dengan laporan keuangan entitas lain

6

Hibah pemerintah terkadang disebut dengan nama lain seperti subsidi, subvensi, atau hadiah.

Hibah pemerintah
7

Hibah pemerintah, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, tidak diakui sampai terdapat
keyakinan yang memadai bahwa:
(a)

entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut; dan

(b)

hibah akan diterima

8

Hibah pemerintah tidak diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi
kondisi yang melekat pada hibah tersebut, dan hibah akan diterima. Penerimaan atas hibah tidak dengan
sendirinya memberikan bukti yang meyakinkan bahwa kondisi yang melekat pada hibah telah atau akan
dipenuhi.

9

Cara penerimaan hibah tidak berdampak terhadap metode akuntansi yang diadopsi dalam kaitannya dengan
hibah. Dengan demikian hibah dicatat dengan cara yang sama baik diterima dalam bentuk kas atau sebagai
pengurang liabilitas kepada pemerintah.

10

Pinjaman dapat dimaafkan dari pemerintah diperlakukan sebagai hibah pemerintah jika terdapat keyakinan
yang memadai bahwa entitas akan memenuhi persyaratan untuk mendapatkanpembebasan pinjaman.

10A

Manfaat atas pinjaman pemerintah dengan suku bunga di bawah suku bunga pasar diperlakukan sebagai hibah
pemerintah. Pinjaman tersebut diakui dan diukur sesuai dengan PSAK i109 Instrumen Keuangan. Manfaat
pinjaman dengan suku bunga di bawah suku bunga pasar diukur sebagai selisih antara nilai tercatat awal
pinjaman yang ditentukan sesuai dengan PSAK i109 dan hasil yang diterima. Manfaat tersebut dicatat sesuai
dengan Pernyataan ini. Entitas mempertimbangkan kondisi dan kewajiban yang telah, atau harus, dipenuhi
ketika mengidentifikasi biaya yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan manfaat dari pinjaman.

11

Sekali suatu hibah pemerintah diakui, setiap aset kontingensi atau liabilitas kontingensi yang terkait
diperlakukan sesuai dengan PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi.

12

Hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas
mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah.

13

Terdapat dua pendekatan umum untuk akuntansi atas hibah pemerintah: pendekatan modal, di mana hibah
diakui di luar laba rugi, dan pendekatan penghasilan, dimana hibah diakui dalam laba rugi selama satu atau
lebih periode.

14

Argumentasi yang mendukung pendekatan modal adalah sebagai berikut:

15

(a)

hibah pemerintah adalah alat pembiayaan dan seharusnya diperlakukan demikian dalam laporan
posisi keuangan daripada diakui dalam laba rugi untuk saling hapus dengan item biaya yang didanai
hibah pemerintah. Karena diperkirakan tidak ada pembayaran kembali, hibah seharusnya diakui di
luar laba rugi.

(b)

tidak tepat untuk mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi, karena hibah tidak dihasilkan, tetapi
merupakan insentif yang diberikan pemerintah tanpa biaya terkait.

Argumentasi yang mendukung pendekatan penghasilan adalah sebagai berikut:
(a)

karena hibah pemerintah merupakan penerimaan dari suatu sumber selain dari pemegang saham,
hibah tidak diakui secara langsung dalam ekuitas tetapi seharusnya diakui dalam laba rugi pada
periode yang sesuai;

(b)

hibah pemerintah jarang sekali tanpa alasan. Entitas memperoleh hibah berdasarkan kepatuhan
entitas terhadap kondisi yang ditentukan dan memenuhi kewajiban yang akan dihadapi. Oleh
karena itu, hibah diakui dalam laba rugi selama periode dimana entitas mengakui sebagai beban
atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah; dan
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(c)

karena pajak penghasilan dan pajak lain merupakan beban, hal tersebut logis untuk memperlakukan
hibah pemerintah, yang merupakan perpanjangan dari kebijakan fiskal, dalam laba rugi.

16

Hal yang mendasar atas pendekatan penghasilan adalah bahwa hibah pemerintah diakui dalam laba rugi
dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang
dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Pengakuan hibah pemerintah dalam laba rugi atas dasar
penerimaan tidak sesuai dengan asumsi akuntansi akrual (lihat PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan)
dan hanya dapat diterima jika tidak terdapat dasar lain untuk mengalokasikan hibah pada periode selain
periode hibah diterima.

17

Umumnya, periode entitas mengakui biaya atau beban terkait hibah pemerintah dengan mudah dapat
diketahui. Dengan demikian, hibah yang diakui berdasarkan pengakuan beban tertentu, diakui dalam laba rugi
pada periode yang sama dengan beban terkait tersebut. Serupa dengan hal tersebut, hibah terkait dengan aset
terdepresiasikan biasanya diakui dalam laba rugi selama periode dan dalam proporsi pengakuan beban
depresiasi aset tersebut.

18

Hibah terkait dengan aset tidak terdepresiasikan mungkin juga mensyaratkan pemenuhan kewajiban tertentu
dan dengan demikian akan diakui dalam laba rugi selama periode terjadinya biaya untuk memenuhi
kewajiban. Sebagai contoh, hibah tanah mungkin mensyaratkan pendirian bangunan di lokasi tersebut dan
mungkin tepat untuk mengakui hibah dalam laba rugi selama umur manfaat bangunan.

19

Hibah terkadang diterima sebagai bagian dari paket bantuan keuangan atau bantuan fiskal dengan sejumlah
kondisi terkait. Dalam kasus tersebut, kehati-hatian diperlukan dalam mengidentifikasi kondisi yang
menimbulkan biaya dan beban yang menentukan periode dimana bantuan akan diperoleh. Hal tersebut
mungkin tepat untuk mengalokasikan sebagian dana hibah dengan suatu dasar tertentu dan bagian lain dengan
dasar yang lain.

20

Hibah pemerintah yang menjadi piutang sebagai kompensasi atas beban atau kerugian yang telah
terjadi atau dalam rangka dukungan keuangan segera kepada entitas tanpa biaya terkait di masa
depan, diakui dalam laba rugi pada periode hibah tersebut menjadi piutang.

21

Dalam keadaan tertentu, hibah pemerintah dapat diberikan dalam rangka dukungan keuangan segera kepada
entitas daripada sebagai insentif untuk melakukan pengeluaran tertentu. Hibah tersebut mungkin terbatas pada
entitas tertentu dan mungkin tidak tersedia untuk seluruh pihak dalam kelompok entitas penerima tersebut.
Keadaan ini dapat memberikan hak untuk mengakui hibah dalam laba rugi pada periode entitas memenuhi
kualifikasi untuk menerima hibah tersebut, dengan pengungkapan untuk memastikan bahwa dampaknya
dipahami secara jelas.

22

Hibah pemerintah dapat menjadi piutang entitas sebagai kompensasi atas beban atau kerugian yang terjadi
dalam periode sebelumnya. Hibah tersebut diakui dalam laba rugi pada periode hibah menjadi piutang, dengan
pengungkapan untuk memastikan bahwa dampaknya dipahami secara jelas.

Hibah pemerintah nonmoneter
23

Hibah pemerintah dapat berbentuk pengalihan aset nonmoneter, seperti tanah atau sumber daya lain, untuk
digunakan oleh entitas. Dalam keadaan ini adalah lazim untuk menentukan nilai wajar aset nonmoneter dan
mencatat baik hibah dan aset pada nilai wajar. Sebagai alternatif yang terkadang dilakukan adalah mencatat
aset dan hibah berdasarkan jumlah nominal.

Penyajian hibah terkait dengan aset
24

Hibah pemerintah terkait dengan aset, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan dalam
laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat
sebagai pengurang jumlah tercatat aset.

25

Dua metode penyajian dalam laporan keuangan atas hibah (atau bagian yang sesuai sebagai hibah) yang
terkait dengan aset dianggap sebagai alternatif yang dapat diterima.

26

Satu metode mengakui hibah sebagai penghasilan tangguhan yang diakui dalam laba rugi dengan dasar
sistematis selama umur manfaat aset.

27

Metode lain mengakui hibah sebagai pengurang dalam menghitung jumlah tercatat aset. Hibah diakui dalam
laba rugi selama umur manfaat aset terdepresiasikan sebagai pengurang beban depresiasi.

28

Pembelian aset dan penerimaan hibah terkait dapat menyebabkan pergerakan besar dalam arus kas entitas.
Untuk alasan ini dan untuk menunjukkan investasi bruto atas aset, pergerakan tersebut sering diungkapkan
sebagai item terpisah dalam laporan arus kas tanpa memperhatikan apakah hibah tersebut dikurangkan atau
tidak dari aset terkait untuk tujuan penyajian laporan posisi keuangan.

6
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Penyajian hibah terkait dengan penghasilan
29

Hibah terkait dengan penghasilan disajikan sebagai bagian dari laba rugi, baik secara terpisah atau dalam
judul umum seperti “Penghasilan lain”; atau alternatif lain, sebagai pengurang dalam beban terkait.

29A

[Dihapus]

30

Pendukung metode pertama menyatakan bahwa tidak tepat menggabungkan item penghasilan dan beban
secara neto dan bahwa pemisahan hibah dari beban akan membantu perbandingan dengan beban lain yang
tidak dipengaruhi oleh hibah. Pendukung metode kedua menyatakan bahwa beban mungkin tidak akan
ditanggung oleh entitas jika hibah tidak tersedia dan penyajian beban tanpa saling hapus dengan hibah akan
menyesatkan.

31

Kedua metode tersebut dianggap dapat diterima untuk penyajian hibah yang terkait dengan penghasilan.
Pengungkapan hibah mungkin diperlukan untuk pemahaman yang lebih tepat atas laporan keuangan.
Pengungkapan dampak hibah terhadap setiap item penghasilan atau beban yang disyaratkan untuk
diungkapkan secara terpisah merupakan hal yang tepat.

Pembayaran kembali hibah pemerintah
32

Hibah pemerintah yang ternyata dibayar kembali dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi (lihat
PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan). Pembayaran kembali
atas hibah terkait dengan penghasilan diperhitungkan terlebih dahulu terhadap setiap saldo kredit
tangguhan yang belum diamortisasi yang diakui terkait dengan hibah tersebut. Jika pembayaran
kembali melebihi saldo kredit tangguhan, atau tidak ada lagi saldo kredit tangguhan, maka
pembayaran kembali diakui segera dalam laba rugi. Pembayaran kembali atas hibah terkait dengan
aset diakui dengan meningkatkan jumlah tercatat aset atau mengurangi saldo penghasilan tangguhan
sebesar jumlah yang dibayar kembali. Akumulasi depresiasi tambahan yang seharusnya diakui dalam
laba rugi sampai saat ini seandainya hibah tidak ada, diakui segera dalam laba rugi.

33

Keadaan yang menimbulkan pembayaran kembali hibah terkait dengan aset mungkin mensyaratkan
pertimbangan atas kemungkinan penurunan nilai atas jumlah tercatat baru dari aset tersebut.

Bantuan pemerintah
34

Bantuan pemerintah yang dikecualikan dari definisi hibah pemerintah di paragraf 3 merupakan bentuk
tertentu bantuan pemerintah yang secara wajar tidak dapat dinilai dan transaksi dengan pemerintah yang tidak
dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas.

35

Contoh bantuan yang secara wajar tidak dapat dinilai adalah saran teknis atau saran pemasaran yang diberikan
secara cuma-cuma dan ketentuan penjaminan. Contoh bantuan yang tidak dapat dibedakan dari transaksi
perdagangan normal entitas adalah kebijakan pengadaan pemerintah yang menghasilkan sebagian penjualan
entitas. Keberadaan atas manfaat tersebut mungkin tidak diragukan lagi, tetapi setiap usaha untuk
memisahkan aktivitas perdagangan dari bantuan pemerintah dapat menjadi arbitrer.

36

Signifikansi atas manfaat pada contoh di atas mungkin membuat pengungkapan sifat, luas, dan lamanya
bantuan diperlukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

37

[Dihapus]

38

Dalam Pernyataan ini, bantuan pemerintah tidak termasuk kebijakan infrastruktur melalui perbaikan jaringan
transportasi dan komunikasi umum serta penyediaan fasilitas yang diperbaiki seperti pengairan atau
penyaluran air yang tersedia terus menerus untuk kepentingan seluruh masyarakat setempat.

Pengungkapan
39

Entitas mengungkapkan hal-hal berikut:
(a)

kebijakan akuntansi yang diadopsi untuk hibah pemerintah, termasuk metode penyajian
yang diadopsi dalam laporan keuangan;

(b)

sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi dari
bentuk lain bantuan pemerintah yang mana entitas memperoleh manfaat langsung dari
bantuan tersebut; dan
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(c)

kondisi yang belum terpenuhi dan kontingensi lain yang melekat pada bantuan pemerintah
yang telah diakui.

Ketentuan transisi
40

Entitas yang mengadopsi Pernyataan ini untuk pertama kali:
(a)

mematuhi persyaratan pengungkapan, yang sesuai; dan

(b)

memilih salah satu dari:
(i)

menyesuaikan laporan keuangan terhadap perubahan kebijakan akuntansi sesuai
dengan PSAK i208; atau

(ii)

menerapkan ketentuan akuntansi dalam Pernyataan ini hanya untuk hibah atau
bagian dari hibah yang menjadi piutang atau harus dibayar kembali setelah
tanggal efektif Pernyataan ini.

Tanggal efektif
41

Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 1984.

42

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam SAK-I.
Selain itu ditambahkan paragraf 29A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan IAS 1 (revisi 2007) untuk
periode yang lebih dini, amendemen tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

43

Paragraf 37 dihapus dan paragraf 10A ditambahkan dengan Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan Mei
2008. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif pada pinjaman pemerintah yang diterima
pada periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

44

[Dihapus]

45

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen definisi nilai wajar dalam paragraf 3. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

46

Penyajian Item Penghasilan Komprehensif Lain (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Juni 2011,
mengamendemen paragraf 29 dan menghapus paragraf 29A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika
menerapkan PSAK i201 yang diubah pada bulan Juni 2011.

47

[Dihapus]

48

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 10A dan menghapus paragraf 44
dan 47. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

8
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i221 Pengaruh Perubahan Valuta Asing (PSAK i221) terdiri dari
paragraf 1-62. Seluruh paragraf mempunyai kekuatan mengatur yang sama namun mempertahankan format IASC
ketika Pernyataan ini diadopsi oleh IASB. PSAK i221 harus dibaca dalam konteks tujuannya, dan Kerangka Konseptual
Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan
dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i221
Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
Pendahuluan
1

Entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Entitas mungkin memiliki transaksi dalam
valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Sebagai tambahan, entitas dapat menyajikan laporan
keuangannya dalam valuta asing. Tujuan dari Pernyataan ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi
dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana
menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

2

Permasalahan utama adalah kurs mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan
kurs dalam laporan keuangan.

Ruang lingkup
3

Pernyataan ini diterapkan pada:1
(a)

akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang
termasuk dalam ruang lingkup PSAK i109 Instrumen Keuangan;

(b)

penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam
laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas; dan

(c)

penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian.

4

PSAK i109 diterapkan pada beberapa derivatif valuta asing dan, sejalan dengan hal tersebut, hal itu tidak
termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Akan tetapi, derivatif dalam valuta asing yang tidak termasuk
dalam ruang lingkup PSAK i109 (contohnya beberapa derivatif dalam valuta asing yang melekat pada
kontrak lain) termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Pernyataan ini juga diterapkan ketika entitas
menjabarkan jumlah yang terkait dengan derivatif dari mata uang fungsionalnya ke dalam mata uang
penyajiannya.

5

Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi lindung nilai atas item valuta asing, termasuk lindung nilai
investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. PSAK i109 diterapkan pada akuntansi lindung nilai.

6

Pernyataan ini diterapkan pada penyajian laporan keuangan entitas dalam valuta asing dan mengatur
persyaratan agar laporan keuangan yang dihasilkan dideskripsikan sebagai patuh pada Standar Akuntansi
Keuangan Internasional (SAK-I). Untuk penjabaran informasi keuangan ke dalam valuta asing yang tidak
memenuhi persyaratan tersebut, Pernyataan ini menentukan informasi apa saja yang diungkapkan.

7

Pernyataan ini tidak diterapkan pada penyajian laporan arus kas untuk arus kas yang timbul dari
transaksi dalam valuta asing, atau penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK i207
Laporan Arus Kas).

Definisi
8

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan.
Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam
mata uang lain pada kurs yang berbeda.
Kurs adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang.
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. (Lihat PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar)
Valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas.

1

4

Lihat juga ISAK i207 Pengenalan Euro
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Kegiatan usaha luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan
bersama atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya berada atau dilaksanakan di suatu negara
atau dalam mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor.
Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.
Kelompok usaha adalah suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya.
Item moneter adalah unit mata yang yang dimiliki serta aset dan libilitas yang akan diterima atau
dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.
Investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset
neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut.
Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
Kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera.

Penguraian definisi
Mata uang fungsional
9

Lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi adalah lingkungan entitas tersebut utamanya
menghasilkan dan mengeluarkan kas. Entitas mempertimbangkan faktor berikut dalam menentukan mata
uang fungsionalnya:
(a)

(b)

10

11

12

mata uang
(i)

yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa (mata uang ini seringkali menjadi
mata uang yang harga jual barang dan jasa didenominasikan dan diselesaikan); dan

(ii)

dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga
jual barang dan jasa entitas.

mata uang yang paling memengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari
pengadaan barang atau jasa (mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang mana biaya
tersebut didenominasikan dan diselesaikan).

Faktor berikut juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional entitas:
(a)

mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan (yaitu penerbitan instrumen utang
dan instrumen ekuitas).

(b)

mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Faktor tambahan berikut ini dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional dari kegiatan usaha
luar negeri, serta apakah mata uang fungsionalnya sama dengan mata uang entitas pelapor (entitas pelapor
dalam konteks ini, merupakan entitas yang memiliki kegiatan usaha luar negeri sebagai entitas anak, cabang,
entitas asosiasi, atau pengaturan bersama):
(a)

apakah aktivitas kegiatan usaha luar negeri dilaksanakan sebagai perpanjangan dari entitas pelapor,
bukan dilaksanakan dengan tingkat otonomi signifikan. Contoh aktivitas kegiatan usaha luar negeri
yang dilaksanakan sebagai perpanjangan dari entitas pelapor adalah ketika kegiatan usaha luar
negeri hanya menjual barang yang diimpor dari entitas pelapor dan mengirimkan hasilnya ke entitas
pelapor. Contoh aktivitas kegiatan usaha luar negeri yang dilaksanakan dengan tingkat otonomi
signifikan adalah ketika kegiatan usaha luar negeri mengakumulasikan kas dan item moneter lain,
menimbulkan beban, menghasilkan penghasilan, dan mengatur pinjaman, yang seluruhnya secara
substansial menggunakan mata uang lokalnya.

(b)

apakah transaksi dengan entitas pelapor memiliki proporsi yang tinggi atau rendah dari kegiatan
usaha luar negeri.

(c)

apakah arus kas dari kegiatan usaha luar negeri secara langsung memengaruhi arus kas entitas
pelapor dan siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor.

(d)

apakah arus kas dari aktivitas kegiatan usaha luar negeri cukup untuk membayar kewajiban utang
yang ada ataupun yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas
pelapor.

Jika indikator tersebut bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen menggunakan
pertimbangannya untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh
ekonomik dari transaksi, peristiwa, dan kondisi pendasar. Sebagai bagian dari pendekatan ini, manajemen
memberikan prioritas pada indikator utama di paragraf 9 sebelum mempertimbangkan indikator di
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paragraf 10 dan 11, yang dirancang untuk memberikan tambahan bukti pendukung dalam menentukan mata
uang fungsional entitas.
13

Mata uang fungsional entitas mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi pendasar yang relevan. Sejalan
dengan hal tersebut, sekali ditentukan, mata uang fungsional tidak berubah kecuali terdapat perubahan pada
transaksi, peristiwa, dan kondisi pendasar tersebut.

14

Jika mata uang fungsional adalah mata uang dari ekonomi hiperinflasi, maka laporan keuangan entitas
disajikan kembali sesuai dengan PSAK i229 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi. Entitas tidak
dapat menghindari penyajian kembali sesuai dengan PSAK i229 dengan cara, sebagai contoh, mengadopsi
sebagai mata uang fungsionalnya suatu mata uang selain mata uang fungsional yang ditentukan sesuai
dengan Pernyataan ini (seperti mata uang fungsional entitas induknya).

Investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri
15

Entitas mungkin memiliki item moneter yang merupakan tagihan dari atau utang kepada kegiatan usaha luar
negeri. Item yang penyelesaiannya tidak direncanakan ataupun mungkin tidak akan terjadi di masa depan,
secara substansi, adalah bagian dari investasi neto entitas dalam kegiatan usaha luar negeri, dan dicatat
sesuai dengan paragraf 32 dan 33. Item moneter tersebut dapat mencakup piutang atau utang jangka
panjang. Item moneter ini tidak mencakup piutang usaha atau utang usaha.

15A

Entitas yang memiliki item moneter yang merupakan tagihan dari atau utang kepada kegiatan usaha luar negeri
seperti dideskripsikan di paragraf 15, dapat merupakan entitas anak mana pun dari suatu kelompok usaha.
Sebagai contoh, entitas memiliki dua entitas anak yaitu A dan B. Entitas Anak B adalah kegiatan usaha luar
negeri. Entitas Anak A memberikan pinjaman ke Entitas Anak B. Piutang tagihan Entitas Anak A atas Entitas
Anak B akan menjadi bagian dari investasi neto entitas dalam Entitas Anak B jika penyelesaian pinjaman
tidak direncanakan ataupun penyelesaian mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Ini juga berlaku apabila
Entitas Anak A itu sendiri adalah kegiatan usaha luar negeri.

I tem moneter
16

Fitur utama item moneter adalah hak untuk menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) sejumlah unit
mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Sebagai contoh mencakup: pensiun dan imbalan pekerja lain yang
dibayar dalam kas; provisi yang diselesaikan secara kas; liabilitas sewa; dan dividen kas yang diakui sebagai
liabilitas. Serupa dengan hal tersebut, kontrak untuk menerima (atau menyerahkan) jumlah variabel dari
instrumen ekuitas yang dimiliki oleh entitas atau jumlah variabel dari aset yang nilai wajarnya diterima (atau
diserahkan) setara dengan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan merupakan item moneter.
Sebaliknya, fitur utama pos nonmoneter adalah tidak adanya hak untuk menerima (atau kewajiban untuk
menyerahkan) suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Sebagai contoh mencakup: uang
muka untuk barang dan jasa; goodwill; aset takberwujud; persediaan; aset tetap; aset hak-guna; dan provisi
yang diselesaikan dengan penyerahan aset nonmoneter.

Ringkasan pendekatan yang disyaratkan Pernyataan ini
17

Dalam menyusun laporan keuangan, setiap entitas - baik entitas yang berdiri sendiri, entitas dengan kegiatan
usaha luar negeri (seperti entitas induk), ataupun kegiatan usaha luar negeri (seperti entitas anak atau cabang)
- menentukan mata uang fungsionalnya sesuai dengan paragraf 9–14. Entitas menjabarkan item valuta asing
ke dalam mata uang fungsionalnya dan melaporkan pengaruh dari penjabaran tersebut sesuai dengan
paragraf 20–37 dan 50.

18

Beberapa entitas pelapor terdiri dari sejumlah entitas individual (contohnya kelompok usaha terdiri dari satu
entitas induk dan satu atau lebih entitas anak). Berbagai jenis entitas, terlepas dari entitas tersebut adalah
anggota dari suatu kelompok usaha ataupun bukan, mungkin memiliki investasi dalam entitas asosiasi atau
pengaturan bersama. Entitas mungkin dapat juga memiliki cabang. Hasil dan posisi keuangan dari setiap
entitas individual yang tercakup dalam entitas pelapor perlu untuk dijabarkan ke dalam mata uang yang
digunakan entitas pelapor dalam menyajikan laporan keuangannya. Pernyataan ini mengizinkan mata uang
(atau beberapa mata uang) apapun sebagai mata uang penyajian entitas pelapor. Hasil dan posisi keuangan
dari setiap entitas individual, yang mata uang fungsionalnya berbeda dari mata uang penyajian entitas pelapor,
dijabarkan sesuai dengan paragraf 38–50.

19

Pernyataan ini juga memperkenankan entitas berdiri sendiri yang menyusun laporan keuangannya, atau entitas
yang menyusun laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK i227 Laporan Keuangan Tersendiri untuk
menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang (atau beberapa mata uang). Jika mata uang penyajian
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entitas berbeda dari mata uang fungsional, maka hasil dan posisi keuangannya juga dijabarkan ke dalam mata
uang penyajian sesuai dengan paragraf 38–50.

Pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional
Pengakuan awal
20

Transaksi valuta asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta
asing, termasuk transaksi yang timbul ketika entitas:
(a)

membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam valuta asing;

(b)

meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan
didenominasikan dalam valuta asing; atau

(c)

memperoleh atau melepas aset, atau menimbulkan atau menyelesaikan liabilitas, yang
didenominasikan dalam valuta asing.

21

Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing
dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta
asing pada tanggal transaksi.

22

Tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan
SAK-I. Untuk alasan praktis, kurs yang mendekati kurs aktual pada tanggal transaksi sering digunakan,
sebagai contoh, kurs rata-rata untuk seminggu atau sebulan dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam
masing-masing valuta asing yang terjadi selama periode tersebut. Akan tetapi, jika kurs berfluktuasi secara
signifikan, maka penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode adalah tidak tepat.

Pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya
23

Pada akhir setiap periode pelaporan:
(a)

item moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;

(b)

item nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan
menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan

(c)

item nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan
kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

24

Jumlah tercatat dari suatu item ditentukan sejalan dengan Pernyataan lain yang relevan. Sebagai contoh, aset
tetap dapat diukur dengan nilai wajar atau biaya historis sesuai dengan PSAK i216 Aset Tetap. Jumlah tercatat
tersebut ditentukan baik berdasarkan biaya historis ataupun nilai wajar, jika jumlahnya ditentukan dalam
valuta asing, maka jumlah tercatat tersebut dijabarkan ke dalam mata uang fungsional sesuai Pernyataan
ini.

25

Jumlah tercatat beberapa item ditentukan dengan membandingkan dua jumlah atau lebih dari item tersebut.
Sebagai contoh, jumlah tercatat persediaan adalah yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi
neto sesuai dengan PSAK i202 Persediaan. Serupa dengan hal tersebut, sesuai dengan PSAK i236 Penurunan
Nilai Aset, jumlah tercatat aset yang terdapat indikasi penurunan nilai adalah yang lebih rendah antara jumlah
tercatatnya sebelum mempertimbangkan kemungkinan rugi penurunan nilai dan jumlah terpulihkannya. Jika
aset adalah aset nonmoneter dan diukur dalam valuta asing, maka jumlah tercatatnya ditentukan dengan
membandingkan:
(a)

biaya perolehan atau jumlah tercatat (mana yang sesuai), dijabarkan dengan kurs pada tanggal
ketika jumlah itu ditentukan (yaitu kurs pada tanggal transaksi untuk item yang diukur dalam biaya
historis); dan

(b)

nilai realisasi neto atau jumlah terpulihkan (mana yang sesuai), dijabarkan dengan kurs pada tanggal
ketika nilai itu ditentukan (contohnya kurs penutup pada akhir periode pelaporan).

Pengaruh perbandingan ini mungkin merupakan rugi penurunan nilai yang diakui dalam mata uang
fungsional tetapi tidak akan diakui dalam valuta asing, atau sebaliknya.
26

Ketika tersedia beberapa kurs, kurs yang digunakan adalah kurs yang mana arus kas masa depan
digambarkan oleh transaksi atau saldo dapat diselesaikan jika arus kas tersebut telah terjadi pada tanggal
pengukuran. Jika pertukaran antar dua mata uang untuk sementara tidak ada, maka kurs yang digunakan
adalah kurs pertama berikutnya pada saat pertukaran dapat dilakukan.
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Pengakuan selisih kurs
27

Seperti dinyatakan di paragraf 3(a) dan 5, PSAK i109 diterapkan untuk akuntansi lindung nilai atas item valuta
asing. Penerapan akuntansi lindung nilai mensyaratkan entitas untuk menghitung beberapa selisih kurs secara
berbeda dari perlakuan selisih kurs yang disyaratkan Pernyataan ini. Sebagai contoh, PSAK i109
mensyaratkan bahwa selisih kurs pada item moneter yang memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung
nilai dalam lindung nilai arus kas diakui pada awalnya dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang
lindung nilai tersebut efektif.

28

Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian item moneter atau pada proses penjabaran item moneter
pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat item moneter tersebut dijabarkan, pada pengakuan awal
selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba rugi pada periode
saat terjadinya, kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 32.

29

Jika item moneter timbul dari transaksi valuta asing dan terdapat perubahan dalam kurs antara tanggal
transaksi dan tanggal penyelesaian, maka mengakibatkan timbulnya selisih kurs. Jika transaksi diselesaikan
dalam periode akuntansi yang sama dengan terjadinya transaksi, maka seluruh selisih kurs diakui dalam
periode tersebut. Akan tetapi, ketika transaksi diselesaikan pada periode akuntansi berikutnya, maka selisih
kurs yang diakui dalam setiap periode sampai pada tanggal penyelesaian ditentukan dengan perubahan kurs
selama masing-masing periode.

30

Jika keuntungan atau kerugian item nonmoneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka
setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam penghasilan
komprehensif lain. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian item nonmoneter diakui dalam laba
rugi, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba rugi.

31

PSAK lain mensyaratkan sebagian keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain.
Sebagai contoh, PSAK i216 mensyaratkan sebagian keuntungan atau kerugian yang timbul dari revaluasi aset
tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika aset diukur dalam valuta asing, paragraf 23(c)
Pernyataan ini mensyaratkan jumlah revaluasian dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai tersebut
ditentukan, menghasilkan selisih kurs yang juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

32

Selisih kurs yang timbul pada item moneter yang membentuk bagian dari investasi neto entitas pelapor
dalam kegiatan usaha luar negeri (lihat paragraf 15) diakui dalam laba rugi pada laporan keuangan
tersendiri entitas pelapor atau laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri, yang sesuai.
Dalam laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor (contohnya
laporan keuangan konsolidasian ketika kegiatan usaha luar negeri adalah entitas anak), selisih kurs
diakui awalnya dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada
saat pelepasan investasi neto sesuai dengan paragraf 48.

33

Jika item moneter membentuk bagian investasi neto entitas pelapor dalam kegiatan usaha luar negeri dan
didenominasikan dalam mata uang fungsional entitas pelapor, maka selisih kurs muncul dalam laporan
keuangan individual kegiatan usaha luar negeri sesuai dengan paragraf 28. Jika item moneter tersebut
didenominasikan dalam mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs muncul dalam
laporan keuangan tersendiri entitas pelapor sesuai paragraf 28. Jika item moneter tersebut didenominasikan
dalam mata uang selain mata uang fungsional baik entitas pelapor atau kegiatan usaha luar negeri, maka
selisih kurs muncul dalam laporan keuangan tersendiri entitas pelapor dan dalam laporan keuangan individual
kegiatan usaha luar negeri sesuai dengan paragraf 28. Selisih kurs tersebut diakui dalam penghasilan
komprehensif lain dalam laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor
(yaitu laporan keuangan yang mana kegiatan usaha luar negeri dikonsolidasi atau dicatat menggunakan
metode ekuitas).

34

Jika entitas melaksanakan pembukuan dan pencatatannya dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya,
maka pada waktu entitas menyusun laporan keuangan seluruh jumlah dijabarkan dalam mata uang
fungsional sesuai dengan paragraf 20-26. Hal ini menghasilkan jumlah yang sama dalam mata uang
fungsionalnya seperti yang seharusnya sudah terjadi seandainya item tersebut telah dicatat awalnya dalam
mata uang fungsional. Sebagai contoh, item moneter dijabarkan dalam mata uang fungsional menggunakan
kurs penutup dan item nonmoneter yang diukur berdasarkan biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada
tanggal transaksi saat diakuinya item tersebut.

Perubahan dalam mata uang fungsional
35

Ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas menerapkan prosedur penjabaran
untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu.

36

Seperti yang dinyatakan di paragraf 13, mata uang fungsional dari entitas mencerminkan transaksi, peristiwa,
dan kondisi pendasar yang relevan terhadap entitas. Sejalan dengan hal tersebut, sekali ditentukan, mata
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uang fungsional dapat berubah hanya jika terdapat perubahan pada transaksi, peristiwa, dan kondisi pendasar
tersebut. Sebagai contoh, perubahan dalam mata uang yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa
dapat mengakibatkan perubahan dalam mata uang fungsional.
37

Dampak perubahan mata uang fungsional dicatat secara prospektif. Dengan kata lain, entitas menjabarkan
seluruh item ke dalam mata uang fungsional yang baru menggunakan kurs pada tanggal perubahan itu.
Hasil jumlah yang dijabarkan untuk item nonmoneter diperlakukan sebagai biaya historisnya. Selisih kurs
yang timbul dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri yang diakui sebelumnya dalam penghasilan
komprehensif lain sesuai dengan paragraf 32 dan 39(c) tidak direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sampai
pelepasan kegiatan usaha tersebut.

Penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional
Penjabaran dalam mata uang penyajian
38

Entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang (atau beberapa mata uang). Jika mata uang
penyajian berbeda dengan mata uang fungsional entitas, maka entitas menjabarkan hasil dan posisi
keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Sebagai contoh, jika suatu kelompok usaha berisi entitas
individual dengan mata uang fungsional yang berbeda, maka hasil dan posisi keuangan setiap entitas
dinyatakan dalam suatu mata uang bersama sehingga laporan keuangan konsolidasian dapat disajikan.

39

Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu
ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda, dengan menggunakan
prosedur sebagai berikut:
(a)

aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (yaitu termasuk
komparatif ) dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan
tersebut;

(b)

penghasilan dan beban untuk setiap laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal
transaksi; dan

(c)

seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

40

Untuk alasan praktis, kurs yang mendekati kurs pada tanggal transaksi, sebagai contoh kurs rata-rata untuk
periode itu, sering digunakan untuk menjabarkan item penghasilan dan beban. Akan tetapi, jika kurs
berfluktuasi secara signifikan, maka tidak tepat menggunakan kurs rata-rata untuk suatu periode.

41

Selisih kurs yang mengacu paragraf 39(c) dihasilkan dari:
(a)

penjabaran penghasilan dan beban dengan kurs pada tanggal transaksi serta aset dan liabilitas
dengan kurs penutup.

(b)

penjabaran saldo awal aset neto dengan kurs penutup yang berbeda dari kurs penutup
sebelumnya.

Selisih kurs ini tidak diakui dalam laba rugi karena perubahan kurs memiliki sedikit atau tidak memiliki
pengaruh langsung terhadap arus kas sekarang dan masa depan dari kegiatan usaha luar negeri. Jumlah
kumulatif dari selisih kurs disajikan dalam komponen ekuitas terpisah sampai pelepasan kegiatan usaha
luar negeri. Jika selisih kurs terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang dikonsolidasikan tetapi tidak
sepenuhnya dimiliki, maka akumulasi selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan dapat diatribusikan
pada kepentingan nonpengendali dialokasikan pada, dan diakui sebagai bagian dari, kepentingan
nonpengendali dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
42

Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang dari suatu
ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda dengan menggunakan
prosedur sebagai berikut:
(a)

seluruh jumlah (yaitu aset, liabilitas, item ekuitas, penghasilan, dan beban, termasuk
komparatifnya) dijabarkan dengan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan
terkini, kecuali bahwa

(b)

ketika jumlah tersebut dijabarkan ke dalam mata uang ekonomi nonhiperinflasi, maka
jumlah komparatif adalah jumlah yang disajikan sebagai jumlah tahun berjalan dalam
laporan keuangan tahun sebelumnya yang relevan (yaitu tidak disesuaikan dengan
perubahan tingkat harga berikutnya atau perubahan kurs berikutnya).
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43

Ketika mata uang fungsional entitas adalah mata uang ekonomi hiperinflasi, maka entitas
menyajikan kembali laporan keuangannya sesuai dengan PSAK i229 sebelum menerapkan metode
penjabaran yang dijelaskan di paragraf 42, kecuali untuk jumlah komparatif yang dijabarkan ke dalam
mata uang ekonomi nonhiperinflasi (lihat paragraf 42(b)). Ketika ekonomi hiperinflasi berakhir dan
entitas tidak lagi menyajikan kembali laporan keuangannya sesuai dengan PSAK i229, maka entitas
menggunakan jumlah yang disajikan kembali ke tingkat harga pada tanggal entitas berhenti
menyajikan kembali laporan keuangannya, sebagai biaya historis untuk penjabaran ke dalam mata
uang penyajian.

Penjabaran kegiatan usaha luar negeri
44

Paragraf 45-47, sebagai tambahan paragraf 38-43, diterapkan ketika hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha
luar negeri dijabarkan ke dalam mata uang penyajian sehingga kegiatan usaha luar negeri dapat digabungkan
ke dalam laporan keuangan entitas pelapor dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas.

45

Penggabungan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dengan entitas pelapor mengikuti prosedur
konsolidasi normal, seperti eliminasi saldo dan transaksi intra kelompok usaha dari entitas anak (lihat
PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian). Akan tetapi, aset (atau liabilitas) moneter intrakelompok
usaha, baik jangka pendek atau jangka panjang, tidak dapat dieliminasi dengan liabilitas (atau aset)
intrakelompok usaha terkait tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan
konsolidasian. Hal ini karena item moneter menggambarkan komitmen untuk mengonversi suatu mata uang
ke dalam mata uang lain dan entitas pelapor terekspos keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi mata uang.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam laporan keuangan konsolidasian entitas pelapor, selisih kurs diakui dalam
laba rugi atau, jika selisih kurs tersebut timbul dari keadaan yang dideskripsikan di paragraf 32, maka
selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas
terpisah sampai pelepasan kegiatan usaha luar negeri.

46

Jika laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri memiliki tanggal yang berbeda dari entitas pelapor, maka
kegiatan usaha luar negeri seringkali menyusun laporan keuangan tambahan dengan tanggal yang sama
dengan laporan keuangan entitas pelapor. Ketika hal ini tidak dilakukan, PSAK i110 memperkenankan
untuk menggunakan tanggal yang berbeda yang mana perbedaan tersebut tidak lebih dari tiga bulan dan
penyesuaian dilakukan atas dampak setiap transaksi atau peristiwa lain signifikan yang terjadi antara tanggal
yang berbeda tersebut. Dalam kasus demikian, aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri dijabarkan pada
kurs akhir periode pelaporan kegiatan usaha luar negeri tersebut. Penyesuaian dilakukan atas perubahan yang
signifikan pada kurs sampai akhir periode pelaporan entitas pelapor sesuai dengan PSAK i110. Pendekatan
yang sama digunakan dalam penerapan metode ekuitas untuk entitas asosiasi dan ventura bersama sesuai
dengan PSAK i228 (yang diamendemen pada tahun 2011).

47

Setiap goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar
jumlah tercatat aset dan liabilitas yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan
sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dengan demikian, aset dan liabilitas
tersebut dinyatakan dalam mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan
menggunakan kurs penutup sesuai dengan paragraf 39 dan 42.

Pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri
48

Dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan
kegiatan usaha luar negeri tersebut, yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan
diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah, direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai
penyesuaian reklasifikasi) ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri
diakui (lihat PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007)).

48A

Sebagai tambahan pelepasan seluruh kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri, pelepasan sebagian
berikut ini dicatat sebagai pelepasan:

10

(a)

ketika pelepasan sebagian melibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak yang mencakup
kegiatan usaha luar negeri, terlepas dari apakah entitas masih memiliki kepentingan nonpengendali
pada entitas anak setelah pelepasan sebagian; dan

(b)

ketika kepentingan yang masih dimiliki setelah pelepasan sebagian atas kepentingan dalam
pengaturan bersama, atau pelepasan sebagian atas kepentingan dalam entitas asosiasi yang
mencakup kegiatan operasi luar negeri, merupakan aset keuangan yang mencakup kegiatan operasi
luar negeri.
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48B

Pada pelepasan entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang
terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut yang telah diatribusikan pada kepentingan nonpengendali
dihentikan pengakuannya, tetapi tidak direklasifikasi ke laba rugi.

48C

Dalam pelepasan sebagian dari entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas
mereatribusi bagian proporsional dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain ke kepentingan nonpengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dalam
setiap pelepasan sebagian yang lain atas kegiatan usaha luar negeri, entitas mereklasifikasi hanya
bagian proporsional dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif
lain ke laba rugi.

48D

Pelepasan sebagian kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri adalah setiap pengurangan
kepentingan kepemilikan entitas dalam kegiatan usaha luar negeri, kecuali pengurangan di paragraf 48A
yang dicatat sebagai pelepasan.

49

Entitas dapat melepas seluruh atau sebagian kepentingannya pada kegiatan usaha luar negeri melalui
penjualan, likuidasi, pembayaran kembali modal saham, atau meninggalkan seluruh atau sebagian dari entitas
tersebut. Penurunan jumlah tercatat kegiatan usaha luar negeri, baik disebabkan kerugian usahanya sendiri atau
karena penurunan nilai yang diakui oleh investor, bukan merupakan pelepasan sebagian. Sejalan dengan hal
tersebut, tidak ada bagian dari keuntungan atau kerugian valuta asing yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi pada saat terjadinya penurunan.

Pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs
50

Keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing dan selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dan
posisi keuangan entitas (termasuk kegiatan usaha luar negeri) ke dalam mata uang yang berbeda mungkin
memiliki pengaruh pajak. PSAK i212 Pajak Penghasilan diterapkan atas pengaruh pajak tersebut.

Pengungkapan
51

Dalam paragraf 53 dan 55–57, dalam kasus suatu kelompok usaha, acuan ‘mata uang fungsional’
berlaku pada mata uang fungsional dari entitas induk.

52

Entitas mengungkapkan:
(a)

jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada
instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan
PSAK i109; dan

(b)

selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan
dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal
dan akhir periode.

53

Jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama
dengan pengungkapan tentang mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang
penyajian yang berbeda.

54

Jika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar
negeri yang signifikan, maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional tersebut
diungkapkan.

55

Jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya,
maka entitas mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh pada SAK-I hanya jika entitas
mematuhi seluruh persyaratan SAK-I termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan di
paragraf 39 dan 42.

56

Entitas kadang menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang bukan
mata uang fungsionalnya tanpa memenuhi persyaratan di paragraf 55. Sebagai contoh, entitas mungkin
mengonversi ke dalam mata uang lain hanya item tertentu dari laporan keuangannya. Atau, entitas yang mata
uang fungsionalnya bukan mata uang dari ekonomi hiperinflasi mungkin mengonversi laporan keuangannya
ke dalam mata uang lain dengan menjabarkan seluruh item dengan kurs penutup terkini. Konversi tersebut
tidak sesuai dengan SAK-I dan disyaratkan untuk melakukan pengungkapan yang dijelaskan dalam
paragraf 57.

57

Jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang
berbeda dari, baik mata uang fungsionalnya maupun mata uang penyajiannya, dan persyaratan dari
paragraf 55 tidak dipenuhi, maka entitas:
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(a)

mengidentifikasi secara jelas informasi tersebut sebagai informasi tambahan untuk
membedakannya dengan informasi yang patuh pada SAK-I;

(b)

mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tambahan tersebut; dan

(c)

mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk
menentukan informasi tambahan tersebut.

Tanggal efektif dan ketentuan transisi
58

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun
buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005, maka fakta tersebut diungkapkan.

58A

Investasi Neto pada Kegiatan Usaha Luar Negeri (Amendemen PSAK i221), terbit pada bulan
Desember 2005, menambahkan paragraf 15A dan mengamendemen paragraf 33. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2006.
Penerapan lebih dini dianjurkan.

59

Entitas menerapkan paragraf 47 secara prospektif untuk seluruh akuisisi yang terjadi setelah awal periode
pelaporan keuangan ketika Pernyataan ini pertama kali diterapkan. Penerapan secara retrospektif paragraf 47
untuk akuisisi terdahulu diperkenankan. Untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri yang diperlakukan secara
prospektif tetapi terjadi sebelum tanggal Pernyataan ini pertama kali diterapkan, entitas tidak menyajikan
kembali tahun-tahun sebelumnya dan sejalan dengan hal tersebut entitas dapat, jika tepat, memperlakukan
goodwill dan penyesuaian atas nilai wajar yang timbul pada akuisisi sebagai aset dan liabilitas entitas dan
bukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri. Sehingga, goodwill dan penyesuaian nilai
wajar tersebut sudah dinyatakan dalam mata uang fungsional entitas atau merupakan item nonmoneter dalam
valuta asing, yang dilaporkan menggunakan kurs pada tanggal akuisisi.

60

Seluruh perubahan lain yang dihasilkan dari penerapan Pernyataan ini dicatat sesuai dengan persyaratan
dalam PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

60A

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam SAK-I.
Selain itu PSAK tersebut juga mengamendemen paragraf 27, 30–33, 37, 39, 41, 45, 48 dan 52. Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang lebih dini, maka
amendemen tersebut diterapkan pada periode yang lebih dini tersebut.

60B

PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2008) menambahkan paragraf 48A-48D dan mengamendemen
paragraf 49. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i227 (amendemen 2008) untuk
periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan pada periode yang lebih dini tersebut.

60C

[Dihapus]

60D

Paragraf 60B diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2010. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2010. Penerapan
lebih dini diperkenankan.

60E

[Dihapus]

60F

PSAK i110 dan PSAK i111 Pengaturan Bersama, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen
paragraf 3(b), 8, 11, 18, 19, 33, 44–46 dan 48A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan
PSAK i110 dan PSAK i111.

60G

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen definisi nilai wajar pada paragraf 8 dan
mengamendemen paragraf 23. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

60H

Penyajian Item Penghasilan Komprehensif Lain (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Juni 2011,
mengamendemen paragraf 39. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i201
yang diamendemen pada bulan Juni 2011.

60I

[Dihapus]

60J

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 3, 4, 5, 27 dan 52 serta menghapus
paragraf 60C, 60E dan 60I. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

60K

PSAK i116 Sewa, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 16. Entitas menerapkan
amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

12
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Penarikan standar akuntansi lainnya
61

Pernyataan ini menggantikan PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (revisi pada tahun 1993).

62

Pernyataan ini menggantikan Interpretasi berikut ini:
(a)

ISAK i211 Valuta Asing – Kapitalisasi Kerugian Akibat Devaluasi Mata Uang yang Parah;

(b)

ISAK i219 Mata Uang Pelaporan – Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan
PSAK i221 dan PSAK i229; dan

(c)

ISAK i230 Mata Uang Pelaporan – Penjabaran dari Mata Uang Pengukuran ke Mata Uang
Penyajian.
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PSAK i223
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i223 Biaya Pinjaman (PSAK i223) terdiri dari paragraf 1-30. Seluruh paragraf
memiliki kekuatan mengatur yang sama, namun mempertahankan format IASC atas Pernyataan ini ketika diadopsi oleh
IASB. PSAK i223 harus dibaca dalam konteks prinsip dasar dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih
dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i223
Biaya Pinjaman
Prinsip dasar
1

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau
produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya
pinjaman lainnya diakui sebagai beban.

Ruang lingkup
2

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman.

3

Pernyataan ini tidak mengatur biaya aktual atau biaya taksiran atas ekuitas (actual or imputed cost of equity),
termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas.

4

Entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan Pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan
secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari:
(a)

aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar, sebagai contoh aset biologis dalam ruang lingkup
PSAK i241 Agrikultur; atau

(b)

persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang.

Definisi
5

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Biaya pinjaman adalah biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan
peminjaman dana.
Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan
sesuai dengan intensinya atau dijual.

6

7

Biaya pinjaman dapat mencakup:
(a)

beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan
dalam PSAK i109;

(b)

[dihapus]

(c)

[dihapus]

(d)

bunga dalam liabilitas sewa yang diakui sesuai dengan PSAK i116 Sewa; dan

(e)

selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam valuta asing sepanjang selisih kurs tersebut
diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Bergantung pada keadaan, aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian:
(a)

persediaan;

(b)

pabrik;

(c)

fasilitas pembangkit listrik;

(d)

aset takberwujud;

(e)

properti investasi;

(f)

tanaman produktif (bearer plants).

Aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan
merupakan aset kualifikasian. Aset yang siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual ketika
diperoleh bukan merupakan aset kualifikasian.

4
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Pengakuan
8

Entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan,
konstruksi, atau produksi aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Entitas
mengakui biaya pinjaman lainnya sebagai beban pada periode terjadinya.

9

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset
kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai
bagian biaya perolehan aset ketika terdapat kemungkinan biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat
ekonomik masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Ketika entitas menerapkan PSAK i229
Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi, entitas mengakui bagian dari biaya pinjaman yang
mengompensasi inflasi selama periode yang sama sebagai beban sesuai dengan PSAK i229 paragraf 21.

Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi
10

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset
kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak
dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian
tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan aset kualifikasian dapat diidentifikasi
dengan mudah.

11

Mungkin sulit untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara pinjaman tertentu dan aset kualifikasian dan
untuk menentukan pinjaman yang dapat dihindari. Kesulitan tersebut terjadi, sebagai contoh, ketika kegiatan
pembiayaan entitas dikoordinasikan secara terpusat. Kesulitan juga timbul ketika kelompok usaha
menggunakan berbagai bentuk instrumen utang untuk meminjam dana dengan suku bunga yang berbeda dan
meminjamkan dana tersebut kepada entitas lain dalam kelompok usaha tersebut dengan dasar yang beragam.
Kesulitan lain timbul dari penggunaan pinjaman dalam denominasi atau terkait dengan valuta asing, ketika
kelompok usaha beroperasi dalam perekonomian dengan inflasi tinggi, dan dari fluktuasi kurs. Akibatnya,
penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset
kualifikasian menjadi sulit dan diperlukan adanya pertimbangan.

12

Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas
menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang
terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman
tersebut.

13

Pengaturan pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibatkan entitas memperoleh dana pinjaman
dan menanggung biaya pinjaman terkait sebelum sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk
pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam keadaan demikian, dana tersebut seringkali diinvestasikan
sementara menunggu pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam menentukan jumlah biaya pinjaman yang
dapat dikapitalisasi selama suatu periode, setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut
dikurangkan dari biaya pinjaman yang terjadi.

14

Jika entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset
kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan
menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah
rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo seluruh pinjaman selama periode. Akan tetapi, entitas
mengeluarkan dari perhitungan ini biaya pinjaman dari pinjaman spesifik untuk tujuan memperoleh
aset kualifikasian sampai seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat
digunakan sesuai intensinya atau dijual telah selesai secara substansial. Jumlah biaya pinjaman
dikapitalisasi selama suatu periode tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode
tersebut.

15

Dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika
menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan lain, setiap entitas anak dapat menggunakan
rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjamannya sendiri.

Selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah
terpulihkan
16

Ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan akhir ekspektasian dari aset kualifikasian melebihi jumlah yang
dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus-bukukan
sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya
atau dihapus-bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan Pernyataan lain tersebut.
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Permulaan kapitalisasi
17

Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada
tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh
kondisi berikut:
(a)

terjadinya pengeluaran untuk aset;

(b)

terjadinya biaya pinjaman; dan

(c)

entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat
digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual.

18

Pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas,
pengalihan aset lain, atau menanggung liabilitas berbunga. Pengeluaran tersebut dikurangi setiap termin
penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut (lihat PSAK i220 Akuntansi Hibah
Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah). Jumlah tercatat rata-rata aset selama suatu periode,
termasuk biaya pinjaman yang sebelumnya dikapitalisasi, normalnya merupakan suatu perkiraan yang
rasional dari pengeluaran yang mana tarif kapitalisasi diterapkan pada periode tersebut.

19

Aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau
dijual mencakup lebih dari sekadar konstruksi fisik aset tersebut. Aktivitas tersebut meliputi juga pekerjaan
teknis dan administratif sebelum konstruksi fisik dimulai, seperti aktivitas untuk memperoleh izin konstruksi
sebelum konstruksi fisik dimulai. Akan tetapi, aktivitas tersebut tidak mencakup penguasaan suatu aset ketika
tidak terdapat produksi atau pengembangan yang mengubah kondisi aset tersebut. Sebagai contoh, biaya
pinjaman yang terjadi selama pengembangan tanah dikapitalisasi selama periode dilakukan aktivitas yang
terkait dengan pengembangan tanah. Akan tetapi, biaya pinjaman yang terjadi selama perolehan tanah untuk
tujuan pembangunan tanpa adanya aktivitas pengembangan yang terkait, tidak memenuhi kualifikasi untuk
dikapitalisasi.

Penghentian sementara kapitalisasi
20

Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang yang
mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan sementara.

21

Biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang yang mana entitas menghentikan sementara
aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya
atau dijual. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi
syarat untuk dikapitalisasi. Namun demikian, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi
biaya pinjaman selama periode ketika entitas melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang substansial.
Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara
merupakan bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan
sesuai dengan intensinya atau dijual. Sebagai contoh, kapitalisasi tetap berlanjut selama periode yang
diperpanjang ketika tingkat ketinggian air menyebabkan penundaan konstruksi suatu jembatan, jika tingkat
ketinggian air tersebut umum terjadi selama periode konstruksi di wilayah geografis tersebut.

Penghentian kapitalisasi
22

Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang
diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya
atau dijual telah selesai.

23

Secara umum suatu aset siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual ketika konstruksi fisik
selesai, walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut. Jika modifikasi minor masih
berlangsung, seperti dekorasi properti sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, yang masih tersisa, hal ini
mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial.

24

Jika entitas menyelesaikan konstruksi aset kualifikasian per bagian dan setiap bagian dapat digunakan
selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya
pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan sesuai
dengan intensinya atau dijual telah selesai secara substantial.

25

Kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara
individual, merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama
berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian
sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan beberapa proses yang
berjalan secara berurutan pada bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama, seperti pabrik baja.

6
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Pengungkapan
26

Entitas mengungkapkan:
(a)

jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode; dan

(b)

tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat
dikapitalisasi.

Ketentuan transisi
27

Jika penerapan Pernyataan ini merupakan perubahan kebijakan akuntansi, maka entitas menerapkan
Pernyataan ini untuk biaya pinjaman terkait aset kualifikasian dengan tanggal awal kapitalisasi pada
atau setelah tanggal efektif.

28

Akan tetapi, entitas dapat menetapkan tanggal sebelum tanggal efektif dan menerapkan Pernyataan
ini untuk biaya pinjaman terkait seluruh aset kualifikasian dengan tanggal awal kapitalisai pada atau
setelah tanggal yang ditetapkan tersebut.

28A

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2015-2017, terbit pada bulan Desember 2017, mengamendemen
paragraf 14. Entitas menerapkan amendemen tersebut pada biaya pinjaman yang timbul pada atau setelah
awal periode pelaporan tahunan ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

Tanggal efektif
29

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini sejak tanggal
sebelum tanggal 1 Januari 2009, maka fakta tersebut diungkapkan.

29A

Paragraf 6 diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2008. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

29B

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 6. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

29C

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 6. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

29D

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2015-2017, terbit pada bulan Desember 2017, mengamendemen paragraf
14 dan menambahkan paragraf 28A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

Penarikan PSAK i223 (revisi 1993)
30

Pernyataan ini menggantikan PSAK i223 Biaya Pinjaman yang direvisi pada tahun 1993.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i224 Pengungkapan Pihak Berelasi terdiri dari paragraf 1–29. Seluruh
paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama namun mempertahankan format IASC ketika Pernyataan ini diadopsi
oleh IASB. PSAK i224 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih
dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i224
Pengungkapan Pihak Berelasi
Tujuan
1

Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan
yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah
dipengaruhi oleh keberadaan pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak
tersebut.

Ruang lingkup
2

Pernyataan ini diterapkan dalam:

(a)

mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi;

(b)

mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas dengan pihak berelasi;

(c)

mengidentifikasi keadaan pengungkapan atas item yang disyaratkan di huruf (a) dan (b);
dan

(d)

menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai item tersebut.

3

Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk
komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk atau
investor dengan pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas, investee yang disajikan sesuai
dengan PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian atau PSAK i227 Laporan Keuangan Tersendiri.
Pernyataan ini juga diterapkan untuk laporan keuangan individual.

4

Transaksi dan saldo pihak berelasi dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha diungkapkan dalam laporan
keuangan entitas. Transaksi dan saldo pihak berelasi dalam kelompok usaha dieliminasi, kecuali untuk
transaksi dan saldo antara entitas investasi dengan entitas anak yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha tersebut.

Tujuan pengungkapan pihak berelasi
5

Hubungan dengan pihak berelasi merupakan suatu karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis. Sebagai
contoh, entitas sering melaksanakan bagian kegiatannya melalui entitas anak, ventura bersama, dan entitas
asosiasi. Dalam keadaan tersebut, entitas memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan keuangan dan
operasi investee melalui keberadaan pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan.

6

Suatu hubungan pihak berelasi dapat berdampak terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas. Pihak berelasi
dapat menyepakati transaksi di mana pihak yang tidak berelasi tidak akan melakukannya. Sebagai contoh,
entitas yang menjual barang kepada entitas induknya pada harga perolehan, mungkin tidak menjual dengan
persyaratan tersebut kepada pelanggan lain. Juga, transaksi antara pihak berelasi mungkin tidak dilakukan
dalam jumlah yang sama, seperti dengan pihak yang tidak berelasi.

7

Laba rugi dan posisi keuangan entitas dapat dipengaruhi oleh hubungan pihak berelasi bahkan jika transaksi
dengan pihak berelasi tidak terjadi sekalipun. Hanya dengan keberadaan hubungan itu saja, mungkin cukup
untuk memengaruhi transaksi entitas dengan pihak lain. Sebagai contoh, entitas anak dapat mengakhiri
hubungan dengan mitra dagangnya, pada saat terjadinya akuisisi oleh entitas induk terhadap sesama entitas
anak (fellow subsidiaries) yang terlibat dalam kegiatan yang sama seperti mitra dagang sebelumnya. Sebagai
alternatif, satu pihak dapat menahan diri untuk bertindak, karena pengaruh signifikan dari yang lain - sebagai
contoh, entitas anak dapat diminta oleh entitas induk untuk tidak terlibat dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan.

8

Karena alasan tersebut, pengetahuan mengenai transaksi, saldo, termasuk komitmen, dan hubungan entitas
dengan pihak berelasi dapat memengaruhi penilaian atas operasi entitas oleh pengguna laporan keuangan,
termasuk penilaian risiko dan kesempatan yang dihadapi entitas.

4
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Definisi
9

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyusun laporan
keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”).

(a)

(b)

Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang
tersebut:
(i)

memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

(ii)

memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

(iii)

merupakan anggota personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas
induk dari entitas pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
(i)

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama
(artinya setiap entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling
berelasi dengan entitas lainnya).

(ii)

Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau
entitas asosiasi atau ventura bersama dari anggota suatu kelompok usaha di
mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

(iii)

Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

(iv)

Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain
adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga tersebut.

(v)

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan
pekerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang berelasi dengan entitas
pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program
tersebut, maka pemberi kerja sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

(vi)

Entitas dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi
dalam huruf (a).

(vii)

Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas
entitas atau merupakan anggota personel manajemen kunci entitas (atau entitas
induk dari entitas).

(viii)

Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari
kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas
pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas
pelapor dengan pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.
Anggota keluarga dekat seseorang adalah anggota keluarga yang mungkin diperkirakan memengaruhi,
atau dipengaruhi oleh, orang tersebut dalam hubungan mereka dengan entitas dan termasuk:

(a)

anak dan suami/istri atau pasangan hidup orang tersebut;

(b)

anak dari suami/istri atau pasangan hidup orang tersebut; dan

(c)

tanggungan dari individu orang tersebut atau dari suami/istri atau individu pasangan hidup
orang tersebut.

Kompensasi mencakup seluruh imbalan pekerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i219 Imbalan
Pekerja) termasuk imbalan pekerja yang mana PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham diterapkan.
Imbalan pekerja adalah seluruh bentuk imbalan yang dibayarkan, terutang atau diberikan oleh
entitas, atau atas nama entitas, atas jasa yang diberikan kepada entitas. Hal ini juga mencakup imbalan
yang dibayarkan atas nama entitas induk terkait dengan entitas. Kompensasi meliputi:

(a)

imbalan pekerja jangka pendek, seperti upah, gaji, dan kontribusi jaminan sosial, cuti
tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar, bagi laba dan bonus (jika dibayarkan dalam
waktu dua belas bulan setelah akhir periode) dan imbalan nonmoneter (seperti pelayanan
kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan cuma-cuma atau disubsidi)
untuk pekerja yang ada saat ini;
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(b)

imbalan pascakerja seperti pensiun, imbalan purnakarya lain, asuransi jiwa pascakerja dan
fasilitas pelayanan kesehatan pascakerja;

(c)

imbalan pekerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti besar atau cuti sabbatical,
penghargaan masa kerja (jubilee) atau imbalan jasa jangka panjang lain, imbalan cacat
permanen, dan bagi laba, bonus, dan kompensasi yang ditangguhkan (jika terutang
seluruhnya lebih dari dua belas bulan pada akhir periode pelaporan);

(d)

pesangon; dan

(e)

pembayaran berbasis saham.

Personel manajemen kunci adalah orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung,
termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas.
Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah, dan badan yang serupa baik lokal,
nasional maupun internasional.
Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau
dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.
Istilah ‘pengendalian’, ‘entitas investasi’, ‘pengendalian bersama’, dan ‘pengaruh signifikan’ masingmasing didefinisikan dalam PSAK i110, PSAK i111 Pengaturan Bersama dan PSAK i228 Investasi pada
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan makna yang
ditentukan dalam PSAK tersebut.
10
11

Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan pihak berelasi, perhatian diarahkan pada substansi
dari hubungan dan tidak hanya dari bentuk legalnya.
Dalam konteks Pernyataan ini, pihak berikut bukan merupakan pihak berelasi:

(a)

dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota personel manajemen kunci lain
yang sama atau karena anggota personel manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh
signifikan atas entitas lain.

(b)

dua ventura bersama hanya karena mereka berbagi pengendalian bersama atas ventura bersama.

(c)
(i)

penyandang dana,

(ii)

serikat dagang,

(iii)

entitas pelayanan publik, dan

(iv)

departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama
atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor,

semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (walaupun pihak tersebut dapat
memengaruhi kebebasan bertindak entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).

(d)

12

pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor, atau agen umum dengan siapa entitas
mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan
ekonomik yang diakibatkan oleh keadaan.

Dalam definisi pihak berelasi, suatu entitas asosiasi mencakup entitas anak dari entitas asosiasi tersebut dan
suatu ventura bersama mencakup entitas anak dari ventura bersama tersebut. Oleh karena itu, sebagai contoh,
entitas anak dari entitas asosiasi dan investor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi tersebut
merupakan pihak berelasi satu dengan yang lainnya.

Pengungkapan
Seluruh entitas
13

6

Hubungan antara entitas induk dan entitas anaknya diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi
transaksi antara mereka. Entitas mengungkapkan nama entitas induknya dan, jika berbeda, pihak
pengendali akhir. Jika baik entitas induk maupun pihak pengendali akhir entitas tidak menyusun
laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk penggunaan oleh publik, maka nama entitas
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induk paling senior berikutnya yang menyediakan laporan keuangan konsolidasian tersebut juga
diungkapkan.
14

Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari hubungan pihak berelasi pada
suatu entitas, maka adalah tepat untuk mengungkapkan hubungan pihak berelasi ketika pengendalian ada,
terlepas apakah telah terjadi transaksi antara pihak berelasi.

15

Persyaratan untuk mengungkapkan hubungan pihak berelasi antara entitas induk dan entitas anaknya
merupakan tambahan atas persyaratan pengungkapan dalam PSAK i227 dan PSAK i112 Pengungkapan
Kepentingan dalam Entitas Lain.

16

Paragraf 13 mengacu pada entitas induk paling senior berikutnya yang merupakan entitas induk pertama
dalam kelompok usaha di atas entitas induk terdekat yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang
tersedia untuk penggunaan oleh publik.

17

Entitas mengungkapkan kompensasi personel manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing
kategori berikut:

(a)

imbalan pekerja jangka pendek;

(b)

imbalan pascakerja;

(c)

imbalan jangka panjang lainnya;

(d)

pesangon; dan

(e)

pembayaran berbasis saham.

17A

Jika entitas memperoleh jasa personel manajemen kunci dari entitas lain (“entitas manajemen”), maka
entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 17 atas imbalan yang
dibayarkan atau terutang oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen.

18

Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan
keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak berelasi serta informasi
mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan pengguna untuk memahami
potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan ini
merupakan tambahan atas persyaratan di paragraf 17. Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi:

(a)

jumlah transaksi;

(b)

jumlah saldo, termasuk komitmen, dan:

(i)

syarat dan kondisinya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan
yang akan diberikan dalam penyelesaian; dan

(ii)

rincian jaminan yang diberikan atau diterima;

(c)

penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan

(d)

beban yang diakui selama periode dalam hal piutang tak tertagih atau piutang ragu-ragu
dari pihak berelasi.

18A

Jumlah yang dibayarkan oleh entitas untuk penyediaan jasa personel manajemen kunci yang
disediakan oleh entitas manajemen yang terpisah diungkapkan.

19

Pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 18 dilakukan secara terpisah untuk masing-masing
kategori berikut:

20

(a)

entitas induk;

(b)

entitas dengan pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas;

(c)

entitas anak;

(d)

entitas asosiasi;

(e)

ventura bersama dimana entitas merupakan venturer bersama (joint venturer);

(f)

personel manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya; dan

(g)

pihak berelasi lainnya.

Klasifikasi jumlah yang terutang dari, dan tagihan kepada, pihak berelasi dalam kategori berbeda seperti yang
disyaratkan di paragraf 19 merupakan perluasan dari persyaratan pengungkapan dalam PSAK i201 Penyajian
Laporan Keuangan untuk informasi yang disajikan baik dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan
atas laporan keuangan. Kategori tersebut diperluas untuk menyediakan analisis yang lebih komprehensif atas
saldo dari pihak berelasi dan berlaku untuk transaksi dengan pihak berelasi.
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21

Berikut ini adalah contoh transaksi yang diungkapkan jika dilakukan dengan pihak berelasi:

(a)

pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi);

(b)

pembelian atau penjualan properti dan aset lain;

(c)

penyediaan atau penerimaan jasa;

(d)

sewa;

(e)

pengalihan penelitian dan pengembangan;

(f)

pengalihan berdasarkan perjanjian lisensi;

(g)

pengalihan berdasarkan pengaturan pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam
bentuk tunai atau natura);

(h)

provisi atas jaminan atau agunan; dan

(i)

komitmen untuk melakukan sesuatu jika peristiwa tertentu terjadi atau tidak terjadi di masa depan,
termasuk kontrak eksekutori1 (diakui atau tidak diakui); dan

(j)

penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau oleh entitas atas nama pihak berelasi.

22

Partisipasi oleh entitas induk atau entitas anak dalam program imbalan pasti yang membagi risiko antar entitas
dalam kelompok usaha adalah suatu transaksi antara pihak berelasi (lihat PSAK i219 paragraf 42 (yang
diamendemen pada tahun 2011)).

23

Pengungkapan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku
dalam transaksi yang wajar dilakukan hanya jika hal tersebut dapat dibuktikan.

24

Item yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan secara agregat kecuali ketika pengungkapan
terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi pihak berelasi terhadap laporan keuangan
entitas.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah
25

26

27

1

8

Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan di paragraf 18 atas transaksi dan saldo
dengan pihak berelasi, termasuk komitmen, dengan:

(a)

pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh
signifikan, atas entitas pelapor; dan

(b)

entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena entitas pelapor dan entitas lain tersebut
dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh
pemerintah yang sama.

Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian di paragraf 25, maka entitas mengungkapkan mengenai
transaksi dan saldo terkait yang dirujuk paragraf 25, yaitu:

(a)

nama pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor (yaitu, pengendalian,
pengendalian bersama atau pengaruh signifikan);

(b)

informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan
keuangan entitas memahami dampak transaksi dengan pihak berelasi terhadap laporan
keuangan:
(i)

sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan

(ii)

untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individual,
signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atas luasnya transaksi
tersebut. Jenis transaksi tersebut termasuk yang dijelaskan di paragraf 21

Dalam menggunakan pertimbangan untuk menentukan seberapa rinci pengungkapan yang disyaratkan sesuai
dengan paragraf 26(b), entitas pelapor mempertimbangkan kedekatan hubungan pihak berelasi dan faktor lain
yang relevan dalam menentukan tingkat signifikansi suatu transaksi, seperti apakah transaksi:

(a)

signifikan dalam ukuran;

(b)

dilakukan di luar ketentuan pasar;

PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi mendefinisikan kontrak eksekutori sebagai kontrak dimana
kedua belah pihak yang berelasi belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka
dengan proporsi yang sama
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(c)

di luar operasi bisnis sehari-hari yang normal, seperti pembelian dan penjualan suatu bisnis;

(d)

diungkapkan kepada regulator atau otoritas pengawas;

(e)

dilaporkan kepada manajemen senior;

(f)

bergantung pada persetujuan pemegang saham.

Tanggal efektif dan transisi
28

Entitas menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini diperkenankan, baik untuk keseluruhan Pernyataan atau
untuk sebagian pengecualian dalam paragraf 25-27 untuk entitas yang berelasi dengan pemerintah. Jika
entitas menerapkan Pernyataan ini baik untuk keseluruhan Pernyataan atau untuk sebagian pengecualian
tersebut untuk periode sebelum tanggal 1 Januari 2011, maka fakta tersebut diungkapkan.

28A

PSAK i110, PSAK i111 Pengaturan Bersama, dan PSAK i112, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen
paragraf 3, 9, 11(b), 15, 19(b) dan (e) serta 25. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan
PSAK i110, PSAK i111, dan PSAK i112.

28B

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112, dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf 4 dan 9. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan lebih dini Entitas Investasi diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini maka entitas juga menerapkan seluruh amendemen yang
terdapat dalam Entitas Investasi pada saat yang bersamaan.

28C

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010-2012, terbit pada bulan Desember 2013, P mengamendemen
paragraf 9 dan menambahkan paragraf 17A dan 18A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2014. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

Penarikan PSAK i224 (2003)
29

Pernyataan ini menggantikan PSAK i224 Pengungkapan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Berelasi (yang direvisi pada tahun 2003).
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i226 Akuntansi dan Pelaporan Program Imbalan Purnakarya terdiri
dari paragraf 1–37. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama, namun mempertahankan format IASC atas
Pernyataan ini ketika diadopsi oleh IASB. PSAK i226 harus dibaca dalam konteks Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk
memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i226
Akuntasi dan Pelaporan Program Imbalan Purnakarya
Ruang lingkup
1

Pernyataan ini diterapkan dalam laporan keuangan program imbalan purnakarya pada saat
penyusunan laporan keuangan tersebut.

2

Program imbalan purnakarya kadang dikenal dengan berbagai istilah, seperti "program pensiun", "tunjangan
hari tua", atau "program imbalan purnakarya". Pernyataan ini menganggap program imbalan purnakarya
sebagai suatu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja peserta dalam program tersebut. Standar lain
diterapkan untuk laporan keuangan program imbalan purnakarya sepanjang tidak digantikan oleh Pernyataan
ini.

3

Pernyataan ini mengatur akuntansi dan pelaporan program imbalan purnakarya untuk seluruh peserta sebagai
suatu kelompok. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan untuk peserta individual tentang hak imbalan
purnakaryanya.

4

PSAK i219 Imbalan Pekerja mengatur tentang penentuan biaya imbalan purnakarya dalam laporan keuangan
pemberi kerja yang memiliki program imbalan purnakarya. Dengan demikian, Pernyataan ini melengkapi
PSAK i219.

5

Program imbalan purnakarya dapat berupa program iuran pasti atau program imbalan pasti. Banyak program
mensyaratkan pembentukan dana terpisah, yang mungkin atau mungkin tidak memiliki identitas legal terpisah
dan mungkin atau mungkin tidak memiliki wali amanat (trustee), atas iuran yang dibentuk dan untuk imbalan
purnakarya yang dibayarkan. Pernyataan ini berlaku terlepas dari apakah dana tersebut dibentuk dan terlepas
dari apakah terdapat wali amanat.

6

Program imbalan purnakarya dengan aset yang diinvestasikan pada perusahaan asuransi tunduk pada
perlakuan akuntansi dan persyaratan pendanaan yang sama sebagaimana pengaturan investasi secara privat.
Sejalan dengan hal tersebut, program ini termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini, kecuali kontrak dengan
perusahaan asuransi tersebut adalah atas nama peserta atau kelompok peserta tertentu, dan kewajiban imbalan
purnakarya tersebut semata-mata tanggung jawab perusahaan asuransi.

7

Pernyataan ini tidak mengatur imbalan kerja dalam bentuk lain, seperti kewajiban pemberian pesangon,
pengaturan kompensasi ditangguhkan, tunjangan cuti jangka panjang, program pensiun dini atau pemutusan
kontrak kerja khusus, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, atau program bonus. Jaminan sosial pemerintah
juga di luar ruang lingkup Pernyataan ini.

Definisi
8

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Program imbalan purnakarya adalah pengaturan yang mana entitas menyediakan imbalan
untuk pekerja pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk penghasilan tahunan atau
dibayar sekaligus (lump sum)) ketika imbalan tersebut, atau iuran kepada program imbalan
purnakarya, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum masa purnakarya berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam dokumen atau praktik entitas tersebut.
Program iuran pasti adalah program imbalan purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai
imbalan purnakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi.
Program imbalan pasti adalah program imbalan purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan
sebagai imbalan purnakarya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya
didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau tahun jasa.
Pendanaan adalah pengalihan aset kepada entitas (dana) yang terpisah dari entitas pemberi kerja untuk
memenuhi kewajiban masa depan untuk pembayaran imbalan purnakarya.
Istilah-istilah berikut juga digunakan untuk tujuan Pernyataan ini:
Peserta adalah anggota dari program imbalan purnakarya dan siapa saja yang berhak menjadi
penerima imbalan berdasarkan program tersebut.
Aset neto tersedia untuk imbalan adalah aset dari program dikurangi liabilitas selain nilai kini aktuarial
dari imbalan purnakarya terjanji.

4
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Nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji adalah nilai kini dari pembayaran yang
diperkirakan oleh program imbalan purnakarya kepada karyawan yang masih bekerja dan sudah tidak
bekerja, yang dapat diatribusikan pada jasa yang telah diberikan.
Imbalan telah menjadi hak (vested benefits) adalah imbalan, hak atas imbalan, dalam ketentuan dari
program imbalan purnakarya, yang tidak bergantung pada kelangsungan ikatan kerja.
9

Beberapa program imbalan purnakarya mempunyai sponsor selain pemberi kerja; sehingga Pernyataan ini juga
diterapkan pada laporan keuangan dari program imbalan purnakarya tersebut.

10

Kebanyakan program imbalan purnakarya berdasarkan pada perjanjian formal. Beberapa program adalah
informal namun telah mencapai suatu tingkat kewajiban sebagai akibat praktik kebiasaan pemberi kerja.
Sementara beberapa program mengizinkan pemberi kerja untuk membatasi kewajibannya berdasarkan
program, biasanya sulit bagi pemberi kerja untuk membatalkan program jika pekerja akan dipertahankan.
Dasar akuntansi dan pelaporan yang sama diterapkan pada program informal seperti pada progam formal.

11

Banyak program imbalan purnakarya menyediakan pembentukan dana terpisah atas iuran yang dibentuk dan
untuk imbalan yang dibayarkan. Dana tersebut dapat dikelola oleh pihak yang bertindak secara independen
dalam pengelolaan aset dana. Pihak ini disebut sebagai wali amanat di beberapa negara. Istilah wali amanat
digunakan dalam Pernyataan ini untuk mendeskripsikan pihak tersebut terlepas dari apakah perwalian telah
dibentuk.

12

Program imbalan purnakarya biasanya dideskripsikan baik sebagai program iuran pasti atau program imbalan
pasti, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Adakalanya program imbalan purnakarya
mempunyai kedua karakteristik tersebut. Program hibrida tersebut dianggap sebagai program imbalan pasti
untuk tujuan Pernyataan ini.

Program iuran pasti
13

Laporan keuangan program iuran pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk imbalan dan
deskripsi mengenai kebijakan pendanaan.

14

Dalam program iuran pasti, jumlah imbalan masa depan peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan
pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi dari dana.
Kewajiban pemberi kerja biasanya diselesaikan melalui iurannya kepada dana. Bantuan aktuaris biasanya tidak
diperlukan walaupun kadang digunakan untuk mengestimasi imbalan masa depan yang akan dapat dicapai
berdasarkan iuran kini dan berbagai tingkat iuran masa depan serta pendapatan investasi.

15

Peserta berkepentingan pada aktivitas program karena secara langsung memengaruhi tingkat imbalan peserta
di masa depan. Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah diterima dan pengendalian yang tepat
telah dilakukan untuk melindungi hak penerima imbalan. Pemberi kerja berkepentingan pada kegiatan
operasional yang efisien dan wajar dari program.

16

Tujuan pelaporan oleh program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai program
dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut biasanya dicapai dengan menyusun laporan keuangan yang termasuk
hal berikut:
(a)

deskripsi atas aktivitas signifikan selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan
program, serta keanggotaan dan syarat dan kondisinya;

(b)

pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program pada akhir
periode; dan

(c)

deskripsi atas kebijakan investasi.

Program imbalan pasti
17

Laporan keuangan program imbalan pasti mencakup:
(a)

(b)

laporan yang menyajikan:
(i)

aset neto tersedia untuk imbalan;

(ii)

nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji, yang membedakan antara
imbalan telah menjadi hak (vested) dan imbalan belum menjadi hak (non-vested); dan

(iii)

hasil surplus atau defisit; atau

laporan aset neto tersedia untuk imbalan yang mencakup salah satu dari:
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(i)

catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji,
yang membedakan antara imbalan telah menjadi hak (vested) dan imbalan belum
menjadi hak (non-vested); atau

(ii)

acuan atas informasi aset neto tersedia untuk imbalan yang disertakan dalam laporan
aktuarial.

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal laporan keuangan, maka penilaian terakhir
digunakan sebagai dasar penyusunan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan.
18

Untuk tujuan paragraf 17, nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji didasarkan pada
imbalan yang dijanjikan dalam persyaratan program atas jasa yang diberikan sampai tanggal
pelaporan dengan menggunakan tingkat gaji saat ini atau proyeksi tingkat gaji dengan mengungkapkan
dasar yang digunakan. Dampak setiap perubahan asumsi aktuarial yang mempunyai dampak
signifikan pada nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji juga diungkapkan.

19

Laporan keuangan menjelaskan hubungan antara nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji
dan aset neto tersedia untuk imbalan, dan kebijakan pendanaan imbalan terjanji.

20

Dalam program imbalan pasti, pembayaran imbalan purnakarya terjanji bergantung pada posisi keuangan
program dan kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa depan kepada program maupun kinerja
investasi dan efisiensi operasional program.

21

Program imbalan pasti membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menilai kondisi
keuangan program, menelaah asumsi, dan merekomendasikan tingkat iuran masa depan.

22

Tujuan pelaporan oleh program imbalan pasti adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber
daya keuangan dan aktivitas program yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya
dan imbalan program dari waktu ke waktu. Tujuan ini biasanya dicapai dengan menyusun laporan keuangan
yang termasuk hal berikut:
(a)

deskripsi atas aktivitas signifikan selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan
program serta keanggotaan dan syarat dan kondisinya;

(b)

pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program pada akhir
periode;

(c)

informasi aktuarial sebagai bagian dari laporan tersebut atau sebagai laporan terpisah; dan

(d)

deskripsi atas kebijakan investasi.

Nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji
23

Nilai kini dari pembayaran ekspektasian oleh program imbalan purnakarya dapat dihitung dan dilaporkan
dengan menggunakan tingkat gaji saat ini atau proyeksi tingkat gaji sampai dengan waktu purnakarya peserta.

24

Alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan gaji saat ini mencakup:

25

26

6

(a)

nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji, yang merupakan penjumlahan dari jumlah gaji
yang saat ini dapat diatribusikan kepada setiap peserta dalam program, dapat dihitung lebih objektif
daripada tingkat gaji proyeksi karena melibatkan lebih sedikit asumsi;

(b)

kenaikan imbalan yang dapat diatribusikan kepada suatu kenaikan gaji menjadi kewajiban program
pada saat kenaikan gaji; dan

(c)

jumlah nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji menggunakan tingkat gaji saat ini
umumnya lebih mendekati jumlah terutang pada peristiwa penghentian atau pemutusan program.

Alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan proyeksi gaji mencakup:
(a)

informasi keuangan seharusnya disajikan atas dasar kelangsungan usaha, terlepas dari asumsi dan
estimasi yang harus dibuat;

(b)

pada pembayaran akhir program, imbalan ditentukan dengan mengacu pada gaji saat atau mendekati
tanggal purnakarya; dengan demikian, gaji, tingkat iuran, dan tingkat imbal hasil harus
diproyeksikan; dan

(c)

kegagalan memasukkan proyeksi gaji, ketika sebagian besar pendanaan didasarkan pada proyeksi
gaji, dapat mengakibatkan pelaporan menampakkan kelebihan dana ketika program tidak kelebihan
dana atau kecukupan dana ketika program kekurangan dana.

Nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji yang didasarkan pada gaji saat ini diungkapkan dalam
laporan keuangan program untuk menunjukkan kewajiban imbalan yang diterima pada tanggal laporan
keuangan. Nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji yang didasarkan pada proyeksi gaji
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diungkapkan untuk menunjukkan besarnya kewajiban potensial dengan dasar kelangsungan usaha yang
umumnya sebagai dasar untuk pendanaan. Sebagai tambahan pengungkapan nilai kini aktuarial dari imbalan
purnakarya terjanji, penjelasan memadai mungkin perlu diberikan sehingga menunjukkan secara jelas konteks
bagaimana menyajikan nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji. Penjelasan tersebut dapat
berbentuk informasi tentang kecukupan pendanaan masa depan yang direncanakan dan kebijakan pendanaan
tersebut berdasarkan pada proyeksi gaji. Hal ini dimasukkan dalam laporan keuangan atau dalam laporan
aktuaris.

Frekuensi penilaian aktuarial
27

Di banyak negara, penilaian aktuarial diperoleh tidak lebih sering dari setiap tiga tahun. Jika penilaian aktuarial
belum disusun pada tanggal laporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan
dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan.

Isi laporan keuangan
28

Untuk program imbalan pasti, informasi disajikan dalam salah satu format berikut yang mencerminkan
perbedaan praktik dalam pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial:
(a)

laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk
imbalan, nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan
keuangan program juga berisi laporan perubahan aset neto tersedia untuk imbalan dan perubahan
nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji. Laporan keuangan dapat disertai dengan laporan
aktuaris terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji;

(b)

laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk imbalan dan laporan perubahan
aset neto tersedia untuk imbalan. Nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan dari
aktuaris yang mendukung nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji; dan

(c)

laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk imbalan dan laporan perubahan
aset neto tersedia untuk imbalan dengan nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji yang
terdapat dalam laporan aktuarial terpisah.

Pada setiap format, laporan wali amanat yang bersifat laporan manajemen atau direksi dan laporan investasi
juga dapat menyertai laporan keuangan.
29

Pihak yang memilih format yang dideskripsikan dalam paragraf 28(a) dan (b) berpendapat bahwa kuantifikasi
dari imbalan purnakarya terjanji dan informasi lain yang disediakan berdasarkan pendekatan tersebut
membantu pengguna untuk menilai status terkini program dan kemungkinan terpenuhinya kewajiban program.
Pihak tersebut juga berpendapat bahwa laporan keuangan seharusnya lengkap dan tidak mengandalkan pada
lampiran laporan keuangan. Akan tetapi, beberapa pihak berpendapat bahwa format yang dideskripsikan di
paragraf 28(a) dapat memberikan kesan adanya liabilitas, sedangkan nilai kini aktuarial dari imbalan
purnakarya terjanji menurut pendapat mereka tidak memiliki seluruh karakteristik liabilitas.

30

Pihak yang memilih format yang dideskripsikan di paragraf 28(c) berpendapat bahwa nilai kini aktuarial
dari imbalan purnakarya terjanji tidak seharusnya termasuk dalam laporan aset neto tersedia untuk imbalan
sebagaimana format yang dideskripsikan di paragraf 28(a) atau bahkan diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan sebagaimana di jelaskan di paragraf 28(b), karena nilai tersebut akan dibandingkan secara
langsung dengan aset program dan perbandingan tersebut mungkin tidak valid. Pihak ini berpendapat bahwa
aktuaris tidak perlu membandingkan nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji dengan nilai pasar
dari investasi, tetapi dapat sebagai gantinya menilai nilai kini arus kas yang diperkirakan dari investasi. Oleh
karena itu, pihak yang memilih format ini berpendapat bahwa perbandingan tersebut tidak akan
menggambarkan penilaian aktuaris secara keseluruhan atas program dan dapat menyebabkan kesalahpahaman.
Di samping itu, beberapa pihak berpendapat bahwa, terlepas dari apakah secara kuantitatif, informasi tentang
imbalan purnakarya terjanji seharusnya disajikan hanya dalam laporan aktuarial terpisah dengan disediakan
suatu penjelasan yang tepat.

31

Pernyataan ini lebih menerima pandangan yang mengizinkan pengungkapan atas informasi mengenai imbalan
purnakarya terjanji dalam laporan aktuarial terpisah. Pernyataan ini menolak pendapat yang menentang
kuantifikasi atas nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji. Sejalan dengan hal tersebut, format yang
dideskripsikan di paragraf 28(a) dan (b) diperkenankan dalam Pernyataan ini, sebagaimana format yang
dideskripsikan di paragraf 28(c) sepanjang laporan keuangan berisi acuan kepada, dan disertai dengan, laporan
aktuarial yang mencakup nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji.
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Seluruh program
Penilaian aset program
32

Investasi program imbalan purnakarya dicatat pada nilai wajar. Pada kasus efek yang diperdagangkan
(marketable securities), maka nilai wajar adalah nilai pasar. Ketika tidak mungkin melakukan estimasi
nilai wajar atas investasi program yang dimiliki, maka diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak
digunakan.

33

Dalam kasus efek yang diperdagangkan, nilai wajar biasanya adalah nilai pasar karena dipertimbangkan
sebagai ukuran yang paling tepat untuk efek pada tanggal pelaporan dan kinerja investasi selama periode
tersebut. Efek yang memiliki nilai penebusan tetap (fixed redemption value) dan telah diperoleh untuk
dipadankan dengan kewajiban program, atau bagian spesifik dari program, dapat dicatat pada jumlah yang
didasarkan pada nilai penebusan akhir dengan asumsi tingkat imbal hasil konstan sampai jatuh tempo. Jika
tidak mungkin dilakukan estimasi nilai wajar atas investasi program yang dimiliki, seperti kepemilikan total
suatu entitas, maka diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak digunakan. Sepanjang investasi dicatat pada
jumlah selain nilai pasar atau nilai wajar, nilai wajarnya umumnya juga diungkapkan. Aset yang digunakan
untuk operasional dana dicatat sesuai dengan PSAK yang dapat diterapkan.

Pengungkapan
34

35

Laporan keuangan program imbalan purnakarya, baik program imbalan pasti atau program iuran
pasti, berisi juga informasi berikut ini:
(a)

laporan perubahan aset neto tersedia untuk imbalan;

(b)

ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan; dan

(c)

deskripsi mengenai program dan dampak setiap perubahan program selama periode.

Laporan keuangan yang disusun oleh program imbalan purnakarya mencakup hal- hal berikut, jika dapat
diterapkan:
(a)

(b)

8

laporan aset neto tersedia untuk imbalan yang mengungkapkan
(i)

aset pada akhir periode sesuai klasifikasinya;

(ii)

dasar penilaian aset;

(iii)

rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk imbalan atau
5% untuk setiap kelas atau jenis efek;

(iv)

rincian setiap investasi pada pemberi kerja; dan

(v)

liabilitas selain nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji;

laporan perubahan aset neto tersedia untuk imbalan yang menunjukkan hal-hal berikut:
(i)

iuran pemberi kerja;

(ii)

iuran pekerja;

(iii)

penghasilan investasi seperti bunga dan dividen;

(iv)

penghasilan lain;

(v)

imbalan yang dibayarkan atau terutang (analisis, sebagai contoh sebagai imbalan
purnakarya, kematian dan cacat, serta pembayaran sekaligus (lump sum));

(vi)

beban administrasi;

(vii)

beban lain;

(viii)

pajak penghasilan;

(ix)

laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi; dan

(x)

pengalihan dari dan kepada program lain;

(c)

deskripsi mengenai kebijakan pendanaan;

(d)

untuk program imbalan pasti, nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji (yang dapat
dibedakan antara imbalan telah menjadi hak (vested) dan imbalan belum menjadi hak (nonvested)) berdasarkan imbalan terjanji sesuai persyaratan program, atas jasa yang diberikan sampai
tanggal pelaporan, dan menggunakan tingkat gaji saat ini atau proyeksi tingkat gaji; informasi ini
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dapat termasuk dalam lampiran laporan aktuarial yang disajikan bersama dengan laporan keuangan
terkait; dan
(e)
36

untuk program imbalan pasti, deskripsi mengenai asumsi aktuarial signifikan yang dibuat dan metode
yang digunakan untuk menghitung nilai kini aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji.

Laporan program imbalan purnakarya berisi deskripsi atas program, baik sebagai bagian laporan keuangan
atau dalam laporan tersendiri. Laporan tersebut dapat berisi hal-hal berikut ini:
(a)

nama pemberi kerja dan kelompok pekerja yang menjadi peserta program;

(b)

jumlah peserta yang menerima imbalan dan jumlah peserta lain, yang diklasifikasikan dengan tepat;

(c)

jenis program: program iuran pasti atau program imbalan pasti;

(d)

catatan apakah peserta memberikan iuran kepada program;

(e)

deskripsi imbalan purnakarya terjanji kepada peserta;

(f)

deskripsi setiap persyaratan penghentian program; dan

(g)

perubahan dalam huruf (a) sampai (f) pada periode yang tercakup dalam laporan.

Hal yang lazim dilakukan untuk mengacu pada dokumen lain yang tersedia bagi pengguna yang didalamnya
program dideskripsikan, dan untuk hanya memasukkan informasi perubahan selanjutnya.

Tanggal efektif
37

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan program imbalan purnakarya yang mencakup periode
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1988.

38

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i227 Laporan Keuangan Tersendiri (PSAK i227) terdiri dari paragraf 120. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama namun tetap mempertahankan format IASC atas
Pernyataan ini ketika diadopsi oleh IASB. PSAK i227 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka
Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i227
Laporan Keuangan Tersendiri
Tujuan
1

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur persyaratan akuntansi dan pengungkapan untuk investasi pada entitas
anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri.

Ruang lingkup
2

Pernyataan ini diterapkan dalam mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas
asosiasi ketika entitas memilih, atau disyaratkan oleh peraturan lokal, untuk menyajikan laporan
keuangan tersendiri.

3

Pernyataan ini tidak mengatur entitas mana yang membuat laporan keuangan tersendiri. Pernyataan ini berlaku
ketika entitas menyusun laporan keuangan tersendiri sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
Internasional.

Definisi
4

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang didalamnya
aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anaknya disajikan
sebagai suatu entitas ekonomik tunggal.
Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas, yang mana entitas
tersebut dapat memilih untuk, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pernyataan ini, mencatat
investasinya pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi pada biaya perolehan, sesuai
dengan PSAK i109 Instrumen Keuangan, atau menggunakan metode ekuitas seperti yang
dideskripsikan dalam PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

5

Berikut adalah istilah yang didefinisikan dalam PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran
A, PSAK i111 Pengaturan Bersama Lampiran A, dan PSAK i228 paragraf 3:
•

entitas asosiasi

•

pengendalian atas investee

•

metode ekuitas

•

kelompok usaha

•

entitas investasi

•

pengendalian bersama

•

ventura bersama

•

venturer bersama

•

entitas induk

•

pengaruh signifikan

•

entitas anak

6

Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan sebagai tambahan atas laporan keuangan
konsolidasian atau sebagai tambahan atas laporan keuangan investor, yang tidak memiliki investasi pada
entitas anak namun memiliki investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang mana investasi pada
entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut disyaratkan oleh PSAK i228 untuk dicatat menggunakan metode
ekuitas, kecuali pada kondisi yang dijelaskan dalam paragraf 8-8A.

7

Laporan keuangan entitas yang tidak memiliki entitas anak, entias asosiasi atau kepentingan venturer bersama
dalam suatu ventura bersama bukan merupakan laporan keuangan tersendiri.

4
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8

Entitas yang dikecualikan dari penyajian laporan keuangan konsolidasian sesuai persyaratan PSAK i110
paragraf 4(a) atau dari penerapan metode ekuitas sesuai persyaratan PSAK i228 (yang diamendemen pada
tahun 2011) paragraf 17 dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai satu-satunya laporan
keuangannya.

8A

Entitas investasi yang disyaratkan, sepanjang periode berjalan dan seluruh periode komparatif yang disajikan,
untuk menerapkan pengecualian konsolidasi untuk seluruh entitas anaknya sesuai dengan PSAK i110 paragraf
31 menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai satu-satunya laporan keuangannya.

Penyusunan laporan keuangan tersendiri
9

Laporan keuangan tersendiri disusun sesuai dengan SAK-I yang berlaku, kecuali sebagaimana
ditentukan dalam paragraf 10.

10

Jika entitas menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas mencatat investasi pada entitas anak,
ventura bersama, dan entitas asosiasi pada salah satu berikut ini:
(a)

biaya perolehan;

(b)

sesuai PSAK i109; atau

(c)

menggunakan metode ekuitas sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK i228.

Entitas menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. Investasi yang dicatat pada
biaya perolehan atau menggunakan metode ekuitas dicatat sesuai dengan PSAK i105 Aset Tidak Lancar
yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan ketika investasi tersebut diklasifikasikan
sebagai dimiliki untuk dijual atau untuk didistribusikan (atau termasuk kelompok lepasan yang
diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau untuk didistribusikan). Pengukuran investasi yang
dicatat sesuai dengan PSAK i109 tidak berubah dalam keadaan yang demikian.
11

Jika entitas memilih, sesuai dengan PSAK i228 (yang diamendemen pada tahun 2011) paragraf 18, untuk
mengukur investasinya dalam entitas asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai
dengan PSAK i109, maka entitas juga mencatat investasi tersebut dengan cara yang sama dalam laporan
keuangan tersendirinya.

11A

Jika entitas induk disyaratkan, sesuai dengan PSAK i110 paragraf 31, untuk mengukur investasinya pada
entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK i109, maka entitas induk tersebut juga
mencatat investasinya pada entitas anak dengan cara yang sama dalam laporan keuangan tersendirinya.

11B

Ketika entitas induk berhenti menjadi entitas investasi, atau menjadi entitas investasi, maka entitas mencatat
perubahan tersebut sejak tanggal ketika perubahan status tersebut terjadi, sebagai berikut:
(a)

(b)

ketika entitas berhenti menjadi entitas investasi, maka 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 dengan paragraf 10.
(i)

[dihapus]

(ii)

[dihapus]

ketika entitas menjadi entitas investasi, maka entitas mencatat investasi pada entitas anak pada nilai
wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK i109. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dari
entitas anak dan nilai wajarnya pada tanggal perubahan status investor diakui sebagai keuntungan
atau kerugian dalam laba rugi. Jumlah kumulatif keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui
dalam penghasilan komprehensif lain terkait entitas anak tersebut diperlakukan seolah-olah entitas
investasi telah melepaskan entitas anak tersebut pada tanggal perubahan status.

12

Dividen dari entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan
tersendiri entitas ketika hak entitas tersebut untuk menerima dividen ditetapkan. Dividen diakui dalam
laba rugi, kecuali jika entitas tersebut memilih menggunakan metode ekuitas, yang mana dividen
tersebut diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

13

Ketika entitas induk mereorganisasi struktur kelompok usahanya dengan membentuk suatu entitas baru
sebagai entitas induknya dengan cara yang memenuhi kriteria berikut:
(a)

entitas induk baru memperoleh pengendalian atas entitas induk awal dengan menerbitkan instrumen
ekuitas yang ditukarkan dengan instrumen ekuitas entitas induk awal;
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(b)

aset dan liabilitas kelompok usaha baru dan kelompok usaha awal adalah sama sesaat sebelum dan
setelah reorganisasi; dan

(c)

pemilik entitas induk awal sebelum reorganisasi memiliki kepentingan yang sama secara absolut dan
relatif atas aset neto kelompok usaha awal dan kelompok usaha baru sesaat sebelum dan setelah
reorganisasi,

dan entitas induk baru mencatat investasinya dalam entitas induk awal sesuai dengan paragraf 10(a) dalam
laporan keuangan tersendirinya, maka entitas induk baru mengukur biaya perolehan pada jumlah tercatat
bagiannya atas item ekuitas yang terdapat dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk awal pada tanggal
reorganisasi.
14

Serupa dengan hal tersebut, entitas yang bukan merupakan entitas induk mungkin mendirikan entitas
baru sebagai entitas induknya dengan cara yang memenuhi kriteria di paragraf 13. Persyaratan dalam paragraf
13 diterapkan sama pada reorganisasi tersebut. Dalam kasus tersebut, “entitas induk awal” dan “kelompok
usaha awal” merujuk pada “entitas awal”.

Pengungkapan
15

Entitas menerapkan seluruh SAK-I yang berlaku ketika menyajikan pengungkapan dalam laporan
keuangan tersendirinya, termasuk persyaratan dalam paragraf 16-17.

16

Ketika entitas induk, sesuai dengan PSAK i110 paragraf 4(a), memilih untuk tidak menyusun laporan
keuangan konsolidasian dan sebaliknya menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas
mengungkapkan dalam laporan keuangan tersendiri tersebut:
(a)

fakta bahwa laporan keuangan adalah laporan keuangan tersendiri; bahwa pengecualian dari
konsolidasi telah digunakan; nama dan lokasi bisnis utama (dan negara di mana entitas
didirikan, jika berbeda) dari entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional untuk digunakan oleh publik; dan alamat
di mana laporan keuangan konsolidasian tersebut dapat diperoleh.

(b)

daftar investasi signifikan pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi, termasuk:

(c)

(i)

nama investee.

(ii)

lokasi bisnis utama (dan negara di mana investee didirikan, jika berbeda) dari
investee.

(iii)

bagian kepemilikannya (dan bagian hak suara, jika berbeda) dalam investee tersebut.

deskripsi metode yang digunakan untuk mencatat investasi dalam daftar pada huruf (b).

16A

Ketika entitas investasi yang merupakan entitas induk (selain dari entitas induk yang tercakup dalam
paragraf 16) menyusun, sesuai dengan paragraf 8A, laporan keuangan tersendiri sebagai satu-satunya
laporan keuangan, maka entitas investasi mengungkapkan fakta tersebut. Entitas investasi juga
menyajikan pengungkapan terkait entitas investasi yang disyaratkan oleh PSAK i112 Pengungkapan
Kepentingan dalam Entitas Lain.

17

Ketika entitas induk (selain dari entitas induk yang tercakup dalam paragraf 16-16A) atau investor,
dengan pengendalian bersama dari atau pengaruh signifikan atas investee, menyusun laporan keuangan
tersendiri, maka entitas induk atau investor tersebut mengidentifikasi apakah laporan keuangan
tersendiri disusun sesuai dengan PSAK i110, PSAK i111 atau PSAK i228 (yang diamendemen pada
tahun 2011). Entitas induk atau investor juga mengungkapkan dalam laporan keuangan tersendirinya:
(a)

fakta bahwa laporan tersebut adalah laporan keuangan tersendiri dan alasan mengapa
laporan tersebut disusun jika tidak disyaratkan oleh undang-undang.

(b)

daftar investasi signifikan pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi, termasuk:

(c)

6

(i)

nama investee.

(ii)

lokasi bisnis utama (dan negara di mana investee didirikan, jika berbeda) dari
investee.

(iii)

bagian kepemilikannya (dan bagian hak suara, jika berbeda) dalam investee tersebut.

deskripsi metode yang digunakan untuk mencatat investasi dalam daftar pada huruf (b).

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i227

Tanggal efektif dan transisi
18

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini lebih dini, maka fakta
tersebut diungkapkan dan entitas menerapkan PSAK i110, PSAK i111, PSAK i112 dan PSAK i228 (yang
diamendemen pada tahun 2011) pada saat yang bersamaan.

18A

Entitas investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112 dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf 5, 6, 17 dan 18, dan menambahkan paragraf 8A, 11A-11B, 16A dan 18B-18I.
Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2014. Adopsi lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini, maka
fakta tersebut diungkapkan dan entitas menerapkan seluruh amendemen yang tercakup dalam Entitas Investasi
pada saat yang bersamaan.

18B

Jika, pada tanggal penerapan awal amendemen Entitas Investasi (yang, untuk tujuan Pernyataan ini, adalah
awal periode tahun buku amendemen tersebut diterapkan untuk pertama kalinya), entitas induk menyimpulkan
bahwa entitas induk tersebut merupakan entitas investasi, maka entitas induk menerapkan paragraf 18C-18I
untuk investasinya pada entitas anak.

18C

Pada tanggal penerapan awal, entitas investasi, yang sebelumnya mengukur investasinya pada entitas anak
pada biaya perolehan, mengukur investasi tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi seolah-olah persyaratan
Pernyataan ini telah berlaku efektif. Entitas investasi menyesuaikan secara retrospektif periode tahun buku
terdekat sebelum tanggal penerapan awal dan menyesuaikan saldo laba pada awal periode terdekat sebelumnya
tersebut untuk selisih antara:
(a)

jumlah tercatat sebelumnya dari investasi; dan

(b)

nilai wajar investasi investor pada entitas anak.

18D

Pada tanggal penerapan awal, entitas investasi yang sebelumnya mengukur investasinya pada entitas anak pada
nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tetap mengukur investasi tersebut pada nilai wajar. Jumlah
kumulatif penyesuaian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialihkan ke
saldo laba pada awal periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan awal.

18E

Pada tanggal penerapan awal, entitas investasi tidak membuat penyesuaian atas pencatatan sebelumnya untuk
kepentingan dalam entitas anak yang mana sebelumnya entitas memilih untuk mengukur pada nilai wajar
melalui laba rugi sesuai dengan PSAK i109, sebagaimana diizinkan dalam paragraf 10.

18F

Sebelum tanggal PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar diadopsi, entitas investasi menggunakan jumlah nilai
wajar yang sebelumnya dilaporkan kepada investor atau kepada manajemen, jika jumlah tersebut
merepresentasikan jumlah investasi yang seharusnya dapat dipertukarkan antara pihak yang berkeinginan dan
berpengetahuan dalam suatu transaksi wajar pada tanggal penilaian.

18G

Jika pengukuran investasi pada entitas anak sesuai dengan paragraf 18C-18F tidak praktis (sebagaimana
didefinisikan dalam PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan), maka
entitas investasi menerapkan persyaratan Pernyataan ini pada awal periode paling awal yang penerapan
paragraf 18C-18F adalah praktis, yang mungkin adalah periode berjalan. Investor menyesuaikan secara
retrospektif periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan awal, kecuali awal periode paling awal
yang penerapan paragraf ini praktis adalah periode berjalan. Jika tanggal yang praktis bagi entitas investasi
untuk mengukur nilai wajar entitas anak adalah lebih dini dari awal dari periode terdekat sebelum penerapan
awal, maka investor menyesuaikan ekuitas pada awal periode terdekat sebelumnya tersebut untuk selisih
antara:
(a)

jumlah tercatat sebelumnya dari investasi; dan

(b)

nilai wajar investasi investor pada entitas anak.

Jika periode paling awal yang penerapan paragraf ini praktis adalah periode berjalan, maka penyesuaian
ekuitas diakui pada awal periode berjalan.
18H

Jika entitas investasi melepaskan, atau hilang pengendalian atas, investasi pada entitas anak sebelum tanggal
penerapan awal amendemen Entitas Investasi, maka entitas investasi tidak disyaratkan untuk membuat
penyesuaian pencatatan sebelumnya atas investasi tersebut.

18I

Meskipun referensi pada periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan awal (“periode terdekat
sebelum”) dalam paragraf 18C-18G, entitas dapat juga, namun tidak disyaratkan untuk, menyajikan
penyesuaian informasi komparatif untuk periode sajian yang lebih dini. Jika entitas menyajikan informasi
komparatif yang disesuaikan untuk periode yang lebih dini, maka seluruh referensi pada “periode terdekat
sebelum” dalam paragraf 18C-18G dibaca sebagai “periode sajian komparatif sesuaian paling awal”. Jika
entitas menyajikan informasi komparatif yang tidak disesuaikan untuk periode yang lebih dini, maka entitas
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secara jelas mengidentifikasi informasi yang tidak disesuaikan tersebut, menyatakan bahwa informasi tersebut
disusun dengan dasar yang berbeda, dan menjelaskan dasar tersebut.
18J

Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri (Amendemen PSAK i227), terbit pada bulan Agustus
2014, mengamendemen paragraf 4–7, 10, 11B, dan 12. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara retrospektif sesuai dengan PSAK
i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Penerapan lebih dini
diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta
tersebut diungkapkan.

Referensi terhadap PSAK i109
19

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini namun belum menerapkan PSAK i109, maka referensi ke PSAK i109
dibaca sebagai referensi ke PSAK i239 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Penarikan PSAK i227 (2008)
20

8

Pernyataan ini diterbitkan bersamaan dengan PSAK i110. Secara bersama-sama, kedua Pernyataan tersebut
menggantikan PSAK i227 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri (yang
diamendemen pada tahun 2008).
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (PSAK i228)
terdiri dari paragraf 1–47. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama, namun mempertahankan format
IASC atas Pernyataan ini ketika diadopsi oleh IASB. PSAK i228 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka
Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i228
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Tujuan
1

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi dan mengatur
persyaratan penerapan metode ekuitas atas akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura
bersama.

Ruang lingkup
2

Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas yang merupakan investor dengan pengendalian bersama
atau pengaruh signifikan atas investee.

Definisi
3

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Entitas asosiasi adalah entitas yang investornya memiliki pengaruh signifikan.
Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset,
liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anaknya disajikan sebagai
suatu entitas ekonomik tunggal.
Metode ekuitas adalah metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan
dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan pascaakuisisi dalam bagian investor atas aset neto
investee. Laba rugi investor mencakup bagiannya atas laba atau rugi investee dan penghasilan
komprehensif lain investor mencakup bagiannya atas penghasilan komprehensif lain investee.
Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihaknya memiliki pengendalian bersama.
Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu
pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan
dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas
pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan.
Venturer bersama adalah pihak dalam ventura bersama yang memiliki pengendalian bersama atas
ventura bersama tersebut.
Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan
operasional investee, tetapi bukan pengendalian atau pengendalian bersama atas kebijakan tersebut.

4

Berikut adalah istilah yang didefinisikan dalam PSAK i227 Laporan Keuangan Tersendiri paragraf 4 dan
PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran A dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan
pengertian yang sama sebagaimana telah didefinisikan dalam kedua Pernyataan tersebut:
•

pengendalian atas investee

•

kelompok usaha

•

entitas induk

•

laporan keuangan tersendiri

•

entitas anak.

Pengaruh signifikan
5

4

Jika entitas memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau
lebih hak suara investee, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan
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jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika entitas memiliki, secara langsung
mapun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara investee, maka entitas
dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan
jelas. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi entitas untuk memiliki
pengaruh signifikan.
6

Keberadaan pengaruh signifikan oleh entitas umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini:
(a)
keterwakilan dalam dewan direksi atau dalam setara badan pengarah di investee;
(b)

partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan
tentang dividen atau distribusi lain;

(c)

adanya transaksi material antara entitas dengan investee;

(d)

pertukaran personel manajerial; atau

(e)

penyediaan informasi teknis esensial.

7

Entitas dapat memiliki waran, opsi beli saham, instrumen utang atau instrumen ekuitas yang dapat dikonversi
menjadi saham biasa, atau instrumen serupa lain yang memiliki potensi (jika dilaksanakan atau dikonversi)
untuk menambah hak suara entitas atau mengurangi hak suara pihak lain atas kebijakan keuangan dan
operasional entitas lainnya (yaitu hak suara potensial). 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 entitas memiliki pengaruh signifikan. Hak suara potensial saat ini tidak
dapat dilaksanakan atau dikonversi ketika, sebagai contoh, hak suara tersebut tidak dapat dilaksanakan atau
dikonversi sampai dengan suatu tanggal di masa depan atau sampai terjadinya suatu peristiwa di masa depan.

8

Dalam menilai apakah hak suara potensial berkontribusi terhadap pengaruh signifikan, entitas menguji seluruh
fakta dan keadaan (termasuk syarat pelaksanaan hak suara potensial dan pengaturan kontraktual lain apakah
dipertimbangkan secara individual atau dalam kombinasi) yang memengaruhi hak potensial, kecuali intensi
manajemen dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan atau mengonversi hak potensial tersebut.

9

Entitas kehilangan pengaruh signifikan atas investee ketika entitas kehilangan kekuasaan untuk berpartisipasi
dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee. Hilangnya pengaruh signifikan dapat terjadi
dengan atau tanpa perubahan dalam level kepemilikan secara absolut atau relatif. Hal ini dapat terjadi, sebagai
contoh, ketika entitas asosiasi menjadi subjek pengendalian pemerintah, pengadilan, administrator, atau
regulator. Hal ini dapat juga terjadi sebagai akibat dari suatu pengaturan kontraktual.

Metode ekuitas
10

Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebesar
biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas
laba rugi investee setelah tanggal akuisisi. Bagian investor atas laba rugi investee diakui dalam laba rugi
investor. Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah
tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi kepentingan investor atas investee
yang timbul dari perubahan dalam penghasilan komprehensif lain investee. Perubahan tersebut termasuk
perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan dari selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas
perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain investor (lihat PSAK i201 Penyajian Laporan
Keuangan).

11

Pengakuan penghasilan yang didasarkan pada distribusi yang diterima tidak dapat menjadi ukuran yang cukup
atas penghasilan yang diperoleh investor atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama karena
distribusi yang diterima mungkin memiliki hubungan yang rendah dengan kinerja entitas asosiasi atau ventura
bersama. Karena investor memiliki pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas investee, maka
investor memiliki kepentingan dalam kinerja entitas asosiasi atau ventura bersama dan, sebagai akibatnya,
imbal hasil atas investasinya. Investor mencatat kepentingannya dengan memperluas lingkup laporan
keuangannya dengan mencakup bagiannya atas laba rugi investee. Sebagai akibatnya, penerapan metode
ekuitas memberikan pelaporan yang lebih informatif atas aset neto dan laba rugi investor.

12

Ketika terdapat hak suara potensial atau derivatif lain yang mengandung hak suara potensial, kepentingan
entitas dalam entitas asosiasi atau ventura bersama ditentukan semata-mata berdasarkan bagian kepemilikan
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yang ada dan tidak mencerminkan kemungkinan pelaksanaan atau konversi hak suara potensial dan instrumen
derivatif lain, kecuali paragraf 13 diterapkan.
13

Dalam beberapa keadaan, entitas memiliki, secara substansi, kepemilikan yang ada saat ini sebagai hasil dari
suatu transaksi yang saat ini memberinya akses pada imbal hasil yang berhubungan dengan bagian
kepemilikan. Dalam keadaan tersebut, proporsi yang dialokasikan kepada entitas ditentukan dengan
memperhitungkan pelaksanaan akhir hak suara potensial dan instrumen derivatif lain yang saat ini memberikan
entitas akses terhadap imbal hasil.

14

PSAK i109 Instrumen Keuangan tidak diterapkan pada kepentingan dalam entitas asosiasi dan ventura
bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Ketika instrumen yang mengandung hak suara
potensial secara substansi saat ini memberikan akses pada imbal hasil atas bagian kepemilikan pada entitas
asosiasi atau ventura bersama, instrumen tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK i109. Dalam
seluruh kasus lain, instrumen yang mengandung hak suara potensial dalam entitas asosiasi atau ventura
bersama dicatat sesuai dengan PSAK i109.

14A

Entitas juga menerapkan PSAK i109 atas instrumen keuangan lain dalam entitas asosiasi atau ventura bersama
yang tidak diterapkan dengan metode ekuitas. Ini termasuk kepentingan jangka panjang yang, secara substansi,
membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama (lihat paragraf 38). Entitas
menerapkan PSAK i109 pada kepentingan jangka panjang tersebut sebelum menerapkan paragraf 38 dan
paragraf 40-43 Pernyataan ini. Dalam menerapkan PSAK i109, entitas tidak memperhitungkan penyesuaian
terhadap jumlah tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari penerapan Pernyataan ini.

15

Kecuali investasi, atau bagian dari investasi, pada entitas asosiasi atau ventura bersama diklasifikasikan
sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan
Operasi yang Dihentikan, investasi tersebut, atau sisa kepentingan dalam investasi yang tidak diklasifikasikan
sebagai dimiliki, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Penerapan metode ekuitas
16

Entitas dengan pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas investee mencatat investasinya pada
entitas asosiasi atau ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali jika investasi tersebut
memenuhi syarat pengecualian penerapan metode ekuitas sesuai dengan paragraf 17–19.

Pengecualian penerapan metode ekuitas
17

Entitas tidak perlu menerapkan metode ekuitas atas investasinya pada entitas asosiasi atau ventura bersama
jika entitas merupakan entitas induk yang dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasian oleh
ruang lingkup pengecualian dalam PSAK i110 paragraf 4(a) atau jika seluruh hal berikut ini berlaku:
(a)
Entitas merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, atau dimiliki sebagian oleh entitas lain
dan pemilik lain entitas, termasuk yang tidak memiliki hak suara, telah diinfomasikan mengenai, dan
tidak berkeberatan atas, entitas yang tidak menerapkan metode ekuitas.
(b)
Instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas tidak diperdagangkan di pasar publik (bursa efek
domestik atau luar negeri atau pasar over-the-counter, termasuk pasar modal lokal dan regional).
(c)
Entitas tidak mengajukan pendaftaran, atau tidak dalam proses pengajuan pendaftaran, laporan
keuangannya pada regulator pasar modal (securities commission) atau organisasi regulatori lainnya,
untuk tujuan penerbitan kelas instrumen di pasar publik.
(d)
Entitas induk akhir atau entitas induk antara dari entitas membuat laporan keuangan berdasarkan
SAK-I yang tersedia untuk digunakan oleh publik, yang didalamnya entitas anak dikonsolidasikan
atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK i110.

18

Ketika investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimiliki oleh, atau dimiliki secara tidak langsung
melalui, entitas yang merupakan organisasi modal ventura, atau reksa dana, unit perwalian dan entitas serupa
termasuk dana asuransi terkait-investasi, entitas dapat memilih untuk mengukur investasi tersebut pada nilai
wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK i109. Entitas melakukan pemilihan tersebut secara terpisah untuk
masing-masing entitas asosiasi atau ventura bersama, pada pengakuan awal entitas asosiasi atau ventura
bersama.

19

Ketika entitas memiliki investasi pada entitas asosiasi, yang sebagiannya dimiliki secara tidak langsung melalui
organisasi modal ventura, atau reksa dana, unit perwalian dan entitas sejenis termasuk dana asuransi terkaitinvestasi, entitas tersebut dapat memilih untuk mengukur bagian dari investasi pada entitas asosiasi tersebut pada

6
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nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK i109 terlepas dari apakah organisasi modal ventura, atau reksa
dana, unit perwalian dan entitas sejenis termasuk dana asuransi terkait-investasi, memiliki pengaruh signifikan
atas bagian dari investasi tersebut. Jika entitas membuat pilihan tersebut, maka entitas menerapkan metode
ekuitas untuk setiap bagian yang tersisa dari investasi pada entitas asosiasi yang tidak dimiliki melalui
organisasi modal ventura atau reksa dana, unit perwalian dan entitas sejenis termasuk dana asuransi terkaitinvestasi.

Klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual
20

Entitas menerapkan PSAK i105 untuk investasi, atau sebagian dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura
bersama yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Sisa bagian dari investasi
pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang belum diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dicatat
dengan menggunakan metode ekuitas sampai pelepasan bagian yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk
dijual terjadi. Setelah pelepasan terjadi, entitas mencatat kepentingan yang tersisa dalam entitas asosiasi atau
ventura bersama sesuai dengan PSAK i109 kecuali kepentingan yang tersisa tetap menjadi entitas asosiasi atau
ventura bersama, dalam kasus ini entitas menggunakan metode ekuitas.

21

Ketika investasi, atau bagian dari investasi, pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang sebelumnya
diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tidak lagi memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai
dimiliki untuk dijual, investasi tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas secara retrospektif sejak
tanggal klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Laporan keuangan untuk periode sejak klasifikasi sebagai
dimiliki untuk dijual disesuaikan.

Penghentian penggunaan metode ekuitas
22

Entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi
investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagai berikut:
(a)
(b)

(c)

23

24

Jika investasi menjadi entitas anak, maka entitas mencatat investasinya sesuai dengan PSAK
i103 Kombinasi Bisnis dan PSAK i110.
Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama sebelumnya merupakan aset
keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Nilai wajar dari
sisa kepentingan dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset
keuangan sesuai dengan PSAK i109. Entitas mengakui dalam laba rugi selisih antara:
(a)
nilai wajar sisa kepentingan dan hasil dari pelepasan sebagian kepentingan pada
entitas asosiasi atau ventura bersama; dan
(b)
jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan.
Ketika entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas, entitas mencatat seluruh jumlah
yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan
investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika
investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif
lain oleh investee akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan aset atau liabilitas yang terkait, maka
entitas mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi)
ketika penggunaan metode ekuitas dihentikan. Sebagai contoh, jika entitas asosiasi atau ventura bersama
memiliki jumlah kumulatif dari selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri dan entitas
menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka entitas mereklasifikasi keuntungan atau kerugian yang telah
diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri
tersebut ke laba rugi.
Jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura
bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi, maka entitas melanjutkan penerapan metode ekuitas
dan tidak mengukur kembali kepentingan yang tersisa.

Perubahan dalam bagian kepemilikan
25

Jika bagian kepemilikan entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama berkurang, tetapi investasi tetap
diklasifikasikan masing-masing sebagai entitas asosiasi atau ventura bersama, maka entitas mereklasifikasi ke
laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif
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lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan tersebut jika keuntungan atau kerugian tersebut akan
disyaratkan untuk direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait.

Prosedur metode ekuitas
26

Banyak prosedur yang sesuai untuk penerapan metode ekuitas yang serupa dengan prosedur konsolidasi
sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK i110. Selanjutnya, konsep yang mendasari prosedur yang digunakan
dalam pencatatan akuisisi entitas anak juga diadopsi dalam pencatatan untuk akuisisi investasi pada entitas
asosiasi atau ventura bersama.

27

Bagian kelompok usaha pada entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan penggabungan kepemilikan
entitas induk dan entitas anaknya pada entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kepemilikan atas entitas
asosiasi lain atau ventura bersama lain dalam kelompok usaha diabaikan untuk tujuan ini. Jika entitas asosiasi
atau ventura bersama memiliki entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama, maka laba rugi, penghasilan
komprehensif lain dan aset neto yang diperhitungkan dalam menerapkan metode ekuitas merupakan jumlah
yang diakui dalam laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama (termasuk bagian entitas asosiasi
atau ventura bersama atas laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan aset neto dari entitas asosiasi dan
ventura bersama), setelah penyesuaian yang diperlukan terhadap dampak penyeragaman kebijakan akuntansi
(lihat paragraf 35–36A).

28

Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi “hilir” dan “hulu” antara entitas (termasuk entitas
anak yang dikonsolidasi) dan entitas asosiasinya atau ventura bersamanya diakui dalam laporan keuangan
entitas tersebut hanya sebesar kepentingan investor tidak berelasi dalam entitas asosiasi atau ventura bersama.
Transaksi “hilir” adalah, sebagai contoh, penjualan aset dari entitas asosiasi atau ventura bersama kepada
investor. Transaksi “hulu” adalah, sebagai contoh, penjualan atau kontribusi aset dari investor kepada entitas
asosiasinya atau ventura bersamanya. Bagian investor atas keuntungan atau kerugian entitas asosiasi atau
ventura bersama yang dihasilkan dari transaksi tersebut dieliminasi.

29

Ketika transaksi hulu memberikan bukti penurunan nilai realisasi neto dari aset yang akan dijual atau
dikontribusikan, atau kerugian penurunan nilai aset tersebut, maka kerugian tersebut diakui secara penuh oleh
investor. Ketika transaksi hilir memberikan bukti kerugian penurunan nilai realisasi neto dari aset yang akan
dibeli atau penurunan nilai aset tersebut, investor mengakui sebesar bagiannya dalam kerugian tersebut.

30

Kontribusi aset nonmoneter untuk entitas asosiasi atau ventura bersama dalam pertukaran dengan kepemilikan
ekuitas dalam entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat sesuai dengan paragraf 28, kecuali jika kontribusi
tersebut tidak memiliki substansi komersial, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK i216 Aset Tetap. Jika
kontribusi tersebut tidak memiliki substansi komersial, maka keuntungan atau kerugian dianggap belum
direalisasi dan tidak diakui kecuali paragraf 31 juga diterapkan. Keuntungan dan kerugian yang belum
direalisasi tersebut dieliminasi dari investasi tercatat dengan menggunakan metode ekuitas dan tidak disajikan
sebagai keuntungan atau kerugian tangguhan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian entitas atau dalam
laporan posisi keuangan entitas yang di dalamnya investasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

31

Jika entitas menerima aset moneter maupun nonmoneter, selain menerima kepemilikan ekuitas pada entitas
asosiasi atau ventura bersama, maka entitas mengakui secara penuh dalam laba rugi bagian dari keuntungan
atau kerugian atas kontribusi nonmoneter yang terkait dengan aset moneter maupun nonmoneter yang diterima.

31A – 31B [Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam
edisi ini]
32

Investasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal investasi tersebut menjadi entitas asosiasi
atau ventura bersama. Pada saat akuisisi investasi, selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian
entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investee dicatat dengan cara sebagai berikut:
(a)

Goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam jumlah tercatat
investasi. Amortisasi goodwill tersebut tidak diperkenankan.

(b)

Selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investee atas
biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atas
laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama pada periode investasi diperoleh.

Penyesuaian terhadap bagian entitas atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah akuisisi
dilakukan untuk mencatat, sebagai contoh, depresiasi dari aset terdepresiasikan berdasarkan nilai wajarnya
pada tanggal akuisisi. Serupa dengan hal tersebut, penyesuaian terhadap bagian entitas atas laba rugi entitas
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asosiasi atau ventura bersama setelah akuisisi dilakukan untuk rugi penurunan nilai, misalnya atas goodwill
atau aset tetap.
33

Laporan keuangan terkini entitas asosiasi atau ventura bersama yang tersedia digunakan oleh entitas
dalam menerapkan metode ekuitas. Jika akhir periode pelaporan entitas berbeda dengan entitas
asosiasi atau ventura bersama, maka entitas asosiasi atau ventura bersama menyusun (untuk
digunakan oleh entitas) laporan keuangan dengan tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas,
kecuali hal tersebut tidak praktis.

34

Ketika (sesuai dengan paragraf 33) laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama yang
digunakan dalam menerapkan metode ekuitas disusun berbeda dari tanggal yang digunakan entitas,
maka penyesuaian dilakukan untuk dampak dari transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi di
antara tanggal laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama dengan tanggal laporan
keuangan entitas. Dalam setiap kasus, perbedaan antara akhir periode pelaporan entitas asosiasi atau
ventura bersama dengan akhir periode pelaporan entitas tidak lebih dari tiga bulan. Jangka waktu
periode pelaporan dan setiap perbedaan antara akhir periode pelaporan adalah sama dari periode ke
periode.

35

Laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk
transaksi dan peristiwa yang sama dalam keadaan serupa.

36

Kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 36A, jika entitas asosiasi atau ventura bersama
menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan entitas untuk transaksi dan peristiwa yang sama dalam
keadaan serupa, maka penyesuaian dilakukan untuk menyamakan kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau
ventura bersama dengan kebijakan akuntansi entitas ketika laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura
bersama tersebut digunakan oleh entitas dalam menerapkan metode ekuitas.

36A

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 36, jika entitas yang bukan merupakan entitas investasi memiliki
kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi, maka ketika
menerapkan metode ekuitas, entitas dapat memilih untuk mempertahankan pengukuran nilai wajar yang
diterapkan oleh entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi pada entitas anak di
mana entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi tersebut berkepentingan.
Pemilihan ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing entitas asosiasi atau ventura bersama yang
merupakan entitas investasi, pada tanggal yang paling akhir di mana (a) entitas asosiasi atau ventura bersama
yang merupakan entitas investasi pertama kali diakui; (b) entitas asosiasi atau ventura bersama menjadi entitas
investasi; dan (c) entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi pertama kali menjadi
entitas induk.

37

Jika entitas asosiasi atau ventura bersama memiliki saham preferen kumulatif beredar yang dimiliki oleh pihak
selain entitas dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka entitas menghitung bagiannya atas laba rugi setelah
penyesuaian dividen atas saham tersebut, terlepas apakah dividen tersebut telah atau belum diumumkan.

38

Jika bagian entitas atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya
pada entitas asosiasi atau ventura bersama, maka entitas menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih
lanjut. Kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama adalah jumlah tercatat investasi pada entitas
asosiasi atau ventura bersama yang ditentukan dengan menggunakan metode ekuitas ditambah dengan setiap
kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas
asosiasi atau ventura bersama. Sebagai contoh, suatu pos yang penyelesaiannya, baik tidak direncanakan
ataupun kecil kemungkinan terjadi di masa depan yang dapat diperkirakan (foreseeable future), secara
substansi, merupakan suatu perpanjangan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Pos-pos
tersebut dapat mencakup saham preferen dan piutang atau pinjaman jangka panjang yang diberikan tetapi tidak
termasuk piutang usaha, utang usaha atau piutang jangka panjang apapun dengan agunan yang memadai,
seperti pinjaman yang diberikan dengan penjaminan. Kerugian yang diakui dengan menggunakan metode
ekuitas yang melebihi investasi entitas pada saham biasa diterapkan pada komponen lain dari kepentingan
entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama dalam urutan yang terbalik dengan tingkat senioritasnya
(yaitu prioritas dalam likuidasi).

39

Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui,
hanya sepanjang entitas memiliki kewajiban konstruktif atau legal atau melakukan pembayaran atas nama
entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika entitas asosiasi atau ventura bersama kemudian melaporkan laba,
maka entitas mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama
dengan bagian atas rugi yang belum diakui.
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Rugi penurunan nilai
40

Setelah menerapkan metode ekuitas, termasuk pengakuan kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama sesuai
dengan paragraf 38, entitas menerapkan paragraf 41A-41C untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif
bahwa investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama mengalami penurunan nilai.

41

[Dihapus]

41A

Investasi neto dalam entitas asosiasi atau ventura bersama mengalami penurunan nilai dan kerugian
penurunan nilai terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau
lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal investasi neto (sebuah ‘peristiwa kerugian’) dan peristiwa
kerugian tersebut memiliki dampak terhadap arus kas masa depan yang diperkirakan dari investasi neto yang
dapat diestimasi secara andal. Mengindentifikasi peristiwa tunggal dan terpisah yang menyebabkan
penurunan nilai dapat menjadi hal yang mustahil dilakukan. Sebaliknya, penurunan nilai dapat disebabkan oleh
kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian ekspektasian yang disebabkan dari peristiwa masa depan, tanpa
mempertimbangkan kemungkinan keterjadiannya, tidak diakui. Bukti objektif bahwa investasi neto mengalami
penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian entitas mengenai peristiwa
kerugian di bawah ini:
(a)

kesulitan keuangan signifikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama;

(b)

pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau wanprestasi pembayaran oleh entitas asosiasi atau
ventura bersama;

(c)

entitas, untuk alasan ekonomik atau legal berkaitan dengan kesulitan keuangan entitas asosiasi atau
ventura bersama, memberikan konsensi kepada entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak
dipertimbangkan sebelumnya oleh entitas;

(d)

menjadi suatu kemungkinan bahwa entitas asosiasi atau ventura bersama akan mengalami
kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau

(e)

hilangnya pasar aktif untuk investasi neto tersebut karena kesulitan keuangan entitas asosiasi atau
ventura bersama.

41B

Hilangnya suatu pasar aktif akibat instrumen ekuitas atau instrumen keuangan entitas asosiasi atau ventura
bersama tidak lagi diperdagangkan secara publik bukan merupakan bukti penurunan nilai. Penurunan
peringkat kredit entitas asosiasi atau ventura bersama atau penurunan dalam nilai wajar entitas asosiasi atau
ventura bersama bukan merupakan bukti penurunan nilai, walaupun mungkin menjadi bukti penurunan nilai jika
dipertimbangkan dengan informasi tersedia lainnya.

41C

Sebagai tambahan terhadap jenis peristiwa dalam paragraf 41A, bukti objektif penurunan nilai untuk
investasi neto dalam instrumen ekuitas entitas asosiasi atau ventura bersama meliputi informasi mengenai
perubahan signifikan yang berdampak buruk (adverse) yang telah terjadi dalam lingkungan teknologi, pasar,
ekonomi atau hukum di mana entitas asosiasi atau ventura bersama beroperasi, dan mengindikasikan bahwa
biaya perolehan investasi dalam instrumen ekuitas tersebut mungkin tidak dipulihkan. Penurunan signifikan
dan berkepanjangan atas nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas di bawah harga perolehannya juga
merupakan bukti objektif atas penurunan nilai.

42

Karena goodwill yang membentuk bagian dari jumlah tercatat investasi neto pada entitas asosiasi atau ventura
bersama tidak diakui secara terpisah, maka tidak dilakukan pengujian penurunan nilai secara terpisah dengan
menerapkan persyaratan pengujian penurunan nilai goodwill dalam PSAK i236 Penurunan Nilai Aset. Sebagai
gantinya, seluruh jumlah tercatat investasi diuji penurunan nilai berdasarkan PSAK i236 sebagai suatu aset
tunggal, dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai
wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya, kapanpun penerapan paragraf 41A-41C
mengindikasikan bahwa investasi neto mungkin telah mengalami penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang
diakui dalam keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset, termasuk goodwill, yang membentuk bagian
dari jumlah tercatat investasi neto pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Dengan demikian, pembalikan
dari rugi penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK i236 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi neto
tersebut kemudian meningkat. Dalam menentukan nilai pakai investasi neto, entitas mengestimasi:
(a)

10

bagiannya atas nilai kini arus kas masa depan estimasian yang diperkirakan akan dihasilkan oleh
entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk arus kas dari operasional entitas asosiasi atau ventura
bersama dan hasil dari pelepasan akhir investasi; atau
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(b)

nilai kini arus kas masa depan estimasian yang diharapkan timbul dari dividen yang akan diterima
dari investasi dan dari pelepasan akhir investasi.

Dengan asumsi yang tepat, kedua metode tersebut akan memberikan hasil yang sama.
43

Jumlah terpulihkan dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dinilai untuk setiap entitas asosiasi
atau ventura bersama, kecuali entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut tidak menghasilkan arus masuk
kas dari pemakaian berkelanjutan yang sebagian besar independen dari aset lain entitas.

Laporan keuangan tersendiri
44

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan tersendiri entitas sesuai
dengan PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2011) paragraf 10.

Tanggal efektif dan transisi
45

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini lebih dini, maka entitas
mengungkapkan fakta tersebut dan menerapkan PSAK i110, PSAK i111 Pengaturan Bersama, PSAK i112
Pengungkapan Kepentingan pada Entitas Lain dan PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2011) pada
saat yang bersamaan.

45A

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 40-42 dan menambahkan paragraf
41A-41C. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

45B

Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri (Amendemen PSAK i227), terbit pada bulan Agustus
2014, mengamendemen paragraf 25. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

45C

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

45D

Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112 dan PSAK
i228), terbit pada bulan Desember 2014, mengamendemen paragraf 17, 27, dan 36 dan menambahkan paragraf
36A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2016. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

45E

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2014-2016, terbit pada bulan Desember 2016, mengamendemen paragraf
18 dan 36A. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai PSAK i208 untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

45F

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

45G

Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, terbit pada bulan Oktober 2017,
menambahkan paragraf 14A dan menghapus paragraf 41. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara
retrospektif sesuai PSAK i208 untuk periode pelaporan tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2019, kecuali yang ditetapkan dalam paragraf 45H-45K. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

45H

Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen dalam paragraf 45G pada saat yang bersamaan dengan
pertama kali menerapkan PSAK i109, menerapkan persyaratan transisi dalam PSAK i109 atas kepentingan
jangka panjang yang dideskripsikan dalam paragraf 14A.

45I

Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen dalam paragraf 45G setelah pertama kali menerapkan
PSAK i109, menerapkan persyaratan transisi dalam PSAK i109 yang diperlukan untuk menerapkan
persyaratan yang diatur dalam paragraf 14A atas kepentingan jangka panjang. Untuk tujuan tersebut, referensi
ke tanggal penerapan awal PSAK i109 dibaca sebagai referensi ke awal periode pelaporan tahunan yang
didalamnya entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut (tanggal penerapan awal amendemen).
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Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan
amendemen tersebut. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya hanya jika mungkin dilakukan
tanpa menggunakan peninjauan ke belakang (hindsight).
45J

Ketika pertama kali menerapkan amendemen dalam paragraf 45G, entitas yang menerapkan pengecualian
sementara dari PSAK i109 sesuai dengan PSAK i104 Kontrak Asuransi tidak disyaratkan untuk menyajikan
kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan amendemen tersebut. Entitas dapat menyajikan
kembali periode sebelumnya hanya jika mungkin dilakukan tanpa menggunakan peninjauan ke belakang
(hindsight).

45K

Jika entitas tidak menyajikan kembali periode sebelumnya dengan menerapkan paragraf 45I atau paragraf 45J,
maka pada tanggal penerapan awal amendemen entitas mengakui dalam saldo laba awal (atau komponen
ekuitas lain, yang sesuai) selisih antara:
(a)

jumlah tercatat kepentingan jangka panjang sebelumnya yang dideskripsikan dalam paragraf 14A
pada tanggal penerapan awal tersebut; dan

(b)

jumlah tercatat kepentingan jangka panjang tersebut pada tanggal penerapan awal tersebut.

Referensi terhadap PSAK i109
46

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini namun belum menerapkan PSAK i109, maka referensi terhadap PSAK i109
dibaca sebagai referensi terhadap PSAK i239.

Penarikan PSAK i228 (2003)
47

Pernyataan ini menggantikan PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi (yang direvisi pada tahun 2003).
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i229 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi (PSAK i229) terdiri
dari paragraf 1–41. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama, namun mempertahankan format IASC
atas Pernyataan ini ketika diadopsi oleh IASB. PSAK i229 harus dibaca dalam konteks Kerangka Konseptual
Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan memberikan
dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i229
Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi1
Ruang lingkup
1

Pernyataan ini diterapkan untuk laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasian, dari
setiap entitas yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi.

2

Dalam ekonomi hiperinflasi, pelaporan hasil operasi dan posisi keuangan dalam mata uang lokal tanpa
penyajian kembali tidak bermanfaat. Uang kehilangan daya beli sedemikian rupa sehingga perbandingan
jumlah dari transaksi dan peristiwa lain yang terjadi pada waktu yang berbeda, bahkan dalam periode
akuntansi yang sama, menjadi menyesatkan.

3

Pernyataan ini tidak menetapkan suatu tingkat inflasi tertentu bahwa hiperinflasi dianggap terjadi.
Pertimbangan diperlukan dalam penentuan kapan penyajian kembali laporan keuangan perlu dilakukan sesuai
dengan Pernyataan ini. Karakteristik dari lingkungan ekonomi suatu negara yang merupakan indikasi bahwa
negara tersebut mengalami hiperinflasi termasuk, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

4

(a)

penduduknya lebih memilih untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset nonmoneter
atau dalam valuta asing yang relatif stabil. Jumlah mata uang lokal yang dimiliki segera
diinvestasikan untuk mempertahankan daya beli;

(b)

penduduknya memperhitungkan jumlah moneter bukan dalam mata uang lokal tetapi dalam valuta
asing yang relatif stabil. Harga-harga mungkin dikuotasikan dalam valuta asing tersebut;

(c)

penjualan dan pembelian secara kredit dilakukan pada harga yang mengompensasikan ekspektasi
hilangnya daya beli selama periode kredit, bahkan jika periode kreditnya singkat;

(d)

suku bunga, upah, dan harga dikaitkan dengan indeks harga; dan

(e)

tingkat inflasi kumulatif selama tiga tahun mendekati atau melebihi 100%.

Seluruh entitas yang menyusun laporan keuangan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi yang sama
dianjurkan menerapkan Pernyataan ini sejak tanggal yang sama. Namun, Pernyataan ini diterapkan atas
laporan keuangan setiap entitas sejak awal periode pelaporan ketika entitas mengidentifikasi adanya
hiperinflasi di negara yang mata uangnya digunakan oleh entitas tersebut untuk pelaporannya.

Penyajian kembali laporan keuangan
5

Harga berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat pengaruh politik, ekonomi, dan sosial secara spesifik atau
umum. Pengaruh spesifik seperti perubahan penawaran dan permintaan dan perubahan teknologi dapat
menyebabkan kenaikan atau penurunan harga individual secara signifikan dan tidak terkait antara satu dengan
lainnya. Sebagai tambahan, pengaruh umum dapat menyebabkan perubahan tingkat harga umum dan daya
beli uang secara umum.

6

Entitas yang menyusun laporan keuangan dengan dasar akuntansi biaya historis melakukannya tanpa
mempertimbangkan perubahan tingkat harga umum ataupun kenaikan harga spesifik dari aset atau liabilitas
yang diakui. Pengecualian atas hal ini adalah aset dan liabilitas yang disyaratkan, atau dipilih, untuk diukur
pada nilai wajar. Sebagai contoh, aset tetap dapat direvaluasi pada nilai wajar dan aset biologis secara umum
disyaratkan untuk diukur pada nilai wajar. Akan tetapi beberapa entitas menyajikan laporan keuangan
berdasarkan pendekatan biaya kini yang mencerminkan dampak perubahan harga spesifik dari aset yang
dimiliki.

7

Dalam ekonomi hiperinflasi, laporan keuangan, baik yang disusun berdasarkan pendekatan biaya historis
maupun pendekatan biaya kini, hanya berguna jika dinyatakan dalam unit pengukuran terkini pada akhir
periode pelaporan. Oleh karena itu, Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang menyajikan laporan
keuangan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. Penyajian informasi yang disyaratkan oleh Pernyataan ini
sebagai tambahan atas laporan keuangan yang tidak disajikan kembali tidak diizinkan. Selanjutnya, penyajian
secara terpisah laporan keuangan sebelum penyajian kembali tidak dianjurkan.

8

Laporan keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya merupakan mata uang ekonomi hiperinflasi,
baik berdasarkan pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini, disajikan dalam unit

1

Sebagai bagian dari Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2008, IASB mengubah istilah yang digunakan dalam PSAK i229
agar konsisten dengan PSAK lainnya sebagai berikut: (a) “nilai pasar” diamendemen menjadi “nilai wajar”, dan (b) “hasil
operasi” dan “penghasilan neto” diamendemen menjadi “laba rugi”.

4
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pengukuran terkini pada akhir periode pelaporan. Angka terkait untuk periode sebelumnya yang
disyaratkan oleh PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007) dan setiap
informasi dalam periode sebelumnya juga disajikan dalam unit pengukuran terkini pada akhir periode
pelaporan. Untuk tujuan penyajian jumlah komparatif dalam mata uang penyajian yang berbeda,
diterapkan PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing paragraf 42(b) dan 43.
9

Keuntungan atau kerugian atas posisi moneter neto dimasukkan dalam laba rugi dan diungkapkan
secara terpisah.

10

Penyajian kembali laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan ini mensyaratkan adanya penerapan prosedur
dan pertimbangan tertentu. Penerapan prosedur dan pertimbangan tersebut secara konsisten dari periode ke
periode lebih penting daripada ketepatan presisi dalam menghasilkan jumlah yang dimasukkan dalam laporan
keuangan yang disajikan kembali.

Laporan keuangan biaya historis
Laporan posisi keuangan
11

Jumlah dalam laporan posisi keuangan yang belum dinyatakan dalam unit pengukuran terkini pada akhir
periode pelaporan, disajikan kembali dengan menerapkan indeks harga umum.

12

Item moneter tidak disajikan kembali karena sudah dinyatakan dalam unit moneter terkini pada akhir periode
pelaporan. Item moneter adalah uang yang dimiliki dan item yang akan diterima atau dibayar dalam bentuk
uang.

13

Aset dan liabilitas, melalui perjanjian, yang terhubung dengan perubahan harga contohnya pinjaman dan
obligasi yang dikaitkan dengan indeks, disesuaikan berdasarkan dengan perjanjian untuk memastikan jumlah
saldo pada akhir periode pelaporan. Item tersebut dicatat pada jumlah yang telah disesuaikan dalam laporan
posisi keuangan yang disajikan kembali.

14

Seluruh aset dan liabilitas lain adalah nonmoneter. Beberapa item nonmoneter dicatat pada jumlah terkini
pada akhir periode pelaporan, seperti nilai realisasi neto dan nilai wajar, maka item tersebut tidak disajikan
kembali. Seluruh aset dan liabilitas nonmoneter yang lain disajikan kembali.

15

Sebagian besar item nonmoneter dicatat pada biaya perolehan atau biaya perolehan dikurangi depresiasi; oleh
karena itu, item tersebut disajikan sebesar jumlah terkini pada tanggal akuisisinya. Biaya perolehan, atau biaya
perolehan dikurangi depresiasi, yang disajikan kembali, untuk setiap item ditentukan dengan menerapkan
perubahan indeks harga umum dari tanggal akuisisi sampai akhir periode pelaporan pada biaya historis dan
akumulasi depresiasi. Contohnya, aset tetap, persediaan bahan baku dan barang dagang, goodwill, paten,
merek dagang, dan aset serupa disajikan kembali sejak tanggal pembeliannya. Persediaan barang setengah
jadi dan barang jadi disajikan kembali sejak tanggal terjadinya biaya pembelian dan biaya konversi.

16

Catatan rinci tentang tanggal akuisisi dari item aset tetap mungkin tidak tersedia atau tidak dapat diestimasi.
Dalam keadaan yang jarang terjadi seperti ini, mungkin diperlukan, dalam periode pertama kali menerapkan
Pernyataan ini, penggunaan penilaian profesional independen atas nilai item tersebut sebagai dasar penyajian
kembalinya.

17

Untuk periode saat penyajian kembali aset tetap yang disyaratkan oleh Pernyataan ini, indeks harga umum
mungkin tidak tersedia. Dalam keadaan ini, entitas mungkin perlu menggunakan estimasi berdasarkan,
sebagai contoh, pada pergerakan kurs antara mata uang fungsional dan valuta asing yang relatif stabil.

18

Beberapa item nonmoneter dicatat pada jumlah terkini pada tanggal selain tanggal akuisisi atau tanggal
laporan posisi keuangan, sebagai contoh aset tetap yang telah direvaluasi pada tanggal sebelumnya. Dalam
kasus ini, jumlah tercatat disajikan kembali dari tanggal revaluasi.

19

Jumlah yang disajikan kembali dari item nonmoneter diturunkan, sesuai dengan PSAK terkait, ketika jumlah
tersebut melebihi jumlah terpulihkan. Sebagai contoh, jumlah aset tetap, goodwill, paten, dan merek dagang
yang disajikan kembali diturunkan ke jumlah terpulihkan, dan jumlah persediaan yang disajikan kembali
diturunkan ke nilai realisasi neto.

20

Investee yang dicatat dengan metode ekuitas dapat membuat laporan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi.
Laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif investee tersebut disajikan kembali sesuai
dengan Pernyataan ini untuk menghitung bagian investor atas aset neto dan laba rugi. Ketika laporan
keuangan investee yang disajikan kembali dinyatakan dalam valuta asing, maka laporan keuangan tersebut
dijabarkan pada kurs penutup.

21

Pengaruh inflasi biasanya diakui dalam biaya pinjaman. Hal yang tidak tepat untuk menyajikan kembali
pengeluaran modal yang dibiayai dengan pinjaman serta mengkapitalisasi bagian biaya pinjaman yang
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mengkompensasi inflasi selama periode yang sama. Bagian biaya pinjaman ini diakui sebagai beban dalam
periode saat biaya terjadi.
22

Entitas mungkin memperoleh aset dalam suatu pengaturan yang mengizinkan entitas untuk menangguhkan
pembayaran tanpa menimbulkan beban bunga eksplisit. Jika penentuan jumlah bunga implisit tidak praktis,
maka aset tersebut disajikan kembali dari tanggal pembayaran dan bukan tanggal pembelian.

23

[Dihapus]

24

Pada awal periode pertama kali penerapan Pernyataan ini, komponen ekuitas pemilik, kecuali saldo laba dan
surplus revaluasi, disajikan kembali dengan menggunakan indeks harga umum sejak tanggal komponen
ekuitas tersebut dikontribusikan atau saat muncul. Surplus revaluasi yang timbul dalam periode sebelumnya
dieliminasi. Saldo laba yang disajikan kembali ditentukan berdasarkan seluruh jumlah lain dalam laporan
posisi keuangan yang disajikan kembali.

25

Pada akhir periode pertama dan dalam periode selanjutnya, seluruh komponen ekuitas pemilik disajikan
kembali dengan menerapkan indeks harga umum sejak awal periode atau tanggal kontribusi jika lebih
belakangan. Perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode diungkapkan sesuai dengan PSAK i201.

Laporan penghasilan komprehensif
26

Pernyataan ini mensyaratkan bahwa seluruh item dalam laporan penghasilan komprehensif dinyatakan dalam
unit pengukuran terkini pada akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, seluruh jumlah perlu untuk disajikan
kembali dengan menerapkan perubahan indeks harga umum sejak tanggal item penghasilan dan beban
tersebut awalnya dicatat dalam laporan keuangan.

Keuntungan atau kerugian posisi moneter neto
27

Dalam suatu periode inflasi, jika entitas memiliki aset moneter melebihi liabilitas moneter, maka daya beli
entitas menurun; dan jika entitas memiliki liabilitas moneter melebihi aset moneter, maka daya beli entitas
meningkat sepanjang aset dan liabilitas tersebut tidak terkait dengan suatu tingkat harga. Keuntungan atau
kerugian posisi moneter neto tersebut dapat ditentukan dari selisih yang timbul dari penyajian kembali aset
nonmoneter, ekuitas pemilik, dan item dalam laporan penghasilan komprehensif serta penyesuaian aset dan
liabilitas yang terkait dengan indeks. Keuntungan atau kerugian tersebut dapat diestimasi dengan menerapkan
perubahan indeks harga umum terhadap rata-rata tertimbang selama periode dari selisih antara aset moneter
dan liabilitas moneter.

28

Keuntungan atau kerugian posisi moneter neto dimasukkan dalam laba rugi. Penyesuaian terhadap aset dan
liabilitas yang terkait dengan perubahan harga (tertuang di perjanjian) sesuai dengan paragraf 13,
disalinghapuskan dengan keuntungan atau kerugian posisi moneter neto. Item penghasilan dan beban lain,
seperti penghasilan dan beban bunga serta selisih kurs terkait investasi atau pinjaman dana, juga terkait
dengan posisi moneter neto. Meskipun item tersebut diungkapkan secara terpisah, mungkin lebih mudah jika
item tersebut disajikan bersamaan dengan keuntungan atau kerugian posisi moneter neto dalam laporan
penghasilan komprehensif.

Laporan keuangan biaya kini
Laporan posisi keuangan
29

Item yang disajikan pada biaya kini tidak disajikan kembali karena sudah dinyatakan dalam unit pengukuran
terkini pada akhir periode pelaporan. Item lainnya dalam laporan posisi keuangan disajikan kembali sesuai
dengan paragraf 11 sampai 25.

Laporan penghasilan komprehensif
30

Laporan penghasilan komprehensif yang menggunakan biaya kini, sebelum penyajian kembali, secara umum
melaporkan biaya terkini pada waktu terjadinya transaksi atau peristiwa pendasar. Beban penjualan dan
depresiasi dicatat pada biaya kini pada waktu pemakaian; penjualan dan beban lain dicatat pada jumlah uang
ketika terjadinya. Oleh karena itu, seluruh jumlah tersebut perlu disajikan kembali dalam unit pengukuran
terkini pada akhir periode pelaporan dengan menggunakan indeks harga umum.

Keuntungan atau kerugian posisi moneter neto
31

6

Keuntungan atau kerugian posisi moneter neto dicatat sesuai dengan paragraf 27 dan 28.
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Pajak
32

Penyajian kembali laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan ini dapat menimbulkan selisih antara jumlah
tercatat aset dan liabilitas individual dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Selisih
tersebut dicatat sesuai dengan PSAK i212 Pajak Penghasilan.

Laporan arus kas
33

Pernyataan ini mensyaratkan bahwa seluruh item dalam laporan arus kas dinyatakan dalam unit pengukuran
terkini pada akhir periode pelaporan.

Angka terkait
34

Angka terkait pada periode pelaporan sebelumnya, apakah angka tersebut berdasarkan pada pendekatan biaya
historis atau pendekatan biaya kini, disajikan kembali dengan menggunakan indeks harga umum, sehingga
laporan keuangan komparatif disajikan dalam unit pengukuran terkini pada akhir periode pelaporan.
Informasi yang diungkapkan sehubungan dengan periode sebelumnya juga dinyatakan dalam unit pengukuran
terkini pada akhir periode pelaporan. Untuk tujuan penyajian jumlah komparatif dalam penyajian yang
berbeda mata uang, diterapkan PSAK i221 paragraf 42(b) dan 43.

Laporan keuangan konsolidasian
35

Entitas induk yang membuat laporan keuangan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi mungkin memiliki
entitas anak yang juga membuat laporan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. Laporan keuangan entitas
anak tersebut perlu disajikan kembali dengan menggunakan indeks harga umum dari negara yang mata
uangnya dilaporkan sebelum dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan oleh entitas
induk. Jika entitas anak merupakan entitas luar negeri, maka laporan keuangan yang disajikan kembali
dijabarkan pada kurs penutup. Laporan keuangan entitas anak yang tidak dilaporkan dalam mata uang
ekonomi hiperinflasi diperlakukan sesuai PSAK i221.

36

Jika laporan keuangan dengan akhir periode pelaporan yang berbeda dikonsolidasikan, maka seluruh item
moneter dan nonmoneter perlu disajikan kembali ke dalam unit pengukuran terkini pada tanggal laporan
keuangan konsolidasian.

Pemilihan dan penggunaan indeks harga umum
37

Penyajian kembali laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan ini mensyaratkan penggunaan indeks harga
umum yang mencerminkan perubahan daya beli umum. Dianjurkan seluruh entitas yang membuat laporan
keuangan dalam mata uang dalam ekonomi yang sama menggunakan indeks yang sama.

Ekonomi hiperinflasi berakhir
38

Jika ekonomi hiperinflasi berakhir dan entitas menghentikan penyusunan dan penyajian laporan
keuangan sesuai dengan Pernyataan ini, maka entitas memperlakukan jumlah yang dinyatakan dalam
unit pengukuran terkini pada akhir periode pelaporan sebelumnya sebagai dasar jumlah tercatat
dalam laporan keuangan selanjutnya.

Pengungkapan
39

Entitas membuat pengungkapan berikut:
(a)

fakta bahwa laporan keuangan dan angka terkait dalam periode sebelumnya telah disajikan
kembali untuk perubahan dalam daya beli umum dari mata uang fungsional dan, sebagai
akibatnya, disajikan dalam unit pengukuran terkini pada akhir periode pelaporan;

(b)

apakah laporan keuangan berdasarkan pada pendekatan biaya historis atau pendekatan
biaya kini; dan

(c)

nama dan tingkat indeks harga pada akhir periode pelaporan dan pergerakan dalam indeks
tersebut selama periode pelaporan berjalan dan sebelumnya.
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40

Pengungkapan yang disyaratkan oleh Pernyataan ini diperlukan untuk menjelaskan dasar atas perlakuan
pengaruh inflasi dalam laporan keuangan. Pengungkapan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan
informasi lain yang diperlukan untuk memahami dasar yang digunakan dan jumlah yang dihasilkan.

Tanggal efektif
41

8

Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan dengan periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 1990.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i232 Instrumen Keuangan: Penyajian (PSAK i232) terdiri dari paragraf 2–
100 serta Lampiran. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama namun mempertahankan format IASC
atas Pernyataan ini ketika diadopsi oleh IASB. PSAK i232 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka
Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan secara eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i232
Instrumen Keuangan: Penyajian
Tujuan
1

[Dihapus]

2

Tujuan Pernyataan ini adalah menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas
dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini diterapkan untuk klasifikasi instrumen
keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas; klasifikasi
bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang terkait; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas
keuangan saling hapus.

3

Prinsip dalam Pernyataan ini melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas
keuangan dalam PSAK i109 Instrumen Keuangan, dan pengungkapan informasi mengenai aset keuangan dan
liabilitas keuangan tersebut dalam PSAK i107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Ruang lingkup
4

Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:
(a)

kepentingan pada entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama yang dicatat
berdasarkan PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK i227 Laporan Keuangan
Tersendiri atau PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Akan tetapi,
dalam beberapa kasus, PSAK i110, PSAK i227 atau PSAK i228 mensyaratkan atau
mengizinkan entitas untuk mencatat kepentingan pada entitas anak, entitas asosiasi atau
ventura bersama menggunakan PSAK i109; dalam kasus tersebut entitas menerapkan
persyaratan dalam Pernyataan ini. Entitas juga menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh
derivatif yang terkait dengan kepentingan pada entitas anak, entitas asosiasi atau ventura
bersama.

(b)

hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan pekerja yang diatur dalam
PSAK i219 Imbalan Pekerja.

(c)

[dihapus]

(d)

kontrak asuransi yang diatur dalam PSAK i104 Kontrak Asuransi. Akan tetapi, Pernyataan
ini diterapkan pada derivatif yang melekat pada kontrak asuransi jika PSAK i109
mensyaratkan entitas untuk mencatat kontrak asuransi dan derivatifnya secara terpisah.
Selanjutnya, penerbit menerapkan Pernyataan ini atas kontrak jaminan keuangan jika
penerbit menerapkan PSAK i109 untuk mengakui dan mengukur kontrak tersebut, namun
penerbit menerapkan PSAK i104 jika penerbit memilih untuk menerapkan PSAK i104
dalam pengakuan dan pengukurannya sesuai dengan PSAK i104 paragraf 4(d).

(e)

instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK i104 karena instrumen
keuangan tersebut mengandung fitur partisipasi tidak mengikat. Penerbit instrumen ini
dikecualikan dari penerapan paragraf 15–32 dan PP25–PP35 dari Pernyataan ini dalam
membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Akan tetapi, instrumen
tersebut tetap mengikuti seluruh persyaratan lain yang ada dalam Pernyataan ini.
Selanjutnya, Pernyataan ini diterapkan untuk derivatif melekat pada instrumen tersebut
(lihat PSAK i109).

(f)

instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berbasis saham
berdasarkan PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham, kecuali untuk:
(i)

kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup paragraf 8–10 dari Pernyataan ini,
dalam hal Pernyataan ini diterapkan,

(ii)

paragraf 33 dan 34 dari Pernyataan ini, yang diterapkan pada saham tresuri yang
dibeli, dijual, diterbitkan, atau dibatalkan yang terkait dengan program opsi saham
untuk karyawan, program pembelian saham oleh karyawan, dan seluruh perjanjian
pembayaran berbasis saham lain.

5–7

[Dihapus]

8

Pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan yang
dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan

4
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mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan,
dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan
tujuan untuk menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan persyaratan pembelian,
penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan
untuk kontrak yang entitas menetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai
dengan PSAK i109 Instrumen Keuangan paragraf 2.5.
9

Ada beberapa cara dimana kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan dapat diselesaikan secara neto
dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Hal ini
mencakup:
(a)

jika persyaratan kontrak mengizinkan salah satu pihak untuk menyelesaikan kontrak tersebut secara
neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen
keuangan;

(b)

jika kemampuan untuk menyelesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau
dengan mempertukarkan instrumen keuangan, tidak dinyatakan secara eksplisit dalam
persyaratan kontrak, namun entitas mempunyai praktik menyelesaikan kontrak serupa secara neto
dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan
(dengan pihak lawan, dengan menyepakati kontrak saling hapus, atau dengan menjual kontrak
sebelum dilaksanakan atau jatuh tempo);

(c)

jika, untuk kontrak serupa, entitas mempunyai praktik untuk menerima aset pendasar dan
menjualnya dalam jangka pendek setelah penyerahan untuk memperoleh laba dari fluktuasi harga
jangka pendek atau margin dealer; dan

(d)

jika item nonkeuangan yang menjadi subjek dalam kontrak siap dikonversi menjadi kas.

Kontrak yang memenuhi huruf (b) atau (c) tidak dilakukan dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan
item nonkeuangan sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan atau penggunaan yang diperkirakan oleh
entitas, dan oleh karena itu kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Kontrak lain yang
memenuhi ketentuan paragraf 8 dievaluasi untuk menentukan apakah kontrak tersebut disepakati dan terus
dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan persyaratan
pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas, dan karenanya untuk menentukan
apakah kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.
10

Opsi yang diterbitkan untuk membeli atau menjual item nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto
dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, sesuai dengan
ketentuan paragraf 9(a) atau (d), termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Kontrak opsi jenis ini tidak
dapat dilakukan untuk tujuan penerimaan atau penyerahan item nonkeuangan sesuai dengan persyaratan
pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas.

Definisi (lihat juga paragraf PP3-PP23)
11

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan satu entitas dan
liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain.
Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:
(a)

kas;

(b)

instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain;

(c)

hak kontraktual:

(d)

(i)

untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain; atau

(ii)

untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain
dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut; atau

kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang
diterbitkan oleh entitas dan merupakan:
(i)

nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu
jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau

(ii)

derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan
sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen
ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang
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diterbitkan entitas tidak termasuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi
jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A
dan 16B, instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban terhadap entitas untuk
menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat
likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16C
dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau
menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.
Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa:
(a)

(b)

kewajiban kontraktual:
(i)

untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau

(ii)

untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain
dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut;

kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang
diterbitkan entitas dan merupakan suatu:
(i)

nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan
suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau

(ii)

derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan
sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen
ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, rights, opsi atau waran untuk
memperoleh suatu jumlah yang tetap instrumen ekuitas yang dimiliki entitas untuk
jumlah yang tetap dari berbagai mata uang adalah instrumen ekuitas jika entitas
menawarkan rights, opsi atau waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada
saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki.
Juga, untuk tujuan ini instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk
instrumen yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen
ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B, instrumen yang mensyaratkan suatu
kewajiban terhadap entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata
aset neto hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas
sesuai dengan paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak
untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas
tersebut di masa depan.

Sebagai pengecualian, suatu instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan
diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi
di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah
dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. (Lihat PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar).
Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (puttable instrument) adalah instrumen keuangan yang
memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan
memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada
saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau kematian atau purnakarya dari
pemegang instrumen.
12

6

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK i109 Lampiran A atau PSAK i239 Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran paragraf 9 dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan maksud
sebagaimana yang ditentukan dalam PSAK i239 dan PSAK i109.
•

biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan

•

penghentian pengakuan

•

derivatif

•

metode suku bunga efektif

•

kontrak jaminan keuangan

•

liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

•

komitmen pasti
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•

prakiraan transaksi

•

efektivitas lindung nilai

•

item lindung nilaian

•

instrumen lindung nilai

•

dimiliki untuk diperdagangkan

•

pembelian atau penjualan regular

•

biaya transaksi.

13

Dalam Pernyataan ini, “kontrak” dan “kontraktual” mengacu pada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih,
yang memiliki konsekuensi ekonomik yang jelas dan kecil peluangnya akan diabaikan oleh pihak yang terlibat,
umumnya karena perjanjian ini dapat dipaksakan secara legal. Dengan demikian kontrak dan instrumen
keuangan mungkin memiliki bentuk yang beragam dan tidak perlu dalam bentuk tertulis.

14

Dalam Pernyataan ini “entitas” termasuk perusahaan perorangan, persekutuan, badan hukum, wali amanat, dan
institusi pemerintah.

Penyajian
Liabilitas dan ekuitas (lihat juga paragraf PP13–PP14J dan PP25–
PP29A)
15

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.

16

Ketika penerbit menerapkan definisi dalam paragraf 11 untuk menentukan apakah instrumen keuangan
merupakan instrumen ekuitas, dan bukan merupakan liabilitas keuangan, maka instrumen tersebut merupakan
instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi (a) dan (b) berikut dipenuhi:
(a)

(b)

Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual:
(i)

untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau

(ii)

untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan
kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit.

Jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan
entitas, instrumen tersebut merupakan:
(i)

nonderivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk
menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan
entitas; atau

(ii)

derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas
atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan
entitas. Untuk tujuan ini, rights, opsi atau waran untuk memperoleh suatu jumlah yang
tetap instrumen ekuitas yang dimiliki entitas untuk jumlah yang tetap dari berbagai mata
uang adalah instrumen ekuitas jika entitas menawarkan rights, opsi atau waran prorata
terhadap seluruh pemilik yang ada saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas
nonderivatif yang dimiliki. Juga, untuk tujuan ini instrumen ekuitas yang diterbitkan
penerbit tidak termasuk instrumen yang memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi
yang dijelaskan di paragraf 16A dan 16B, atau paragraf 16C dan 16D, atau instrumen
yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang
diterbitkan entitas di masa depan.

Kewajiban kontraktual, termasuk kewajiban yang berasal dari instrumen keuangan derivatif, yang akan atau
dapat menyebabkan adanya penerimaan atau penyerahan instrumen ekuitas milik penerbit di masa depan,
namun tidak memenuhi kondisi (a) dan (b) di atas, bukan merupakan instrumen ekuitas. Sebagai pengecualian,
suatu instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika
memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.
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Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual
16A

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit
untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut dan menerima kas atau aset keuangan lain pada saat
melakukan eksekusi opsi jual tersebut. Sebagai pengecualian atas definisi liabilitas keuangan, instrumen yang
mencakup kewajiban tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur berikut:
(a)

(b)

16B

Instrumen memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas pada saat
entitas dilikuidasi. Aset neto entitas adalah aset yang tersisa setelah dikurangi seluruh klaim atas
aset tersebut. Suatu bagian prorata ditentukan dengan:
(i)

membagi aset neto entitas pada saat likuidasi ke dalam unit-unit dengan jumlah yang
sama; dan

(ii)

mengalikan jumlah tersebut dengan jumlah unit yang dimiliki oleh pemegang instrumen
keuangan.

Instrumen berada dalam kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen
lain. Untuk berada dalam kelas tersebut, instrumen:
(i)

tidak memiliki prioritas melebihi klaim pihak lain atas aset entitas pada saat likuidasi, dan

(ii)

tidak perlu dikonversi menjadi instrumen lain sebelum berada pada kelas
instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain.

(c)

Seluruh instrumen keuangan yang berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari
seluruh kelas instrumen lain memiliki fitur yang identik. Sebagai contoh, instrumen tersebut harus
dapat dijual kembali, dan rumus atau metode lain yang digunakan untuk menghitung harga
pembelian kembali atau penebusan adalah sama untuk seluruh instrumen pada kelas tersebut.

(d)

Selain kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan
menerima kas atau aset keuangan lain, instrumen tersebut tidak termasuk kewajiban kontraktual
untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan
aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi tidak
menguntungkan bagi entitas tersebut, dan bukan suatu kontrak yang akan atau mungkin
diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas seperti yang diatur di subparagraf
(b) dari definisi liabilitas keuangan.

(e)

Jumlah arus kas ekspektasian yang dapat diatribusikan ke instrumen selama umur instrumen
didasarkan secara substansial pada laba rugi, perubahan dalam aset neto yang diakui atau perubahan
dalam nilai wajar aset neto entitas yang diakui atau yang belum diakui selama umur instrumen
(tidak termasuk setiap dampak dari instrumen).

Selain instrumen yang memiliki seluruh fitur di atas, suatu instrumen dapat diklasifikasikan sebagai instrumen
ekuitas, jika penerbit tidak memiliki instrumen keuangan atau kontrak lain dengan kondisi sebagai berikut:
(a)

total arus kas yang secara substansial bergantung pada laba rugi, perubahan dalam aset neto entitas
yang diakui atau perubahan pada nilai wajar aset neto entitas yang diakui dan belum diakui (tidak
termasuk dampak dari instrumen atau kontrak tersebut) dan

(b)

dampak dari pembatasan atau penetapan secara substansial atas imbal hasil residual kepada
pemegang instrumen yang mempunyai fitur opsi jual.

Untuk tujuan penerapan kondisi ini, entitas tidak mempertimbangkan kontrak nonkeuangan dengan pemegang
instrumen yang dijelaskan di paragraf 16A yang memiliki syarat dan kondisi kontraktual yang serupa dengan
syarat dan kondisi dari kontrak yang setara yang mungkin terjadi antara bukan pemegang instrumen dan entitas
penerbit. Jika entitas tidak dapat menentukan bahwa kondisi ini dipenuhi, maka entitas tidak
mengklasifikasikan instrumen yang mempunyai fitur opsi jual sebagai instrumen ekuitas.

Instrumen, atau komponen instrumen, yang mensyaratkan kewajiban kepada
entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas
hanya pada saat likuidasi
16C

8

Beberapa instrumen keuangan termasuk kewajiban kontraktual bagi entitas penerbit untuk menyerahkan
kepada entitas lain bagian prorata aset neto hanya pada saat likuidasi. Kewajiban timbul karena likuidasi pasti
terjadi dan berada di luar kendali entitas (sebagai contoh, umur entitas yang terbatas) atau tidak pasti terjadi
namun berdasarkan opsi dari pemegang instrumen. Sebagai pengecualian dari definisi liabilitas keuangan,
suatu instrumen yang mencakup kewajiban tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki
seluruh fitur berikut:
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(a)

(b)

(c)

16D

Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas pada saat entitas
dilikuidasi. Aset neto entitas adalah aset yang tersisa setelah dikurangi seluruh klaim pihak lain atas
aset tersebut. Suatu bagian prorata ditentukan dengan:
(i)

membagi aset neto entitas pada saat likuidasi dalam unit-unit dengan jumlah yang sama;
dan

(ii)

mengalikan jumlah tersebut dengan jumlah unit yang dimiliki oleh pemegang instrumen
keuangan.

Instrumen berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen
lain. Untuk berada dalam kelas tersebut instrumen:
(i)

tidak memiliki prioritas melebihi klaim pihak lain atas aset entitas pada saat likuidasi, dan

(ii)

tidak perlu dikonversi menjadi instrumen lain sebelum berada pada kelas instrumen yang
merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain.

Seluruh instrumen keuangan yang berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari
seluruh kelas instrumen lain harus memiliki kewajiban kontraktual identik bagi entitas penerbit
untuk menyerahkan bagian prorata aset neto pada saat likuidasi.

Selain instrumen yang memiliki seluruh fitur di atas, suatu instrumen dapat diklasifikasikan sebagai instrumen
ekuitas, jika penerbit tidak memiliki instrumen keuangan atau kontrak lain yang memiliki:
(a)

total arus kas yang secara substansial bergantung pada laba rugi, perubahan dalam aset neto entitas
yang diakui atau perubahan pada nilai wajar aset neto entitas yang diakui dan yang belum diakui
(tidak termasuk dampak dari instrumen atau kontrak tersebut) dan

(b)

dampak dari pembatasan atau penetapan secara substansial atas imbal hasil residual kepada
pemegang instrumen.

Untuk tujuan penerapan kondisi ini, entitas tidak mempertimbangkan kontrak nonkeuangan dengan pemegang
instrumen yang dijelaskan di paragraf 16C yang memiliki syarat dan kondisi kontraktual yang serupa dengan
syarat dan kondisi kontraktual dari kontrak yang setara yang mungkin terjadi antara bukan pemegang
instrumen dan entitas penerbit. Jika entitas tidak dapat menentukan bahwa kondisi ini dipenuhi, maka entitas
tidak mengklasifikasikan instrumen sebagai instrumen ekuitas.

Reklasifikasi instrumen yang mempunyai fitur opsi jual dan instrumen yang
mensyaratkan kewajiban entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian
prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi
16E

Entitas mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan
16B atau paragraf 16C dan 16D sejak tanggal ketika instrumen memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi
yang diatur dalam paragraf tersebut. Entitas mereklasifikasi instrumen keuangan sejak tanggal ketika
instrumen tidak lagi memiliki seluruh fitur atau memenuhi kondisi di paragraf tersebut. Sebagai contoh, jika
entitas menebus seluruh instrumen tanpa opsi jual yang diterbitkan dan setiap instrumen yang mempunyai
fitur opsi jual yang masih beredar memiliki seluruh fitur dan memenuhi seluruh kondisi di paragraf 16A
dan 16B, maka entitas mereklasifikasi instrumen yang mempunyai fitur opsi jual sebagai instrumen ekuitas
dari tanggal ketika entitas menebus instrumen tanpa opsi jual.

16F

Entitas mencatat reklasifikasi instrumen sesuai dengan paragraf 16E sebagai berikut:
(a)

Entitas mereklasifikasi instrumen ekuitas sebagai liabilitas keuangan sejak tanggal ketika
instrumen tidak lagi memiliki seluruh fitur atau memenuhi kondisi di paragraf 16A dan 16B atau
paragraf 16C dan 16D. Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar instrumen tersebut pada tanggal
reklasifikasi. Entitas mengakui dalam ekuitas setiap selisih antara nilai tercatat dari instrumen
ekuitas dan nilai wajar liabilitas keuangan pada tanggal reklasifikasi.

(b)

Entitas mereklasifikasi liabilitas keuangan sebagai ekuitas sejak tanggal ketika instrumen memiliki
seluruh fitur dan memenuhi kondisi yang diatur di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan
16D. Instrumen ekuitas diukur pada nilai tercatat liabilitas keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Tanpa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain
(paragraf 16(a))
17

Dengan pengecualian keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D, fitur
penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban
kontraktual satu pihak dari instrumen keuangan (penerbit), untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain
kepada pihak lain (pemegang), atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan
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pemegang instrumen ekuitas dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Meskipun
pemegang instrumen ekuitas mungkin berhak menerima dividen atau bentuk distribusi ekuitas lain secara
prorata, penerbit tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan distribusi tersebut karena penerbit
instrumen ekuitas tidak diwajibkan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain.
18

19

20

Substansi dari instrumen keuangan, bukan bentuk legalnya, mengatur pengklasifikasian instrumen keuangan
dalam laporan posisi keuangan entitas. Substansi dan bentuk legal umumnya sejalan, namun tidak selalu.
Beberapa jenis instrumen keuangan memiliki bentuk legal ekuitas tetapi secara substansi merupakan liabilitas
dan bentuk lain mungkin berupa kombinasi dari fitur instrumen ekuitas dan fitur liabilitas keuangan. Sebagai
contoh:
(a)

saham preferen yang mewajibkan penerbitnya untuk membeli kembali saham tersebut dengan
harga yang telah ditetapkan atau harga yang dapat ditetapkan pada tanggal yang telah ditetapkan
atau tanggal yang dapat ditetapkan di masa depan, atau saham preferen yang memberikan hak pada
pemegangnya untuk meminta penerbit agar menebus instrumen tersebut pada atau setelah tanggal
tertentu dengan harga yang telah ditetapkan atau harga yang dapat ditetapkan, adalah liabilitas
keuangan.

(b)

instrumen keuangan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen
tersebut kepada penerbitnya baik dengan menerima kas atau dengan aset keuangan lain (puttable
instrument) adalah liabilitas keuangan, kecuali instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai
instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Instrumen
keuangan tersebut merupakan liabilitas keuangan bahkan jika jumlah kas atau aset keuangan lain
ditentukan berdasarkan indeks atau item lain yang berpotensi meningkat atau menurun. Adanya
opsi bagi pemegang instrumen untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbit dengan
menerima kas atau aset keuangan lain berarti bahwa instrumen yang mempunyai fitur opsi jual
memenuhi definisi liabilitas keuangan, kecuali instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai
instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Sebagai contoh,
reksa dana terbuka, unit perwalian, persekutuan, dan entitas koperasi dapat memberi hak pada
pemegang unit atau anggotanya untuk sewaktu-waktu menarik kepentingan mereka pada penerbit
sejumlah kas, yang mengakibatkan kepentingan pemegang unit atau anggota diklasifikasikan
sebagai liabilitas keuangan, kecuali untuk instrumen yang diklasifikasikan sebagai instrumen
ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Akan tetapi, klasifikasi
sebagai liabilitas keuangan tidak meniadakan penggunaan istilah seperti “nilai aset neto yang dapat
diatribusikan kepada pemegang unit” dan “perubahan dalam nilai aset neto yang dapat diatribusikan
kepada pemegang unit” dalam laporan keuangan entitas yang tidak memiliki modal disetor (seperti
pada beberapa reksa dana dan unit perwalian) atau penggunaan pengungkapan tambahan untuk
menunjukkan bahwa total kepentingan para anggota terdiri atas berbagai item, seperti cadangan
yang memenuhi definisi ekuitas dan instrumen yang mempunyai fitur opsi jual yang tidak
memenuhi definisi ekuitas .

Jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyelesaian kewajiban kontraktualnya dengan
penyerahan kas atau aset keuangan lain, maka kewajiban tersebut memenuhi definisi liabilitas keuangan,
kecuali untuk instrumen yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B
atau paragraf 16C dan 16D. Sebagai contoh:
(a)

pembatasan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya, seperti kurangnya
akses pada valuta asing atau adanya ketentuan untuk meminta persetujuan dari pihak regulator atas
pembayaran, tidak membatalkan kewajiban kontraktual entitas tersebut atau hak kontraktual
pemegang instrumen.

(b)

kewajiban kontraktual yang bergantung pada pelaksanaan hak untuk menebus kembali oleh pihak
lawan adalah liabilitas keuangan, karena entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari
melakukan pembayaran dengan kas atau aset keuangan lain.

Instrumen keuangan yang tidak secara eksplisit menetapkan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas
atau aset keuangan lain, dapat menetapkan kewajiban secara tidak langsung melalui persyaratan dan kondisi
yang ada padanya. Sebagai contoh:
(a)

instrumen keuangan mungkin memiliki kewajiban nonkeuangan yang harus diselesaikan jika, dan
hanya jika, entitas gagal melakukan pembayaran atau penebusan instrumen tersebut. Jika entitas
dapat menghindari kewajiban pengalihan kas atau aset keuangan lain hanya dengan menyelesaikan
kewajiban nonkeuangannya, maka instrumen keuangan tersebut adalah liabilitas keuangan.

(b)

instrumen keuangan adalah liabilitas keuangan jika instrumen tersebut memiliki ketentuan bahwa
dalam penyelesaiannya entitas akan menyerahkan:
(i)

10

kas atau aset keuangan lain; atau
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(ii)

saham yang diterbitkan entitas yang nilainya ditentukan jauh melebihi nilai kas atau aset
keuangan lain yang seharusnya diserahkan.

Walaupun entitas tidak memiliki kewajiban kontraktual secara eksplisit untuk menyerahkan kas
atau aset keuangan lain, nilai dari alternatif penyelesaian dengan saham dianggap sama dengan nilai
yang harus dibayarkan secara kas. Dalam situasi apapun, pemegang instrumen secara substansi
memperoleh jaminan untuk menerima suatu jumlah yang minimal setara dengan opsi penyelesaian
menggunakan kas (lihat paragraf 21).

Penyelesaian dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas (paragraf 16(b))
21

Suatu kontrak bukan merupakan instrumen ekuitas hanya semata-mata karena kontrak tersebut menyebabkan
entitas menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkannya. Entitas mungkin memiliki hak
atau kewajiban kontraktual untuk menerima atau menyerahkan saham yang diterbitkan atau instrumen ekuitas
lain dalam jumlah yang bervariasi sehingga nilai wajar dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas yang
akan diterima atau diserahkan tersebut setara dengan nilai hak atau kewajiban kontraktualnya. Hak atau
kewajiban kontraktual tersebut dapat berupa nilai yang telah ditetapkan atau nilai yang berfluktuasi, baik
sebagian maupun seluruhnya, bergantung pada perubahan variabelnya selain dari harga pasar instrumen
ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut (contohnya suku bunga, harga komoditas, atau harga instrumen
keuangan). Dua contoh yang digunakan adalah (a) kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas entitas
senilai MU100,1 dan (b) kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas entitas senilai 100 ons emas. Kontrak
tersebut merupakan liabilitas keuangan bagi entitas meskipun entitas harus atau dapat menyelesaikan kontrak
tersebut dengan instrumen ekuitas miliknya. Kontrak tersebut bukan merupakan instrumen ekuitas karena
entitas menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkanya dalam jumlah yang bervariasi sebagai penyelesaian
kontrak. Sejalan dengan hal tersebut, kontrak tersebut tidak memberikan hak residual atas aset entitas setelah
dikurangi seluruh liabilitasnya.

22

Kecuali yang dinyatakan di paragraf 22A, kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan menyerahkan
(atau menerima) instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau
aset keuangan lain yang nilainya telah ditetapkan adalah instrumen ekuitas. Sebagai contoh, penerbitan opsi
saham yang memberi hak kepada pihak lawan untuk membeli saham yang diterbitkan entitas dalam jumlah
yang telah ditetapkan dengan harga yang telah ditetapkan atau dengan obligasi dengan nilai pokok yang telah
ditetapkan merupakan instrumen ekuitas. Perubahan nilai wajar kontrak yang disebabkan oleh bervariasinya
suku bunga pasar yang tidak memengaruhi jumlah kas atau nilai aset keuangan lain yang harus dibayarkan
atau diterima, atau jumlah instrumen ekuitas yang harus diterima atau diserahkan, pada waktu penyelesaian
kontrak, tidak mengecualikan kontrak tersebut sebagai instrumen ekuitas. Setiap imbalan yang diterima
(seperti premi yang diterima atas penerbitan opsi atau waran atas saham yang diterbitkan entitas) ditambahkan
secara langsung ke ekuitas. Setiap imbalan yang dibayarkan (seperti premi yang dibayarkan untuk pembelian
opsi) langsung dikurangkan dari ekuitas. Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas tidak diakui dalam laporan
keuangan.

22A

Jika instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas yang akan diterima, atau diserahkan, oleh entitas pada saat
penyelesaian kontrak merupakan instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual dengan seluruh fitur dan
memenuhi kondisi yang dijelaskan di paragraf 16A dan 16B, atau instrumen yang mensyaratkan suatu
kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada
saat likuidasi dengan seluruh fitur dan memenuhi kondisi yang dijelaskan di paragraf 16C dan 16D,
maka kontrak tersebut adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan. Hal ini termasuk kontrak yang akan
diselesaikan oleh entitas dengan menerima atau menyerahkan instrumen dalam jumlah yang telah ditetapkan
yang dipertukarkan dengan kas atau aset keuangan lain dalam jumlah yang telah ditetapkan.

23

Dengan pengecualian keadaan yang dijelaskan di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D, kontrak
yang mewajibkan entitas untuk membeli kembali instrumen ekuitasnya, baik dengan kas atau aset keuangan
lain, akan menambah liabilitas keuangan entitas sebesar nilai kini dari nilai penebusannya (sebagai contoh,
sebesar nilai kini dari harga pembelian kembali kontrak forward, harga penyelesaian opsi, atau jumlah
penebusan lain). Hal ini juga berlaku walaupun kontrak tersebut merupakan instrumen ekuitas. Satu contoh
adalah kewajiban entitas berdasarkan kontrak forward untuk membeli instrumen ekuitasnya dengan kas.
Liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diakui sebesar nilai kini dari jumlah penebusan, dan
direklasifikasi dari ekuitas. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur sesuai dengan PSAK i109. Jika
kontrak jatuh tempo tanpa adanya penyerahan, maka jumlah tercatat dari liabilitas keuangan tersebut
direklasifikasi ke ekuitas. Kewajiban kontraktual entitas untuk membeli instrumen ekuitasnya menambah
liabilitas keuangan sebesar nilai kini dari jumlah penebusan sekalipun kewajiban untuk membeli instrumen
tersebut bersifat kondisional, bergantung pada apakah pihak lawan menggunakan hak untuk menebus

1

Dalam Pernyataan ini, jumlah moneter didenominasikan dalam “unit mata uang (MU)”.
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(contohnya penerbitan opsi jual yang memberi hak bagi pihak lawan untuk menjual instrumen ekuitas yang
diterbitkan entitas kepada entitas tersebut dengan harga yang telah ditetapkan).
24

Kontrak yang akan diselesaikan entitas dengan menyerahkan atau menerima instrumen ekuitas dalam jumlah
yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lain dengan jumlah yang bervariasi merupakan
aset keuangan atau liabilitas keuangan. Sebagai contoh kontrak yang mewajibkan entitas untuk menyerahkan
100 lembar instrumen ekuitasnya sebagai pengganti kas yang bernilai setara dengan 100 ons emas.

Ketentuan penyelesaian kontingensi
25

Instrumen keuangan dapat mensyaratkan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain atau jika
tidak, menyelesaikannya sebagaimana jika instrumen tersebut merupakan liabilitas keuangan, dalam keadaan
terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan (atau hasil dari keadaan yang tidak
pasti) yang berada di luar kendali penerbit maupun pemegang instrumen, seperti perubahan dalam indeks pasar
modal, indeks harga konsumen, suku bunga atau persyaratan perpajakan, atau pendapatan, laba neto, atau rasio
utang terhadap modal penerbit di masa depan. Penerbit instrumen tersebut tidak memiliki hak tanpa syarat
untuk menghindari penyerahan kas atau aset keuangan lain (atau jika tidak, untuk menyelesaikannya seperti
jika instrumen tersebut berupa liabilitas keuangan). Oleh karena itu, instrumen keuangan adalah liabilitas
keuangan bagi penerbit, kecuali jika:
(a)

bagian dari ketentuan penyelesaian kontingensi yang dapat mensyaratkan penyelesaian secara kas
atau melalui penyerahan aset keuangan lain (atau jika tidak, untuk menyelesaikannya sebagaimana
jika instrumen tersebut berupa liabilitas keuangan) adalah tidak sah (not genuine);

(b)

penerbit dapat disyaratkan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kas atau dengan penyerahan
aset keuangan lain (atau jika tidak, untuk menyelesaikannya sebagaimana jika instrumen tersebut
merupakan liabilitas keuangan) hanya dalam kondisi penerbit dilikuidasi; atau

(c)

instrumen tersebut memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraf 16A dan 16B.

Pilihan penyelesaian
26

Jika instrumen keuangan derivatif memberi kepada salah satu pihak pilihan cara penyelesaian
(contohnya penerbit atau pemegang instrumen dapat memilih penyelesaian secara neto dengan kas atau
mempertukarkan saham dengan kas), maka instrumen tersebut adalah aset keuangan atau liabilitas
keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian yang ada menjadikannya sebagai instrumen
ekuitas.

27

Contoh instrumen keuangan derivatif dengan pilihan penyelesaian yang merupakan liabilitas keuangan adalah
opsi saham yang memberi pilihan kepada penerbit untuk menentukan penyelesaian secara neto dengan kas
atau mempertukarkan sahamnya dengan sejumlah kas. Serupa dengan hal tersebut, sejumlah kontrak untuk
membeli atau menjual item nonkeuangan yang dipertukarkan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan
entitas termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini, karena kontrak tersebut dapat diselesaikan, baik dengan
penyerahan item nonkeuangan atau diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain
(lihat paragraf 8–10). Kontrak tersebut merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan dan bukan
merupakan instrumen ekuitas.

Instrumen Keuangan majemuk (lihat juga paragraf PP30–PP35)
28

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 15.

29

Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang (a) menimbulkan liabilitas keuangan
bagi entitas dan (b) memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengonversi instrumen keuangan
tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Sebagai contoh, obligasi atau instrumen
serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan
merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua
komponen: liabilitas keuangan (perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain) dan
instrumen ekuitas (opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya, selama jangka waktu tertentu, untuk
mengonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan). Dampak
ekonomik dari penerbitan instrumen tersebut secara substansial sama dengan penerbitan secara simultan
instrumen utang yang memiliki ketentuan pelunasan dipercepat dan waran untuk pembelian saham biasa, atau
penerbitan instrumen utang yang dilengkapi dengan waran beli saham yang dapat dipisahkan. Sejalan dengan
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hal tersebut, dalam seluruh kasus, entitas menyajikan komponen liabilitas dan ekuitas secara terpisah dalam
laporan posisi keuangan.
30

Klasifikasi komponen liabilitas dan ekuitas dari instrumen dapat dikonversi tidak dapat diubah sebagai akibat
adanya perubahan kemungkinan bahwa opsi konversi tersebut akan dilaksanakan, meskipun jika pelaksanaan
opsi tersebut akan menguntungkan secara ekonomik bagi beberapa pemegangnya. Pemegang instrumen
mungkin tidak selalu bertindak sebagaimana yang diperkirakan karena, sebagai contoh, konsekuensi pajak
yang timbul akibat konversi yang dilakukan mungkin berbeda-beda di antara para pemegang. Selanjutnya,
kemungkinan terjadinya konversi akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Kewajiban kontraktual entitas
untuk melakukan pembayaran di masa depan akan tetap ada hingga kewajiban tersebut berakhir melalui
konversi, jatuh tempo instrumen, atau transaksi lain.

31

PSAK i109 mengatur pengukuran aset dan liabilitas keuangan. Instrumen ekuitas adalah instrumen yang
memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Oleh karena itu, ketika jumlah
tercatat awal instrumen keuangan majemuk dialokasikan pada komponen ekuitas dan liabilitas, maka
komponen ekuitas yang dialokasikan adalah jumlah residual dari nilai wajar instrumen keuangan secara
keseluruhan dikurangi dengan nilai komponen liabilitas yang ditetapkan secara terpisah. Nilai dari setiap fitur
derivatif (seperti opsi beli) yang melekat pada instrumen keuangan majemuk selain komponen ekuitas (seperti
opsi konversi ekuitas) merupakan bagian dari komponen liabilitas. Jumlah jumlah tercatat yang dialokasikan
pada komponen liabilitas dan ekuitas pada saat pengakuan awal selalu setara dengan nilai wajar dari instrumen
tersebut secara keseluruhan. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengakuan awal komponen
instrumen secara terpisah.

32

Sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan di paragraf 31, penerbit suatu obligasi dapat dikonversi menjadi
saham biasa pertama kali menentukan jumlah tercatat komponen liabilitas dengan mengukur nilai wajar
liabilitas serupa (termasuk fitur derivatif nonekuitas melekat) yang tidak memiliki komponen ekuitas. Jumlah
tercatat instrumen ekuitas yang diwakili oleh opsi untuk mengonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa,
ditetapkan dengan cara mengurangkan nilai wajar liabilitas keuangan dari nilai wajar instrumen keuangan
majemuk secara keseluruhan.

Saham tresuri (lihat juga paragraf PP36)
33

Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut (“saham tresuri”)
dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan,
penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham
tresuri 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.

33A

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

34

Jumlah saham tresuri yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan
atas laporan keuangan, sesuai dengan PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan. Entitas mengungkapkan
sesuai dengan PSAK i224 Pengungkapan Pihak Berelasi jika saham tresuri diperoleh dari pihak berelasi.

Bunga, dividen, kerugian dan keuntungan (lihat juga paragraf PP37)
35

Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen
yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi. Distribusi
kepada pemegang instrumen ekuitas diakui oleh entitas secara langsung dalam ekuitas. Biaya transaksi
yang timbul dari transaksi ekuitas, dicatat sebagai pengurang ekuitas.

35A

Pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dari
transaksi ekuitas dicatat sesuai dengan PSAK i212 Pajak Penghasilan.

36

Klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas menentukan apakah bunga,
dividen, kerugian dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan tersebut diakui sebagai penghasilan
atau beban dalam laba rugi. Dengan demikian, pembayaran dividen atas saham yang sepenuhnya diakui
sebagai liabilitas, diakui sebagai beban sebagaimana pembayaran bunga atas obligasi. Serupa dengan hal
tersebut, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan penebusan atau pembiayaan kembali liabilitas
keuangan diakui dalam laba rugi, sedangkan penebusan atau pembiayaan kembali instrumen ekuitas diakui
sebagai perubahan ekuitas. Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas tidak diakui dalam laporan keuangan.

37

Entitas umumnya menanggung berbagai biaya dalam penerbitan atau perolehan kembali instrumen ekuitasnya.
Biaya tersebut antara lain mencakup fee pendaftaran dan komisi lain yang ditetapkan, fee yang dibayarkan
kepada penasehat legal, akuntan, dan penasehat profesional lain, biaya percetakan, dan materai. Biaya
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transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas, sepanjang biaya tersebut
merupakan biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung dengan transaksi ekuitas, namun
diabaikan jika tidak dapat diatribusikan secara langsung. Biaya transaksi ekuitas yang diabaikan tersebut
diakui sebagai beban.
38

Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan instrumen keuangan majemuk dialokasikan pada komponen
liabilitas dan ekuitas dari instrumen keuangan tersebut secara proporsional dengan alokasi hasil yang
diperoleh. Biaya transaksi yang terkait dengan lebih dari satu transaksi (sebagai contoh, biaya yang timbul dari
penawaran atas sejumlah saham dan pencatatan saham lain secara bersamaan di bursa) dialokasikan pada
seluruh transaksi tersebut dengan menggunakan dasar alokasi yang rasional dan konsisten dengan transaksi
serupa.

39

Jumlah biaya transaksi yang dicatat sebagai pengurang ekuitas dalam periode diungkapkan secara terpisah
sesuai dengan PSAK i201.

40

Dividen yang diklasifikasikan sebagai beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain bersama dengan bunga atas liabilitas lain atau disajikan sebagai pos terpisah. Sebagai
tambahan dari persyaratan dalam Pernyataan ini, pengungkapan beban bunga dan dividen tunduk pada
persyaratan dalam PSAK i201 dan PSAK i107. Dalam beberapa keadaan, disebabkan terdapat perbedaan
antara beban bunga dan dividen yang terkait dengan hal-hal seperti pengurangan pajak, maka akan lebih baik
jika keduanya diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Pengungkapan dampak pajak dilakukan sesuai dengan PSAK i212.

41

Keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan jumlah tercatat liabilitas keuangan diakui sebagai
penghasilan atau beban dalam laba rugi meskipun keduanya berkaitan dengan instrumen yang mengandung
hak residual atas aset entitas dalam pertukaran dengan kas atau aset keuangan lain (lihat paragraf 18(b)). Sesuai
dengan PSAK i201 entitas menyajikan keuntungan atau kerugian akibat pengukuran kembali instrumen
keuangan tersebut secara terpisah dalam laporan penghasilan komprehensif jika pemisahan tersebut dianggap
relevan untuk menjelaskan kinerja entitas tersebut.

Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lihat juga paragraf PP38A–PP38F dan PP39)
42

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan
posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas:
(a)

saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara legal untuk melakukan saling hapus atas
jumlah yang telah diakui tersebut; dan

(b)

berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Dalam akuntansi untuk pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian
pengakuan, entitas tidak dapat melakukan saling hapus aset keuangan yang dialihkan dan liabilitas
terkait (lihat PSAK i109, paragraf 3.2.22).
43

Pernyataan ini mensyaratkan penyajian aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto jika penyajian
tersebut mencerminkan arus kas masa depan ekspektasian entitas dari penyelesaian dua atau lebih instrumen
keuangan terpisah. Jika entitas memiliki hak untuk menerima atau membayar suatu jumlah neto dan berintensi
untuk merealisasikannya, maka entitas tersebut hanya memiliki satu aset keuangan atau satu liabilitas
keuangan. Dalam keadaan lain, aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara terpisah satu sama lain
dan konsisten dengan karakteristik yang dimiliki, yaitu sebagai sumber daya atau sebagai kewajiban entitas.
Entitas mengungkapkan informasi yang di syaratkan dalam PSAK i107 paragraf 13B-13E untuk pengakuan
instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup paragraf PSAK i107 paragraf 13A.

44

Saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui dan penyajian jumlah neto berbeda
dengan penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Sekalipun saling hapus tidak
menimbulkan pengakuan keuntungan atau kerugian, penghentian pengakuan instrumen keuangan tidak hanya
menyebabkan dikeluarkannya item dari laporan posisi keuangan yang sebelumnya diakui, namun juga
menimbulkan pengakuan keuntungan atau kerugian.

45

Hak untuk melakukan saling hapus merupakan hak legal debitur, baik dalam bentuk kontrak maupun cara lain,
untuk menyelesaikan atau mengeliminasi seluruh atau sebagian jumlah yang dibayarkan kepada kreditur
dengan cara membandingkan jumlah yang harus dibayarkan dan piutang kepada kreditur yang bersangkutan.
Dalam keadaan yang tidak biasa, debitur memiliki hak legal untuk membandingkan jumlah yang terutang dari
pihak ketiga dan jumlah piutang kepada kreditur sepanjang terdapat perjanjian antara ketiga pihak yang terlibat
yang secara jelas menetapkan hak debitur untuk melakukan saling hapus. Disebabkan hak untuk melakukan
saling hapus merupakan hak legal, maka kondisi yang mendukung pengakuan hak ini dapat berbeda antara
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satu yurisdiksi hukum dengan yurisdiksi hukum lain, dan undang-undang yang berlaku atas hubungan antar
pihak yang terlibat perlu dipertimbangkan.
46

Adanya hak yang dapat dipaksakan untuk saling hapus atas aset keuangan dan liabilitas keuangan
memengaruhi hak dan kewajiban yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan, serta
mungkin memengaruhi eksposur entitas atas risiko kredit dan risiko likuiditas. Akan tetapi, keberadaan
hak tersebut, jika berdiri sendiri, bukan merupakan dasar yang memadai untuk melakukan saling hapus. Jika
tidak ada intensi untuk melaksanakan hak tersebut atau menyelesaikan secara simultan, maka jumlah dan
waktu dari arus kas entitas masa depan tidak terpengaruh. Jika entitas berintensi untuk melaksanakan atau
menyelesaikan hak secara simultan, maka penyajian aset dan liabilitas secara neto akan mencerminkan
perkiraan jumlah dan waktu arus kas masa depan secara lebih memadai, demikian juga risiko dari arus kas
yang terekspos. Intensi oleh satu atau kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara neto tanpa hak legal
tidaklah memadai untuk membenarkan saling hapus tersebut, karena hak dan kewajiban yang terkait dengan
aset keuangan dan liabilitas keuangan individual tidak berubah.

47

Intensi entitas terkait dengan penyelesaian aset dan liabilitas tertentu dapat dipengaruhi oleh praktik bisnis
yang normal, persyaratan pasar uang, dan keadaan lain yang dapat membatasi kemampuan entitas untuk
melakukan penyelesaian secara neto atau penyelesaian secara simultan. Jika entitas memiliki hak untuk saling
hapus, namun entitas tidak berintensi menyelesaikan secara neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan
liabilitas secara simultan, maka pengaruh hak tersebut terhadap eksposur risiko kredit entitas diungkapkan
sesuai dengan PSAK i107 paragraf 36.

48

Penyelesaian dua instrumen keuangan secara simultan mungkin terjadi melalui, sebagai contoh, operasional
lembaga kliring dalam pasar uang yang terorganisir atau pertukaran langsung. Dalam keadaan ini, arus kas
adalah setara dengan suatu jumlah neto tertentu dan tidak ada eksposur risiko kredit dan risiko likuiditas.
Dalam keadaan lain, entitas mungkin menyelesaikan dua instrumen dengan menerima dan membayar dengan
jumlah terpisah, yang menyebabkan entitas memiliki eksposur risiko kredit untuk seluruh jumlah aset atau
risiko likuiditas untuk seluruh jumlah liabilitas. Eksposur risiko tersebut mungkin bersifat signifikan sekalipun
dalam waktu singkat. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi aset keuangan dan penyelesaian liabilitas keuangan
diperlakukan secara simultan hanya jika kedua transaksi tersebut terjadi pada saat yang sama.

49

Kondisi yang ditetapkan di paragraf 42 umumnya tidak dapat dipenuhi dan saling hapus biasanya tidak tepat
jika:
(a)

beberapa instrumen keuangan yang berbeda digunakan untuk meniru fitur yang terdapat dalam
instrumen keuangan tunggal (“instrumen sintetis”);

(b)

aset keuangan dan liabilitas keuangan timbul dari instrumen keuangan dengan eksposur risiko
utama yang sama (sebagai contoh, aset dan liabilitas dalam portofolio kontrak forward atau
instrumen derivatif lain) namun melibatkan pihak lawan yang berbeda;

(c)

aset keuangan atau aset lain dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas keuangan yang bersifat
non-recourse;

(d)

aset keuangan ditempatkan oleh debitur dalam wali amanat untuk keperluan pelunasan kewajiban
tanpa aset keuangan tersebut diterima oleh kreditur pada saat penyelesaian kewajiban (sebagai
contoh, pembentukan sinking fund); atau

(e)

kewajiban yang timbul akibat dari peristiwa yang menyebabkan kerugian diperkirakan dapat
dipulihkan melalui pihak ketiga dengan klaim kontrak asuransi.

50

Entitas yang melakukan sejumlah transaksi instrumen keuangan dengan satu pihak lawan mungkin melakukan
‘perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto (master netting arrangement)’ dengan pihak lawan
tersebut. Perjanjian tersebut menetapkan penyelesaian secara neto untuk seluruh instrumen keuangan yang
tercakup dalam perjanjian jika terjadi gagal bayar, atau berakhirnya, salah satu kontrak. Perjanjian ini
umumnya digunakan oleh institusi keuangan untuk melindungi dari kerugian yang timbul jika terjadi kepailitan
atau keadaan lain yang menyebabkan pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Perjanjian induk
untuk menyelesaikan secara neto umumnya menciptakan hak saling hapus yang hanya dapat dipaksakan dan
memengaruhi realisasi atau penyelesaian aset keuangan dan liabilitas keuangan secara individual jika terjadi
gagal bayar atau keadaan lain yang tidak diperkirakan terjadi dalam situasi bisnis yang normal. Perjanjian
induk untuk menyelesaikan secara neto tidak dapat dijadikan dasar untuk saling hapus, kecuali kedua kriteria
di paragraf 42 terpenuhi. Jika aset keuangan dan liabilitas keuangan yang mengikuti perjanjian induk untuk
menyelesaikan secara neto tidak saling hapus, maka dampak perjanjian tersebut atas eksposur risiko kredit
entitas diungkapkan sesuai dengan PSAK i107 paragraf 36.

51-95

[Dihapus]
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Tanggal efektif dan transisi
96

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2005. Penerapan lebih dini diperkenankan. Entitas tidak menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku
yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005 kecuali entitas juga menerapkan PSAK i239 (terbit Desember
2003), termasuk amendemennya yang terbit pada bulan Maret 2004. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini
untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005, maka fakta tersebut diungkapkan.

96A

Instrumen Keuangan yang Mempunyai Fitur Opsi Jual (Puttable Financial Instruments) dan Kewajiban yang
timbul akibat Likuidasi (Amendemen PSAK i232 dan PSAK i201), terbit pada bulan Februari 2008,
mensyaratkan instrumen keuangan yang memiliki seluruh fitur dan memenuhi ketentuan dalam paragraf 16A
dan 16B atau paragraf 16C dan 16D untuk diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, mengamendemen
paragraf 11, 16, 17–19, 22, 23, 25, PP13, PP14 dan PP27, dan menambahkan paragraf 16A–16F, 22A, 96B,
96C, 97C, PP14A–PP14J dan PP29A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
perubahan tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan dan menerapkan
amendemen terkait dalam PSAK i201, PSAK i239, PSAK i107 dan ISAK i102 pada saat yang bersamaan.

96B

Instrumen Keuangan yang Mempunyai Fitur Opsi Jual (Puttable Financial Instruments) dan Kewajiban yang
timbul akibat Likuidasi mengatur pengecualian dalam lingkup terbatas; sehingga, entitas tidak menerapkan
pengecualan tersebut dengan berdasarkan analogi.

96C

Klasifikasi instrumen dalam pengecualian ini dibatasi oleh pencatatan instrumen tersebut berdasarkan PSAK
i201, PSAK i232, PSAK i239, PSAK i107 dan PSAK i109. Instrumen tersebut tidak dipertimbangkan sebagai
sebuah instrumen ekuitas berdasarkan pedoman lain, contohnya PSAK i102.

97

Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif.

97A

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen istilah yang digunakan dalam SAK-I. Selain
itu, Pernyataan tersebut mengamendemen paragraf 40. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (yang
direvisi pada tahun 2007) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan untuk periode
yang lebih dini tersebut.

97B

PSAK i103 Kombinasi Bisnis (yang direvisi pada tahun 2008) menghapus paragraf 4(c). Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas
menerapkan PSAK i103 (revisi 2008) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut juga
diterapkan pada periode yang lebih dini tersebut. Namun demikian, amendemen tersebut tidak berlaku untuk
imbalan kontingensi yang timbul dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal penerapan
PSAK i103 (revisi 2008). Entitas mencatat imbalan tersebut sesuai dengan PSAK i103 (yang diamendemen
pada tahun 2010) paragraf 65A-65E.

97C

Ketika menerapkan amendemen yang dideskripsikan dalam paragraf 96A, entitas disyaratkan untuk
memisahkan instrumen keuangan majemuk, dengan kewajiban untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian
prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi, ke dalam komponen liabilitas dan ekuitas yang terpisah.
Jika komponen liabilitas tidak lagi ada, maka penerapan retrospektif amendemen tersebut pada PSAK i232
melibatkan pemisahan dua komponen ekuitas. Komponen pertama adalah saldo laba dan merepresentasikan
bunga kumulatif atas komponen liabilitas. Komponen lainnya merupakan komponen ekuitas orisinal. Dengan
demikian, entitas tidak perlu memisahkan kedua komponen ini jika komponen liabilitas tidak lagi ada pada
tanggal penerapan amendemen tersebut.

97D

Paragraf 4 diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2008. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, maka fakta tersebut diungkapkan dan entitas menerapkan amendemen PSAK i107 paragraf 3, PSAK i228
paragraf 1 dan PSAK i231 paragraf 1 yang terbit pada bulan Mei 2008 pada periode yang lebih dini tersebut.
Entitas dizinkan untuk menerapkan amendemen tersebut secara prospektif.

97E

Paragraf 11 dan 16 diamendemen dengan Klasifikasi Penerbitan Rights (Classification of Rights Issues) terbit
pada bulan Oktober 2009. Entitas menerapkan amendement tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Februri 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut pada periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

97F

[Dihapus]

97G

Paragraf 97B diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan Mei 2010. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2010. Penerapan
lebih dini diperkenankan.
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97H

[Dihapus]

97I

PSAK i110 dan PSAK i111 Pengaturan Bersama, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 4(a)
dan PP29. Entitas menerapkan amendemen tersebut pada saat menerapkan PSAK i110 dan PSAK i111.

97J

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen definisi nilai wajar pada paragraf 11 dan
mengamendemen paragraf 23 dan PP31. Entitas menerapkan amendemen tersebut pada saat menerapkan
PSAK i113.

97K

Penyajian Item Penghasilan Komprehensif Lain (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Juni 2011,
mengamendemen paragraf 40. Entitas menerapkan amendemen tersebut pada saat menerapkan PSAK i201
yang diamendemen pada bulan Juni 2011.

97L

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Amendemen PSAK i232), terbit pada bulan Desember
2011, menghapus paragraf PP38 dan menambahkan PP38A-PP38F. Entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Entitas menerapkan
amendemen tersebut secara retrospektif. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut sejak tanggal yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan dan entitas membuat
pengungkapan yang disyaratkan oleh Pengungkapan - Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(Amendemen PSAK i107) terbit pada bulan Desember 2011.

97M

Pengungkapan - Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Amendemen PSAK i107), terbit pada
bulan Desember 2011, mengamendemen paragraf 43 dengan mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan
informasi yang disyaratkan dalam PSAK i107 paragraf 13B-13E untuk aset keuangan yang diakui yang berada
dalam ruang lingkup PSAK i107 paragraf 13A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 dan periode interim dalam periode tahunan
tersebut. Entitas membuat pengungkapan yang disyaratkan oleh amendemen ini secara retrospektif.

97N

Penyesuaian Tahunan Siklus 2009-2011, terbit pada bulan Mei 2012, mengamendemen paragraf 35, 37 dan
39 dan menambahkan paragraf 35A. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai
dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

97O

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112 dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf 4. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan lebih dini Entitas Investasi diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut lebih dini maka entitas juga menerapkan seluruh amendemen yang terdapat
pada Entitas Investasi pada saat yang bersamaan.

97P

[Dihapus]

97Q

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada buan Mei 2014, mengamendemen
paragraf PP21. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

97R

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, PP2 dan
PP30 serta menghapus paragraf 97F, 97H dan 97P. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika
menerapkan PSAK i109.

97S

PSAK i116 Sewa, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf PP9 dan PP10. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika PSAK i116 diterapkan.

97T

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]

Penarikan standar akuntansi lainnya
98

Pernyataan ini menggantikan PSAK i232 Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Penyajian revisi pada
tahun 2000.2

99

Pernyataan ini menggantikan Interpretasi berikut ini:

2

(a)

ISAK i205 Klasifikasi Instrumen Keuangan – Provisi Penyelesaian Kontingensi;

(b)

ISAK i216 Modal Saham- Perolehan Kembali Instrumen Keuangan Milik Entitas (Saham Tresuri);
dan

Pada bulan Agustus 2005 IASB memindahkan seluruh pengungkapan terkait instrumen keuangan ke dalam PSAK i107 Instrumen
Keuangan: Pengungkapan.
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(c)
100

18

ISAK i217 Ekuitas – Biaya Transaksi Ekuitas.

Pernyataan ini menarik draf Interpretasi D34 Instrumen Keuangan – Instrumen atau Hak Penebusan oleh
Pemegang Instrumen.
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Lampiran
Pedoman Penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i232.
PP1

Pedoman Penerapan ini menjelaskan penerapan aspek tertentu dari Pernyataan ini.

PP2

Pernyataan ini tidak mengatur pengakuan atau pengukuran instrumen keuangan. Persyaratan tentang
pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan diatur dalam PSAK i109.

Definisi (paragraf 11-14)
Aset keuangan dan liabilitas keuangan
PP3

Mata uang (kas) adalah aset keuangan karena merupakan alat tukar dan oleh karena itu menjadi dasar bagi
pengukuran dan pengakuan seluruh transaksi dalam laporan keuangan. Setoran tunai pada bank atau institusi
keuangan serupa adalah aset keuangan karena memberikan hak kontraktual bagi deposan untuk memperoleh
kas dari institusi tersebut atau untuk melakukan penarikan melalui cek atau instrumen serupa untuk melunasi
liabilitas keuangannya kepada kreditur.

PP4

Contoh umum aset keuangan yang mencerminkan hak kontraktual untuk menerima sejumlah kas di masa
depan serta liabilitas keuangan terkait yang mencerminkan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan
sejumlah kas di masa depan adalah:
(a)

piutang usaha dan utang usaha;

(b)

wesel tagih dan wesel bayar;

(c)

pinjaman diberikan dan pinjaman diterima; dan

(d)

piutang obligasi dan utang obligasi.

Pada setiap kasus, hak kontraktual dari satu pihak untuk menerima (atau kewajiban untuk membayar) sejumlah
kas dipadukan dengan kewajiban terkait dari pihak lain untuk membayar (atau hak untuk menerima).
PP5

Bentuk lain dari instrumen keuangan adalah instrumen dengan manfaat ekonomik yang akan diterima atau
diserahkan yang berbentuk aset keuangan selain kas. Sebagai contoh, wesel bayar atas obligasi pemerintah
yang memberikan hak kontraktual bagi pemegangnya untuk menerima dan kewajiban kontraktual bagi
penerbitnya untuk menyerahkan obligasi pemerintah, bukan kas. Obligasi tersebut adalah aset keuangan
karena mencerminkan kewajiban pemerintah selaku penerbit untuk membayar sejumlah kas. Oleh karena itu,
wesel bayar tersebut merupakan aset keuangan bagi pemegangnya dan liabilitas keuangan bagi penerbitnya.

PP6

Instrumen utang 'perpetual' (seperti obligasi 'perpetual', debentures, dan capital notes) biasanya memberikan
hak kontraktual kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran bunga setiap tanggal tertentu dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas, baik tanpa hak untuk menerima pengembalian pokok
utangnya, maupun dengan hak untuk menerima pengembalian pokok utangnya dengan persyaratan
pengembalian pokok utang yang sangat sulit atau dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan.
Sebagai contoh, entitas menerbitkan instrumen keuangan yang mewajibkan entitas untuk melakukan
pembayaran tahunan untuk jangka waktu tidak terbatas senilai suku bunga nominal 8% terhadap nilai nominal
atau pokok pinjaman sebesar MU1.000.3 Dengan mengasumsikan bahwa 8% merupakan suku bunga pasar
dari instrumen tersebut pada saat penerbitan, maka penerbit memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan
sejumlah pembayaran bunga di masa depan yang nilai wajarnya (nilai kini) sama dengan MU1.000 pada saat
pengakuan awal. Pemegang instrumen memiliki aset keuangan dan penerbit instrumen memiliki liabilitas
keuangan.

PP7

Hak atau kewajiban kontraktual untuk menerima, menyerahkan, atau mempertukarkan instrumen keuangan
merupakan instrumen keuangan itu sendiri. Suatu rangkaian hak atau kewajiban kontraktual memenuhi definisi
instrumen keuangan jika hak atau kewajiban tersebut pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penerimaan
atau pembayaran kas atau menyebabkan perolehan atau penerbitan instrumen ekuitas.

PP8

Kemampuan untuk melaksanakan hak kontraktual atau persyaratan pemenuhan kewajiban kontraktual dapat
bersifat absolut atau bersifat kontingensi atas terjadinya suatu peristiwa masa depan. Sebagai contoh, jaminan
keuangan merupakan hak kontraktual bagi pemberi pinjaman untuk menerima sejumlah kas dari penjamin,
dan kewajiban kontraktual terkait dari penjamin untuk membayar pemberi pinjaman jika penerima pinjaman
wanprestasi. Hak dan kewajiban kontraktual timbul akibat transaksi atau peristiwa masa lalu (pengambilalihan

3

Dalam pedoman ini, jumlah moneter didenominasi dalam “unit mata uang (MU)”.
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penjaminan), walaupun kemampuan pemberi pinjaman untuk melaksanakan haknya dan persyaratan penjamin
untuk memenuhi kewajibannya bersifat kontingensi atas kejadian wanprestasi oleh penerima pinjaman di masa
depan. Hak dan kewajiban yang bersifat kontingensi memenuhi definisi aset dan liabilitas keuangan, walaupun
aset dan liabilitas tersebut tidak selalu diakui dalam laporan keuangan. Beberapa hak dan kewajiban
kontingensi mungkin merupakan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK i104.
PP9

Suatu sewa umumnya memberikan hak bagi pesewa untuk menerima, dan kewajiban penyewa untuk
membayar, serangkaian pembayaran yang secara substansial sama dengan pembayaran pokok dan bunga
sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pesewa mencatat investasinya sebesar jumlah piutang sewa dalam sewa
pembiayaan dan bukan sebesar nilai aset pendasar yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Dengan demikian,
pesewa menganggap sewa pembiayaan sebagai instrumen keuangan. Menurut PSAK i116, pesewa tidak
mengakui haknya untuk menerima pembayaran sewa dalam sewa operasi. Pesewa tetap mencatat sebesar nilai
aset pendasar dan bukan sejumlah piutang sewa yang akan diterima di masa depan berdasarkan kontrak.
Dengan demikian, pesewa tidak menganggap sewa operasi sebagai instrumen keuangan, kecuali sebagai
pembayaran individu yang saat ini jatuh tempo dan terutang oleh penyewa.

PP10

Aset berwujud (seperti persediaan dan aset tetap), aset hak-guna dan aset takberwujud (seperti paten dan merek
dagang) bukan merupakan aset keuangan. Pengendalian atas aset berwujud, aset hak-guna dan aset
takberwujud menciptakan peluang untuk memperoleh arus masuk kas atau aset keuangan lain, namun
pengendalian tersebut tidak menimbulkan hak pada saat ini untuk menerima kas atau aset keuangan lain.

PP11

Aset (seperti beban dibayar dimuka), yang memberikan manfaat ekonomik masa depan berupa penerimaan
barang atau jasa, dan bukan berupa hak untuk menerima kas atau aset keuangan lain, bukan merupakan aset
keuangan. Serupa dengan hal tersebut, pos seperti pendapatan ditangguhkan dan sebagian besar kewajiban
garansi bukan merupakan liabilitas keuangan, karena arus keluar dari manfaat ekonomik terkait dengan
pendapatan ditangguhkan dan kewajiban garansi tersebut berupa penyerahan barang dan jasa dan bukan
kewajiban kontraktual untuk membayar secara kas atau melalui penyerahan aset keuangan lain.

PP12

Liabilitas atau aset nonkontraktual (seperti pajak penghasilan yang timbul akibat peraturan pemerintah) bukan
merupakan liabilitas keuangan atau aset keuangan. Akuntansi pajak penghasilan dijelaskan dalam PSAK i212.
Serupa dengan hal tersebut, kewajiban konstruktif, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i237 Provisi,
Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi, tidak berasal dari kontrak dan bukan merupakan liabilitas
keuangan.

Instrumen ekuitas
PP13

Contoh dari instrumen ekuitas meliputi saham biasa yang tidak dapat dijual kembali, beberapa instrumen yang
mempunyai fitur opsi jual (lihat paragraf 16A dan 16B), beberapa instrumen yang mensyaratkan suatu
kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian aset neto entitas secara prorata hanya
pada saat likuidasi (lihat paragraf 16C dan 16D), beberapa jenis saham preferen (lihat paragraf PP25 dan
PP26), dan waran atau penerbitan opsi beli yang memungkinkan pemegangnya untuk memesan atau membeli
kepada entitas penerbit sejumlah tertentu saham biasa yang tidak dapat dijual kembali dengan menukarkan
sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain. Kewajiban entitas untuk menerbitkan atau membeli sejumlah
tertentu instrumen ekuitasnya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain
merupakan instrumen ekuitas entitas (kecuali yang dijelaskan di paragraf 22A). Akan tetapi, jika kontrak
tersebut mengandung kewajiban bagi entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain (selain kontrak
yang diklasifikasikan sebagai ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D), maka
kontrak tersebut menimbulkan liabilitas sebesar nilai kini dari jumlah penebusan (lihat paragraf PP27(a)).
Penerbit saham biasa yang tidak dapat dijual kembali mengakui timbulnya liabilitas ketika penerbit telah
bertindak secara formal untuk melakukan distribusi dan menjadi berkewajiban secara legal kepada pemegang
saham untuk melaksanakannya. Hal ini bisa terjadi setelah deklarasi dividen atau ketika entitas mengakhiri
operasinya dan setiap aset yang tersisa setelah pelunasan seluruh liabilitasnya menjadi dapat didistribusikan
kepada pemegang saham.

PP14

Pembelian opsi beli atau kontrak serupa lain oleh entitas yang memberi hak untuk memperoleh kembali
sejumlah tertentu instrumen ekuitasnya dengan menukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain
bukan merupakan aset keuangan entitas (kecuali yang dinyatakan dalam paragraf 22A). Sebaliknya, setiap
imbalan yang dibayarkan atas kontrak tersebut dikurangkan dari ekuitas.

Kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain
(paragraf 16A(b) dan 16C(b))
PP14A Salah satu fitur dari paragraf 16A dan 16C adalah bahwa instrumen keuangan tersebut berada dalam kelas
instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain.
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PP14B Dalam menentukan apakah instrumen berada dalam kelas subordinat, entitas mengevaluasi klaim atas
instrumen pada saat likuidasi seolah-olah instrumen dilikuidasi pada tanggal ketika entitas
mengklasifikasikan instrumen tersebut. Entitas menilai kembali klasifikasi tersebut jika terdapat perubahan
keadaan yang relevan. Sebagai contoh, jika entitas menerbitkan atau menebus instrumen keuangan lain, maka
hal ini dapat memengaruhi apakah instrumen yang dinilai berada dalam kelas instrumen yang merupakan
subordinat dari seluruh kelas instrumen lain atau tidak.
PP14C Instrumen yang memiliki hak istimewa pada saat likuidasi entitas bukan merupakan instrumen dengan hak
bagian prorata aset neto entitas. Sebagai contoh, instrumen memiliki hak istimewa pada saat likuidasi jika
memberikan hak kepada pemegang saham suatu dividen tetap pada saat likuidasi di samping bagian atas aset
neto entitas, ketika instrumen lain yang berada dalam kelas subordinat dengan hak bagian prorata aset neto
entitas tidak memiliki hak yang sama saat likuidasi.
PP14D Jika entitas hanya memiliki satu kelas instrumen keuangan, maka kelas tersebut diperlakukan seolah-olah
sebagai kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain.

Total arus kas ekspektasian yang dapat diatribusikan terhadap instrumen
selama umur instrumen tersebut (paragraf 16A(e))
PP14E

Total arus kas yang diharapkan dari instrumen selama umur instrumen harus secara substansial didasarkan
pada laba rugi, perubahan aset neto yang diakui atau perubahan nilai wajar aset neto entitas yang diakui dan
belum diakui selama umur instrumen. Laba rugi dan perubahan aset neto yang diakui diukur sesuai dengan
SAK-I yang relevan.

Transaksi yang dilakukan oleh pemegang instrumen selain sebagai pemilik
ekuitas (paragraf 16A dan 16C)
PP14F

Pemegang instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual atau instrumen yang mensyaratkan kewajiban
kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi
dapat melakukan transaksi dengan entitas dalam peran selain pemilik. Sebagai contoh, pemegang instrumen
dapat juga merupakan pekerja entitas. Hanya arus kas serta syarat dan ketentuan kontraktual instrumen yang
terkait dengan pemegang instrumen sebagai pemilik entitas yang dipertimbangkan saat menilai apakah
instrumen diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan paragraf 16A atau 16C.

PP14G Sebagai contoh persekutuan terbatas yang terdiri dari mitra umum dan mitra terbatas. Beberapa mitra umum
dapat memberikan garansi kepada entitas dan direnumerasi untuk penyediaan garansi tersebut. Dalam situasi
tersebut, garansi dan arus kas tersebut terkait pemegang instrumen dalam perannya sebagai pemberi garansi
dan bukan dalam perannya sebagai pemilik entitas. Oleh karena itu, garansi dan arus kas tersebut tidak
mengakibatkan mitra umum dianggap di bawah mitra terbatas, dan diabaikan saat menilai apakah syarat
kontraktual instrumen persekutuan terbatas dan instrumen persekutuan umum adalah identik.
PP14H Contoh lain adalah pengaturan pembagian laba rugi yang mengalokasikan laba rugi kepada pemegang
instrumen berdasarkan jasa yang diberikan atau usaha yang dihasilkan selama tahun berjalan dan sebelumnya.
Pengaturan tersebut merupakan transaksi dengan pemegang instrumen dalam kapasitasnya bukan sebagai
pemilik dan tidak dapat dipertimbangkan ketika menilai fitur di paragraf 16A atau 16C. Akan tetapi,
pengaturan pembagian laba rugi yang mengalokasikan laba rugi kepada pemegang instrumen berdasarkan
jumlah nominal instrumennya secara relatif terhadap instrumen lain pada kelas tersebut merepresentasikan
transaksi dengan pemegang instrumen dalam perannya sebagai pemilik dan dipertimbangkan ketika menilai
fitur di paragraf 16A atau 16C.
PP14I

Arus kas dan syarat dan kondisi kontraktual dari transaksi antara pemegang instrumen (dalam kapasitasnya
bukan sebagai pemilik) dan entitas penerbit harus serupa dengan transaksi setara yang mungkin terjadi antara
bukan pemegang instrumen dan entitas penerbit.

Tidak ada instrumen keuangan atau kontrak lain dengan total arus kas yang
secara substansial tetap atau membatasi imbal hasil residual kepada pemegang
instrumen (paragraf 16B dan 16D)
PP14J

Kondisi untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai ekuitas (kecuali memenuhi kriteria di paragraf
16A atau 16C) adalah kondisi dimana entitas tidak memiliki instrumen keuangan atau kontrak lain yang
memiliki (a) total arus kas yang secara substansial didasarkan pada laba rugi, perubahan aset neto yang diakui
atau perubahan nilai wajar aset neto yang diakui dan belum diakui dan (b) dampak secara substansial yang
membatasi atau menetapkan imbal hasil residual. Instrumen berikut, ketika dilakukan dalam persyaratan
komersial normal dengan pihak yang tidak berelasi, tidak mungkin menghalangi instrumen tersebut (kecuali
memenuhi kriteria di paragraf 16A atau 16C) untuk diklasifikasikan sebagai ekuitas:
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(a)

instrumen dengan total arus kas yang secara substansial didasarkan pada aset spesifik entitas.

(b)

instrumen dengan total arus kas yang didasarkan pada persentase pendapatan.

(c)

kontrak yang dirancang sebagai imbalan pekerja individual atas jasa yang diberikan kepada entitas.

(d)

kontrak yang membutuhkan pembayaran persentase tidak signifikan dari laba atas jasa yang
diberikan atau barang yang disediakan.

Instrumen keuangan derivatif
PP15

Instrumen keuangan mencakup instrumen keuangan utama (seperti piutang, utang, dan instrumen ekuitas) dan
instrumen keuangan derivatif (seperti opsi, futures dan forwards, swap suku bunga, dan swap mata uang).
Instrumen keuangan derivatif memenuhi definisi instrumen keuangan dan dengan demikian termasuk dalam
ruang lingkup Pernyataan ini.

PP16

Instrumen keuangan derivatif menimbulkan hak dan kewajiban yang mengakibatkan pemindahan antar pihak
yang terkait dengan instrumen keuangan derivatif tersebut atas satu atau lebih risiko keuangan yang melekat
pada instrumen keuangan utama pendasar. Pada saat penerbitan, instrumen keuangan derivatif memberi hak
kontraktual pada satu pihak untuk menukarkan aset atau liabilitas keuangan kepada pihak lain dalam kondisi
yang berpotensi menguntungkan, atau menimbulkan kewajiban kontraktual untuk menukarkan aset atau
liabilitas keuangan kepada pihak lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan. Akan tetapi,
umumnya4 instrumen derivatif tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan atas instrumen keuangan utama
pendasar, baik pada saat penerbitan kontrak maupun pada saat jatuh tempo kontrak. Beberapa instrumen
mengandung sekaligus hak dan kewajiban untuk melakukan pertukaran. Disebabkan persyaratan bagi
pelaksanaan pertukaran ditetapkan pada saat penerbitan instrumen derivatif, maka sejalan dengan perubahan
harga di pasar uang, persyaratan tersebut dapat berubah menjadi menguntungkan atau tidak menguntungkan.

PP17

Opsi jual atau opsi beli untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan (yaitu instrumen
keuangan selain instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas) memberi hak kepada pemegangnya untuk
memperoleh potensi manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan perubahan pada nilai wajar instrumen
keuangan yang mendasari kontrak. Sebaliknya, pihak penerbit opsi berkewajiban untuk melepaskan potensi
manfaat ekonomik masa depan atau menanggung potensi kerugian atas manfaat ekonomik akibat perubahan
pada nilai wajar instrumen keuangan pendasar. Hak kontraktual pemegang opsi memenuhi definisi aset
keuangan dan kewajiban kontraktual penerbit opsi memenuhi definisi liabilitas keuangan. Instrumen keuangan
yang mendasari kontrak opsi dapat berupa aset keuangan, termasuk penyertaan pada entitas lain dan instrumen
dengan bunga. Opsi dapat mensyaratkan penerbitnya untuk menerbitkan instrumen utang, dan bukan
mengalihkan aset keuangan, namun instrumen yang mendasari opsi akan menjadi aset keuangan pemegang
opsi jika opsi dilaksanakan. Hak pemegang opsi untuk mempertukarkan aset keuangan dalam kondisi yang
berpotensi menguntungkan, dan kewajiban penerbit opsi untuk mempertukarkan aset keuangan dalam kondisi
yang berpotensi tidak menguntungkan, berbeda dari aset keuangan pendasar yang akan dipertukarkan ketika
opsi dilaksanakan. Karakteristik hak pemegang opsi dan kewajiban penerbit opsi tidak dipengaruhi oleh
kemungkinan pelaksanaan opsi tersebut.

PP18

Contoh lain instrumen keuangan derivatif adalah kontrak forward yang diselesaikan dalam waktu enam bulan,
dalam hal salah satu pihak (pembeli) berjanji untuk menyerahkan MU1.000.000 secara kas dan menerima
obligasi pemerintah berbunga tetap dengan nilai nominal MU1.000.000, dan pihak lain (penjual) berjanji akan
menyerahkan obligasi pemerintah berbunga tetap dengan nilai nominal MU1.000.000 atas kas MU1.000.000
yang diterimanya. Selama enam bulan tersebut, kedua pihak memiliki hak kontraktual dan kewajiban
kontraktual untuk saling mempertukarkan instrumen keuangan. Jika harga pasar obligasi pemerintah tersebut
melebihi MU1.000.000, maka kondisi tersebut akan menguntungkan bagi pihak pembeli dan tidak
menguntungkan bagi pihak penjual; dampak sebaliknya akan terjadi jika harga pasar obligasi pemerintah
tersebut kurang dari MU1.000.000. Pihak pembeli memiliki hak kontraktual (aset keuangan) yang serupa
dengan hak yang berasal dari pembelian opsi beli yang dimiliki dan kewajiban kontraktual (liabilitas keuangan)
yang serupa dengan kewajiban yang berasal dari penerbitan opsi jual, pihak penjual memiliki hak kontraktual
(aset keuangan) yang serupa dengan hak yang berasal dari opsi jual yang dimiliki dan kewajiban kontraktual
(liabilitas keuangan) yang serupa dengan kewajiban yang berasal dari penerbitan opsi beli. Sebagaimana yang
berlaku pada opsi, hak dan kewajiban kontraktual merupakan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang
terpisah dan berbeda dari instrumen keuangan pendasar (obligasi dan kas yang dipertukarkan). Kedua pihak
yang terikat dalam kontrak forward berkewajiban untuk memenuhi komitmen mereka pada tanggal yang
disepakati, sementara pada kontrak opsi, hal tersebut hanya terjadi jika dan ketika pemegang opsi memilih
untuk melaksanakan opsinya.

4

Hal ini berlaku untuk sebagian besar, tetapi tidak untuk seluruh derivatif, contohnya kurs rujukan tingkat bunga swap yang
dipertukarkan pada saat penerbitan (dan dipertukarkan kembali pada saat jatuh tempo).
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PP19

Terdapat banyak jenis lain dari instrumen derivatif yang mengandung hak atau kewajiban untuk melakukan
pertukaran di masa depan, termasuk swap suku bunga dan swap mata uang, interest rate caps, collar and floor,
loan commitments, note issuance facilities, dan letter of credit. Kontrak swap suku bunga dapat dianggap
sebagai variasi dari kontrak forward, dimana seluruh pihak setuju untuk melakukan satu rangkaian pertukaran
uang kas di masa depan, dalam hal satu jumlah kas dihitung berdasarkan suku bunga mengambang dan jumlah
kas yang lain dihitung berdasarkan suku bunga tetap. Kontrak futures merupakan variasi lain dari kontrak
forward, dengan perbedaan utama adalah kontrak futures sudah distandardisasi dan diperdagangkan di bursa.

Kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan
(paragraf 8–10)
PP20

Kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan tidak memenuhi definisi instrumen keuangan karena hak
kontraktual dari salah satu pihak untuk menerima aset atau jasa nonkeuangan dan kewajiban terkait dari pihak
lain tidak menimbulkan hak atau kewajiban saat ini bagi kedua pihak, baik untuk menerima, menyerahkan,
maupun mempertukarkan aset keuangan. Sebagai contoh, kontrak yang penyelesaiannya hanya dapat
dilakukan melalui penerimaan atau penyerahan item nonkeuangan (sebagai contoh opsi, kontrak futures atau
kontrak forward atas perak) bukan merupakan instrumen keuangan. Banyak kontrak komoditas termasuk
dalam kontrak jenis ini. Sebagian kontrak tersebut bentuknya telah distandardisasi dan diperdagangkan di
bursa seperti layaknya instrumen keuangan derivatif. Sebagai contoh, kontrak futures komoditas dapat
diperjualbelikan sewaktu-waktu secara kas karena telah dicatatkan untuk diperdagangkan di bursa dan dapat
berpindah tangan berkali-kali. Akan tetapi, pihak yang menjual dan membeli kontrak tersebut sesungguhnya
memperdagangkan komoditas pendasar. Kemampuan untuk membeli atau menjual kontrak komoditas secara
kas, kemudahan untuk memperjualbelikannya, dan kemungkinan untuk menegosiasikan penyelesaian
kewajiban secara kas menjadi penerimaan atau penyerahan komoditas tidak mengubah karakter fundamental
kontrak yang dapat menjadikannya sebagai instrumen keuangan. Namun demikian, beberapa kontrak untuk
membeli atau menjual item nonkeuangan dapat diselesaikan secara neto atau melalui pertukaran instrumen
keuangan, atau jika item nonkeuangan dimaksud siap dikonversi menjadi kas, maka kontrak tersebut masuk
dalam ruang lingkup Pernyataan ini dan diperlakukan sebagai instrumen keuangan (lihat paragraf 8).

PP21

Kecuali seperti yang disyaratkan oleh PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, kontrak yang
melibatkan penerimaan atau penyerahan aset berwujud bukan merupakan aset keuangan bagi salah satu pihak
dan liabilitas keuangan bagi pihak lain, kecuali jika pembayaran yang terkait dengan kontrak tersebut
dilakukan setelah tanggal penyerahan aset berwujud. Contohnya adalah pembelian atau penjualan barang
secara kredit.

PP22

Beberapa kontrak adalah kontrak yang dikaitkan dengan komoditas, namun tidak mencakup penyelesaian
melalui penerimaan atau penyerahan komoditas secara fisik. Penyelesaian kontrak tersebut dilakukan secara
kas yang nilainya ditentukan sesuai dengan formula tertentu dalam kontrak, dan bukan nilai pembayaran tunai
yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh, nilai pokok obligasi dapat dihitung dengan menggunakan
harga pasar minyak saat obligasi jatuh tempo dikalikan dengan sejumlah kuantitas minyak yang telah
ditetapkan. Nilai pokok obligasi tersebut diindeks dengan mengacu pada harga sebuah komoditas, namun
penyelesaiannya hanya dilakukan secara kas. Kontrak tersebut merupakan instrumen keuangan.

PP23

Definisi instrumen keuangan juga mencakup kontrak yang menimbulkan aset nonkeuangan atau liabilitas
nonkeuangan di samping aset keuangan atau liabilitas keuangan. Instrumen keuangan tersebut sering kali
memberikan salah satu pihak suatu opsi untuk mempertukarkan aset keuangan dengan aset nonkeuangan.
Sebagai contoh, obligasi dikaitkan dengan minyak (oil-linked bond) dapat memberi hak kepada pemegangnya
untuk menerima secara berkala pembayaran bunga yang nilainya telah ditetapkan dan sejumlah kas pada saat
jatuh tempo yang nilainya sudah ditetapkan, dengan opsi untuk mempertukarkan nilai pokok obligasi tersebut
dengan minyak yang kuantitasnya telah ditetapkan. Keinginan untuk melaksanakan opsi ini akan berbeda dari
waktu ke waktu bergantung pada perbandingan antara nilai wajar minyak dan rasio pertukaran kas dan minyak
(harga pertukaran) yang sudah ditetapkan dalam obligasi. Intensi pemegang obligasi sehubungan dengan
pelaksanaan opsi tersebut tidak memengaruhi substansi komponen aset tersebut. Aset keuangan bagi
pemegang obligasi dan liabilitas keuangan bagi penerbit menjadikan obligasi sebagai instrumen keuangan,
terlepas dari bentuk lain dari aset dan liabilitas yang terbentuk.

PP24

[Dihapus]
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Penyajian
Liabilitas dan ekuitas (paragraf 15–27)
Tanpa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain
(paragraf 17–20)
PP25

Saham preferen dapat diterbitkan dengan berbagai jenis hak. Dalam menentukan apakah saham preferen
merupakan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, penerbit menilai hak tertentu yang melekat pada saham
tersebut untuk menentukan apakah saham tersebut memiliki karakteristik fundamental liabilitas keuangan.
Sebagai contoh, saham preferen yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menebus saham tersebut pada
tanggal yang telah ditetapkan atau pada tanggal yang dipilih oleh pemegangnya mengandung liabilitas
keuangan karena penerbit berkewajiban menyerahkan aset keuangan pada pemegang saham. Potensi
ketidakmampuan penerbit dalam memenuhi kewajibannya untuk menebus saham preferen tersebut sesuai
dengan kontrak, baik disebabkan tidak tersedianya dana atau dibatasi peraturan perundang-undangan atau
tidak memadainya laba atau cadangan, tidak membatalkan kewajiban tersebut. Opsi bagi penerbit untuk
menebus saham secara kas tidak memenuhi definisi suatu liabilitas keuangan karena penerbit tidak memiliki
kewajiban saat ini untuk mengalihkan aset keuangan kepada pemegang saham. Dalam kasus ini, penebusan
saham sepenuhnya didasarkan pada kebijakan penerbit. Akan tetapi, kewajiban dapat timbul ketika penerbit
saham melaksanakan opsi yang dimilikinya, biasanya dengan pemberitahuan formal kepada pemegang saham
tentang intensi untuk menebus saham tersebut.

PP26

Jika saham preferen tidak dapat ditebus, maka pengklasifikasian yang sesuai ditentukan berdasarkan hak lain
yang melekat padanya. Klasifikasi didasarkan pada penilaian atas substansi perjanjian kontraktual dan definisi
dari liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Jika pembagian dividen kepada pemegang saham preferen,
apakah bersifat kumulatif atau nonkumulatif, sepenuhnya didasarkan pada diskresi penerbit, maka saham
tersebut merupakan instrumen ekuitas. Pengklasifikasian saham preferen sebagai instrumen ekuitas atau
liabilitas keuangan tidak dipengaruhi oleh, sebagai contoh:
(a)

sejarah pembagian dividen;

(b)

intensi untuk melakukan pembagian dividen di masa depan;

(c)

dampak negatif yang mungkin timbul atas harga saham biasa penerbit, jika pembagian dividen
tidak dilakukan (karena pembatasan pembayaran dividen atas saham biasa jika dividen tidak
dibayarkan atas saham preferen);

(d)

jumlah cadangan penerbit;

(e)

perkiraan penerbit atas laba rugi pada suatu periode; atau

(f)

kemampuan atau ketidakmampuan penerbit untuk memengaruhi jumlah laba rugi pada suatu
periode.

Penyelesaian dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas
(paragraf 21–24)
PP27

Contoh berikut mengilustrasikan bagaimana mengklasifikasikan berbagai jenis kontrak atas instrumen ekuitas
yang diterbitkan entitas:
(a)

24

Suatu kontrak yang akan diselesaikan dengan entitas menerima atau menyerahkan sejumlah
tertentu saham yang diterbitkannya tanpa imbalan di masa depan, atau dengan mempertukarkan
sejumlah tertentu saham yang diterbitkannya dengan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain,
merupakan instrumen ekuitas (kecuali yang dinyatakan dalam paragraf 22A). Sejalan dengan hal
tersebut, setiap imbalan yang diterima atau dibayarkan atas kontrak tersebut ditambahkan atau
dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Sebagai contoh adalah diterbitkannya opsi saham yang
memberikan hak kepada pihak lawan untuk membeli sejumlah tertentu saham entitas dengan
menyerahkan sejumlah tertentu kas. Akan tetapi, jika kontrak tersebut mensyaratkan entitas untuk
membeli kembali (menebus) saham yang diterbitkannya secara kas atau dengan aset keuangan lain
pada tanggal yang telah ditetapkan atau tanggal yang dapat ditentukan sebelumnya atau sesuai
keinginan, maka entitas juga mengakui liabilitas keuangan sebesar nilai kini dari jumlah penebusan
(dengan pengecualian instrumen yang memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraf
16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D). Sebagai contoh adalah kewajiban entitas dalam kontrak
forward untuk membeli kembali sejumlah tertentu saham yang diterbitkannya dengan sejumlah
tertentu kas.
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(b)

Kewajiban entitas untuk membeli saham yang diterbitkannya secara kas menimbulkan liabilitas
keuangan sebesar nilai kini dari jumlah penebusan, sekalipun jika jumlah saham yang harus dibeli
kembali tersebut tidak ditetapkan atau sekalipun jika kewajiban tersebut bersifat bersyarat
bergantung pada apakah pihak lawan melaksanakan haknya untuk memperoleh penebusan (kecuali
sebagaimana diatur di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D). Sebagai contoh dari
kewajiban bersyarat adalah opsi yang diterbitkan yang mensyaratkan entitas untuk membeli
kembali sahamnya secara kas jika pihak lawan melaksanakan opsinya.

(c)

Kontrak yang akan diselesaikan secara kas atau dengan aset keuangan lain merupakan aset
keuangan atau liabilitas keuangan sekalipun jika jumlah kas atau aset keuangan lain yang akan
diterima atau diserahkan didasarkan pada perubahan harga pasar dari saham yang diterbitkan entitas
(kecuali sebagaimana diatur di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D). Sebagai contoh
adalah opsi saham untuk diselesaikan secara neto dengan kas.

(d)

Kontrak yang akan diselesaikan dengan saham yang diterbitkan entitas yang jumlahnya bervariasi,
yang nilainya setara dengan jumlah yang telah ditetapkan atau dengan jumlah yang didasarkan pada
perubahan variabel pendasar (contohnya harga suatu komoditas), merupakan aset keuangan atau
liabilitas keuangan. Sebagai contoh adalah opsi yang diterbitkan untuk membeli emas, yang apabila
dilaksanakan, akan diselesaikan secara neto dengan instrumen yang diterbitkan entitas dengan cara
entitas menyerahkan sejumlah instrumen yang nilainya setara dengan nilai kontrak opsi. Kontrak
tersebut merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan sekalipun variable pendasar adalah
harga saham yang diterbitkan entitas tersebut dan bukan harga emas. Serupa dengan hal tersebut,
kontrak yang akan diselesaikan dengan sejumlah tertentu saham yang diterbitkan entitas, namun
hak yang melekat pada saham tersebut akan bervariasi sehingga nilai penyelesaian setara dengan
suatu jumlah tertentu atau suatu jumlah yang didasarkan pada perubahan variable pendasar,
merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Ketentuan penyelesaian kontingensi (paragraf 25)
PP28

Paragraf 25 mensyaratkan bahwa jika salah satu bagian dari ketentuan penyelesaian kontingensi yang dapat
mensyaratkan penyelesaian secara kas atau melalui penyerahan aset keuangan lain (atau dengan cara lain yang
mengakibatkan instrumen menjadi liabilitas keuangan) tidak sah, maka ketentuan penyelesaian tersebut tidak
memengaruhi klasifikasi instrumen keuangan. Dengan demikian, kontrak yang mensyaratkan penyelesaian
secara kas atau dengan saham yang diterbitkan entitas yang jumlahnya bervariasi yang terjadi hanya dalam
suatu kejadian peristiwa yang sangat langka, sangat tidak normal, dan sangat kecil kemungkinannya untuk
terjadi, merupakan instrumen ekuitas. Serupa dengan hal tersebut, penyelesaian dengan sejumlah tertentu
saham yang diterbitkan entitas dapat secara kontraktual dilarang dalam keadaan yang berada di luar kendali
entitas tersebut, namun jika keadaan tersebut secara normal tidak mungkin terjadi, maka klasifikasi kontrak
tersebut sebagai instrumen ekuitas adalah tepat.

Perlakuan dalam laporan keuangan konsolidasian
PP29

Dalam laporan keuangan konsolidasian, entitas menyajikan kepentingan nonpengendali – yaitu hak pihak lain
dalam ekuitas dan penghasilan entitas anak – sesuai dengan PSAK i201 dan PSAK i110. Dalam
pengklasifikasian instrumen keuangan (atau komponen instrumen keuangan) dalam laporan keuangan
konsolidasian, entitas mempertimbangkan seluruh persyaratan dan kondisi yang telah disepakati antara seluruh
anggota kelompok usaha dan pemegang instrumen dalam menentukan apakah kelompok usaha tersebut secara
keseluruhan memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah kas atau aset keuangan lain terkait dengan
instrumen tersebut, atau menyelesaikannya dengan cara yang mengakibatkan timbulnya klasifikasi liabilitas.
Jika entitas anak dari suatu kelompok usaha menerbitkan instrumen keuangan dan entitas induk atau entitas
anggota lain dalam kelompok usaha membuat perjanjian tambahan langsung dengan pemegang instrumen
(contohnya berupa penjaminan), maka kelompok usaha tersebut tidak lagi memiliki kebebasan dalam
melakukan distribusi atau penebusan instrumen tersebut. Walaupun entitas anak dapat secara memadai
mengklasifikasikan instrumen tersebut dalam laporan keuangannya dengan mengabaikan adanya persyaratan
tambahan tersebut, namun dampak dari perjanjian lain antara anggota kelompok usaha dengan pemegang
instrumen dipertimbangkan untuk menjamin bahwa laporan keuangan konsolidasian telah mencerminkan
kontrak tersebut dan transaksi yang disepakati oleh kelompok usaha secara keseluruhan. Sepanjang terdapat
kewajiban atau ketentuan penyelesaian tersebut pada suatu instrumen, maka instrumen tersebut (atau
komponennya yang menjadi subjek dari kewajiban dimaksud) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan
dalam laporan keuangan konsolidasian.

PP29A Beberapa jenis instrumen yang mensyaratkan kewajiban kontraktual atas entitas diklasifikasikan sebagai
instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Pengklasifikasian yang
sesuai dengan paragraf tersebut merupakan suatu pengecualian dari prinsip yang diterapkan dalam Pernyataan
ini untuk pengklasifikasian suatu instrumen. Pengecualian ini tidak menjangkau klasifikasi kepentingan
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nonpengendali dalam laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, instrumen yang diklasifikasikan
sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D dalam laporan
keuangan tersendiri atau individual yang merupakan suatu kepentingan nonpengendali, diklasifikasikan
sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha.

Instrumen keuangan majemuk (paragraf 28–32)
PP30

Paragraf 28 hanya diterapkan untuk penerbit instrumen keuangan majemuk nonderivatif. Paragraf 28 tidak
mengatur instrumen keuangan majemuk dari sudut pandang pemegang instrumen. PSAK i109 mengatur
klasifikasi dan pengukuran aset keuangan yang merupakan instrumen keuangan majemuk dari sudut pandang
pemegang instrumen.

PP31

Bentuk umum dari instrumen keuangan majemuk adalah instrumen utang dengan opsi konversi melekat,
seperti obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa penerbit, dan tanpa fitur derivatif melekat lain.
Paragraf 28 mensyaratkan penerbit instrumen keuangan jenis ini untuk menyajikan komponen liabilitas dan
komponen ekuitas secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, yaitu sebagai berikut:
(a)

Kewajiban penerbit untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok secara terjadwal merupakan
liabilitas keuangan yang akan tetap ada selama instrumen belum dikonversi. Pada saat pengakuan
awal, nilai wajar komponen liabilitas adalah nilai kini dari serangkaian arus kas masa depan yang
telah ditetapkan dalam kontrak, yang didiskonto dengan suku bunga yang digunakan oleh pasar
pada saat itu terhadap instrumen yang memiliki status kredit yang dapat dibandingkan dan
menghasilkan arus kas yang secara substansial sama, dalam persyaratan yang sama, namun tanpa
opsi konversi.

(b)

Instrumen ekuitas merupakan opsi yang melekat untuk mengonversi liabilitas menjadi ekuitas
penerbit. Opsi ini memiliki nilai pada saat pengakuan awal sekalipun jika saat itu opsi berada dalam
kondisi posisi tidak untung.

PP32

Saat dilakukan konversi atas instrumen dapat dikonversi pada saat jatuh tempo, entitas menghentikan
pengakuan komponen kewajiban dan mengakuinya sebagai ekuitas. Komponen awal ekuitas tetap sebagai
ekuitas (walaupun komponen tersebut mungkin dipindahkan dari satu pos ke pos lain dalam ekuitas). Tidak
terdapat pengakuan keuntungan atau kerugian pada saat dilakukan konversi saat jatuh tempo.

PP33

Jika entitas menghapuskan instrumen dapat dikonversi sebelum jatuh tempo melalui penebusan atau pembelian
kembali secara dini yang tidak mengubah hak konversi semula, maka entitas mengalokasikan imbalan yang
dibayarkan dan biaya transaksi untuk pembelian kembali atau penebusan secara dini tersebut ke komponen
liabilitas dan komponen ekuitas instrumen tersebut pada tanggal transaksi. Metode yang digunakan untuk
mengalokasikan imbalan yang dibayarkan dan biaya transaksi ke komponen terpisah adalah konsisten dengan
metode yang digunakan untuk alokasi awal ke komponen terpisah atas hasil yang diperoleh dari penerbitan
instrumen dapat dikonversi tersebut, sesuai dengan ketentuan paragraf 28–32.

PP34

Sekali alokasi imbalan tersebut dilakukan, maka setiap keuntungan atau kerugian yang timbul diperlakukan
sesuai prinsip akuntansi yang dapat diterapkan pada komponen terkait, sebagai berikut:

PP35

(a)

jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan komponen liabilitas diakui dalam laba rugi;
dan

(b)

jumlah imbalan yang terkait dengan komponen ekuitas diakui dalam ekuitas.

Entitas dapat mengubah persyaratan instrumen dapat dikonversi untuk mendorong dilakukannya konversi dini,
sebagai contoh dengan menawarkan rasio konversi yang lebih menarik atau menawarkan imbalan tambahan
lain jika konversi dilakukan sebelum tanggal yang ditetapkan. Selisih, pada tanggal dilakukan perubahan
persyaratan, antara nilai wajar dari imbalan yang diterima pemegang instrumen pada saat dilakukan konversi
berdasarkan persyaratan yang telah diubah dan nilai wajar dari imbalan yang akan diterima pemegang
instrumen berdasarkan persyaratan awal diakui sebagai kerugian dalam laba rugi.

Saham tresuri (paragraf 33 dan 34)
PP36

26

Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak diakui sebagai aset keuangan terlepas dari alasan perolehannya
kembali. Paragraf 33 mensyaratkan entitas yang memperoleh kembali instrumen ekuitasnya untuk
mengurangkan instrumen ekuitas tersebut dari ekuitas. Akan tetapi, jika entitas memiliki ekuitas yang
diterbitkannya untuk kepentingan pihak lain, contohnya institusi keuangan yang memegang ekuitas miliknya
untuk kepentingan nasabah, maka terdapat hubungan keagenan dan sebagai akibatnya instrumen tersebut tidak
termasuk dalam laporan posisi keuangan entitas.
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Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan (paragraf 35–41)
PP37

Contoh berikut mengilustrasikan penerapan paragraf 35 untuk instrumen keuangan majemuk. Diasumsikan
bahwa saham preferen nonkumulatif wajib ditebus secara kas dalam lima tahun, namun keputusan pembagian
dividen sebelum tanggal penebusan merupakan kebijakan entitas penerbit. Instrumen tersebut merupakan
instrumen keuangan majemuk, yang nilai komponen liabilitasnya adalah sebesar nilai kini dari jumlah
penebusan. Jumlah diskonto (the unwinding of the discount) atas komponen ini diakui sebagai beban bunga
dalam laba rugi. Setiap dividen yang dibayarkan terkait dengan komponen ekuitas dan, dengan demikian,
diakui sebagai distribusi laba rugi. Perlakuan serupa juga diterapkan jika penebusan tersebut tidak wajib, tetapi
bergantung pada keputusan pemegangnya, atau jika saham tersebut wajib dikonversi menjadi saham biasa
dengan jumlah lembar yang bervariasi, yang setara dengan suatu jumlah nominal tertentu atau suatu jumlah
yang didasarkan pada perubahan dari variabel pendasar (sebagai contoh komoditas). Akan tetapi, jika dividen
yang belum dibayar ditambahkan pada jumlah penebusan, maka instrumen tersebut secara keseluruhan
menjadi liabilitas. Dalam kasus ini, dividen tersebut diklasifikasikan sebagai beban bunga.

Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan
(paragraf 42-50)
PP38

[Dihapus]

Kriteria bahwa entitas ‘saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara legal
untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui’ (paragraf 42(a))
PP38A Hak saling hapus dapat ada pada saat ini atau mungkin bersifat kontingensi atas terjadinya suatu peristiwa di
masa depan (sebagai contoh, hak yang dapat dipicu atau dieksekusi hanya pada saat terjadinya peristiwa di
masa depan, seperti gagal bayar, kepailitan atau kebangkrutan dari salah satu pihak lawan). Bahkan jika hak
saling hapus tidak bersifat kontingensi atas peristiwa di masa depan, hak tersebut hanya dapat dipaksakan
secara legal dalam situasi bisnis yang normal, atau dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau
kebangkrutan, dari salah satu atau seluruh pihak lawan.
PP38B

Untuk memenuhi kriteria dalam paragraf 42(a), entitas saat ini harus memiliki hak yang dapat dipaksakan
secara legal untuk melakukan saling hapus. Ini berarti bahwa hak saling hapus:
(a)

harus tidak bersifat kontingensi atas peristiwa di masa depan; dan

(b)

harus dapat dipaksakan secara legal terhadap seluruh keadaan, sebagai berikut:
(i)

situasi bisnis yang normal;

(ii)

peristiwa kegagalan; dan

(iii)

peristiwa kepailitan atau kebangkrutan

dari entitas dan seluruh pihak lawan.
PP38C

Sifat dan tingkat hak saling hapus, termasuk kondisi apapun yang melekat pada eksekusinya dan apakah hak
saling hapus akan tetap ada apabila terjadi peristiwa gagal bayar atau kepailitan atau kebangkrutan, dapat
bervariasi dari satu yurisdiksi hukum dengan yurisdiksi hukum yang lain. Oleh karena itu, tidak dapat
diasumsikan bahwa hak saling hapus secara otomatis tersedia di luar situasi bisnis yang normal. Sebagai
contoh, undang-undang kebangkrutan atau kepailitan suatu yurisdiksi dapat melarang, atau membatasi, hak
saling hapus dalam peristiwa kebangkrutan atau kepailitan dalam beberapa keadaan.

PP38D Undang-undang yang berlaku atas hubungan antar pihak (sebagai contoh, ketentuan kontraktual, undangundang yang mengatur kontrak, atau gagal bayar, kepailitan atau kebangkrutan berlaku untuk para pihak) perlu
dipertimbangkan untuk memastikan apakah hak saling hapus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang
normal, apabila terjadi peristiwa gagal bayar, dan kepailitan atau kebangkrutan, dari entitas dan seluruh pihak
lawan (sebagaimana ditentukan pada paragraf PP38B(b)).

Kriteria bahwa entitas 'memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau
untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan'
(paragraf 42(b))
PP38E

Untuk memenuhi kriteria dalam paragraf 42(b) entitas harus memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto
atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Walaupun entitas dapat
memiliki hak untuk menyelesaikan secara neto, entitas masih dapat merealisasikan aset dan menyelesaikan
liabilitas secara terpisah.
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PP38F

Jika entitas dapat menyelesaikan jumlah dengan cara sedemikian rupa sehingga hasilnya setara dengan
penyelesaian neto, maka entitas akan memenuhi kriteria penyelesaian neto dalam paragraf 42(b). Hal ini akan
terjadi jika, dan hanya jika, mekanisme penyelesaian bruto memiliki fitur yang menghilangkan atau
menghasilkan risiko kredit dan risiko likuiditas yang tidak signifikan, dan yang akan memproses piutang dan
utang dalam suatu proses atau siklus penyelesaian tunggal. Sebagai contoh, sistem penyelesaian bruto yang
memiliki seluruh karakteristik berikut akan memenuhi kriteria penyelesaian neto dalam paragraf 42(b):
(a)

aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memenuhi syarat untuk saling hapus disampaikan pada
saat yang bersamaan untuk dilakukan pemrosesan;

(b)

setelah aset keuangan dan liabilitas keuangan disampaikan untuk diproses, para pihak berkomitmen
untuk memenuhi kewajiban penyelesaian;

(c)

tidak ada potensi arus kas yang timbul dari aset dan liabilitas untuk berubah ketika keduanya telah
disampaikan untuk diproses (kecuali pemrosesan gagal-lihat (d) di bawah);

(d)

aset dan liabilitas yang diagunkan dengan efek akan diselesaikan dengan pengalihan efek atau
sistem yang sejenis (sebagai contoh, pengiriman dibandingkan dengan pembayaran), sehingga jika
pengalihan efek gagal, pemrosesan piutang atau utang terkait yang diagunkan efek juga akan gagal
(dan sebaliknya);

(e)

setiap transaksi yang gagal, sebagaimana diuraikan dalam (d), akan disampaikan kembali untuk
diproses sampai transaksi yang gagal tersebut diselesaikan;

(f)

penyelesaian dilakukan melalui institusi penyelesaian yang sama (sebagai contoh, bank
penyelesaian, bank sentral atau penyimpanan efek sentral), dan

(g)

terdapat fasilitas kredit intraday yang akan memberikan jumlah cerukan yang cukup untuk
memungkinkan proses pembayaran pada tanggal penyelesaian untuk setiap pihak, dan dapat
dipastikan bahwa fasilitas kredit intraday akan dipertimbangkan jika akan digunakan.

PP39

Pernyataan ini tidak memberikan perlakuan khusus untuk "instrumen sintetis" yang merupakan kumpulan dari
beberapa instrumen keuangan terpisah yang diperoleh dan dimiliki untuk menyamai karakteristik instrumen
keuangan lain. Sebagai contoh, utang jangka panjang dengan bunga mengambang dikombinasikan dengan
swap suku bunga yang mencakup penerimaan bunga mengambang dan pembayaran bunga tetap merupakan
sintesis dari utang jangka panjang dengan bunga tetap. Setiap instrumen keuangan individual yang secara
bersama-sama membentuk "instrumen sintetis" mencerminkan hak atau kewajiban kontraktual dengan syarat
dan ketentuan masing-masing, dan setiap instrumen tersebut dapat dialihkan atau diselesaikan secara terpisah.
Setiap instrumen keuangan terekspos risiko yang berbeda. Sejalan dengan hal tersebut, jika satu instrumen
keuangan dalam "instrumen sintetis" merupakan aset dan instrumen lain merupakan liabilitas, maka keduanya
tidak dapat saling hapus dan disajikan secara neto dalam laporan posisi keuangan, kecuali memenuhi kriteria
saling hapus di paragraf 42.

PP40

[Dihapus]
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i233 Laba Per Saham (PSAK i233) terdiri dari paragraf 1-76 serta Lampiran
A. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama, namun mempertahankan format IASC atas Pernyataan ini
ketika diadopsi oleh IASB. PSAK i233 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk
memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i233
Laba per Saham
Tujuan
1

Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga
meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama, dan antar
periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama. Walaupun data laba per saham mempunyai keterbatasan
karena adanya perbedaan kebijakan akuntansi yang mungkin digunakan untuk menentukan ‘laba’, penentuan
penyebut secara konsisten meningkatkan pelaporan keuangan. Fokus Pernyataan ini pada penyebut yang
digunakan dalam penghitungan laba per saham.

Ruang lingkup
2

Pernyataan ini diterapkan pada:
(a)

(b)

laporan keuangan tersendiri atau laporan keuangan individual entitas yang:
(i)

memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di
pasar publik (bursa efek domestik atau luar negeri, atau pasar over-the counter, termasuk
pasar modal lokal dan regional) atau

(ii)

mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan
pendaftaran, laporan keuangannya pada regulator pasar modal (securities commission)
atau organisasi regulatori lainnya untuk tujuan penerbitan saham biasa di pasar publik;
dan

laporan keuangan konsolidasian suatu kelompok usaha dengan entitas induk yang:
(i)

memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di
pasar publik (bursa efek domestik atau luar negeri, atau pasar over-the counter, termasuk
pasar modal lokal dan regional) atau

(ii)

mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses
pengajuan pernyataan
pendaftaran, laporan keuangannya pada regulator pasar modal atau organisasi
regulatori lainnya untuk tujuan penerbitan saham biasa di pasar publik.

3

Entitas yang mengungkapkan laba per saham menghitung dan mengungkapkan laba per saham sesuai
dengan Pernyataan ini.

4

Jika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri yang disusun
masing-masing sesuai dengan PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK i227 Laporan
Keuangan Tersendiri, maka pengungkapan yang disyaratkan oleh Pernyataan ini perlu disajikan hanya
berdasarkan informasi konsolidasian. Entitas yang memilih untuk mengungkapkan laba per saham
berdasarkan laporan keuangan tersendiri menyajikan informasi laba per saham tersebut hanya dalam
laporan penghasilan komprehensif. Entitas tidak menyajikan informasi laba per saham tersebut dalam
laporan keuangan konsolidasian.

4A

Jika entitas menyajikan item laba rugi dalam laporan terpisah sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK
i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang diamendemen pada tahun 2011) paragraf 10A, maka entitas
menyajikan laba per saham hanya dalam laporan laba rugi terpisah tersebut.

Definisi
5

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Antidilusi adalah kenaikan laba per saham atau penurunan rugi per saham sebagai akibat dari asumsi
bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi, opsi atau waran telah dieksekusi, atau saham biasa
telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan kondisi tertentu.

4
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Perjanjian saham kontingensi adalah perjanjian untuk menerbitkan saham yang bergantung pada
pemenuhan kondisi tertentu.
Saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi adalah saham biasa yang dapat diterbitkan dengan
sedikit atau tanpa pembayaran baik dalam bentuk kas maupun alat pembayaran lain berdasarkan pada
pemenuhan kondisi tertentu dalam suatu perjanjian saham kontingensi
Dilusi adalah penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari asumsi
bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi, opsi atau waran telah telah dieksekusi, atau saham
biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan kondisi tertentu.
Opsi, waran, dan ekuivalennya adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya
untuk membeli saham biasa.
Saham biasa adalah instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen ekuitas
lain.
Instrumen berpotensi saham biasa adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan
pemegangnya memperoleh hak atas saham biasa.
Opsi jual atas saham biasa adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual
saham biasa pada harga tertentu untuk jangka waktu tertentu.
6

Saham biasa mendapat bagian laba dalam suatu periode hanya setelah saham jenis lain, seperti saham preferen,
mendapat bagian laba. Entitas mungkin memiliki lebih dari satu kelas saham biasa. Saham biasa dalam kelas yang
sama memiliki hak yang sama untuk menerima dividen.

7

Contoh instrumen berpotensi saham biasa adalah:

8

(a)

liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, termasuk saham preferen, yang dapat dikonversikan menjadi
saham biasa;

(b)

opsi dan waran;

(c)

saham yang akan diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan kondisi akibat adanya perjanjian kontraktual,
seperti pembelian suatu bisnis atau aset lain.

Istilah yang didefinisikan dalam PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian digunakan dalam Pernyataan ini
dengan pengertian yang sesuai dengan PSAK i232 paragraf 11, kecuali dinyatakan lain. PSAK i232 mendefinisikan
instrumen keuangan, aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas, dan memberikan panduan dalam
menerapkan definisi tersebut. PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar mendefinisikan nilai wajar dan menetapkan
syarat untuk menerapkan definisi tersebut.

Pengukuran
Laba per saham dasar
9

Entitas menghitung jumlah laba per saham dasar atas laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang
ekuitas biasa entitas induk dan, jika disajikan, laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat
diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa tersebut.

10

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang
ekuitas biasa entitas induk (pembilang) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar
(penyebut) dalam suatu periode.

11

Tujuan informasi laba per saham dasar adalah menyediakan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa
entitas induk atas kinerja entitas selama periode pelaporan.
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Laba
12

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar, jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemegang
ekuitas biasa entitas induk terkait dengan:
(a)

laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk; dan

(b)

laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk

merupakan jumlah pada huruf (a) dan (b) yang disesuaikan dengan jumlah dividen preferen setelah pajak,
selisih yang timbul dari penyelesaian saham preferen, dan akibat lain yang serupa dari saham preferen
yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.
13

Seluruh item penghasilan dan beban yang dapat diatribusikan pada pemegang ekuitas biasa entitas induk diakui
dalam satu periode, termasuk beban pajak dan dividen saham preferen yang diklasifikasikan sebagai liabilitas
diperhitungkan dalam penentuan laba atau rugi untuk periode tersebut yang dapat diatribusikan kepada pemegang
ekuitas biasa entitas induk (lihat PSAK i201).

14

Jumlah dividen preferen setelah pajak yang dikurangkan dari laba rugi adalah:
(a)

jumlah dividen preferen setelah pajak atas saham preferen nonkumulatif yang telah diumumkan dalam
suatu periode; dan

(b)

jumlah dividen preferen setelah pajak atas saham preferen kumulatif yang disyaratkan pada periode
tersebut, baik dividen tersebut telah atau belum diumumkan. Jumlah dividen preferen pada periode
tersebut tidak termasuk jumlah dividen preferen untuk saham preferen kumulatif yang dibayar atau
diumumkan selama periode berjalan yang berasal dari periode sebelumnya.

15

Saham preferen yang memberikan dividen awal yang rendah sebagai kompensasi bagi entitas dari penjualan saham
preferen pada harga diskonto, atau dividen di atas pasar pada periode selanjutnya sebagai kompensasi bagi investor
yang membeli saham preferen pada harga premium, sering disebut sebagai saham preferen dengan tarif meningkat.
Diskonto atau premium awal saat penerbitan saham preferen dengan tarif meningkat diamortisasi ke saldo laba
dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diperlakukan sebagai dividen preferen untuk tujuan
penghitungan laba per saham.

16

Saham preferen dapat dibeli kembali melalui penawaran tender oleh entitas kepada para pemegangnya. Selisih
lebih nilai wajar atas imbalan yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen atas jumlah tercatat saham
preferen mencerminkan imbal hasil bagi pemegang saham preferen dan pengurang saldo laba bagi entitas. Jumlah
tersebut dikurangkan dalam penghitungan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa
entitas induk.

17

Konversi dini dari saham preferen dapat dikonversi mungkin dipengaruhi oleh entitas melalui perubahan yang
lebih menguntungkan atas syarat konversi sebelumnya atau melalui pembayaran imbalan tambahan. Selisih lebih
nilai wajar saham biasa atau imbalan lain yang dibayarkan atas nilai wajar saham biasa yang dapat diterbitkan
berdasarkan syarat konversi sebelumnya merupakan imbal hasil bagi pemegang saham preferen, dan dikurangkan
dalam penghitungan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa entitas induk.

18

Selisih lebih jumlah tercatat saham preferen atas nilai wajar dari imbalan yang dibayarkan dalam penyelesaian
saham preferen ditambahkan dalam penghitungan laba rugi yang dapat diatribusikan pada pemegang ekuitas biasa
entitas induk.

Saham
19

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar, jumlah saham biasa adalah jumlah rata-rata tertimbang
saham biasa yang beredar selama suatu periode.

20

Penggunaan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama suatu periode mencerminkan
kemungkinan bahwa jumlah modal pemegang saham berubah selama suatu periode akibat dari naik atau turunnya
jumlah saham yang beredar pada setiap waktu. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama suatu
periode adalah jumlah saham biasa yang beredar pada awal periode, disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang
dibeli kembali atau diterbitkan selama periode tersebut, dikalikan dengan faktor pembobot waktu. Faktor pembobot
waktu adalah jumlah hari beredarnya saham tersebut dibandingkan dengan total jumlah hari dalam periode
tersebut; perkiraan wajar dari rata-rata tertimbang dapat diterima dalam banyak keadaan.

6
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21

Pada umumnya saham dimasukkan dalam penghitungan jumlah rata-rata tertimbang saham sejak tanggal imbalan
dapat diterima (yang pada umumnya adalah tanggal penerbitan saham), sebagai contoh:
(a)

saham biasa yang diterbitkan melalui pertukaran dengan kas diperhitungkan sejak kas dapat diterima;

(b)

saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham preferen
diperhitungkan ketika dividen direinvestasikan;

(c)

saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang menjadi saham biasa
diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga;

(d)

saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok dari instrumen keuangan lain
diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga;

(e)

saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian liabilitas dari entitas diperhitungkan sejak
tanggal penyelesaian tersebut;

(f)

saham biasa yang diterbitkan sebagai imbalan atas perolehan aset selain kas diperhitungkan pada saat
tanggal perolehan tersebut diakui; dan

(g)

saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada entitas diperhitungkan saat jasa
diterima entitas.

Waktu diperhitungkannya saham biasa ditentukan oleh syarat dan kondisi yang melekat saat penerbitannya. Perlu
dipertimbangkan secara matang substansi setiap kontrak yang berkaitan dengan penerbitan tersebut.
22

Saham biasa yang diterbitkan sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis diperhitungkan
dalam jumlah rata-rata tertimbang saham sejak tanggal akuisisi. Hal ini disebabkan sejak tanggal tersebut pihak
pengakuisisi memperhitungkan laba rugi pihak diakuisisi ke dalam laporan penghasilan komprehensif.

23

Saham biasa yang akan diterbitkan sehubungan dengan konversi dari instrumen yang wajib dikonversi dimasukkan
dalam penghitungan laba per saham dasar sejak tanggal kontrak berlaku.

24

Saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi dianggap sebagai saham beredar dan dimasukkan dalam
penghitungan laba per saham dasar hanya sejak tanggal dipenuhinya seluruh kondisi yang diperlukan (yaitu
peristiwa tersebut telah terjadi). Saham yang dapat diterbitkan semata-mata setelah berlalunya waktu bukan
merupakan saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi, sebab berlalunya waktu adalah hal yang pasti. Saham
biasa beredar yang dapat ditarik secara kontingensi tidak diperhitungkan sebagai saham beredar dan dikeluarkan
dari penghitungan laba per saham dasar sampai dengan tanggal saham tersebut tidak akan ditarik kembali.

25

[Dihapus]

26

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut dan untuk seluruh periode
sajian disesuaikan untuk peristiwa, selain konversi instrumen berpotensi saham biasa, yang telah mengubah
jumlah saham biasa yang beredar tanpa disertai perubahan sumber daya.

27

Saham biasa dapat diterbitkan, atau jumlah saham biasa yang beredar dapat berkurang, tanpa disertai perubahan
sumber daya. Contohnya mencakup:
(a)

kapitalisasi laba atau penerbitan saham bonus (dikenal sebagai dividen saham);

(b)

unsur bonus dalam penerbitan saham lain, sebagai contoh unsur bonus dalam penerbitan hak memesan
efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada;

(c)

pemecahan saham (share split); dan

(d)

reverse share split (penggabungan saham).

28

Dalam kapitalisasi laba, penerbitan saham bonus, atau pemecahan saham, saham biasa diterbitkan kepada
pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, jumlah saham biasa yang beredar meningkat
tanpa disertai peningkatan sumber daya. Jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan
dengan perubahan proporsional atas jumlah saham beredar seolah-olah peristiwa tersebut telah terjadi pada
permulaan dari periode sajian paling awal. Sebagai contoh, pada penerbitan dua saham bonus untuk tiap satu saham
beredar, jumlah saham biasa yang beredar sebelum penerbitan dikalikan tiga untuk memperoleh jumlah baru total
saham biasa, atau dikalikan dua untuk memperoleh jumlah tambahan saham biasa.

29

Penggabungan saham biasa umumnya mengurangi jumlah saham biasa yang beredar tanpa disertai pengurangan
sumber daya. Akan tetapi, jika dampak keseluruhan adalah pembelian kembali saham pada nilai wajar, maka
pengurangan jumlah saham biasa yang beredar adalah hasil dari terjadinya pengurangan sumber daya. Contohnya
adalah penggabungan saham biasa dikombinasikan dengan dividen khusus. Jumlah rata-rata tertimbang saham
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biasa yang beredar untuk periode transaksi kombinasi tersebut terjadi disesuaikan untuk pengurangan jumlah
saham biasa sejak tanggal dividen khusus tersebut diakui.

Laba per saham dilusian
30

Entitas menghitung jumlah laba per saham dilusian untuk laba rugi yang dapat diatribusikan kepada
pemegang ekuitas biasa entitas induk dan, jika disajikan, laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang
dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas tersebut.

31

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, entitas menyesuaikan laba rugi yang dapat
diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang
beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

32

Tujuan dari laba per saham dilusian konsisten dengan tujuan laba per saham dasar, yaitu untuk menyediakan ukuran
kepentingan setiap saham biasa atas kinerja entitas, dengan memperhitungkan dampak dari seluruh instrumen
berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif yang beredar selama periode tersebut. Oleh karena itu:
(a)

laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa entitas induk ditambah dengan dividen
dan bunga setelah pajak yang diakui pada periode terkait dengan instrumen berpotensi saham biasa yang
bersifat dilutif, dan disesuaikan dengan perubahan lain dalam penghasilan atau beban yang berasal dari
konversi instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif tersebut; dan

(b)

jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar ditambah dengan jumlah rata-rata tertimbang
tambahan saham biasa yang seolah-olah telah beredar dengan asumsi adanya konversi seluruh instrumen
berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Laba
33

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, entitas menyesuaikan laba rugi yang dapat
diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa entitas induk, dihitung sesuai dengan ketentuan paragraf 12,
setelah dampak pajak dari:
(a)

dividen atau item lain yang terkait dengan instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif
yang dikurangkan untuk menghasilkan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang
ekuitas biasa entitas induk sebagaimana dihitung sesuai dengan paragraf 12;

(b)

bunga yang diakui dalam periode tersebut terkait dengan instrumen berpotensi saham biasa yang
bersifat dilutif; dan

(c)

setiap perubahan lain dalam penghasilan atau beban yang berasal dari konversi instrumen
berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

34

Setelah instrumen berpotensi saham biasa dikonversi menjadi saham biasa, item yang dijelaskan di paragraf 33(a)(c) tidak timbul lagi. Namun, saham biasa baru mempunyai kepentingan atas laba rugi yang dapat diatribusikan
kepada pemegang ekuitas biasa entitas induk. Oleh karena itu, laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang
ekuitas biasa entitas induk yang dihitung sesuai dengan paragraf 12 disesuaikan dengan item yang dimaksud di
paragraf 33(a)-(c) dan pajak terkait. Beban yang terkait dengan instrumen berpotensi saham biasa meliputi biaya
transaksi dan diskonto yang dihitung sesuai dengan metode suku bunga efektif (lihat PSAK i109).

35

Konversi instrumen berpotensi saham biasa dapat menyebabkan perubahan konsekuensial dalam penghasilan atau
beban. Sebagai contoh, pengurangan beban bunga yang terkait dengan instrumen berpotensi saham biasa dan
peningkatan laba atau penurunan rugi dapat menyebabkan kenaikan beban yang berkaitan dengan program bagi
laba nondiskresi untuk pekerja (non-discretionary employee profit-sharing plan). Untuk tujuan penghitungan laba
per saham dilusian, laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa entitas induk
disesuaikan atas setiap perubahan penghasilan atau beban.

Saham
36

8

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, jumlah saham biasa adalah jumlah rata-rata
tertimbang saham biasa yang dihitung sesuai dengan paragraf 19 dan paragraf 26, ditambah dengan jumlah
rata-rata tertimbang saham biasa yang akan diterbitkan pada saat pengkonversian seluruh instrumen
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berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif menjadi saham biasa. Instrumen berpotensi saham biasa yang
bersifat dilutif dianggap telah dikonversi menjadi saham biasa pada awal periode atau pada tanggal
penerbitan instrumen berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitannya lebih akhir.
37

Instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif ditentukan secara terpisah untuk setiap periode sajian.
Jumlah instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif yang tercakup dalam periode sejak awal tahun buku
sampai dengan periode pelaporan bukan merupakan rata-rata tertimbang dari instrumen berpotensi saham biasa
yang bersifat dilutif yang tercakup dalam setiap penghitungan interim.

38

Instrumen berpotensi saham biasa dihitung secara tertimbang selama periode beredarnya. Instrumen berpotensi
saham biasa yang dibatalkan atau kedaluarsa selama periode tersebut dimasukkan dalam penghitungan laba per
saham dilusian hanya sebesar porsi periode beredarnya. Instrumen berpotensi saham biasa yang telah dikonversi
menjadi saham biasa selama periode tersebut dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dilusian terhitung
sejak awal periode sampai dengan tanggal konversi. Selanjutnya, sejak tanggal konversi, saham biasa hasil konversi
dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian.

39

Jumlah saham biasa yang akan diterbitkan saat konversi instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif
ditentukan sesuai persyaratan instrumen berpotensi saham biasa tersebut. Jika tersedia lebih dari satu basis
pengkonversian, maka penghitungan menggunakan asumsi nilai konversi atau harga eksekusi yang paling
menguntungkan dari sudut pandang pemegang instrumen berpotensi saham biasa.

40

Entitas anak, ventura bersama atau entitas asosiasi dapat menerbitkan kepada pihak selain entitas induk atau
investor yang memiliki pengendalian bersama dengan, atau memiliki pengaruh signifikan atas, instrumen
berpotensi saham biasa investee yang dapat dikonversi menjadi saham biasa entitas anak, ventura bersama atau
entitas asosiasi, atau saham biasa entitas induk atau investor yang memiliki pengendalian bersama dengan, atau
memiliki pengaruh signifikan (entitas pelapor) atas, investee. Jika instrumen berpotensi saham biasa entitas anak,
ventura bersama, atau entitas asosiasi tersebut memiliki dampak dilutif terhadap laba per saham dasar entitas
pelapor, maka instrumen tersebut masuk dalam penghitungan laba per saham dilusian.

Instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif
41

Instrumen berpotensi saham biasa diperlakukan dilutif jika, dan hanya jika, konversinya menjadi saham
biasa akan menurunkan laba per saham atau meningkatkan rugi per saham dari operasi yang dilanjutkan.

42

Entitas menggunakan laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk
sebagai angka kendali untuk menentukan apakah instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif atau
antidilutif. Laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk disesuaikan
dengan paragraf 12 dan tidak memperhitungkan item yang terkait dengan operasi yang dihentikan.

43

Instrumen berpotensi saham biasa bersifat antidilutif jika konversinya menjadi saham biasa akan meningkatkan
laba per saham atau menurunkan rugi per saham dari operasi yang dilanjutkan. Penghitungan laba per saham
dilusian mengabaikan konversi, eksekusi, atau penerbitan lain dari instrumen berpotensi saham biasa yang
mempunyai dampak antidilutif pada laba per saham.

44

Dalam menentukan apakah instrumen berpotensi saham biasa bersifat dilutif atau antidilutif, setiap penerbitan atau
serangkaian penerbitan instrumen berpotensi saham biasa dipertimbangkan secara terpisah, dan bukan secara
agregat. Urutan dalam memperhitungkan instrumen berpotensi saham biasa dapat memengaruhi apakah instrumen
tersebut bersifat dilutif. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dilusi dari laba per saham dasar, setiap penerbitan
atau rangkaian penerbitan instrumen berpotensi saham biasa dipertimbangkan secara urut mulai dari yang paling
besar sifat dilutifnya sampai yang paling kecil sifat dilutifnya, yaitu instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat
dilutif dengan "laba per tambahan saham" terendah diperhitungkan dalam penghitungan laba per saham dilusian
sebelum instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif dengan laba per tambahan saham yang lebih tinggi.
Opsi dan waran biasanya diperhitungkan pertama kali karena tidak memengaruhi pembilang dalam penghitungan.

Opsi, waran, dan ekuivalennya
45

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, entitas mengasumsikan eksekusi opsi dan waran yang
bersifat dilutif. Penerimaan yang diasumsikan dari instrumen tersebut dianggap telah diterima dari
penerbitan saham biasa pada harga pasar rata-rata saham biasa selama periode tersebut. Perbedaan antara
jumlah saham biasa yang diterbitkan dan jumlah saham biasa yang akan diterbitkan pada harga pasar
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rata-rata saham biasa selama periode tersebut diperlakukan sebagai penerbitan saham biasa tanpa
imbalan.
46

Opsi dan waran bersifat dilutif jika instrumen tersebut berakibat pada diterbitkannya saham biasa pada tingkat
harga yang lebih rendah daripada harga pasar rata-rata saham biasa selama periode. Jumlah dilusi adalah harga
pasar rata-rata saham biasa selama periode tersebut dikurangi harga penerbitan. Oleh karena itu, dalam menghitung
laba per saham dilusian, instrumen berpotensi saham biasa diperlakukan sebagai terdiri dari dua ketentuan di bawah
ini:
(a)

kontrak penerbitan untuk sejumlah saham biasa pada harga pasar rata-ratanya selama periode tersebut.
Saham biasa tersebut diasumsikan dinilai secara wajar dan tidak bersifat dilutif maupun antidilutif. Saham
biasa tersebut diabaikan dalam penghitungan laba per saham dilusian.

(b)

kontrak penerbitan untuk sisa saham biasa tanpa imbalan. Saham biasa tersebut tidak memberikan hasil
dan tidak memiliki dampak terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada saham biasa beredar.
Oleh karena itu, saham tersebut bersifat dilutif dan ditambahkan ke dalam jumlah saham biasa beredar
dalam penghitungan laba per saham dilusian.

47

Opsi dan waran memiliki dampak dilutif hanya jika harga pasar rata-rata saham biasa selama periode tersebut
melebihi harga eksekusi opsi atau waran tersebut (in the money). Laba per saham yang dilaporkan sebelumnya
tidak disesuaikan secara retroaktif untuk mencerminkan perubahan harga saham biasa.

47A

Untuk opsi saham dan pengaturan pembayaran berbasis saham lain yang diatur dalam PSAK i102 Pembayaran
Berbasis Saham, harga penerbitan sesuai dengan paragraf 46 dan harga eksekusi sesuai dengan paragraf 47 yang
mencakup nilai wajar (diukur sesuai dengan PSAK i102) barang atau jasa yang tersedia bagi entitas di masa depan
berdasarkan pengaturan opsi saham atau pembayaran berbasis saham lain.

48

Opsi saham pekerja dengan jangka waktu tetap atau dapat ditentukan dan saham biasa non-vested diperlakukan
sebagai opsi dalam penghitungan laba per saham dilusian, walaupun mungkin bersifat kontingensi terhadap
terpenuhinya vesting. Opsi tersebut dianggap beredar pada tanggal pemberian. Opsi saham pekerja berbasis kinerja
diperlakukan sebagai saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi karena penerbitannya bersifat kontingensi
terhadap pemenuhan kondisi tertentu di samping terpenuhinya jangka waktu.

Instrumen dapat dikonversi
49

Dampak dilutif dari instrumen dapat dikonversi tercermin dalam laba per saham dilusian sesuai dengan paragraf
33 dan 36.

50

Saham preferen dapat dikonversi bersifat antidilutif ketika jumlah dividen saham preferen tersebut yang
diumumkan atau diakumulasi pada periode berjalan per saham biasa yang dapat diperoleh pada saat konversi,
melebihi laba per saham dasar. Serupa dengan hal tersebut, utang dapat dikonversi bersifat antidilutif jika bunga
(setelah dikurangi pajak dan perubahan lain dalam penghasilan atau beban) per saham biasa yang dapat diperoleh
pada saat konversi melebihi laba per saham dasar.

51

Penebusan atau konversi atas saham preferen dapat dikonversi mungkin hanya memengaruhi sebagian jumlah
saham preferen dapat dikonversi yang beredar sebelumnya. Dalam hal ini, setiap kelebihan imbalan sesuai dengan
paragraf 17, diatribusikan kepada saham yang ditebus atau dikonversi untuk tujuan menentukan apakah sisa saham
preferen beredar bersifat dilutif. Saham yang ditebus atau dikonversi diperhitungkan secara terpisah dari saham
yang tidak ditebus atau dikonversi.

Saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi
52

Sesuai dengan penghitungan laba per saham dasar, saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi
diperlakukan sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam penghitungan laba per saham dilusian jika
kondisinya dipenuhi (yaitu peristiwa telah terjadi). Saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi
diperhitungkan sejak awal periode (atau sejak tanggal perjanjian saham kontingensi, jika tanggal perjanjian lebih
akhir). Jika kondisinya tidak dipenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi yang
masuk dalam penghitungan laba per saham dilusian didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan
diterbitkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Penyajian kembali tidak diperkenankan
jika kondisinya tidak dipenuhi ketika periode kontingensi berakhir.

53

Jika pencapaian atau pemeliharaan jumlah laba tertentu pada suatu periode merupakan kondisi untuk penerbitan
kontingensi dan jika jumlah tersebut telah tercapai pada akhir periode pelaporan tetapi harus dipelihara hingga
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melewati akhir periode pelaporan untuk suatu periode tambahan, maka saham biasa tambahan dianggap sebagai
saham beredar, jika dampaknya bersifat dilutif, ketika memperhitungkan laba per saham dilusian. Dalam hal
tersebut, penghitungan laba per saham dilusian didasarkan pada jumlah saham biasa yang akan diterbitkan jika
jumlah laba pada akhir periode pelaporan merupakan jumlah laba pada akhir periode kontingensi. Karena laba
dapat berubah pada periode mendatang, dalam penghitungan laba per saham dasar tidak memasukkan saham biasa
yang dapat diterbitkan secara kontingensi tersebut sampai akhir periode kontingensi karena tidak semua kondisi
yang diperlukan telah dipenuhi.
54

Jumlah saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi dapat bergantung pada harga pasar saham biasa
masa depan. Dalam hal tersebut, jika dampaknya bersifat dilutif, penghitungan laba per saham dilusian didasarkan
pada jumlah saham biasa yang akan diterbitkan jika harga pasar pada akhir periode pelaporan merupakan harga
pasar pada akhir periode kontingensi. Jika kondisi tersebut didasarkan pada harga pasar rata-rata selama suatu
periode waktu yang melampaui akhir periode pelaporan, maka digunakan harga pasar rata-rata periode waktu yang
telah berlalu tersebut. Karena harga pasar dapat berubah pada periode masa depan, penghitungan laba per saham
dasar tidak memasukkan saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi tersebut sampai akhir periode
kontingensi karena tidak semua kondisi yang diperlukan telah dipenuhi.

55

Jumlah saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi dapat bergantung pada laba masa depan dan harga
saham biasa masa depan. Dalam kasus tersebut, jumlah saham biasa yang masuk dalam penghitungan laba per
saham dilusian didasarkan pada kedua kondisi tersebut (yaitu laba sampai pada tanggal pelaporan dan harga pasar
terkini pada akhir periode pelaporan). Saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi tidak termasuk dalam
penghitungan laba per saham dilusian kecuali kedua kondisi tersebut dipenuhi.

56

Dalam kasus lain, jumlah saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi bergantung pada suatu kondisi
selain laba atau harga pasar (sebagai contoh, pembukaan toko pengecer pada jumlah tertentu). Dalam kasus
tersebut, diasumsikan bahwa status kondisi saat ini tetap tidak berubah sampai akhir periode kontingensi, saham
biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dilusian sesuai
dengan status tersebut pada akhir periode pelaporan.

57

Instrumen berpotensi saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi (selain dari yang telah ditentukan pada
suatu perjanjian saham kontingensi, seperti instrumen dapat dikonversi yang dapat diterbitkan secara kontingensi)
termasuk dalam penghitungan laba per saham dilusian sebagai berikut:
(a)

entitas menentukan apakah instrumen berpotensi saham biasa dapat diasumsikan untuk dapat diterbitkan
berdasarkan kondisi tertentu penerbitannya sesuai dengan ketentuan saham biasa kontingensi dalam
paragraf 52-56; dan

(b)

jika instrumen berpotensi saham biasa tersebut tercermin pada laba per saham dilusian, maka entitas
menentukan dampaknya terhadap penghitungan laba per saham dilusian dengan mengikuti ketentuan
untuk opsi dan waran di paragraf 45-48, ketentuan untuk instrumen dapat dikonversi di paragraf 49-51,
ketentuan untuk kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas di paragraf 58-61, atau
ketentuan lain yang sesuai.

Akan tetapi, eksekusi atau konversi tidak diasumsikan untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian kecuali
diasumsikan bahwa eksekusi atau konversi instrumen berpotensi saham biasa beredar yang serupa tidak dapat
diterbitkan secara kontingensi.

Kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas
58

Jika entitas telah menerbitkan sebuah kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas
berdasarkan pilihan entitas, maka entitas menganggap bahwa kontrak tersebut akan diselesaikan dengan
saham biasa, dan instrumen berpotensi saham biasa yang dihasilkan tersebut dimasukkan dalam laba per
saham dilusian jika pengaruhnya bersifat dilutif.

59

Ketika kontrak tersebut disajikan untuk tujuan akuntansi sebagai aset atau liabilitas, atau memiliki komponen
ekuitas dan komponen liabilitas, maka entitas menyesuaikan pembilang untuk setiap perubahan dalam laba atau
rugi yang akan dihasilkan selama periode tersebut apabila kontrak telah diklasifikasikan seluruhnya sebagai
instrumen ekuitas. Penyesuaian dimaksud serupa dengan penyesuaian yang disyaratkan di paragraf 33.

60

Untuk kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa ataupun kas berdasarkan pilihan pemegang
kontrak, penyelesaian dengan kas dan saham yang lebih bersifat dilutif digunakan dalam penghitungan
laba per saham dilusian.
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61

Contoh kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas adalah instrumen utang yang, pada saat jatuh
tempo, memberikan entitas hak tak terbatas untuk menyelesaikan pokok utang dalam bentuk kas atau saham biasa
miliknya sendiri. Contoh lain adalah opsi jual yang diterbitkan yang memberikan pilihan kepada pemegangnya
untuk menyelesaikannya dalam bentuk saham biasa atau kas.

Opsi yang dibeli
62

Kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas (seperti opsi yang dimiliki entitas atas saham entitas itu
sendiri) tidak dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dilusian karena dengan memasukkan opsi tersebut
dapat bersifat antidilutif. Opsi jual hanya akan dieksekusi jika harga eksekusi lebih tinggi daripada harga pasar dan
opsi beli akan dieksekusi hanya jika harga eksekusi lebih rendah daripada harga pasar.

Opsi jual yang diterbitkan (written put options)
63

Kontrak yang mensyaratkan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, seperti opsi jual yang
diterbitkan dan kontrak pembelian forward (forward purchase contract), tercermin dalam penghitungan
laba per saham dilusian jika berdampak dilutif. Jika kontrak tersebut dalam posisi untung selama periode
tersebut (yaitu ketika harga eksekusi atau harga penyelesaian di atas harga pasar rata-rata selama periode
tersebut), maka dampak dilutif potensial terhadap laba per saham dihitung sebagai berikut:
(a)

diasumsikan bahwa pada awal periode pelaporan saham biasa dalam jumlah memadai akan
diterbitkan (pada harga pasar rata-rata selama periode tersebut) untuk mendapatkan hasil untuk
memenuhi kontrak;

(b)

diasumsikan bahwa hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak (yaitu
pembelian kembali saham); dan

(c)

tambahan saham biasa (selisih antara jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan dan jumlah
saham biasa yang diterima dari pemenuhan kontrak) dimasukkan dalam penghitungan laba per
saham dilusian.

Penyesuaian retrospektif
64

Jika jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat
dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari
penggabungan saham, maka penghitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang
disajikan disesuaikan secara retrospektif. Jika perubahan tersebut terjadi setelah periode pelaporan tetapi
sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka penghitungan per saham untuk periode berjalan
dan setiap periode sajian sebelumnya disajikan berdasarkan jumlah saham yang baru. Fakta bahwa
penghitungan per saham mencerminkan adanya perubahan jumlah saham tersebut diungkapkan. Sebagai
tambahan, laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode sajian disesuaikan terhadap dampak
kesalahan serta penyesuaian yang berasal dari perubahan kebijakan akuntansi yang diperhitungkan secara
retrospektif.

65

Entitas tidak menyajikan kembali laba per saham dilusian dari periode sajian sebelumnya karena adanya perubahan
asumsi yang digunakan dalam penghitungan laba per saham atau adanya konversi instrumen berpotensi saham
biasa menjadi saham biasa.

Penyajian
66

Entitas menyajikan dalam laporan penghasilan komprehensif, laba per saham dasar dan dilusian untuk
laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa
entitas induk dan untuk laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa entitas
induk selama periode tersebut untuk setiap kelas saham biasa yang mempunyai hak berbeda dalam
pembagian laba pada periode tersebut. Entitas menyajikan laba per saham dasar dan dilusian dengan
derajat ketersajian yang setara untuk seluruh periode sajian.

67

Laba per saham disajikan untuk setiap periode laporan penghasilan komprehensif yang disajikan. Jika laba per
saham dilusian dilaporkan untuk paling sedikit satu periode, maka laba per saham dilusian dilaporkan untuk seluruh
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periode sajian, meskipun nilainya sama dengan laba per saham dasar. Jika laba per saham dasar dan dilusian sama,
maka keduanya dapat disajikan dalam satu baris pada laporan penghasilan komprehensif.
67A

Jika entitas menyajikan item laba rugi dalam laporan terpisah sebagaimana dijelaskan dalam PSAK i201 (yang
diamendemen pada tahun 2011) paragraf 10A, maka entitas menyajikan laba per saham dasar dan dilusian, sesuai
dengan paragraf 66 dan 67, dalam laporan terpisah tersebut.

68

Entitas yang melaporkan operasi yang dihentikan mengungkapkan laba per saham dasar dan dilusian
untuk operasi yang dihentikan tersebut dalam laporan penghasilan komprehensif atau catatan atas laporan
keuangan.

68A

Jika entitas menyajikan item laba rugi dalam laporan terpisah sebagaimana dijelaskan dalam PSAK i201 (yang
diamendemen pada tahun 2011) paragraf 10A, maka entitas menyajikan laba per saham dasar dan dilusian untuk
operasi yang dihentikan, sesuai dengan paragraf 68, dalam laporan terpisah tersebut atau pada catatan atas laporan
keuangan.

69

Entitas menyajikan laba per saham dasar dan dilusian walaupun nilainya negatif (rugi per saham).

Pengungkapan
70

71

Entitas mengungkapkan hal-hal berikut:
(a)

jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam penghitungan laba per saham dasar dan
dilusian, dan rekonsiliasi jumlah tersebut terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada
entitas induk untuk periode tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari
setiap kelas instrumen yang memengaruhi laba per saham.

(b)

jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam penghitungan
laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut tersebut. Rekonsiliasi tersebut
mencakup dampak individual dari setiap kelas instrumen yang memengaruhi laba per saham.

(c)

instrumen (termasuk saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi) yang berpotensi mendilusi
laba per saham dasar di masa depan, namun tidak dimasukkan dalam penghitungan laba per
saham dilusian karena instrumen tersebut bersifat antidilutif untuk periode sajian.

(d)

penjelasan transaksi saham biasa atau transaksi instrumen berpotensi saham biasa, selain yang
dicatat sesuai dengan paragraf 64, yang terjadi setelah periode pelaporan dan akan secara
signifikan mengubah jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar
pada akhir periode tersebut seandainya transaksi dimaksud terjadi sebelum akhir periode
pelaporan.

Contoh transaksi di paragraf 70(d) meliputi:
(a)

penerbitan saham untuk mendapatkan kas;

(b)

penerbitan saham yang hasilnya digunakan untuk membayar pinjaman atau membeli kembali saham
preferen yang masih beredar pada akhir periode pelaporan;

(c)

pembelian kembali saham biasa yang beredar;

(d)

konversi atau eksekusi instrumen berpotensi saham biasa yang masih beredar pada akhir periode
pelaporan menjadi saham biasa;

(e)

penerbitan opsi, waran, atau instrumen dapat dikonversi; dan

(f)

pemenuhan kondisi yang akan mengakibatkan diterbitkannya saham yang dapat diterbitkan secara
kontingensi.

Jumlah laba per saham tidak disesuaikan untuk transaksi di atas yang terjadi setelah periode pelaporan karena
transaksi tersebut tidak memengaruhi jumlah modal yang digunakan untuk menghasilkan laba atau rugi pada
periode tersebut.
72

Instrumen keuangan dan kontrak lain yang menghasilkan instrumen berpotensi saham biasa mungkin
menggunakan persyaratan dan kondisi yang memengaruhi pengukuran laba per saham dasar dan dilusian.
Persyaratan dan kondisi ini mungkin menentukan apakah ada instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat
dilutif dan, jika demikian, dampaknya terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dan penyesuaiannya
terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa. Pengungkapan persyaratan dan
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kondisi dari instrumen keuangan tersebut dan kontrak lainnya dianjurkan, kecuali diharuskan (lihat PSAK i107
Instrumen Keuangan: Pengungkapan)
73

Jika entitas mengungkapkan, sebagai tambahan atas laba per saham dasar dan dilusian, jumlah per saham
dengan menggunakan komponen laporan penghasilan komprehensif yang dilaporkan selain yang diatur
dalam Pernyataan ini, maka jumlah tersebut dihitung menggunakan jumlah rata-rata tertimbang saham
biasa yang ditentukan berdasarkan Pernyataan ini. Jumlah per saham dasar atau dilusian yang terkait
dengan komponen tersebut diungkapkan dengan derajat ketersajian yang setara dan diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan. Entitas mengindikasikan dasar penentuan pembilang, termasuk apakah
jumlah per saham tersebut merupakan jumlah sebelum atau setelah pajak. Jika suatu komponen dari
laporan penghasilan komprehensif yang digunakan tidak dilaporkan sebagai pos tertentu pada laporan
penghasilan komprehensif, maka rekonsiliasi dilakukan antara komponen yang digunakan dan pos tertentu
yang dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif.

73A

Paragraf 73 berlaku juga bagi entitas yang mengungkapkan, sebagai tambahan atas laba per saham dasar
dan dilusian, jumlah per saham dengan menggunakan item yang dilaporkan dalam laba rugi, selain yang
disyaratkan oleh Pernyataan ini.

Tanggal efektif
74

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum
tanggal 1 Januari 2005, maka fakta tersebut diungkapkan.

74A

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam SAK-I. Sebagai
tambahan, PSAK i201 tersebut menambahkan paragraf 4A, 67A, 68A dan 73A. Entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan
PSAK i201 (revisi 2007) pada periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan pada periode yang
lebih dini tersebut.

74B

PSAK i110 dan PSAK i111 Pengaturan Bersama, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 4, 40
dan A11. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i110 dan PSAK i111.

74C

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 8, 47A dan A2. Entitas menerapkan
amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

74D

Penyajian Item Penghasilan Komprehensif Lain (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Juni 2011,
mengamendemen paragraf 4A, 67A, 68A dan 73A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan
PSAK i201 yang diamendemen pada bulan Juni 2011.

74E

PSAK i109 Instrumen Keuangan, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 34. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

Penarikan standar akuntansi lain
75

Pernyataan ini menggantikan PSAK i233 Laba Per Saham (terbit pada tahun 1997).

76

Pernyataan ini menggantikan ISAK i224 Laba Per Saham – Instrumen Keuangan dan Kontrak Lain yang Dapat
Diselesaikan dengan Saham.
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Lampiran A
Pedoman penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i233.

Laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk
A1

Untuk tujuan penghitungan laba per saham berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, laba rugi yang dapat
diatribusikan kepada entitas induk mengacu pada laba rugi entitas konsolidasian setelah penyesuaian untuk
kepentingan nonpengendali.

Penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu
A2

Penerbitan saham biasa pada saat eksekusi atau konversi instrumen berpotensi saham biasa pada umumnya tidak
menimbulkan elemen bonus. Hal ini terjadi karena instrumen berpotensi saham biasa umumnya diterbitkan pada
nilai wajar, yang menyebabkan terjadinya perubahan sumber daya yang tersedia bagi entitas secara proporsional.
Akan tetapi, pada penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), harga eksekusi seringkali lebih rendah
dari pada nilai wajar saham tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan paragraf 27(b), penerbitan HMETD tersebut
mengandung elemen bonus. Apabila penerbitan HMETD tersebut ditawarkan kepada seluruh pemegang saham
yang ada, maka jumlah saham biasa yang akan digunakan dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian
untuk seluruh periode sebelum penerbitan HMETD tersebut adalah jumlah saham biasa yang beredar sebelum
penerbitan HMETD, dikalikan dengan faktor berikut:
Nilai wajar per saham sesaat sebelum eksekusi HMETD
Nilai wajar teoritis per saham tanpa HMETD

Nilai wajar teoritis per saham tanpa HMETD dihitung dengan menambahkan nilai wajar agregat saham sesaat
sebelum eksekusi HMETD dengan hasil eksekusi HMETD, dan dibagi dengan jumlah saham beredar setelah
eksekusi HMETD. Jika HMETD akan diperdagangkan secara publik terpisah dari sahamnya sebelum tanggal
eksekusi, nilai wajar diukur pada saat penutupan hari terakhir saham tersebut diperdagangkan secara bersamaan
dengan HMETD.

Angka kendali
A3

Untuk mengilustrasikan penerapan konsep angka kendali sesuai dengan paragraf 42 dan 43, asumsikan bahwa
entitas mempunyai laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar
MU4.8001, rugi dari operasi yang dihentikan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar (MU7.200),
rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar (MU2.400), dan 2.000 lembar saham biasa serta 400
instrumen berpotensi saham biasa yang beredar. Laba per saham dasar entitas adalah MU2,40 dari operasi yang
dilanjutkan, (MU3,60) untuk operasi yang dihentikan, dan untuk rugi sebesar (MU1,20). 400 instrumen berpotensi
saham biasa tersebut dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dilusian karena hasil penghitungan laba per
saham sejumlah MU2,00 untuk operasi yang dilanjutkan adalah dilutif, dengan asumsi tidak ada dampak laba atau
rugi dari 400 lembar instrumen berpotensi saham biasa tersebut. Karena laba dari operasi yang dilanjutkan yang
dapat diatribusikan kepada entitas induk merupakan angka kendali, entitas juga memasukkan 400 instrumen
berpotensi saham biasa dalam penghitungan jumlah laba per saham lainnya, walaupun jumlah laba per saham hasil
penghitungan tersebut bersifat antidilutif terhadap laba per saham dasar yang menjadi pembandingnya, yaitu rugi
per sahamnya lebih kecil [(MU3,00) per saham untuk rugi dari operasi yang dihentikan dan (MU1,00) per saham
untuk rugi].

Harga pasar rata-rata saham biasa
A4

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, harga pasar rata-rata saham biasa yang diasumsikan akan
diterbitkan dihitung berdasarkan harga pasar rata-rata saham biasa selama periode tersebut. Secara teoritis, setiap
transaksi saham biasa suatu entitas yang terjadi di pasar dapat dimasukkan ke dalam penentuan rata-rata harga

1

Dalam panduan ini, jumlah moneter didenominasikan dalam ‘unit mata uang (MU)’.
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pasar. Akan tetapi, pada praktiknya, harga rata-rata sederhana mingguan atau bulanan biasanya dianggap
mencukupi.
A5

Pada umumnya, harga pasar penutupan dianggap memadai untuk menghitung rata-rata harga pasar. Akan tetapi,
jika fluktuasi harga besar, maka rata-rata dari harga tinggi dan rendah biasanya menghasilkan harga yang lebih
mewakili. Metode yang digunakan untuk menghitung harga pasar rata-rata digunakan secara konsisten kecuali jika
metode tersebut tidak lagi mewakili karena adanya perubahan kondisi. Sebagai contoh, entitas yang menggunakan
harga pasar penutupan untuk menghitung harga pasar rata-rata selama beberapa tahun yang harganya relatif stabil
dapat menggantinya dengan metode rata-rata dari harga tinggi dan rendah jika harga mulai mengalami fluktuasi
yang tinggi dan harga pasar penutupan tidak lagi menghasilkan harga rata-rata yang mewakili.

Opsi, waran, dan ekuivalennya
A6

Opsi atau waran untuk membeli instrumen dapat dikonversi diasumsikan akan dieksekusi untuk membeli instrumen
dapat dikonversi tersebut saat harga rata-rata baik instrumen dapat dikonversi maupun saham biasa yang dapat
diperoleh saat konversi berada di atas harga eksekusi opsi atau waran. Akan tetapi, eksekusi ini tidak diasumsikan
kecuali jika konversi dari instrumen yang dapat konversi serupa yang beredar, jika ada, juga diasumsikan.

A7

Opsi atau waran mungkin mengijinkan atau mensyaratkan penawaran utang atau instrumen lain dari entitas (atau
entitas induk atau entitas anak) dalam pembayaran seluruh atau sebagian dari harga eksekusi. Dalam penghitungan
laba per saham dilusian, opsi atau waran tersebut memiliki efek dilutif jika (a) harga pasar rata-rata saham biasa
terkait untuk periode tersebut melebihi harga eksekusi atau (b) harga jual instrumen yang akan ditawarkan lebih
rendah dari pada ketika instrumen tersebut mungkin ditawarkan sesuai perjanjian opsi atau waran, dan diskonto
yang dihasilkan membentuk harga eksekusi efektif di bawah harga pasar saham biasa yang didapat saat eksekusi.
Dalam penghitungan laba per saham dilusian, opsi atau waran tersebut diasumsikan akan dieksekusi dan utang atau
instrumen lain diasumsikan akan ditawarkan. Jika penawaran tunai lebih menguntungkan bagi pemegang opsi atau
waran dan kontrak memperkenankan penawaran tunai, maka penawaran tunai diasumsikan. Bunga (setelah pajak)
pada setiap utang diasumsikan untuk ditawarkan ditambahkan kembali sebagai penyesuaian terhadap pembilang.

A8

Perlakuan yang serupa diberikan kepada saham preferen yang memiliki ketentuan serupa atau instrumen lain yang
memiliki opsi konversi yang memperkenankan investor untuk membayar dengan kas untuk tingkat konversi yang
lebih menguntungkan.

A9

Ketentuan yang mendasari opsi atau waran tertentu mungkin mensyaratkan hasil yang diterima dari eksekusi
instrumen tersebut agar digunakan untuk menebus utang atau instrumen lain dari entitas (atau entitas induk atau
entitas anak). Dalam penghitungan laba per saham dilusian, opsi atau waran tersebut diasumsikan dieksekusi dan
hasilnya digunakan untuk membeli utang pada harga pasar rata-rata dan bukan untuk membeli saham biasa. Akan
tetapi, kelebihan hasil yang diterima dari asumsi eksekusi yang melebihi jumlah yang digunakan untuk pembelian
utang yang diasumsikan diperhitungkan dalam penghitungan laba per saham dilusian (diasumsikan digunakan
untuk membeli kembali saham biasa). Bunga (setelah pajak) atas setiap utang yang diasumsikan dibeli ditambahkan
kembali sebagai penyesuaian terhadap pembilang.

Opsi jual yang diterbitkan
A10

Untuk mengilustrasikan penerapan paragraf 63, asumsikan bahwa entitas memiliki 120 opsi jual yang diterbitkan
yang beredar atas saham biasa dengan harga eksekusi sebesar MU35. Harga pasar rata-rata saham biasa untuk
periode tersebut adalah MU28. Dalam menghitung laba per saham dilusian, entitas mengasumsikan telah
menerbitkan 150 lembar saham pada harga MU28 per lembar saham pada awal periode tersebut untuk memenuhi
kewajiban opsi jualnya sebesar MU4.200. Selisih antara 150 lembar saham biasa yang diterbitkan dan 120 lembar
saham biasa yang diterima dari pemenuhan opsi jual tersebut (tambahan 30 lembar saham biasa) ditambahkan
kepada penyebut untuk menghitung laba per saham dilusian.

Instrumen entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi
A11

16

Instrumen berpotensi saham biasa dari entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi yang dapat dikonversi
ke dalam saham biasa entitas anak, ventura bersama atau entitas asosiasi, atau saham biasa entitas induk atau
investor yang memiliki pengendalian bersama atau pengaruh signifikan (entitas pelapor) atas investee, dimasukkan
dalam penghitungan laba per saham dilusian, sebagai berikut:
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A12

(a)

instrumen yang diterbitkan oleh entitas anak, ventura bersama atau entitas asosiasi yang memberikan
kepada para pemegangnya untuk mendapatkan saham biasa entitas anak, ventura bersama atau entitas
asosiasi dimasukkan dalam penghitungan data laba per saham dilusian entitas anak, ventura bersama atau
entitas asosiasi. Laba per saham tersebut kemudian dimasukkan ke dalam penghitungan laba per saham
entitas pelapor berdasarkan kepemilikan entitas pelapor atas instrumen entitas anak, ventura bersama atau
entitas asosiasi.

(b)

Instrumen entitas anak, ventura bersama atau entitas asosiasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa
entitas pelapor dianggap sebagai instrumen berpotensi saham biasa dari entitas pelapor untuk tujuan
penghitungan laba per saham dilusian. Demikian juga opsi atau waran yang diterbitkan oleh entitas anak,
ventura bersama atau entitas asosiasi untuk membeli saham biasa entitas pelapor dianggap sebagai
instrumen berpotensi saham biasa dari entitas pelapor dalam penghitungan laba per saham dilusian
konsolidasian.

Untuk tujuan penentuan dampak laba per saham atas instrumen yang diterbitkan oleh entitas pelapor yang dapat
dikonversi menjadi saham biasa entitas anak, ventura bersama atau entitas asosiasi, instrumen tersebut diasumsikan
dikonversi dan pembilang (laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa entitas induk)
perlu disesuaikan sesuai dengan paragraf 33. Sebagai tambahan atas penyesuaian tersebut, pembilang juga
disesuaikan untuk setiap perubahan dalam laba atau rugi yang dicatat oleh entitas pelapor (seperti penghasilan
dividen atau penghasilan metode ekuitas) yang dapat diatribusikan kepada peningkatan jumlah saham biasa dari
entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi yang beredar sebagai akibat dari konversi yang diasumsikan
tersebut. Penyebut dari penghitungan laba per saham dilusian tidak terpengaruh karena jumlah saham biasa entitas
pelapor yang beredar tidak mengalami perubahan karena konversi yang diasumsikan tersebut.

Instrumen ekuitas partisipasi dan saham biasa dua-kelas
A13

A14

Ekuitas dari beberapa entitas meliputi:
(a)

instrumen yang berpartisipasi dalam dividen bersama dengan saham biasa sesuai dengan rumus yang telah
ditentukan (sebagai contoh, dua untuk satu), yang terkadang, disertai dengan batas atas tingkat partisipasi
(sebagai contoh, sampai dengan, tetapi tidak melebihi, jumlah tertentu per saham).

(b)

kelas saham biasa dengan tingkat dividen yang berbeda dengan kelas saham biasa lain tetapi tanpa hak
didahulukan atau senior.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, konversi diasumsikan untuk instrumen yang dideskripsikan
dalam paragraf A13 yang dapat dikonversi menjadi saham biasa apabila pengaruhnya dilutif. Untuk instrumen
yang tidak dapat dikonversikan ke dalam suatu kelas saham biasa, laba atau rugi untuk periode tersebut
dialokasikan ke kelas saham yang berbeda dan instrumen ekuitas partisipasi berdasarkan hak dividennya atau hak
lain untuk berpartisipasi dalam laba yang belum didistribusikan. Untuk menghitung laba per saham dasar dan
dilusian:
(a)

laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas biasa entitas induk disesuaikan (laba
dikurangkan dan rugi ditambahkan) dengan jumlah dividen yang diumumkan dalam periode untuk setiap
kelas saham dan dengan jumlah dividen kontraktual (atau bunga pada obligasi partisipasi) yang harus
dibayar untuk periode tersebut (sebagai contoh, dividen kumulatif yang belum dibayar).

(b)

laba atau rugi yang tersisa dialokasikan ke saham biasa dan instrumen ekuitas partisipasi hingga setiap
instrumen mendapat bagian laba seolah-olah seluruh laba atau rugi untuk periode tersebut telah
didistribusikan. Total laba atau rugi yang dialokasikan kepada setiap kelas instrumen ekuitas ditentukan
dengan menambahkan jumlah yang dialokasikan untuk dividen dan jumlah yang dialokasikan untuk fitur
partisipasi.

(c)

jumlah total laba atau rugi yang dialokasikan untuk setiap kelas instrumen ekuitas dibagi dengan jumlah
instrumen beredar, yang labanya dialokasikan untuk menentukan laba per saham untuk instrumen
tersebut.

Untuk penghitungan laba per saham dilusian, seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang diasumsikan telah
diterbitkan dimasukkan dalam saham biasa beredar.
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Saham yang dibayar sebagian
A15

Jika saham biasa diterbitkan tetapi belum dibayar penuh, saham tersebut diperlakukan dalam penghitungan laba
per saham dasar sebagai bagian dari saham biasa sepanjang saham tersebut berhak untuk berpartisipasi dalam
dividen selama periode tersebut relatif terhadap saham biasa yang dibayar penuh.

A16

Dalam hal saham yang dibayar sebagian tidak mempunyai hak partisipasi dalam dividen selama periode, maka
saham tersebut diperlakukan sama dengan waran atau opsi dalam penghitungan laba per saham dilusian. Jumlah
yang belum dibayar diasumsikan mewakili hasil yang digunakan untuk membeli saham biasa. Jumlah saham yang
dimasukkan ke dalam laba per saham dilusian adalah selisih antara jumlah saham yang dipesan dan jumlah saham
yang diasumsikan untuk dibeli.

18
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PSAK i234
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i234 Pelaporan Keuangan Interim (PSAK i234) terdiri dari
paragraf 1–59. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama, namun mempertahankan format IASC
atas Pernyataan ini ketika diadopsi oleh IASB. PSAK i234 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka
Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan
yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 34
Pelaporan Keuangan Interim
Tujuan
Tujuan Pernyataan ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan
pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Pelaporan keuangan interim yang
tepat waktu dan andal meningkatkan kemampuan investor, kreditor, dan pihak lain untuk memahami kapasitas entitas
dalam menghasilkan laba dan arus kas serta keadaan dan likuiditas keuangannya.

Ruang lingkup
1

Pernyataan ini tidak mengatur entitas mana yang disyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan interim,
seberapa sering, atau seberapa lama setelah akhir periode interim. Akan tetapi, pemerintah, regulator pasar
modal, bursa efek dan organisasi akuntansi seringkali mensyaratkan entitas yang efek utang atau efek
ekuitasnya diperdagangkan secara publik untuk menerbitkan laporan keuangan interim. Pernyataan ini
diterapkan jika entitas disyaratkan atau memilih untuk menerbitkan laporan keuangan interim sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAK-I). Komite Standar Akuntansi Internasional 1 menganjurkan
entitas yang diperdagangkan secara publik untuk menyediakan laporan keuangan interim yang sesuai dengan
prinsip pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang diatur dalam Pernyataan ini. Secara spesifik, entitas
yang diperdagangkan secara publik dianjurkan:
(a)

untuk menyediakan laporan keuangan interim paling tidak pada akhir paruh pertama dari tahun
buku entitas; dan

(b)

untuk membuat laporan keuangan entitas tersedia tidak lebih dari 60 hari setelah akhir periode
interim.

2

Setiap laporan keuangan, baik tahunan atau interim, dievaluasi secara tersendiri untuk kesesuaiannya terhadap
SAK-I. Fakta bahwa entitas mungkin tidak menyediakan laporan keuangan interim selama tahun buku
tertentu atau menyediakan laporan keuangan interim yang tidak sesuai dengan Pernyataan ini, tidak
menghalangi laporan keuangan tahunan entitas untuk sesuai dengan SAK-I jika memang entitas menyediakan
laporan keuangan tahunan tersebut sesuai SAK-I.

3

Jika laporan keuangan interim entitas dideskripsikan sebagai sesuai dengan SAK-I, maka laporan keuangan
interim tersebut harus sesuai dengan seluruh persyaratan dalam Pernyataan ini. Paragraf 19 mensyaratkan
pengungkapan tertentu atas hal tersebut.

Definisi
4

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Periode interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada satu tahun buku
penuh.
Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap
(seperti yang dideskripsikan di PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun
2007)) atau laporan keuangan ringkas (seperti yang dideskripsikan dalam Pernyataan ini) untuk suatu
periode interim.

Isi laporan keuangan interim
5

1

4

PSAK i201 mendefinisikan laporan keuangan lengkap meliputi komponen berikut:
(a)

laporan posisi keuangan pada akhir periode;

(b)

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;

(c)

laporan perubahan ekuitas selama periode;

Komite Standar Akuntansi Internasional (the International Accounting Standards Committee – IASC) digantikan oleh Dewan
Standar Akuntansi Internasional (the International Accounting Standards Board – IASB), yang mulai beroperasi pada tahun
2001.
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(d)

laporan arus kas selama periode;

(e)

catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain;

(ea)

informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam
PSAK i201 paragraf 38 dan 38A; dan

(f)

laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu
kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali retrospektif atas item
dalam laporan keuangannya, atau ketika entitas mereklasifikasi item dalam laporan keuangannya
sesuai dengan PSAK i201 paragraf 40A-40D.

Entitas dapat menggunakan judul laporan selain dari yang digunakan dalam Pernyataan ini. Sebagai contoh,
entitas dapat menggunakan judul “laporan penghasilan komprehensif” daripada “laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain”.
6

Terkait dengan masalah ketepatan waktu dan pertimbangan biaya serta untuk menghindari pengulangan
informasi yang telah dilaporkan sebelumnya, entitas dapat disyaratkan atau dapat memilih untuk
menyediakan informasi yang lebih sedikit pada tanggal interim dibandingkan dengan laporan keuangan
tahunan. Pernyataan ini menetapkan isi minimum laporan keuangan interim yaitu meliputi laporan keuangan
ringkas dan catatan penjelasan tertentu. Laporan keuangan interim memiliki intensi untuk menyediakan
pemutakhiran laporan keuangan tahunan lengkap yang terakhir. Sejalan dengan hal tersebut, laporan
keuangan interim berfokus pada aktivitas, peristiwa, dan keadaan baru serta tidak mengulang informasi yang
telah dilaporkan sebelumnya.

7

Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk melarang atau menghalangi entitas dalam menerbitkan laporan
keuangan lengkap (sebagaimana dideskripsikan di PSAK i201) dalam laporan keuangan interimnya, daripada
menyediakan laporan keuangan ringkas dan catatan penjelasan tertentu. Pernyataan ini juga tidak melarang
atau menghalangi entitas untuk memasukkan dalam laporan keuangan ringkas pos atau catatan penjelasan
tertentu yang lebih banyak daripada jumlah minimum yang telah dijelaskan dalam Pernyataan ini. Panduan
pengakuan dan pengukuran dalam Pernyataan ini juga diterapkan pada laporan keuangan lengkap untuk suatu
periode interim, dan laporan keuangan tersebut akan meliputi seluruh pengungkapan yang disyaratkan oleh
Pernyataan ini (terutama pengungkapan tertentu di paragraf 16A) juga pengungkapan sebagaimana
disyaratkan oleh SAK-I lain.

Komponen minimum laporan keuangan interim
8

8A

Laporan keuangan interim, minimum, mencakup komponen berikut:
(a)

laporan posisi keuangan ringkas;

(b)

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun
dipisah;

(c)

laporan perubahan ekuitas ringkas;

(d)

laporan arus kas ringkas; dan

(e)

catatan penjelasan tertentu

Jika entitas menyajikan item laba rugi dalam laporan terpisah sebagaimana dideskripsikan dalam
PSAK i201 (yang diamendemen pada tahun 2011) paragraf 10A, maka entitas menyajikan informasi
ringkas interim dari laporan tersebut.

Format dan isi laporan keuangan interim
9

Jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan interimnya, maka
format dan isi laporan tersebut sesuai dengan persyaratan PSAK i201 untuk laporan keuangan
lengkap.

10

Jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka
laporan ringkas tersebut mencakup, minimum, setiap judul dan subtotal yang termasuk dalam laporan
keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu sebagaimana disyaratkan oleh Pernyataan
ini. Pos atau catatan tambahan dimasukkan jika kelalaian untuk mencantumkannya akan
menyebabkan laporan keuangan interim ringkas menjadi menyesatkan.

© Ikatan Akuntan Indonesia

5

PSAK i234
11

Dalam laporan keuangan yang menyajikan komponen laba rugi untuk periode interim, entitas
menyajikan laba per saham dasar dan dilusian untuk periode interim tersebut jika entitas termasuk
dalam ruang lingkup PSAK i233 Laba per Saham.2

11A

Jika entitas menyajikan item laba rugi dalam laporan terpisah sebagaimana dideskripsikan di
PSAK i201 (yang diamendemen pada tahun 2011) paragraf 10A, maka entitas menyajikan laba per
saham dasar dan dilusian dalam laporan tersebut.

12

PSAK i201 (yang diamendemen pada tahun 2007) memberikan panduan tentang struktur laporan keuangan.

13

[Dihapus]

14

Laporan keuangan interim disusun dengan dasar konsolidasian jika laporan keuangan tahunan terkini entitas
adalah laporan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah tidak konsisten atau tidak
dapat diperbandingkan dengan laporan konsolidasian dalam laporan keuangan tahunan terkini. Jika laporan
keuangan tahunan entitas termasuk laporan keuangan tersendiri entitas induk sebagai tambahan atas laporan
keuangan konsolidasian, Pernyataan ini tidak mensyaratkan atau melarang dimasukkannya laporan tersendiri
entitas induk dalam laporan keuangan interim entitas.

Peristiwa dan transaksi signifikan
15

Entitas mencakup dalam laporan keuangan interim penjelasan tentang peristiwa dan transaksi yang signifikan
untuk memahami perubahan posisi keuangan dan kinerja entitas sejak akhir periode pelaporan tahunan
terakhir. Informasi yang diungkapkan terkait dengan peristiwa dan transaksi tersebut memutakhirkan
informasi relevan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan terkini.

15A

Pengguna laporan keuangan interim entitas akan memiliki akses terhadap laporan keuangan tahunan terkini
entitas. Oleh karena itu, tidak diperlukan catatan atas laporan keuangan interim yang memberikan
pemutakhiran yang tidak signifikan terhadap informasi yang telah dilaporkan dalam catatan atas laporan
keuangan dalam laporan keuangan tahunan terkini.

15B

Berikut adalah daftar peristiwa dan transaksi yang perlu diungkapkan jika signifikan: daftar ini tidak terbatas
pada.
(a)

penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto dan pembalikan penurunan nilai tersebut;

(b)

pengakuan rugi penurunan nilai atas aset keuangan, aset tetap, aset takberwujud, aset yang timbul
dari kontrak dengan pelanggan, atau aset lain, dan pembalikan rugi penurunan nilai tersebut;

(c)

pembalikan provisi biaya restrukturisasi;

(d)

akuisisi dan pelepasan item aset tetap;

(e)

komitmen pembelian aset tetap;

(f)

penyelesaian litigasi;

(g)

koreksi kesalahan periode sebelumnya;

(h)

perubahan keadaan bisnis atau ekonomik yang memengaruhi nilai wajar aset keuangan dan
liabilitas keuangan entitas, baik aset atau liabilitas tersebut diakui pada nilai wajar atau biaya
perolehan diamortisasi;

(i)

setiap wanprestasi atau pelanggaran perjanjian pinjaman yang belum diatasi pada atau sebelum
akhir periode pelaporan;

(j)

transaksi pihak berelasi;

(k)

pengalihan antar level hierarki nilai wajar yang digunakan dalam mengukur nilai wajar instrumen
keuangan;

(l)

perubahan klasifikasi aset keuangan akibat perubahan dalam tujuan atau penggunaan aset tersebut;
dan

(m)

perubahan liabilitas kontingensi atau aset kontingensi.

15C

SAK-I secara individual memberikan panduan mengenai persyaratan pengungkapan untuk banyak item yang
tercantum dalam paragraf 15B. Ketika suatu peristiwa atau transaksi adalah signifikan untuk pemahaman atas
perubahan posisi keuangan atau kinerja suatu entitas sejak periode pelaporan tahunan terakhir, maka laporan
keuangan interim harus memberikan penjelasan dan pemutakhiran informasi relevan yang termasuk dalam
laporan keuangan dari periode pelaporan tahunan terakhir.

2

Paragraf ini diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2008 untuk mengklarifikasi ruang lingkup PSAK
i234.

6
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16

[Dihapus]

Pengungkapan lain
16A

Sebagai tambahan atas pengungkapan peristiwa dan transaksi yang signifikan sesuai dengan paragraf
15-15C, entitas mengikutsertakan informasi berikut, dalam catatan atas laporan keuangan interim
atau di bagian mana pun dalam laporan keuangan interim. Pengungkapan berikut diberikan dalam
laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim pada beberapa
laporan lainnya (seperti komentar manajemen atau laporan risiko) yang tersedia untuk pengguna
laporan keuangan dengan persyaratan yang sama seperti laporan keuangan interim dan pada saat
yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses atas informasi yang ada pada
referensi silang dengan persyaratan yang sama dan waktu yang sama, maka laporan keuangan interim
tersebut tidak lengkap. Informasi tersebut umumnya dilaporkan dengan dasar dari awal tahun buku
sampai tanggal pelaporan.
(a)

pernyataan bahwa kebijakan akuntansi dan metode perhitungan yang sama digunakan
dalam laporan keuangan interim sebagaimana digunakan dalam laporan keuangan tahunan
terkini atau, jika kebijakan atau metode tersebut telah diubah, deskripsi tentang sifat dan
dampak perubahan tersebut.

(b)

penjelasan tentang sifat musiman dan siklusan operasi interim.

(c)

sifat dan jumlah item yang memengaruhi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan neto, atau arus
kas yang tidak biasa karena sifat, ukuran atau keterjadiannya.

(d)

sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi jumlah yang dilaporkan pada periode interim
sebelumnya dalam tahun buku berjalan atau perubahan estimasi jumlah yang dilaporkan
pada tahun buku sebelumnya.

(e)

penerbitan, pembelian kembali, dan pembayaran kembali efek utang dan efek ekuitas.

(f)

dividen yang dibayarkan (agregat atau per saham) secara terpisah untuk saham biasa dan
saham lain.

(g)

informasi segmen berikut (pengungkapan informasi segmen disyaratkan dalam laporan
keuangan interim hanya jika PSAK i108 Segmen Operasi mensyaratkan entitas untuk
mengungkapkan informasi segmen dalam laporan keuangan tahunannya):
(i)

pendapatan dari pelanggan eksternal, jika termasuk dalam pengukuran laba
rugi segmen yang ditelaah oleh pengambil keputusan operasional atau yang
disediakan secara reguler kepada pengambil keputusan operasional.

(ii)

pendapatan antar segmen, jika termasuk dalam pengukuran laba rugi segmen
yang ditelaah oleh pengambil keputusan operasional atau yang disediakan
secara reguler kepada pengambil keputusan operasional.

(iii)

pengukuran laba rugi segmen.

(iv)

pengukuran total aset dan liabilitas untuk segmen tertentu yang dilaporkan jika
jumlah tersebut disediakan secara reguler kepada pengambil keputusan
operasional dan jika terdapat perubahan material atas jumlah yang
diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan terakhir untuk segmen yang
dilaporkan tersebut;

(v)

deskripsi atas perbedaan dengan laporan keuangan tahunan terakhir dalam
basis segmentasi ataupun basis pengukuran laba rugi segmen;

(vi)

rekonsiliasi total pengukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi
entitas sebelum beban pajak (penghasilan pajak) dan operasi yang dihentikan.
Akan tetapi, jika entitas mengalokasikan item seperti beban pajak (penghasilan
pajak) pada item segmen dilaporkan, maka entitas dapat merekonsiliasi total
pengukuran laba rugi segmen tersebut terhadap laba rugi setelah item tersebut
dialokasikan. Item rekonsiliasi yang material diidentifikasi secara terpisah dan
dideskripsikan dalam rekonsiliasi tersebut.

(h)

peristiwa setelah periode interim yang belum tercermin dalam laporan keuangan untuk
periode interim tersebut.

(i)

dampak perubahan komposisi entitas selama periode interim, termasuk kombinasi bisnis,
perolehan atau hilangnya pengendalian atas entitas anak dan investasi jangka panjang,
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restrukturisasi, dan operasi yang dihentikan. Dalam hal kombinasi bisnis, entitas
mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PSAK i103 Kombinasi Bisnis.

17 – 18

(j)

untuk instrumen keuangan, pengungkapan tentang nilai wajar yang disyaratkan oleh
PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar paragraf 91-93(h), 94-96, 98 dan 99 dan PSAK i107
Instrumen Keuangan: Pengungkapan paragraf 25, 26 dan 28-30.

(k)

untuk entitas yang menjadi, atau berhenti menjadi, entitas investasi, sebagaimana
didefinisikan dalam PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian, pengungkapan dalam
PSAK i112 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain paragraf 9B.

(l)

pemisahan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang disyaratkan oleh PSAK i115
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan paragraf 114-115.

Dikosongkan

Pengungkapan kepatuhan terhadap SAK-I
19

Jika laporan keuangan interim entitas mematuhi Pernyataan ini, maka fakta tersebut diungkapkan.
Laporan keuangan interim tidak dapat dinyatakan mematuhi SAK-I kecuali laporan keuangan
interim tersebut mematuhi seluruh persyaratan SAK-I.

Periode laporan keuangan interim yang disyaratkan untuk
disajikan
20

Laporan keuangan interim mencakup laporan keuangan interim (ringkas atau lengkap) untuk periode
sebagai berikut:
(a)

laporan posisi keuangan per akhir periode interim berjalan dan laporan posisi keuangan
komparatif per akhir tahun buku terdekat sebelumnya.

(b)

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode interim berjalan dan
secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim, dengan laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain komparatif untuk periode interim yang dapat
dibandingkan (periode berjalan dan awal tahun buku sampai tanggal pelaporan) dari tahun
buku terdekat sebelumnya. Sebagaimana diizinkan oleh PSAK i201 (yang diamendemen
pada tahun 2011), laporan interim dapat menyajikan untuk setiap periode laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain baik digabung maupun dipisah.

(c)

laporan perubahan ekuitas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan
tanggal interim, dengan laporan perubahan ekuitas komparatif untuk periode awal tahun
buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun buku terdekat sebelumnya.

(d)

laporan arus kas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal
interim, dengan laporan arus kas komparatif untuk periode awal tahun buku sampai tanggal
pelaporan interim dari tahun buku terdekat sebelumnya.

21

Untuk entitas yang bisnisnya bersifat sangat musiman, informasi keuangan untuk dua belas bulan sampai
dengan akhir periode interim dan informasi komparatif untuk periode dua belas bulan sebelumnya dapat
berguna. Sejalan dengan hal tersebut, entitas yang bisnisnya bersifat sangat musiman dianjurkan untuk
mempertimbangkan pelaporan informasi tersebut sebagai tambahan informasi yang disyaratkan dalam
paragraf sebelumnya.

22

Dikosongkan

Materialitas
23

Dalam memutuskan bagaimana mengakui, mengukur, mengklasifikasi, atau mengungkapkan suatu
item untuk tujuan pelaporan keuangan interim, maka materialitas dinilai terkait dengan data
keuangan periode interim. Dalam menilai materialitas, harus dipahami bahwa ketergantungan
pengukuran interim pada estimasi akan lebih tinggi dibandingkan pengukuran data keuangan
tahunan.

24

PSAK i201 mendefinisikan informasi material dan mensyaratkan pengungkapan terpisah item yang material,
termasuk (sebagai contoh) operasi yang dihentikan, dan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan mensyaratkan pengungkapan atas perubahan estimasi akuntansi,
kesalahan, dan perubahan kebijakan akuntansi. Kedua PSAK tersebut tidak memberikan panduan kuantitatif
atas materialitas.

8
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25

Meskipun pertimbangan selalu diperlukan dalam menilai materialitas, dalam Pernyataan ini, keputusan
pengakuan dan pengungkapan didasarkan pada data untuk periode interim itu sendiri dengan alasan
keterpahaman atas angka-angka interim. Dengan demikian, sebagai contoh, item tidak biasa, perubahan
kebijakan akuntansi atau estimasi akuntansi, dan kesalahan diakui dan diungkapkan atas dasar materialitas
yang terkait dengan data periode interim untuk menghindari penyesatan kesimpulan yang mungkin
diakibatkan karena tidak diungkapkan. Tujuan sampingannya adalah untuk memastikan bahwa laporan
keuangan interim mencakup seluruh informasi yang relevan untuk memahami posisi dan kinerja keuangan
entitas selama periode interim.

Pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan
26

Jika estimasi atas jumlah yang dilaporkan dalam periode interim berubah secara signifikan selama
periode interim terakhir dari tahun buku tetapi laporan keuangan terpisah tidak diterbitkan untuk
periode interim terakhir tersebut, maka sifat dan jumlah dari perubahan estimasi diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tersebut.

27

PSAK i208 mensyaratkan pengungkapan sifat dan (jika praktis) jumlah perubahan estimasi yang memiliki
dampak material pada periode berjalan maupun diperkirakan memiliki dampak material pada periode
selanjutnya. Paragraf 16A(d) Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan serupa dalam laporan keuangan
interim. Contohnya termasuk perubahan estimasi pada periode interim terakhir yang berkaitan dengan
penurunan nilai persediaan, restrukturisasi, atau rugi penurunan nilai yang dilaporkan pada periode interim
yang lebih awal dalam tahun buku tersebut. Pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf sebelumnya
konsisten dengan persyaratan PSAK i208 dan memiliki intensi untuk mempersempit ruang lingkup - yang
terkait hanya dengan perubahan estimasi. Entitas tidak disyaratkan untuk memasukkan tambahan informasi
keuangan periode interim dalam laporan keuangan tahunan.

Pengakuan dan pengukuran
Kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan keuangan
tahunan
28

Entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim sebagaimana
yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi
yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini yang akan tercermin dalam laporan
keuangan tahunan berikutnya. Akan tetapi, frekuensi pelaporan entitas (tahunan, semesteran, atau
triwulanan) tidak memengaruhi pengukuran hasil tahunannya. Untuk mencapai tujuan tersebut,
pengukuran untuk tujuan pelaporan interim dibuat atas dasar awal tahun buku sampai tanggal
pelaporan.

29

Ketentuan bahwa entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim
sebagaimana dalam laporan keuangan tahunannya mungkin dapat dianggap bahwa pengukuran periode
interim dilakukan seolah-olah setiap periode interim berdiri sendiri sebagai suatu periode pelaporan
independen. Akan tetapi, dengan menyediakan laporan tersebut, frekuensi pelaporan entitas tidak
memengaruhi pengukuran hasil tahunannya, paragraf 28 menyatakan bahwa periode interim merupakan
bagian dari tahun buku yang lebih luas. Pengukuran awal tahun buku sampai tanggal pelaporan dapat meliputi
perubahan dalam estimasi jumlah yang dilaporkan pada periode interim sebelumnya dalam tahun buku
berjalan. Tetapi prinsip untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban untuk periode interim adalah
sama dengan dalam laporan keuangan tahunan.

30

Sebagai ilustrasi:
(a)

prinsip untuk mengakui dan mengukur kerugian dari penurunan nilai persediaan, restrukturisasi,
atau penurunan nilai pada periode interim adalah sama dengan prinsip yang akan digunakan entitas
jika entitas hanya menyusun laporan keuangan tahunan. Namun, jika item tersebut diakui dan
diukur pada satu periode interim dan estimasi berubah pada periode interim berikutnya dalam tahun
buku tersebut, maka estimasi awal diubah pada periode interim berikutnya menggunakan akrual
dari jumlah kerugian tambahan atau dengan membalikkan jumlah yang telah diakui sebelumnya;

(b)

biaya yang tidak memenuhi definisi aset pada akhir periode interim tidak ditangguhkan dalam
laporan posisi keuangan untuk menunggu informasi masa depan apakah biaya tersebut telah
memenuhi definisi aset atau untuk pemerataan laba selama periode interim dalam suatu tahun buku;
dan
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(c)

beban pajak penghasilan diakui pada setiap periode interim berdasarkan pada estimasi terbaik dari
rata-rata tertimbang tarif pajak penghasilan tahunan yang diperkirakan untuk tahun buku penuh.
Jumlah yang diakru untuk beban pajak penghasilan dalam satu periode interim mungkin harus
disesuaikan dalam periode interim berikutnya dari tahun buku tersebut jika estimasi tarif pajak
penghasilan tahunan berubah.

31

Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual), pengakuan merupakan ‘proses
pembentukan, untuk dimasukkan dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan, suatu item
yang memenuhi definisi dari satu elemen laporan keuangan. Definisi aset, liabilitas, penghasilan, dan beban
merupakan dasar untuk pengakuan, pada akhir periode pelaporan keuangan tahunan dan interim.

32

Untuk aset, pengujian yang sama atas manfaat ekonomik masa depan diterapkan pada tanggal interim dan
pada akhir tahun buku. Biaya yang, berdasarkan sifatnya, tidak memenuhi kriteria sebagai aset pada akhir
tahun buku tahunan, tidak akan memenuhi kriteria sebagai aset pada tanggal interim. Hal yang serupa,
liabilitas pada akhir periode pelaporan interim harus mencerminkan kewajiban yang ada pada tanggal
tersebut, sebagaimana yang seharusnya pada akhir periode pelaporan tahunan.

33

Karakteristik mendasar dari penghasilan (pendapatan) dan beban adalah arus masuk dan arus keluar yang
terkait aset dan liabilitas telah terjadi. Jika arus masuk atau arus keluar tersebut telah terjadi, maka pendapatan
dan beban yang terkait diakui; jika tidak terjadi maka tidak diakui. Kerangka Konseptual tidak
memperkenankan pengakuan item dalam laporan posisi keuangan yang tidak memenuhi definisi aset atau
liabilitas.

34

Dalam mengukur aset, liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas yang dilaporkan dalam laporan keuangan,
entitas yang hanya melaporkan secara tahunan dapat mempertimbangkan informasi yang akan tersedia
sepanjang tahun buku. Pengukuran tersebut, berlaku, dengan dasar awal tahun buku sampai tanggal
pelaporan.

35

Entitas yang melaporkan secara semesteran menggunakan informasi yang tersedia pada pertengahan tahun
atau tidak lama setelahnya dalam melakukan pengukuran dalam laporan keuangan untuk periode semester
pertama, serta informasi yang tersedia pada akhir tahun atau tidak lama setelahnya untuk periode dua belas
bulan. Pengukuran periode dua belas bulan akan mencerminkan kemungkinan perubahan estimasi jumlah
yang dilaporkan untuk periode enam bulan pertama. Jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan interim
untuk periode semester pertama tidak disesuaikan secara retrospektif. Akan tetapi, paragraf 16A(d) dan 26
mensyaratkan pengungkapan sifat dan jumlah dari perubahan yang signifikan dalam estimasi.

36

Entitas yang melaporkan lebih sering daripada secara semesteran mengukur penghasilan dan beban dengan
dasar awal tahun buku sampai tanggal pelaporan untuk setiap periode interim dengan menggunakan informasi
yang tersedia ketika penyusunan setiap laporan keuangan. Jumlah penghasilan dan beban yang dilaporkan
dalam periode interim berjalan akan mencerminkan setiap perubahan estimasi jumlah yang dilaporkan dalam
periode interim sebelumnya dari tahun buku. Jumlah yang dilaporkan dalam periode interim sebelumnya tidak
disesuaikan secara retrospektif. Akan tetapi, paragraf 16A(d) dan 26 mensyaratkan pengungkapan sifat dan
jumlah dari perubahan yang signifikan dalam estimasi.

Pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, atau tidak
teratur
37

Pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, atau tidak teratur dalam suatu tahun buku tidak
diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim, jika antisipasi atau penangguhan tidak akan
sesuai pada akhir tahun buku entitas.

38

Contohnya termasuk pendapatan dividen, royalti, dan hibah pemerintah. Di samping itu, beberapa entitas
secara konsisten memperoleh pendapatan yang lebih pada periode interim tertentu dalam tahun buku
dibandingkan periode interim lain, sebagai contoh, pendapatan musiman pengecer. Pendapatan tersebut
diakui pada saat terjadinya.

Biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku
39

Biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku entitas diantisipasi atau ditangguhkan
untuk tujuan pelaporan interim jika, dan hanya jika, hal tersebut juga tepat untuk mengantisipasi
atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun buku.

Penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran
40

10

Dikosongkan
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Penggunaan estimasi
41

Prosedur pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan interim dirancang untuk menjamin
bahwa informasi yang dihasilkan adalah andal, serta pengungkapan sesuai untuk seluruh informasi
keuangan material yang relevan untuk memahami posisi atau kinerja keuangan entitas. Jika
pengukuran dalam laporan keuangan tahunan dan interim seringkali berdasarkan pada estimasi yang
wajar, maka penyusunan laporan keuangan interim umumnya akan membutuhkan penggunaan
metode estimasi yang lebih banyak daripada laporan keuangan tahunan.

42

Dikosongkan

Penyajian kembali periode interim yang telah dilaporkan sebelumnya
43

Perubahan kebijakan akuntansi, selain yang diatur dalam transisi suatu SAK-I baru, dicerminkan
dengan:
(a)

menyajikan kembali laporan keuangan interim periode- sebelumnya dalam tahun buku
berjalan dan periode interim komparatif dalam setiap tahun buku sebelumnya yang akan
disajikan kembali dalam laporan keuangan tahunan sesuai dengan PSAK i208; atau

(b)

jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal tahun buku dari
penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode sebelumnya, maka melakukan
penyesuaian laporan keuangan periode interim sebelumnya dalam tahun buku berjalan, dan
periode interim komparatifnya dalam tahun buku sebelumnya untuk menerapkan kebijakan
akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal.

44

Salah satu tujuan dari prinsip sebelumnya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan akuntansi tunggal
diterapkan untuk suatu kelas transaksi tertentu selama satu tahun buku secara keseluruhan. Berdasarkan
PSAK i208, perubahan kebijakan akuntansi dicerminkan dalam penerapan retrospektif, dengan penyajian
kembali data keuangan periode sebelumnya sejauh hal ini praktis. Akan tetapi, jika tidak praktis untuk
menentukan jumlah penyesuaian kumulatif yang terkait dengan tahun buku sebelumnya, maka berdasarkan
PSAK i208 kebijakan akuntansi baru tersebut diterapkan secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal.
Dampak dari prinsip di paragraf 43 adalah mensyaratkan bahwa dalam suatu tahun buku berjalan setiap
perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif atau (jika tidak praktis) secara prospektif, sejak
awal tahun buku.

45

Jika perubahan akuntansi boleh dicerminkan per tanggal interim dalam suatu tahun buku, berarti akan terdapat
dua kebijakan akuntansi berbeda yang diterapkan atas suatu kelas transaksi tertentu dalam suatu tahun buku.
Hal ini akan mengakibatkan kesulitan alokasi interim, pengaburan hasil operasi, serta analisis dan pemahaman
yang rumit atas informasi periode interim.

Tanggal efektif
46

Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 1999. Penerapan lebih dini dianjurkan.

47

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam seluruh
SAK-I. Sebagai tambahan, PSAK tersebut mengamendemen paragraf 4, 5, 8, 11, 12, dan 20, menghapus
paragraf 13 dan menambahkan paragraf 8A dan 11A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi
2007) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini
tersebut.

48

PSAK i103 (yang direvisi pada tahun 2008) mengamendemen paragraf 16(i). Entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas menerapkan
PSAK i103 (revisi 2008) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan untuk periode
yang lebih dini tersebut.

49

Paragraf 15, 27, 35, dan 36 diamendemen, paragraf 15A-15C dan 16A ditambahkan dan paragraf 16-18
dihapus dengan Penyesuaian SAK-I pada bulan Mei 2010. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini
diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta
tersebut diungkapkan.
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50

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, menambahkan paragraf 16A(j). Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

51

Penyajian Item Penghasilan Komprehensif Lain (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Juni 2011,
mengamendemen paragraf 8, 8A, 11A dan 20. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan
PSAK i201 yang diamendemen pada bulan Juni 2011.

52

Penyesuaian Tahunan Siklus 2009-2011, terbit pada bulan Mei 2012, mengamendemen paragraf 5 sebagai
amendemen konsekuensial yang berasal dari amendemen PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan. Entitas
menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

53

Penyesuaian Tahunan Siklus 2009-2011, terbit pada bulan Mei 2012, mengamendemen paragraf 16A. Entitas
menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

54

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112, dan PSAK i227) terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf 16A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan lebih dini Entitas Investasi diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut lebih dini, maka entitas juga menerapkan seluruh amendemen yang
terdapat dalan Entitas Investasi pada saat yang bersamaan.

55

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 15B dan 16A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

56

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2012-2014, terbit pada bulan September 2014, mengamendemen
paragraf 16A. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

57

Prakarsa Pengungkapan (Amendemen PSAK i201), terbit pada bulan Desember 2014, mengamendemen
paragraf 5. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2016. Penerapan lebih dini amendemen tersebut diperkenankan.

58

Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK-I, terbit pada tahun 2018,
mengamendemen paragraf 31 dan 33. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan jika pada saat
yang bersamaan entitas juga menerapkan seluruh amendemen lainnya yang diakibatkan oleh Amendemen
terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK-I. Entitas menerapkan amendemen PSAK i234 secara
retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
Akan tetapi, jika entitas menentukan bahwa penerapan retrospektif akan tidak praktis atau melibatkan biaya
atau upaya yang berlebihan, maka entitas menerapkan amendemen PSAK i234 dengan mengacu pada
paragraf 43-45 Pernyataan ini dan pada PSAK i208 paragraf 23-28, 50-53 dan 54F.

59

Definisi Material (Amendemen PSAK i201 dan PSAK i208), terbit pada bulan Oktober 2018,
mengamendemen paragraf 24. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan amendemen atas definisi material dalam PSAK i201
paragraf 7 dan PSAK i208 paragraf 5 dan 6.

60

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak termasuk dalam edisi
ini.]
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i236 Penurunan Nilai Aset (PSAK i236) terdiri dari paragraf 1–141 dan
Lampiran A dan C. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama, namun mempertahankan format IASC
ketika Pernyataan ini diadopsi oleh IASB. PSAK i236 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual
Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menyediakan
dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan secara eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i236
Penurunan Nilai Aset
Tujuan
1

Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menetapkan prosedur yang diterapkan entitas untuk memastikan bahwa
aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika
jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus
demikian, aset mengalami penurunan nilai dan Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui rugi
penurunan nilai. Pernyataan ini juga menentukan kapan entitas membalik rugi penurunan nilai dan
menetapkan pengungkapan.

Ruang lingkup
2

Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai seluruh aset, selain:
(a)

persediaan (lihat PSAK i202 Persediaan);

(b)

aset kontrak dan aset yang timbul dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak yang
diakui sesuai dengan PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;

(c)

aset pajak tangguhan (lihat PSAK i212 Pajak Penghasilan);

(d)

aset yang timbul dari imbalan pekerja (lihat PSAK i219 Imbalan Pekerja);

(e)

aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK i109 Instrumen Keuangan;

(f)

properti investasi yang diukur pada nilai wajar (lihat PSAK i240 Properti Investasi);

(g)

aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur dalam ruang lingkup PSAK i241
Agrikultur yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual;

(h)

biaya akuisisi tangguhan, dan aset takberwujud, yang timbul dari hak kontraktual asuradur
berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK i104 Kontrak
Asuransi; dan

(i)

aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual
sesuai dengan PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang
Dihentikan.

3

Pernyataan ini tidak berlaku untuk persediaan, aset yang timbul dari kontrak konstruksi, aset pajak tangguhan,
aset yang timbul dari imbalan pekerja, atau aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dikuasai untuk dijual
(atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual) karena SAK-I
yang berlaku untuk aset tersebut memberikan persyaratan untuk mengakui dan mengukurnya.

4

Pernyataan ini berlaku untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai:
(a)

entitas anak, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian;

(b)

entitas asosiasi, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan
Ventura Bersama; dan

(c)

ventura bersama, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i111 Pengaturan Bersama.

Untuk penurunan nilai aset keuangan lainnya, lihat PSAK i109.
5

Pernyataan ini tidak diterapkan untuk aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK i109, properti
investasi yang diukur pada nilai wajar dalam ruang lingkup PSAK i240, atau aset biologis terkait dengan
aktivitas agrikultur yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dalam ruang lingkup PSAK
i241. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian (yaitu nilai wajar
pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi selanjutnya dan akumulasi rugi penurunan nilai
selanjutnya) sesuai dengan PSAK lain, seperti model revaluasi dalam PSAK i216 Aset Tetap dan PSAK i238
Aset Takberwujud. Satu-satunya perbedaan antara nilai wajar aset dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan
adalah biaya inkremental langsung yang dapat diatribusikan pada pelepasan aset.
(a)

4

Jika biaya pelepasan dapat diabaikan, maka jumlah terpulihkan aset revaluasian mendekati atau lebih
besar dari jumlah revaluasiannya. Dalam kasus ini, setelah persyaratan revaluasi diterapkan,
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kemungkinan kecil aset revaluasian mengalami penurunan nilai dan jumlah terpulihkan tidak perlu
diestimasi.
(b)

[dihapus]

(c)

Jika biaya pelepasan tidak dapat diabaikan, maka nilai wajar dikurangi biaya pelepasan aset
revaluasian tentu lebih kecil dari nilai wajarnya. Oleh karena itu, aset revaluasian akan mengalami
penurunan nilai jika nilai pakainya kurang dari jumlah revaluasiannya. Dalam kasus ini, setelah
persyaratan revaluasi diterapkan, entitas menerapkan Pernyataan ini untuk menentukan apakah aset
mungkin mengalami penurunan nilai.

Definisi
6

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset yang diakui setelah dikurangi akumulasi depresiasi
(amortisasi) dan akumulasi rugi penurunan nilai.
Unit penghasil kas adalah kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus masuk kas
yang sebagian besar independen dari arus masuk kas dari aset atau kelompok aset lain.
Aset korporat adalah aset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas masa depan baik dari
unit penghasil kas yang sedang ditelaah maupun unit penghasil kas lain.
Biaya pelepasan adalah biaya inkremental yang secara langsung dapat diatribusikan pada pelepasan
aset atau unit penghasil kas, tidak termasuk biaya keuangan dan beban pajak penghasilan.
Jumlah terdepresiasi adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya
perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai residualnya.
Depresiasi (Amortisasi) adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi suatu aset selama umur
manfaatnya.1
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. (Lihat PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar)
Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset atau unit
penghasil kas atas jumlah terpulihkannya.
Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai
wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya.
Umur manfaat adalah:
(a)

jangka waktu suatu aset yang diperkirakan dapat digunakan oleh entitas, atau

(b)
jumlah unit produksi atau unit sejenis yang diperkirakan dapat dihasilkan dari suatu aset oleh
entitas.
Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas masa depan yang diperkirakan akan diterima dari aset atau
unit penghasil kas.

Identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai
7

1

Paragraf 8-17 menetapkan kapan jumlah terpulihkan ditentukan. Persyaratan ini menggunakan istilah "aset"
tetapi berlaku sama untuk aset individual atau unit penghasil kas. Paragraf lain dari Pernyataan ini disusun
sebagai berikut:
(a)

paragraf 18–57 menjelaskan persyaratan pengukuran jumlah terpulihkan. Persyaratan ini juga
menggunakan istilah "aset" tetapi berlaku sama untuk aset individual dan unit penghasil kas.

(b)

paragraf 58–108 menjelaskan persyaratan pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai.
Pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai untuk aset individual selain goodwill diatur dalam

Dalam kasus aset takberwujud, istilah ‘amortisasi’ lebih umum digunakan daripada ‘depresiasi’. Dua istilah tersebut memiliki arti
yang sama.
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paragraf 58-64. Paragraf 65–108 mengatur pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai untuk
unit penghasil kas dan goodwill.
(c)

paragraf 109–116 menjelaskan persyaratan pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui pada
periode sebelumnya untuk aset atau unit penghasil kas. Sebagai penegasan kembali, persyaratan ini
mengunakan istilah “aset” tetapi berlaku sama untuk aset individual atau unit penghasil kas.
Persyaratan tambahan untuk aset individual dijelaskan di paragraf 117–121, untuk unit penghasil kas
di paragraf 122 dan 123, dan untuk goodwill di paragraf 124 dan 125.

(d)

paragraf 126–133 menetapkan informasi yang diungkapkan mengenai rugi penurunan nilai dan
pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset dan unit penghasil kas. Paragraf 134–137 menetapkan
persyaratan pengungkapan tambahan untuk unit penghasil kas yang mendapatkan alokasi goodwill
atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas untuk tujuan pengujian penurunan nilai.

8

aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Paragraf 12–14
menjelaskan beberapa indikasi bahwa rugi penurunan nilai mungkin telah terjadi. Jika terdapat indikasi
tersebut, maka entitas disyaratkan untuk membuat estimasi formal jumlah terpulihkan. Kecuali seperti yang
dideskripsikan dalam paragraf 10, Pernyataan ini tidak mensyaratkan entitas untuk membuat estimasi formal
jumlah terpulihkan jika tidak terdapat indikasi rugi penurunan nilai.

9

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami
penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset
tersebut.

10

Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas juga:
(a)

menguji penurunan nilai aset takberwujud dengan umurmanfaat takterbatas atau aset
takberwujud yang belum dapat digunakan, secara tahunan, dengan membandingkan jumlah
tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Pengujian penurunan nilai ini dapat dilakukan
kapan saja dalam suatu periode tahunan asalkan dilakukan pada saat yang sama setiap
tahunnya. Aset takberwujud yang berbeda dapat diuji penurunan nilainya pada waktu yang
berbeda. Akan tetapi, untuk aset takberwujud yang diakui dalam periode tahunan berjalan,
aset takberwujud tersebut diuji penurunan nilainya sebelum periode tahunan berjalan
berakhir,

(b)

menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis secara tahunan
sesuai dengan paragraf 80-99.

11

Ketidakpastian mengenai kemampuan aset takberwujud dalam menghasilkan manfaat ekonomik masa depan
yang cukup untuk memulihkan jumlah tercatatnya biasanya lebih besar pada saat aset tersebut belum dapat
digunakan daripada setelah aset tersebut dapat digunakan. Oleh karena itu, Pernyataan ini mensyaratkan entitas
untuk menguji penurunan nilai, minimal sekali setahun, untuk jumlah tercatat aset takberwujud yang belum
dapat digunakan.

12

Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas
minimal mempertimbangkan, hal-hal berikut ini:

Informasi dari sumber eksternal
(a)

terdapat indikasi yang dapat diobservasi bahwa nilai aset telah turun secara signifikan selama
periode tersebut lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau
pemakaian normal.

(b)

perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi atau lingkup legal tempat entitas
beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan, yang berdampak merugikan terhadap
entitas, telah terjadi selama periode tersebut, atau akan terjadi dalam waktu dekat di masa
depan.

(c)

suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain atas investasi telah meningkat selama
periode tersebut, dan kenaikan tersebut mungkin memengaruhi tingkat diskonto yang
digunakan dalam menghitung nilai pakai aset dan menurunkan jumlah terpulihkan aset
secara material.

(d)

jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya.

Informasi dari sumber internal

6

(e)

terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset.

(f)

telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat di masa depan perubahan signifikan yang
berdampak merugikan terhadap entitas sehubungan dengan seberapa jauh, atau cara, aset
digunakan atau diperkirakan akan digunakan. Perubahan ini termasuk dalam hal aset
menjadi tidak digunakan, rencana untuk menghentikan atau restrukturisasi operasi yang di
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dalamnya aset digunakan, rencana untuk melepas aset sebelum tanggal yang diperkirakan
sebelumnya, dan penilaian kembali umur manfaat aset dari takterbatas menjadi terbatas.2
(g)

terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomik aset
lebih buruk, atau akan lebih buruk, dari yang diperkirakan.

Dividen dari entitas anak, ventura bersama atau entitas asosiasi,
(h)

untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi, investor mengakui
dividen dari investasi tersebut dan terdapat bukti bahwa:

(i)

jumlah tercatat investasi dalam laporan keuangan tersendiri melebihi jumlah tercatat aset
neto investee dalam laporan keuangan konsolidasian, termasuk goodwill yang terkait; atau

(ii)

dividen melebihi total penghasilan komprehensif entitas anak, ventura bersama, atau entitas
asosiasi pada periode dividen diumumkan.

13

Daftar indikasi penurunan nilai di paragraf 12 tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh indikasi. Entitas
mungkin mengidentifikasi indikasi lain bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai dan indikasi tersebut
juga mensyaratkan entitas untuk menentukan jumlah terpulihkan aset atau, dalam kasus goodwill, melakukan
pengujian penurunan nilai sesuai dengan paragraf 80–99.

14

Bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai
mencakup adanya:
(a)

arus kas untuk memperoleh aset, atau kebutuhan kas selanjutnya untuk pengoperasian atau
pemeliharaan aset tersebut, yang secara signifikan lebih tinggi dari yang dianggarkan sebelumnya;

(b)

arus kas neto atau laba rugi operasi aktual dari aset yang lebih buruk dari yang dianggarkan;

(c)

penurunan signifikan arus kas neto atau laba operasi yang dianggarkan, atau kenaikan signifikan rugi
yang dianggarkan, yang berasal dari aset tersebut; atau

(d)

rugi operasi atau arus keluar kas neto atas aset, ketika jumlah periode berjalan diagregasikan dengan
jumlah yang dianggarkan untuk masa depan.

15

Seperti diindikasikan di paragraf 10, Pernyataan ini mensyaratkan pengujian penurunan nilai, minimal setahun
sekali, untuk aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas atau yang belum dapat digunakan dan
goodwill. Terlepas kapan persyaratan di paragraf 10 diterapkan, konsep materialitas diterapkan dalam
mengidentifikasi apakah jumlah terpulihkan aset perlu diestimasi. Sebagai contoh, jika penghitungan
sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah terpulihkan aset lebih besar secara signifikan dari jumlah tercatatnya,
maka entitas tidak perlu mengestimasi ulang jumlah terpulihkan aset tersebut jika tidak terdapat peristiwa yang
akan menghapus selisih tersebut. Serupa dengan hal tersebut, analisis sebelumnya mungkin menunjukkan
bahwa jumlah terpulihkan aset tidak sensitif terhadap satu (atau lebih) indikasi yang terdapat di paragraf 12.

16.

Sebagai ilustrasi untuk paragraf 15, jika suku bunga pasar atau tingkat imbalan investasi pasar telah meningkat
selama periode tertentu, maka entitas tidak disyaratkan untuk membuat estimasi formal jumlah terpulihkan
aset dalam kasus berikut:
(a)

jika tingkat diskonto yang digunakan dalam penghitungan nilai pakai aset tidak mungkin akan
terpengaruh oleh peningkatan tingkat imbalan pasar. Sebagai contoh, peningkatan suku bunga jangka
pendek mungkin tidak akan berpengaruh material terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk
aset yang memiliki sisa umur manfaat yang panjang.

(b)

jika tingkat diskonto yang digunakan dalam penghitungan nilai pakai aset mungkin akan terpengaruh
oleh kenaikan tingkat imbalan pasar ini tetapi analisis sensitivitas sebelumnya atas jumlah
terpulihkan menunjukkan bahwa:
(i)

tidak mungkin akan terjadi penurunan jumlah terpulihkan yang material karena arus kas
masa depan juga mungkin meningkat (contohnya pada beberapa kasus, entitas mungkin
mampu menunjukkan bahwa pendapatannya disesuaikan sebagai kompensasi dari setiap
kenaikan tingkat imbalan pasar); atau

(ii)

penurunan dalam jumlah terpulihkan tidak mungkin menghasilkan rugi penurunan nilai
yang material.

17

Jika terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, maka mungkin mengindikasikan
bahwa sisa umur manfaat, metode depresiasi (amortisasi) atau nilai residual aset perlu ditelaah dan disesuaikan

2

ketika aset memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual (atau masuk dalam kelompok lepasan yang
diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual), maka aset tersebut dikeluarkan dari ruang lingkup Pernyataan ini dan dicatat sesuai
dengan PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
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sesuai dengan Pernyataan yang berlaku untuk aset tersebut, meskipun jika tidak terdapat rugi penurunan nilai
yang diakui untuk aset tersebut.

Pengukuran jumlah terpulihkan
18

Pernyataan ini mendefinisikan jumlah terpulihkan sebagai jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau
unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Paragraf 19–57 menjelaskan persyaratan
untuk mengukur jumlah terpulihkan. Persyaratan ini menggunakan istilah "aset" tetapi berlaku sama untuk
aset individual atau unit penghasil kas.

19

Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai dari aset tidak selalu perlu ditentukan keduanya. Jika
salah satu jumlahnya melebihi jumlah tercatat aset, maka aset tersebut tidak mengalami penurunan nilai dan
tidak perlu dilakukan estimasi jumlah lainnya.

20

Pengukuran nilai wajar dikurangi biaya pelepasan mungkin dapat dilakukan meskipun jika tidak terdapat harga
kuotasian di pasar aktif untuk aset identik. Akan tetapi, kadang tidak mungkin untuk mengukur nilai wajar
dikurangi biaya pelepasan karena tidak terdapat dasar untuk membuat estimasi andal harga dalam transaksi
teratur untuk menjual aset akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat
ini. Dalam kasus ini, entitas dapat menggunakan nilai pakai aset sebagai jumlah terpulihkan.

21

Jika tidak terdapat alasan untuk meyakini bahwa nilai pakai aset secara material melebihi nilai wajar dikurangi
biaya pelepasan, maka nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dapat digunakan sebagai jumlah terpulihkan.
Ini akan sering terjadi dalam kasus aset yang dikuasai untuk dilepaskan. Hal ini karena nilai pakai aset yang
dikuasai untuk dilepaskan sebagian besar akan merupakan hasil neto dari pelepasan, karena arus kas masa
depan dari pemakaian lebih lanjut atas aset sampai aset tersebut dilepas biasanya dapat diabaikan.

22

Jumlah terpulihkan ditentukan untuk aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus masuk kas
yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Dalam hal ini, jumlah terpulihkan
ditentukan untuk unit penghasil kas yang mencakup aset tersebut (lihat paragraf 65–103), kecuali:

23

(a)

nilai wajar dikurangi biaya pelepasan aset tersebut lebih besar dari jumlah tercatatnya; atau

(b)

nilai pakai aset tersebut dapat diestimasikan mendekati nilai wajar dikurangi biaya pelepasannya, dan
nilai wajar dikurangi biaya pelepasan tersebut dapat diukur.

Dalam beberapa kasus, estimasi, rata-rata, dan penghitungan ringkas dapat memberikan hasil yang mendekati
penghitungan rinci yang diilustrasikan dalam Pernyataan ini untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya
pelepasan atau nilai pakai.

Pengukuran jumlah terpulihkan aset takberwujud dengan umur
manfaat takterbatas
24

Paragraf 10 mensyaratkan aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas diuji penurunan nilainya setiap
tahun dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya, terlepas apakah mungkin
terdapat indikasi penurunan nilai. Akan tetapi, penghitungan rinci terkini atas jumlah terpulihkan aset yang
dilakukan pada periode terdekat sebelumnya dapat digunakan dalam menguji penurunan nilai untuk aset
tersebut pada periode berjalan, sepanjang seluruh kriteria berikut dipenuhi:
(a)

jika aset takberwujud tidak menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang
sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain dan karenanya diuji penurunan
nilainya sebagai bagian dari unit penghasil kas yang mencakup aset takberwujud tersebut, maka aset
dan liabilitas pembentuk unit tersebut tidak berubah secara signifikan sejak penghitungan terkini
jumlah terpulihkan;

(b)

penghitungan terkini jumlah terpulihkan menghasilkan suatu jumlah yang melebihi jumlah tercatat
aset dengan margin substansial; dan

(c)

berdasarkan analisis peristiwa yang telah terjadi dan keadaan yang telah berubah sejak penghitungan
terkini jumlah terpulihkan, kecil kemungkinan bahwa penentuan jumlah terpulihkan saat ini akan
lebih kecil daripada jumlah tercatat aset.

Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan
25-27

[Dihapus]

28

Biaya pelepasan aset, selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas, adalah pengurang dalam mengukur
nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Contoh biaya tersebut adalah biaya legal, materai dan pajak transaksi
sejenis, biaya pemindahan aset, dan biaya inkremental langsung untuk menjadikan aset dalam kondisi siap

8
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dijual. Akan tetapi, pesangon (seperti dijelaskan di PSAK i219) dan biaya terkait dengan pengurangan atau
reorganisasi bisnis setelah pelepasan aset bukan merupakan biaya inkremental langsung untuk pelepasan aset.
29

Terkadang dalam pelepasan aset, pembeli disyaratkan mengambil alih suatu liabilitas dan hanya tersedia satu
nilai wajar dikurangi biaya pelepasan yang mencakup aset dan liabilitas tersebut. Paragraf 78 menjelaskan
bagaimana perlakuan dalam kasus tersebut.

Nilai pakai
30

31

32

Elemen berikut, tercermin dalam penghitungan nilai pakai aset:
(a)

estimasi arus kas masa depan yang diperkirakan entitas akan diperoleh dari aset;

(b)

ekspektasi tentang kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan
tersebut;

(c)

nilai waktu uang, direpresentasikan oleh suku bunga pasar bebas risiko terkini;

(d)

harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset; dan

(e)

faktor lain, seperti ketidaklikuiditasan, yang akan dicerminkan oleh pelaku pasar dalam
menetapkan harga arus kas masa depan yang diperkirakan entitas akan diperoleh dari aset
tersebut.

Estimasi nilai pakai aset meliputi langkah berikut:
(a)

mengestimasi arus masuk dan arus keluar kas masa depan dari pemakaian berlanjut aset dan dari
pelepasan akhirnya; dan

(b)

menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut.

Elemen yang diidentifikasi di paragraf 30(b), (d) dan (e) dapat tercermin baik sebagai penyesuaian arus kas
masa depan atau penyesuaian tingkat diskonto. Pendekatan apapun yang diadopsi entitas untuk mencerminkan
ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dalam jumlah atau waktu arus kas masa depan, hasilnya
mencerminkan nilai kini arus kas masa depan ekspektasian, yaitu rata-rata tertimbang dari seluruh hasil yang
mungkin terjadi. Lampiran A menyediakan panduan tambahan atas penggunaan teknik nilai kini dalam
mengukur nilai pakai aset.

Dasar estimasi arus kas masa depan
33

Dalam mengukur nilai pakai, entitas:
(a)

mendasarkan proyeksi arus kas pada asumsi yang rasional dan terdukung yang
merepresentasikan estimasi terbaik manajemen mengenai rentang kondisi ekonomik yang
akan terjadi selama sisa umur manfaat aset. Bukti eksternal diberi bobot yang lebih tinggi.

(b)

mendasarkan proyeksi arus kas pada anggaran atau prakiraan keuangan terkini yang
disetujui manajemen, tetapi mengeluarkan unsur estimasi arus masuk atau arus keluar kas
masa depan yang diperkirakan timbul dari restrukturisasi di masa depan atau perbaikan
maupun peningkatan kinerja aset. Proyeksi berdasarkan anggaran atau prakiraan keuangan
tersebut meliputi jangka waktu maksimum lima tahun, kecuali jika waktu yang lebih panjang
dapat dijustifikasi.

(c)

mengestimasi proyeksi arus kas melewati periode yang tercakup dalam anggaran/ prakiraan
terkini dengan mengekstrapolasi proyeksi yang didasarkan pada anggaran/prakiraan tersebut
menggunakan tingkat pertumbuhan tetap atau menurun untuk tahun berikutnya, kecuali jika
peningkatan tingkat pertumbuhan dapat dijustifikasi. Tingkat pertumbuhan ini tidak
melebihi tingkat pertumbuhan rata-rata jangka panjang produk, industri, negara atau negara
tempat entitas beroperasi, atau untuk pasar tempat aset digunakan, kecuali tingkat
pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dijustifikasi.

34

Manajemen menilai kelayakan asumsi dalam proyeksi arus kas kini dengan menguji penyebab perbedaan
antara proyeksi arus kas masa lalu dan arus kas aktual. Manajemen memastikan bahwa asumsi yang digunakan
terhadap proyeksi arus kas kini konsisten dengan hasil aktual di masa lalu, sepanjang dampak peristiwa atau
keadaan selanjutnya yang tidak terjadi ketika arus kas aktual tersebut dihasilkan, membuat asumsi menjadi
tepat.

35

Anggaran/prakiraan keuangan atas arus kas masa depan yang rinci, jelas, dan dapat diandalkan untuk periode
yang lebih panjang dari lima tahun biasanya tidak tersedia. Untuk alasan ini, estimasi manajemen mengenai
arus kas masa depan didasarkan pada anggaran/prakiraan terkini untuk masa maksimum lima tahun.
Manajemen dapat menggunakan proyeksi arus kas yang didasarkan pada anggaran/prakiraan keuangan yang
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lebih lama dari lima tahun jika manajemen yakin bahwa proyeksi tersebut dapat diandalkan dan manajemen
dapat menunjukkan kemampuannya dalam menyusun prakiraan arus kas secara akurat untuk periode yang
lebih panjang tersebut, berdasarkan pengalaman masa lalu.
36

Proyeksi arus kas sampai berakhirnya umur manfaat aset diestimasi dengan cara mengekstrapolasi proyeksi
arus kas berdasarkan anggaran/prakiraan keuangan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan untuk tahun
selanjutnya. Tingkat pertumbuhan ini tetap atau menurun, kecuali kenaikan tingkat pertumbuhan sejalan
dengan informasi objektif tentang pola siklus hidup produk atau industri. Jika sesuai, maka tingkat
pertumbuhan adalah nol atau negatif.

37

Dalam kondisi yang menguntungkan, pesaing kemungkinan akan memasuki pasar dan membatasi
pertumbuhan. Oleh karena itu, entitas akan mengalami kesulitan dalam melampaui tingkat pertumbuhan ratarata historis dalam jangka panjang (contohnya, dua puluh tahun) untuk produk, industri, negara atau negara
tempat entitas beroperasi, atau untuk pasar tempat aset digunakan.

38

Dalam menggunakan informasi dari anggaran/prakiraan keuangan, entitas mempertimbangkan apakah
informasi mencerminkan asumsi yang rasional dan terdukung serta merepresentasikan estimasi terbaik
manajemen atas rangkaian kondisi ekonomik yang akan terjadi selama sisa umur manfaat aset.

Komposisi estimasi arus kas masa depan
39

Estimasi arus kas di masa depan meliputi:
(a)

proyeksi arus masuk kas dari penggunaan berlanjut aset;

(b)

proyeksi arus keluar kas yang diperlukan untuk menghasilkan arus masuk kas dari
penggunaan berlanjut aset (termasuk arus keluar kas untuk menyiapkan aset agar dapat
digunakan) dan dapat diatribusikan secara langsung, atau dialokasikan dengan dasar yang
rasional dan konsisten, pada aset; dan

(c)

arus kas neto, jika ada, yang akan diterima (atau dibayarkan) untuk pelepasan aset pada akhir
umur manfaatnya.

40

Estimasi arus kas masa depan dan tingkat diskonto mencerminkan asumsi yang konsisten mengenai kenaikan
harga yang dapat diatribusikan pada inflasi umum. Oleh karena itu, jika tingkat diskonto memasukkan dampak
kenaikan harga yang dapat diatribusikan pada inflasi umum, maka arus kas masa depan diestimasikan pada
nilai nominal. Jika tingkat diskonto tidak memasukkan dampak kenaikan harga yang dapat diatribusikan pada
inflasi umum, maka arus kas masa depan diestimasikan dalam nilai riil (tetapi termasuk kenaikan atau
penurunan harga spesifik di masa depan).

41

Proyeksi arus keluar kas mencakup arus keluar kas untuk pemeliharaan rutin aset dan biaya overhead masa
depan yang dapat diatribusikan secara langsung, atau dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten,
terhadap penggunaan aset.

42

Ketika jumlah tercatat aset belum mencakup seluruh arus keluar kas yang akan terjadi sebelum aset siap
digunakan atau dijual, estimasi arus keluar kas masa depan mencakup estimasi arus keluar kas lebih lanjut
yang diperkirakan akan timbul sebelum aset siap digunakan atau dijual. Sebagai contoh, untuk kasus gedung
dalam konstruksi atau suatu proyek pengembangan yang belum selesai.

43

Untuk menghindari penghitungan ganda, estimasi arus kas masa depan tidak mencakup:

44

45

10

(a)

arus masuk kas dari aset yang menghasilkan arus masuk kas yang sebagian besar independen dari
arus masuk kas dari aset yang sedang ditelaah (sebagai contoh, aset keuangan seperti piutang); dan

(b)

arus keluar kas yang terkait dengan kewajiban yang telah diakui sebagai liabilitas (sebagai contoh,
utang, pensiun, atau provisi).

Arus kas masa depan diestimasi berdasarkan kondisi aset saat ini. Estimasi arus kas masa depan tidak
mencakup estimasi arus masuk atau arus keluar kas masa depan yang diperkirakan timbul dari:
(a)

restrukturisasi masa depan yang mana entitas belum berkomitmen; atau

(b)

perbaikan atau peningkatan kinerja aset.

Karena arus kas masa depan diestimasi dengan kondisi aset saat ini, maka nilai pakai tidak mencerminkan:
(a)

arus keluar kas masa depan atau penghematan biaya yang terkait (sebagai contoh pengurangan biaya
karyawan) atau manfaat yang diperkirakan timbul dari restrukturisasi masa depan yang mana entitas
belum berkomitmen; atau

(b)

arus keluar kas masa depan yang akan memperbaiki atau meningkatkan kinerja aset atau arus masuk
kas terkait yang diperkirakan timbul dari arus keluar tersebut.
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46

Restrukturisasi adalah suatu program yang direncanakan dan dikendalikan manajemen dan mengubah secara
material baik ruang lingkup bisnis yang dilakukan oleh entitas maupun cara bagaimana bisnis dilaksanakan.
PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi berisi panduan yang menjelaskan kapan
entitas berkomitmen untuk restrukturisasi.

47

Ketika entitas berkomitmen untuk restrukturisasi, beberapa aset mungkin akan terpengaruh oleh restrukturisasi
ini. Ketika entitas berkomitmen untuk restrukturisasi, maka:
(a)

estimasi entitas atas arus masuk kas dan arus keluar kas masa depan untuk tujuan menentukan nilai
pakai mencerminkan penghematan biaya dan manfaat lain dari restrukturisasi (berdasarkan
anggaran/prakiraan keuangan terkini yang telah disetujui manajemen); dan

(b)

estimasi entitas atas arus keluar kas masa depan untuk restrukturisasi diperhitungkan dalam provisi
restukturisasi sesuai dengan PSAK i237.

48

Sampai entitas menimbulkan arus keluar kas yang memperbaiki atau meningkatkan kinerja aset, estimasi arus
kas masa depan tidak termasuk estimasi arus masuk kas masa depan yang diperkirakan timbul dari kenaikan
manfaat ekonomik yang terkait dengan arus keluar kas tersebut.

49

Estimasi arus kas masa depan meliputi arus keluar kas masa depan yang diperlukan untuk memelihara level
manfaat ekonomik yang diperkirakan timbul dari aset dalam kondisi saat ini. Ketika suatu unit penghasil kas
terdiri dari aset dengan estimasi umur manfaat yang berbeda, yang seluruhnya penting untuk kelangsungan
operasi unit tersebut, penggantian aset dengan umur yang lebih pendek dipertimbangkan sebagai bagian dari
pemeliharaan rutin unit tersebut ketika mengestimasi arus kas masa depan yang berkaitan dengan unit tersebut.
Serupa dengan hal tersebut, ketika aset tunggal terdiri dari komponen dengan estimasi umur manfaat yang
berbeda, maka penggantian komponen dengan umur yang lebih pendek dipertimbangkan sebagai bagian dari
pemeliharaan rutin aset ketika mengestimasi arus kas masa depan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

50

Estimasi arus kas masa depan tidak termasuk:
(a)

arus masuk atau arus keluar kas dari aktivitas pendanaan; atau

(b)

penerimaan atau pembayaran pajak penghasilan.

51

Estimasi arus kas masa depan mencerminkan asumsi yang konsisten dengan cara penentuan tingkat diskonto.
Jika tidak, dampak dari beberapa asumsi akan dihitung dua kali atau diabaikan. Karena nilai waktu uang
dipertimbangkan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, maka arus kas ini tidak termasuk arus
masuk atau arus keluar kas dari aktivitas pendanaan. Serupa dengan hal tersebut, karena tingkat diskonto
ditentukan atas dasar sebelum pajak, maka arus kas masa depan juga diestimasi atas dasar sebelum pajak.

52

Estimasi arus kas neto diterima (atau dibayarkan) dari pelepasan aset pada akhir umur manfaatnya
merupakan jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas dari pelepasan aset melalui transaksi
wajar antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan, setelah dikurangi estimasi biaya
pelepasan.

53

Estimasi arus kas neto diterima (atau dibayarkan) dari pelepasan aset pada akhir umur manfaatnya ditentukan
dengan cara yang serupa dengan penentuan nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan, kecuali bahwa, dalam
mengestimasi arus kas neto tersebut:

53A

(a)

entitas menggunakan harga yang berlaku pada tanggal estimasi untuk aset serupa yang telah habis
umur manfaatnya dan telah beroperasi dalam kondisi serupa dengan aset yang akan digunakan.

(b)

entitas menyesuaikan harga tersebut dengan dampak kenaikan harga masa depan akibat inflasi umum
maupun kenaikan atau penurunan harga yang spesifik. Akan tetapi, jika estimasi arus kas masa depan
dari penggunaan berlanjut aset dan tingkat diskonto mengecualikan dampak inflasi umum, maka
entitas juga mengecualikan dampak tersebut pada estimasi arus kas neto pelepasan aset.

Nilai wajar berbeda dengan nilai pakai. Nilai wajar mencerminkan asumsi yang digunakan pelaku pasar ketika
menentukan harga aset. Sebaliknya, nilai pakai mencerminkan dampak dari faktor yang mungkin spesifik
untuk entitas dan tidak dapat diterapkan untuk entitas secara umum. Sebagai contoh, nilai wajar tidak
mencerminkan faktor berikut ini sejauh faktor tersebut tidak akan tersedia secara umum untuk pelaku pasar:
(a)

nilai tambah yang diperoleh dari pengelompokan aset (seperti pembentukan portofolio properti
investasi di lokasi yang berbeda);

(b)

sinergi antara aset yang diukur dan aset lainnya;

(c)

hak legal atau pembatasan legal yang spesifik hanya untuk pemilik aset saat ini; dan

(d)

manfaat pajak atau beban pajak yang spesifik untuk pemilik aset saat ini.
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Arus kas valuta asing masa depan
54

Arus kas masa depan diestimasi dalam mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto
menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk mata uang tersebut. Entitas menjabarkan nilai kini
dengan menggunakan nilai tukar spot pada tanggal penghitungan nilai pakai.

Tingkat diskonto
55

Tingkat diskonto merupakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat
ini dari:
(a)

nilai waktu uang; dan

(b)

risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

56

Tingkat diskonto yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas
aset adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor jika seandainya mereka hendak memilih suatu
investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah, waktu, dan profil risiko yang setara dengan yang entitas
perkirakan akan dihasilkan dari aset tersebut. Tingkat diskonto ini diestimasi dari tingkat diskonto implisit
pada transaksi pasar saat ini untuk aset serupa atau dari rata-rata tertimbang biaya modal entitas yang tercatat
di bursa efek yang memiliki aset tunggal (atau portofolio aset) yang serupa dalam hal potensi jasa dan risiko
dengan aset yang ditelaah. Akan tetapi, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur nilai pakai aset tidak
mencerminkan risiko estimasi arus kas masa depan yang telah disesuaikan. Sebaliknya, dampak dari beberapa
asumsi akan dihitung dua kali.

57

Jika suatu tingkat diskonto spesifik aset tidak tersedia secara langsung di pasar, maka entitas menggunakan
pengganti untuk mengestimasi tingkat diskonto. Lampiran A menyediakan panduan tambahan dalam
mengestimasi tingkat diskonto pada keadaan tersebut.

Pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai
58

Paragraf 59-64 menjelaskan persyaratan pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai untuk aset individual
selain goodwill. Pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas dan goodwill
diuraikan di paragraf 65-108.

59

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat
aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai.

60

Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasian
sesuai dengan Pernyataan lain (sebagai contoh, sesuai dengan model revaluasi di PSAK i216). Setiap
rugi penurunan nilai aset revaluasian diperlakukan sebagai penurunan revaluasi sesuai dengan
Pernyataan lain tersebut.

61

Rugi penurunan nilai aset yang tidak direvaluasi diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, rugi penurunan nilai atas
aset revaluasian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sepanjang rugi penurunan nilai tidak melebihi
jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus
revaluasi untuk aset tersebut.

62

Jika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari jumlah tercatat aset terkait, maka entitas
mengakui liabilitas jika, dan hanya jika, hal ini disyaratkan oleh Pernyataan lain.

63

Setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban depresiasi (amortisasi) aset disesuaikan di periode masa
depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat revisian aset, setelah dikurangi nilai residual (jika ada),
secara sistematis selama sisa umur manfaatnya.

64

Jika rugi penurunan nilai diakui, maka aset atau liabilitas pajak tangguhan yang terkait ditentukan sesuai
dengan PSAK i212 dengan membandingkan jumlah tercatat revisian aset dengan dasar pengenaan pajaknya.

Unit penghasil kas dan goodwill
65

12

Paragraf 66-108 dan Lampiran C menjelaskan persyaratan untuk mengidentifikasikan unit penghasil kas yang
memiliki suatu aset dan menentukan jumlah tercatat dari, dan mengakui rugi penurunan nilai atas, unit
penghasil kas dan goodwill.
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Identifikasi unit penghasil kas yang memiliki suatu aset
66

Jika terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan
diestimasi untuk aset individual tersebut. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan
aset individual, maka entitas menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas yang memiliki
aset tersebut (unit penghasil kas dari aset tersebut).

67

Jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan jika:
(a)

nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajar dikurangi biaya pelepasannya (sebagai
contoh, ketika arus kas masa depan dari penggunaan berlanjut aset tidak dapat diestimasi dapat
diabaikan); dan

(b)

aset tidak menghasilkan arus masuk kas yang sebagian besar independen dari arus masuk kas dari
kelompok aset lain.

Dalam kasus ini, nilai pakai dan, oleh karena itu, jumlah terpulihkan, dapat ditentukan hanya untuk unit
penghasil kas dari aset tersebut

Contoh
Entitas pertambangan memiliki jalur kereta api privat untuk mendukung aktivitas pertambangannya. Jalur
kereta api privat tersebut dapat dijual hanya sebesar nilai sisanya dan tidak menghasilkan arus masuk kas
yang sebagian besar independen dari arus masuk kas dari aset lain pertambangan tersebut.
Tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan dari jalur kereta privat tersebut karena nilai
pakainya tidak dapat ditentukan dan kemungkinan berbeda dari nilai sisanya. Oleh karena itu, entitas
mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas yang memiliki jalur kereta privat tersebut, yaitu
pertambangan secara keseluruhan.

68

Sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 6, unit penghasil kas dari aset adalah kelompok aset terkecil yang
mencakup aset tersebut dan menghasilkan arus masuk kas yang sebagian besar independen dari arus masuk
kas dari aset atau kelompok aset lain. Identifikasi unit penghasil kas dari aset memerlukan pertimbangan. Jika
jumlah terpulihkan tidak dapat ditentukan untuk aset individual, maka entitas mengidentifikasikan agregasi
terendah atas aset yang menghasilkan arus masuk kas yang sebagian besar independen.

Contoh
Perusahaan bus menyediakan jasa berdasarkan kontrak dengan suatu pemerintahan kotamadya yang
mensyaratkan jasa minimal untuk setiap lima rute berbeda. Aset yang disediakan untuk setiap rute dan arus
kas dari setiap rute dapat diidentifikasi secara terpisah. Salah satu rute beroperasi dengan kerugian yang
signifikan.
Karena entitas tidak memiliki pilihan untuk mengurangi rute bus manapun, tingkat terendah dari arus
masuk kas teridentifikasi yang sebagian besar independen dari arus masuk kas aset atau kelompok aset
lain adalah arus masuk kas yang dihasilkan kelima rute bus tersebut. Unit penghasil kas untuk setiap rute
adalah perusahaan bus secara keseluruhan.

69

Arus masuk kas adalah arus masuk dari kas dan setara kas yang diterima dari pihak luar entitas. Dalam
mengidentifikasi apakah arus masuk kas dari aset (atau kelompok aset) sebagian besar independen dari arus
masuk kas aset (atau kelompok aset) lain, entitas mempertimbangkan berbagai faktor termasuk bagaimana
manajemen memantau operasi entitas (seperti lini produk, bisnis, lokasi, distrik atau wilayah regional
individual) atau bagaimana manajemen membuat keputusan tentang kelanjutan atau pelepasan aset dan operasi
entitas.

70

Jika terdapat pasar aktif untuk output yang diproduksi oleh aset atau kelompok aset, maka aset atau
kelompok aset tersebut diidentifikasikan sebagai unit penghasil kas, meskipun jika sebagian atau
seluruh output digunakan secara internal. Jika arus masuk kas yang dihasilkan setiap aset atau unit
penghasil kas dipengaruhi oleh penetapan harga pengalihan internal, maka entitas menggunakan
estimasi terbaik manajemen tentang harga masa depan yang dapat dicapai dalam transaksi wajar
dalam mengestimasi:
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(a)

arus masuk kas masa depan yang digunakan untuk menentukan nilai pakai aset atau unit
penghasil kas; dan

(b)

arus keluar kas masa depan yang digunakan untuk menentukan nilai pakai dari setiap aset
atau unit penghasil kas lain yang dipengaruhi oleh penetapan harga pengalihan internal.

71

Meskipun jika sebagian atau seluruh output yang diproduksi oleh aset atau kelompok aset digunakan oleh unit
lain dari entitas (sebagai contoh, produk yang berada pada tingkat menengah dari suatu proses produksi), aset
atau kelompok aset tersebut membentuk suatu unit penghasil kas tersendiri jika entitas dapat menjual output
di pasar aktif. Hal ini karena aset atau kelompok aset tersebut dapat menghasilkan arus masuk kas yang
sebagian besar independen dari arus masuk kas dari aset atau kelompok aset lain. Dalam menggunakan
informasi berdasarkan anggaran/prakiraan keuangan yang terkait dengan unit penghasil kas tersebut, atau
dengan setiap aset atau unit penghasil kas lain yang dipengaruhi oleh penetapan harga pengalihan internal,
entitas menyesuaikan informasi ini jika harga pengalihan internal tidak mencerminkan estimasi terbaik
manajemen atas harga masa depan yang dapat dicapai dalam transaksi wajar.

72

Unit penghasil kas diidentifikasikan secara konsisten dari periode ke periode untuk aset atau jenis aset
yang sama, kecuali suatu perubahan dapat dijustifikasi.

73

Jika entitas menentukan bahwa aset yang dimiliki oleh unit penghasil kas berbeda dari periode sebelumnya,
atau jenis aset yang diagregasikan untuk unit penghasil kas dari aset telah berubah, maka paragraf 130
mensyaratkan pengungkapan tentang unit penghasil kas, jika rugi penurunan nilai diakui atau dibalik untuk
unit penghasil kas tersebut.

Jumlah terpulihkan dan jumlah tercatat unit penghasil kas
74

Jumlah terpulihkan unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas
dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Untuk tujuan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil
kas, setiap referensi di paragraf 19-57 mengenai “aset” dimaksudkan sebagai referensi mengenai “unit
penghasil kas”.

75

Jumlah tercatat unit penghasil kas ditentukan dengan dasar yang konsisten dengan cara menentukan
jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas.

76

Jumlah tercatat unit penghasil kas:
(a)

mencakup hanya jumlah tercatat dari aset yang dapat diatribusikan secara langsung, atau dialokasikan
dengan dasar yang rasional dan konsisten, pada unit penghasil kas dan akan menghasilkan arus masuk
kas yang digunakan dalam menentukan nilai pakai unit penghasil kas; dan

(b)

tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui, kecuali jumlah terpulihkan unit
penghasil kas tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan liabilitas tersebut.

Hal ini karena nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai dari unit penghasil kas ditentukan dengan
mengecualikan arus kas yang berkaitan dengan aset yang bukan merupakan bagian unit penghasil kas dan
liabilitas yang telah diakui (lihat paragraf 28 dan 43).
77

Ketika aset dikelompokkan untuk penilaian keterpulihan, sangat penting bagi unit penghasil kas untuk
mencakup seluruh aset yang menghasilkan atau digunakan untuk menghasilkan arus masuk kas yang relevan.
Sebaliknya, unit penghasil kas mungkin terlihat menjadi dapat terpulihkan sepenuhnya ketika faktanya telah
terjadi rugi penurunan nilai. Dalam beberapa kasus, meskipun beberapa aset berkontribusi untuk estimasi arus
kas masa depan unit penghasil kas, aset tersebut tidak dapat dialokasikan pada unit penghasil kas dengan dasar
yang rasional dan konsisten. Kasus ini mungkin terjadi untuk goodwill atau aset korporat seperti aset kantor
pusat. Paragraf 80-103 menjelaskan bagaimana memperlakukan aset tersebut dalam uji penurunan nilai atas
unit penghasil kas.

78

Mungkin perlu untuk mempertimbangkan beberapa liabilitas yang diakui untuk menentukan jumlah
terpulihkan dari unit penghasil kas. Hal ini mungkin terjadi jika pelepasan unit penghasil kas mensyaratkan
pembeli mengambil alih liabilitas. Dalam kasus ini, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (atau arus kas
estimasian dari pelepasan akhir) dari unit penghasil kas adalah harga penjualan aset unit penghasil kas dan
liabilitas secara bersamaan, dikurangi biaya pelepasan. Untuk menghasilkan suatu perbandingan antara jumlah
tercatat unit penghasil kas dan jumlah terpulihkannya, jumlah tercatat dari liabilitas dikurangkan dalam
menentukan nilai pakai unit penghasil kas dan jumlah tercatatnya.

Contoh
Perusahaan mengoperasikan suatu pertambangan di suatu negara dengan perundang-undangan yang
mensyaratkan pemilik harus merestorasi lokasi tambang pada saat penyelesaian operasi penambangannya.

14

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i236
Biaya restorasi tersebut termasuk penggantian lapisan permukaan tanah yang harus dipindahkan sebelum
memulai operasi penambangan. Provisi untuk biaya pengganti lapisan permukaan tanah diakui segera
setelah lapisan permukaan tanah dipindahkan. Jumlah yang disediakan diakui sebagai bagian dari biaya
pertambangan dan didepresiasi selama umur manfaat pertambangan tersebut. Jumlah tercatat provisi untuk
biaya restorasi adalah MU500(a), yang setara dengan nilai kini dari biaya restorasi.
Entitas menguji penurunan nilai dari pertambangan. Unit penghasil kas untuk pertambangan adalah
pertambangan tersebut secara keseluruhan. Entitas telah menerima berbagai penawaran untuk membeli
pertambangan itu pada harga sekitar MU800. Harga ini mencerminkan fakta bahwa pembeli akan
mengambil alih kewajiban untuk merestorasi lapisan permukaan tanah. Biaya pelepasan pertambangan
dapat diabaikan. Nilai pakai pertambangan itu mendekati MU1.200, di luar biaya restorasi. Jumlah tercatat
pertambangan itu adalah MU1.000.
Nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan adalah MU800. Nilai ini mempertimbangkan
biaya restorasi yang sudah disediakan. Sebagai konsekuensinya, nilai pakai unit penghasil kas ditentukan
setelah mempertimbangkan biaya restorasi dan diestimasi sebesar MU700 (MU1.200 dikurangi MU500).
Jumlah tercatat dari unit penghasil kas adalah MU500, yang merupakan jumlah tercatat dari
pertambangan (MU1.000) dikurangi jumlah tercatat provisi untuk biaya restorasi (MU500). Oleh karena
itu, jumlah terpulihkan unit penghasil kas melebihi jumlah tercatatnya.
(a)

79

dalam PSAK ini, jumlah moneter didenominasi dalam “unit mata uang (MU)”

Untuk alasan praktis, jumlah terpulihkan unit penghasil kas terkadang ditentukan setelah mempertimbangkan
aset yang bukan merupakan bagian unit penghasil kas (sebagai contoh, piutang atau aset keuangan lain) atau
liabilitas yang telah diakui (sebagai contoh, utang, pensiun, dan provisi lain). Dalam kasus tersebut, jumlah
tercatat dari unit penghasil kas dinaikkan sebesar jumlah tercatat aset tersebut dan diturunkan sebesar jumlah
tercatat liabilitas tersebut.

Goodwill
Alokasi goodwill pada unit penghasil kas
80

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis sejak tanggal
akuisisi dialokasikan pada setiap unit penghasil kas pihak pengakuisisi, atau kelompok unit penghasil
kas yang diperkirakan mendapatkan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas apakah
aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan pada unit atau kelompok unit tersebut.
Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill:
(a)

merepresentasikan level terendah dalam entitas yang goodwillnya dipantau untuk tujuan
manajemen internal; dan

(b)

tidak lebih besar dari segmen operasi yang didefinisikan dalam PSAK i108 Segmen Operasi
paragraf 5 sebelum agregasi.

81

Goodwill yang diakui dalam kombinasi bisnis merupakan aset yang merepresentasikan manfaat ekonomik
masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak teridentifikasi secara
individual dan diakui secara terpisah. Goodwill tidak menghasilkan arus kas secara independen dari aset atau
kelompok aset lain, dan seringkali berkontribusi kepada arus kas dari beragam unit penghasil kas.
Goodwill kadang tidak dapat dialokasikan dengan suatu dasar yang nonarbitrer pada unit penghasil kas
individual, tetapi hanya pada sekelompok unit penghasil kas. Akibatnya, level terendah dalam entitas yang
mana goodwill dipantau untuk tujuan manajemen internal terkadang terdiri dari sejumlah unit penghasil kas
dengan goodwill terkait, tetapi goodwill tidak dapat dialokasikan padanya. Referensi di paragraf 83-99 dan
Lampiran C mengenai unit penghasil kas yang mendapatkan alokasi goodwill dimaksudkan juga sebagai
referensi mengenai sekelompok unit penghasil kas yang memperoleh alokasi goodwill.

82

Penerapan persyaratan di paragraf 80 menghasilkan goodwill diuji penurunan nilainya pada level yang
mencerminkan bagaimana entitas mengelola operasinya dan bagaimana goodwill diasosiasikan secara alami.
Oleh karena itu, pengembangan sistem pelaporan tambahan secara khusus tidak diperlukan.

83

Unit penghasil kas yang mana goodwill dialokasikan untuk tujuan pengujian penurunan nilai mungkin tidak
sejalan dengan level ketika goodwill dialokasikan sesuai dengan dengan PSAK i221 Pengaruh Perubahan
Kurs Valuta Asing untuk tujuan pengukuran keuntungan atau kerugian valuta asing. Sebagai contoh, jika
PSAK i221 mensyaratkan entitas mengalokasikan goodwill pada level yang relatif rendah untuk tujuan
pengukuran keuntungan dan kerugian valuta asing, maka entitas tidak disyaratkan untuk menguji penurunan
nilai goodwill pada level yang sama kecuali entitas juga memantau goodwill pada level tersebut untuk tujuan
manajemen internal.
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84

Jika alokasi awal goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis tidak dapat diselesaikan sebelum
berakhirnya periode tahunan ketika kombinasi bisnis efektif, maka alokasi awal tersebut diselesaikan
sebelum akhir periode tahunan pertama yang dimulai setelah tanggal akuisisi.

85

Sesuai dengan PSAK i103 Kombinasi Bisnis, jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis hanya dapat
ditentukan sementara pada akhir periode terjadinya kombinasi bisnis, maka pihak pengakuisisi:
(a)

mencatat kombinasi bisnis menggunakan nilai sementara; dan

(b)

mengakui setiap penyesuaian atas nilai sementara tersebut sebagai hasil penyelesaian akuntansi awal
selama periode pengukuran, yang tidak melebihi dua belas bulan sejak tanggal akuisisi.

Dalam keadaan tersebut, mungkin saja alokasi awal goodwill yang diakui dalam kombinasi bisnis tidak dapat
diselesaikan sebelum akhir dari periode tahunan ketika kombinasi bisnis efektif. Ketika hal ini terjadi, entitas
mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 133.
86

Jika goodwill telah dialokasikan pada unit penghasil kas dan entitas melepaskan suatu operasi tertentu
atas unit tersebut, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepaskan:
(a)

termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau
kerugian dari pelepasan; dan

(b)

diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi unit penghasil kas yang
ditahan, kecuali entitas dapat menunjukkan bahwa beberapa metode lain lebih baik dalam
mencerminkan goodwill terkait dengan operasi yang dilepaskan.

Contoh
Entitas menjual suatu operasi seharga MU100 yang merupakan bagian dari unit penghasil kas yang telah
memperoleh alokasi goodwill. Goodwill yang dialokasikan pada unit tersebut tidak dapat diidentifikasikan
atau diasosiasikan dengan suatu kelompok aset pada tingkat yang lebih rendah dari unit tersebut, kecuali
secara arbitrer. Jumlah terpulihkan dari porsi unit penghasil kas yang ditahan adalah MU300.
Karena goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas tidak dapat diidentifikasikan atau
diasosiasikan secara nonarbitrer dengan suatu kelompok aset pada level yang lebih rendah dari unit
tersebut, maka goodwill terkait dengan operasi yang dilepaskan diukur berdasarkan nilai relatif dari
operasi yang dilepaskan dan porsi atas unit yang ditahan. Oleh karena itu, 25% dari goodwill yang
dialokasikan pada unit penghasil kas tercakup dalam jumlah tercatat dari operasi yang dijual.

87

Jika entitas mereorganisasi struktur pelaporannya dengan cara yang mengubah komposisi dari satu
atau lebih unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill, maka goodwill tersebut
direalokasikan pada unit yang terdampak. Realokasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
nilai relatif yang serupa dengan yang digunakan ketika entitas melepaskan suatu operasi dalam unit
penghasil kas, kecuali entitas dapat menunjukkan bahwa beberapa metode lain lebih baik dalam
mencerminkan goodwill yang diasosiasikan dengan unit yang direorganisasi.

Contoh
Goodwill telah dialokasikan sebelumnya pada unit penghasil kas A. Goodwill yang dialokasikan pada A
tidak dapat diidentifikasikan atau diasosiasikan dengan kelompok aset pada level yang lebih rendah
daripada A, kecuali secara arbitrer. A akan dipecah dan diintegrasikan ke dalam tiga unit penghasil kas,
yaitu B, C, dan D.
Karena goodwill yang dialokasikan pada A tidak dapat diidentifikasikan atau diasosiasikan secara
nonarbitrer dengan suatu kelompok aset pada suatu level yang lebih rendah daripada A, maka goodwill
direalokasikan pada unit B, C, dan D berdasarkan nilai relatif tiga bagian dari A sebelum bagian tersebut
diintegrasikan ke B, C, dan D.

Pengujian unit penghasil kas dengan goodwill untuk penurunan nilai
88

16

Seperti dijelaskan di paragraf 81, jika goodwill yang terkait dengan unit penghasil kas tetapi belum
dialokasikan ke unit tersebut, maka unit tersebut diuji penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa
unit tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai tersebut dilakukan
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dengan membandingkan jumlah tercatat unit tersebut, tidak termasuk goodwill, dengan jumlah
terpulihkannya. Setiap rugi penurunan nilai diakui sesuai dengan paragraf 104.
89

Jika suatu unit penghasil kas yang dijelaskan di paragraf 88 mencakup dalam jumlah tercatatnya aset
takberwujud yang memiliki umur manfaat yang takterbatas atau yang belum dapat digunakan dan aset tersebut
dapat diuji untuk penurunan nilai hanya sebagai bagian dari unit penghasil kas, maka paragraf 10 mensyaratkan
unit tersebut juga diuji penurunan nilai secara tahunan.

90

Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilai secara tahunan, dan
kapanpun terdapat indikasi bahwa unit tersebut mungkin mengalami penurunan nilai, dengan
membandingkan jumlah tercatat unit tersebut, termasuk goodwill, dengan jumlah terpulihkannya. Jika
jumlah terpulihkan melebihi jumlah tercatatnya, maka unit dan goodwill yang dialokasikan pada unit
tersebut dianggap tidak mengalami penurunan nilai. Jika jumlah tercatat unit melebihi jumlah
terpulihkan unit tersebut, maka entitas mengakui rugi penurunan nilai sesuai dengan paragraf 104.

91-95

[Dihapus]

Waktu pengujian penurunan nilai
96

Pengujian penurunan nilai tahunan atas unit penghasil kas yang telah menerima alokasi goodwill dapat
dilakukan setiap waktu selama suatu periode tahunan, sepanjang pengujian dilakukan pada waktu
yang sama setiap tahun. Unit penghasil kas yang berbeda dapat diuji untuk penurunan nilai pada saat
yang berbeda. Akan tetapi, jika beberapa atau seluruh goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil
kas diperoleh dalam kombinasi bisnis selama periode tahunan berjalan, maka unit tersebut diuji
penurunan nilai sebelum berakhirnya periode tahunan berjalan.

97

Jika aset yang membentuk unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan
nilai pada saat yang sama dengan unit yang mengandung goodwill, maka aset tersebut diuji penurunan
nilainya sebelum unit yang mengandung goodwill. Serupa dengan hal tersebut, jika unit penghasil kas
merupakan sekelompok unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan
nilai pada saat yang sama dengan kelompok unit yang mengandung goodwill, maka unit individual diuji
untuk penurunan nilai sebelum kelompok unit yang mengandung goodwill.

98

Pada saat pengujian penurunan nilai unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill, mungkin saja
terdapat indikasi penurunan nilai suatu aset dalam unit yang mengandung goodwill tersebut. Dalam keadaan
demikian, entitas menguji aset untuk penurunan nilai terlebih dahulu, dan mengakui setiap rugi penurunan
nilai atas aset tersebut sebelum pengujian penurunan nilai unit penghasil kas yang mengandung goodwill.
Serupa dengan hal tersebut, mungkin terdapat indikasi penurunan nilai unit penghasil kas dalam sekelompok
unit yang mengandung goodwill. Dalam keadaan tersebut entitas menguji penurunan nilai atas unit penghasil
kas tersebut terlebih dahulu, dan mengakui setiap rugi penurunan nilai atas unit tersebut, sebelum menguji
penurunan nilai kelompok dari unit yang memperoleh alokasi goodwill.

99

Penghitungan rinci terkini yang dibuat dalam periode terdekat sebelumnya dari jumlah terpulihkan
unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill dapat digunakan dalam pengujian
penurunan nilai unit tersebut dalam periode berjalan jika seluruh kriteria berikut dipenuhi:
(a)

aset dan liabilitas yang membentuk unit tersebut tidak berubah secara signifikan sejak
penghitungan terkini jumlah terpulihkan;

(b)

penghitungan terkini jumlah terpulihkan menghasilkan suatu jumlah yang melebihi jumlah
tercatat unit dengan suatu margin yang substansial; dan

(c)

berdasarkan analisis dari peristiwa yang telah terjadi dan keadaan yang telah berubah sejak
penghitungan terkini jumlah terpulihkan, kecil kemungkinan bahwa jumlah terpulihkan saat
ini akan lebih kecil daripada jumlah tercatat saat ini dari unit tersebut.

Aset korporat
100

Aset korporat termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau divisi entitas, peralatan
Electronic Data Processing (EDP) atau pusat penelitian. Struktur entitas menentukan apakah aset memenuhi
definisi Pernyataan ini mengenai aset korporat untuk unit penghasil kas tertentu. Karakteristik khusus aset
korporat adalah aset korporat tidak menghasilkan arus masuk kas secara independen dari aset atau kelompok
aset lain dan jumlah tercatatnya tidak dapat sepenuhnya diatribusikan pada unit penghasil kas yang sedang
ditelaah.

101

Karena aset korporat tidak menghasilkan arus masuk kas terpisah, jumlah terpulihkan aset korporat individual
tidak dapat ditentukan kecuali manajemen telah memutuskan untuk melepas aset tersebut. Sebagai
konsekuensinya, jika terdapat indikasi bahwa aset korporat mungkin mengalami penurunan nilai, maka jumlah
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terpulihkan ditentukan atas unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang memiliki aset korporat
tersebut, dan dibandingkan dengan jumlah tercatat unit penghasil kas ini atau kelompok dari unit penghasil
kas dimaksud. Setiap rugi penurunan nilai diakui sesuai dengan paragraf 104.
102

103

Dalam menguji penurunan nilai unit penghasil kas, entitas mengidentifikasi seluruh aset korporat yang
terkait dengan unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Jika sebagian dari jumlah tercatat aset
korporat:
(a)

dapat dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten pada unit tersebut, maka entitas
membandingkan jumlah tercatat dari unit tersebut, termasuk bagian dari jumlah tercatat aset
korporat yang dialokasikan pada unit tersebut, dengan jumlah terpulihkannya. Setiap rugi
penurunan nilai diakui sesuai dengan paragraf 104.

(b)

tidak dapat dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten pada unit itu, maka entitas:
(i)

membandingkan jumlah tercatat unit, tidak termasuk aset korporat, dengan jumlah
terpulihkannya dan mengakui setiap rugi penurunan nilai sesuai dengan paragraf
104;

(ii)

mengidentifikasi kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang mencakup unit
penghasil kas yang ditelaah dan yang sebagian dari jumlah tercatat aset korporat
dapat dialokasikan dengan dasar rasional dan konsisten; dan

(iii)

membandingkan jumlah tercatat dari kelompok unit penghasil kas tersebut,
termasuk bagian dari jumlah tercatat aset korporat yang dialokasikan pada
kelompok unit tersebut, dengan jumlah terpulihkannya. Setiap rugi penurunan nilai
diakui sesuai dengan paragraf 104.

[Dikosongkan]

Rugi penurunan nilai unit penghasil kas
104

Rugi penurunan nilai diakui untuk unit penghasil kas (kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang
telah memperoleh alokasi goodwill atau aset korporat) jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan dari
unit tersebut (kelompok dari unit) lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai
dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut (kelompok dari unit) dengan
urutan sebagai berikut:
(a)

pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit
penghasil kas (kelompok unit); dan

(b)

selanjutnya, ke aset lainnya dari unit tersebut (kelompok unit) dibagi prorata atas dasar
jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut (kelompok unit).

Pengurangan dalam jumlah tercatat diperlakukan sebagai rugi penurunan nilai atas aset individual
dan diakui sesuai dengan paragraf 60.
105

Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai sesuai dengan paragraf 104, entitas tidak mengurangi
jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari:
(a)

nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan (jika dapat diukur);

(b)

nilai pakainya (jika dapat ditentukan); dan

(c)

nol.

Jumlah rugi penurunan nilai yang seharusnya dialokasikan pada aset tersebut menjadi dialokasikan
prorata pada aset lain dari unit (kelompok unit).
106

Jika tidak praktis untuk mengestimasi jumlah terpulihkan dari setiap aset individual suatu unit penghasil kas,
Pernyataan ini mensyaratkan suatu alokasi arbitrer dari rugi penurunan nilai antar aset dari unit tersebut, selain
goodwill, karena seluruh aset dari unit penghasil kas bekerja bersama-sama.

107

Jika jumlah terpulihkan aset individual tidak dapat ditentukan (lihat paragraf 67), maka:

18

(a)

rugi penurunan nilai diakui atas aset tersebut jika jumlah tercatatnya lebih besar daripada jumlah
yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dan hasil dari prosedur alokasi
yang dijelaskan di paragraf 104 dan 105; dan

(b)

tidak ada rugi penurunan nilai yang diakui untuk aset tersebut jika unit penghasil kas yang terkait
tidak mengalami penurunan nilai. Hal ini berlaku meskipun jika nilai wajar aset tersebut dikurangi
biaya pelepasan lebih kecil daripada jumlah tercatatnya.
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Contoh
Suatu mesin telah mengalami kerusakan fisik tetapi masih bekerja, meskipun tidak sebaik sebelum mesin
rusak. Nilai wajar mesin dikurangi biaya pelepasan lebih kecil daripada jumlah tercatatnya. Mesin tersebut
tidak menghasilkan arus masuk kas yang independen. Kelompok aset terkecil teridentifikasi yang mesin
tersebut termasuk di dalamnya dan menghasilkan arus masuk kas yang sebagian besar independen dari arus
masuk kas aset lain adalah lini produksi tempat mesin tersebut. Jumlah terpulihkan dari lini produksi
menunjukkan bahwa lini produksi tersebut secara keseluruhan tidak mengalami penurunan nilai.
Asumsi 1: anggaran/prakiraan yang disetujui oleh manajemen mencerminkan bahwa tidak ada komitmen
manajemen untuk mengganti mesin tersebut.
Jumlah terpulihkan dari mesin sendiri tidak dapat diestimasi karena nilai pakai mesin:
(a)

mungkin berbeda dari nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan; dan

(b)

dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas dari mesin (lini produksi).

Lini produksi tidak mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu, tidak ada rugi penurunan nilai yang
diakui untuk mesin tersebut. Namun demikian, entitas mungkin perlu untuk menilai kembali periode
depresiasi atau metode depresiasi mesin. Mungkin periode depresiasi yang lebih pendek atau metode
depresiasi yang lebih cepat diperlukan untuk mencerminkan sisa umur manfaat mesin ekspektasian atau
pola manfaat ekonomik yang diperkirakan untuk dikonsumsi oleh entitas.
Asumsi 2: anggaran/prakiraan yang disetujui manajemen mencerminkan komitmen manajemen untuk
mengganti mesin dan menjualnya dalam waktu dekat di masa depan. Arus kas dari penggunaan
berkelanjutan mesin sampai pelepasannya diperkirakan dapat diabaikan.
Nilai pakai mesin dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan. Oleh karena itu,
jumlah terpulihkan dari mesin dapat ditentukan dan tidak ada imbalan yang diberikan pada unit penghasil
kas yang memiliki mesin tersebut (yaitu lini produksi). Karena nilai wajar mesin dikurangi biaya pelepasan
lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui untuk mesin tersebut.

108

Setelah persyaratan di paragraf 104 dan 105 telah diterapkan, liabilitas diakui untuk setiap jumlah sisa
dari rugi penurunan nilai atas setiap unit penghasil kas jika, dan hanya jika, hal tersebut disyaratkan
oleh PSAK lain.

Pembalikan rugi penurunan nilai
109

Paragraf 110–116 menjelaskan persyaratan untuk membalik rugi penurunan nilai yang diakui untuk aset atau
unit penghasil kas pada periode sebelumnya. Persyaratan ini menggunakan istilah ”aset” tetapi diterapkan
sama terhadap aset individual atau unit penghasil kas. Tambahan persyaratan untuk aset individual dijelaskan
di paragraf 117–121, untuk unit penghasil kas di paragraf 122 dan 123, dan untuk goodwill di paragraf 124
dan 125.

110

Entitas menilai pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan
nilai yang telah diakui atas aset (selain goodwill) pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau
mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah
terpulihkan aset tersebut.

111

Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui atas aset (selain
goodwill) pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun, entitas
mempertimbangkan minimal indikasi berikut ini:

Informasi dari sumber eksternal
(a)

terdapat indikasi yang dapat diobservasi bahwa nilai aset telah meningkat secara signifikan
selama periode.

(b)

perubahan signifikan yang berdampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama
periode, atau akan terjadi dalam waktu dekat di masa depan, dalam hal teknologi, pasar,
lingkungan ekonomik maupun legal tempat entitas beroperasi atau pasar tempat aset itu
digunakan.

(c)

suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain atas investasi telah menurun selama
periode tersebut, dan penurunan tersebut mungkin memengaruhi tingkat diskonto yang
digunakan dalam menghitung nilai pakai aset dan meningkatkan jumlah terpulihkan aset
secara material.
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Informasi dari sumber internal
(d)

perubahan signifikan yang berdampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama
periode, atau diperkirakan terjadi dalam waktu dekat di masa depan, terkait bagaimana atau
cara aset tersebut digunakan atau diperkirakan untuk digunakan. Perubahan ini termasuk
biaya yang timbul selama periode untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja aset atau
merestrukturisasi operasi di tempat aset tersebut tercakup.

(e)

bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomik aset
lebih baik atau akan lebih baik daripada yang diperkirakan.

112

Indikasi penurunan potensial dari rugi penurunan nilai di paragraf 111 sebagian besar kebalikan dari indikasi
rugi penurunan nilai potensial di paragraf 12.

113

Jika terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang diakui untuk aset selain goodwill tidak ada lagi, atau
mungkin telah menurun, maka hal ini dapat mengindikasikan bahwa sisa umur manfaat, metode depresiasi
(amortisasi) atau nilai residual mungkin perlu ditelaah dan disesuaikan dengan PSAK yang diterapkan atas
aset tersebut, meskipun jika tidak ada rugi penurunan nilai yang dibalik untuk aset tersebut.

114

Rugi penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika,
dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan
aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset, kecuali
yang dijelaskan di paragraf 117, dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu
pembalikan rugi penurunan nilai.

115

Pembalikan rugi penurunan nilai mencerminkan peningkatan estimasi potensi jasa dari aset, baik dari
penggunaan atau dari penjualan, sejak tanggal ketika entitas terakhir kali mengakui rugi penurunan nilai untuk
aset tersebut. Paragraf 130 mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasikan perubahan dalam estimasi yang
menyebabkan peningkatan estimasi potensi jasa. Contoh perubahan dalam estimasi termasuk:

116

(a)

perubahan dasar untuk menentukan jumlah terpulihkan (yaitu apakah jumlah terpulihkan didasarkan
pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakai);

(b)

jika jumlah terpulihkan didasarkan pada nilai pakai, maka terjadi perubahan dalam jumlah atau waktu
dari estimasi arus kas masa depan atau tingkat diskonto; atau

(c)

jika jumlah terpulihkan didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka terjadi
perubahan dalam estimasi komponen nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

Nilai pakai aset dapat menjadi lebih besar dari jumlah tercatatnya karena nilai kini dari arus masuk kas masa
depan meningkat seiring dengan semakin pendeknya periode tersebut. Akan tetapi, potensi jasa dari aset tidak
meningkat. Sehingga, rugi penurunan nilai tidak dibalik hanya karena berjalannya waktu (kadang disebut
"unwinding" diskonto), bahkan jika jumlah terpulihkan aset menjadi lebih tinggi daripada jumlah tercatatnya.

Pembalikan rugi penurunan nilai aset individual
117

Jumlah tercatat yang meningkat dari aset selain goodwill yang dapat diatribusikan ke pembalikan rugi
penurunan nilai, tidak melebihi jumlah tercatat yang ditentukan (neto setelah amortisasi atau
depresiasi) seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun sebelumnya.

118

Setiap peningkatan jumlah tercatat aset selain goodwill di atas jumlah tercatat yang ditentukan (neto setelah
amortisasi atau depresiasi) seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun sebelumnya
merupakan suatu revaluasi. Dalam akuntansi untuk revaluasi tersebut, entitas menerapkan PSAK yang dapat
diterapkan untuk aset tersebut.

119

Pembalikan rugi penurunan nilai atas aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset
disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan Standar lain (sebagai contoh, model revaluasian di
PSAK i216). Setiap pembalikan rugi penurunan nilai aset revaluasian diperlakukan sebagai kenaikan
revaluasi sesuai dengan PSAK lain tersebut.

120

Pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan
meningkatkan surplus revaluasi untuk aset tersebut. Akan tetapi, jika rugi penurunan nilai atas aset revaluasian
yang sama sebelumnya diakui dalam laba rugi, pembalikan rugi penurunan nilai itu juga diakui dalam laba
rugi.

121

Setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, depresiasi (amortisasi) yang dibebankan atas aset
tersebut disesuaikan pada periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat revisian aset,
dikurangi nilai residualnya (jika ada), dengan dasar sistematik selama sisa umur manfaatnya.
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Pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas
122

Pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas dialokasikan pada aset dari unit tersebut, kecuali
untuk goodwill, secara prorata dengan jumlah tercatat aset tersebut. Peningkatan dalam jumlah
tercatat ini diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui
sesuai dengan paragraf 119.

123

Dalam mengalokasikan pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas sesuai dengan paragraf
122, jumlah tercatat aset tidak dinaikkan di atas nilai yang terendah dari:
(a)

jumlah terpulihkan (jika dapat ditentukan); dan

(b)

jumlah tercatat yang telah ditentukan (neto setelah amortisasi atau depresiasi) seandainya
tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya.

Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai selain yang telah dialokasikan pada aset tersebut dialokasikan
secara prorata pada aset lain dari unit tersebut, kecuali untuk goodwill.

Pembalikan rugi penurunan nilai goodwill
124

Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dibalik pada periode selanjutnya.

125

SAK i238 Aset Takberwujud melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Setiap kenaikan
jumlah terpulihkan dari goodwill pada periode setelah terjadinya pengakuan rugi penurunan nilai goodwill
kemungkinan merupakan kenaikan goodwill yang dihasilkan secara internal, bukan merupakan pembalikan
rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill yang diperoleh.

Pengungkapan
126

Untuk setiap kelas aset, entitas mengungkapkan hal berikut ini:
(a)

jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan
penghasilan komprehensif yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai.

(b)

jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos
laporan penghasilan komprehensif yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang
dibalik.

(c)

jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain selama periode.

(d)

jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain selama periode.

127

Kelas aset adalah pengelompokan aset yang mempunyai sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi
entitas.

128

Informasi yang disyaratkan di paragraf 126 dapat disajikan dengan informasi lain yang diungkapkan untuk
kelas aset tersebut. Sebagai contoh, informasi tersebut dapat tercakup dalam rekonsiliasi jumlah tercatat aset
tetap pada awal dan akhir periode, seperti disyaratkan oleh PSAK i216 Aset Tetap.

129

Entitas yang melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK i108 mengungkapkan hal berikut ini
untuk setiap segmen dilaporkan:

130

(a)

jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
selama periode.

(b)

jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain selama periode.

Entitas mengungkapkan hal berikut untuk setiap aset individual (termasuk goodwill) atau unit
penghasil kas yang mana rugi penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode:
(a)

peristiwa dan keadaan yang mengarah pada pengakuan atau pembalikan rugi penurunan
nilai.

(b)

jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik.

(c)

untuk aset individual:
(i)

sifat aset; dan
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(ii)
(d)

untuk unit penghasil kas;
(i)

deskripsi unit penghasil kas (seperti apakah unit penghasil kas merupakan suatu lini
produk, pabrik, operasi bisnis, wilayah geografis, atau segmen dilaporkan seperti
dijelaskan dalam PSAK i108);

(ii)

jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik oleh kelas aset dan, jika entitas
melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK i108, disajikan berdasarkan
segmen dilaporkan; dan

(iii)

jika agregasi aset untuk mengindentifikasi unit penghasil kas telah berubah sejak
estimasi sebelumnya atas jumlah terpulihkan unit penghasil kas (jika ada),
deskripsi cara pengagregasian aset saat ini dan sebelumnya serta alasan perubahan
cara pengidentifikasian unit penghasil kas.

(e)

jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) dan apakah jumlah terpulihkan aset (unit
penghasil kas) adalah nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakainya.

(f)

jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka entitas
mengungkapkan informasi berikut:

(g)
131

jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK i108, segmen
dilaporkan yang mencakup aset tersebut.

(i)

level hierarki nilai wajar (lihat PSAK i113) yang mengategorikan pengukuran nilai
wajar aset (unit penghasil kas) secara keseluruhan (tanpa memperhitungkan apakah
“biaya pelepasan” dapat diobservasi);

(ii)

untuk pengukuran nilai wajar pada kategori Level 2 dan Level 3 dari hierarki nilai
wajar, deskripsi teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar
dikurangi biaya pelepasan. Jika terdapat perubahan teknik penilaian, maka entitas
mengungkapkan perubahan tersebut dan alasannya; dan

(iii)

untuk pengukuran nilai wajar kategori Level 2 dan Level 3 dari hierarki nilai wajar,
setiap asumsi utama yang mendasari penentuan manajemen atas nilai wajar
dikurangi biaya pelepasan. Asumsi utama adalah asumsi yang paling sensitif terhadap
jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas). Entitas juga mengungkapkan tingkat
diskonto yang digunakan dalam pengukuran saat ini dan pengukuran sebelumnya
jika nilai wajar dikurangi biaya pelepasan diukur dengan teknik nilai kini.

jika jumlah terpulihkan merupakan nilai pakai, tingkat diskonto yang digunakan dalam
estimasi saat ini dan estimasi sebelumnya (jika ada) dari nilai pakai.

Entitas mengungkapkan informasi berikut untuk rugi penurunan nilai agregat dan pembalikan rugi
penurunan nilai agregat yang diakui selama periode dalam hal tidak terdapat informasi yang
diungkapkan sesuai dengan paragraf 130:
(a)

kelas utama aset yang terdampak rugi penurunan nilai dan kelas utama aset yang terdampak
pembalikan rugi penurunan nilai.

(b)

peristiwa dan keadaan utama yang menyebabkan pengakuan rugi penurunan nilai dan
pembalikan rugi penurunan nilai.

132

Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset
(unit penghasil kas) selama periode. Akan tetapi, paragraf 134 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan
informasi tentang estimasi yang digunakan untuk mengukur jumlah terpulihkan unit penghasil kas ketika
goodwill atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas tercakup dalam jumlah tercatat unit tersebut.

133

Sesuai dengan paragraf 84, jika setiap bagian dari goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis
selama periode belum dialokasikan pada unit penghasil kas (kelompok dari unit) pada akhir periode
pelaporan, maka jumlah dari goodwill yang tidak dialokasikan diungkapkan bersamaan dengan alasan
mengapa jumlah tersebut tetap tidak dialokasikan.

Estimasi yang digunakan untuk mengukur jumlah terpulihkan unit penghasil kas
yang mengandung goodwill atau aset takberwujud dengan umur manfaat
takterbatas
134

22

Entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh (a)–(f) untuk setiap unit penghasil kas
(kelompok unit) yang jumlah tercatat dari goodwill atau aset takberwujud dengan umur manfaat
takterbatas dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut adalah signifikan dibandingkan dengan
total jumlah tercatat goodwill atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas:
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(a)

jumlah tercatat goodwill yang dialokasikan pada unit (kelompok unit).

(b)

jumlah tercatat aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang dialokasikan pada
unit (kelompok unit).

(c)

dasar penentuan jumlah terpulihkan unit (kelompok unit), (yaitu nilai pakai atau nilai wajar
dikurangi biaya pelepasan).

(d)

jika jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) didasarkan atas nilai pakai:

(e)

(i)

setiap asumsi utama yang digunakan sebagai dasar oleh manajemen dalam
melakukan proyeksi arus kas untuk periode yang dicakup oleh anggaran/prakiraan
terkini. Asumsi utama adalah asumsi yang paling sensitif terhadap jumlah
terpulihkan unit (kelompok unit) tersebut.

(ii)

deskripsi pendekatan manajemen dalam menentukan nilai yang ditetapkan untuk
setiap asumsi utama, apakah nilai tersebut mencerminkan pengalaman masa lalu atau
(jika sesuai) konsisten dengan informasi dari sumber eksternal serta (jika tidak)
bagaimana dan mengapa hal tersebut berbeda dari pengalaman masa lalu atau
informasi dari sumber eksternal.

(iii)

periode yang manajemen telah memproyeksikan arus kas yang didasarkan pada
anggaran/prakiraan keuangan yang disetujui manajemen dan, ketika periode lebih
dari lima tahun digunakan untuk suatu unit penghasil kas (kelompok dari unit),
penjelasan mengenai mengapa periode yang lebih lama dijustifikasi.

(iv)

tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengekstrapolasikan proyeksi arus kas
melebihi periode yang dicakup oleh anggaran/prakiraan terkini, dan justifikasi untuk
menggunakan tingkat pertumbuhan yang melebihi tingkat pertumbuhan rata-rata
jangka panjang produk, industri, atau negara di tempat entitas beroperasi, atau
untuk pasar di mana unit (kelompok unit) tersebut digunakan.

(v)

tingkat diskonto yang diterapkan untuk proyeksi arus kas.

jika jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya
pelepasan, maka teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar dikurangi
biaya pelepasan tersebut. Entitas tidak disyaratkan untuk memberikan pengungkapan yang
disyaratkan oleh PSAK i113. Jika nilai wajar dikurangi biaya pelepasan tidak diukur dengan
menggunakan harga kuotasian untuk unit (kelompok unit) identik, maka entitas
mengungkapkan informasi berikut:
(i)

setiap asumsi utama yang digunakan sebagai dasar manajemen dalam menentukan
nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Asumsi utama adalah asumsi yang paling
sensitif terhadap jumlah terpulihkan unit (kelompok unit).

(ii)

deskripsi pendekatan manajemen dalam menentukan nilai yang ditetapkan untuk
setiap asumsi utama, apakah nilai tersebut mencerminkan pengalaman masa lalu atau
(jika sesuai) konsisten dengan informasi dari sumber eksternal dan (jika tidak)
bagaimana dan mengapa hal itu berbeda dari pengalaman masa lalu atau informasi
dari sumber eksternal.

(iiA)

level hierarki nilai wajar (lihat PSAK i113) dalam mana pengukuran nilai wajar
dikategorikan seluruhnya (tanpa memperhatikan apakah biaya pelepasan dapat
diobservasi)

(iiB)

jika telah terjadi perubahan dalam teknik penilaian, perubahan dan alasan
perubahan tersebut.

Jika nilai wajar dikurangi biaya pelepasan diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas
terdiskonto, maka entitas mengungkapkan informasi berikut:

(f)

(iii)

periode arus kas yang diproyeksikan manajemen.

(iv)

tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengekstrapolasikan proyeksi arus kas.

(v)

tingkat diskonto yang diterapkan untuk proyeksi arus kas.

jika kemungkinan perubahan yang rasional dalam asumsi utama yang digunakan sebagai
dasar manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) akan
menyebabkan jumlah tercatat unit (kelompok unit) melebihi jumlah terpulihkan:
(i)

jumlah yang mana jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) melebihi jumlah
tercatatnya.
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135

(ii)

nilai yang ditetapkan dalam asumsi utama.

(iii)

jumlah nilai yang ditetapkan dalam asumsi utama yang harus berubah, setelah
memperhitungkan setiap konsekuensi yang diakibatkan oleh perubahan tersebut
terhadap variabel lain yang digunakan untuk mengukur jumlah terpulihkan, agar
jumlah terpulihkan dari unit (kelompok unit) menjadi sama dengan jumlah
tercatatnya.

Jika beberapa atau seluruh jumlah tercatat goodwill atau aset takberwujud dengan umur manfaat
takterbatas dialokasikan pada beragam unit penghasil kas (kelompok unit), dan jumlah yang
dialokasikan pada setiap unit (kelompok unit) tidak signifikan dibandingkan dengan total jumlah
tercatat goodwill atau aset takberwujud entitas dengan umur manfaat takterbatas, maka fakta tersebut
diungkapkan, bersama dengan agregat jumlah tercatat goodwill atau aset takberwujud dengan umur
manfaat takterbatas yang dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut. Sebagai tambahan, jika
jumlah terpulihkan dari unit (kelompok unit) tersebut didasarkan pada asumsi utama yang sama dan
agregat jumlah tercatat goodwill atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang
dialokasikan pada unit tersebut signifikan dibandingkan dengan total jumlah tercatat goodwill atau
aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas dari entitas, maka entitas mengungkapkan fakta
tersebut bersama dengan:
(a)

agregat jumlah tercatat goodwill yang dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut.

(b)

agregat jumlah tercatat aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang
dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut.

(c)

deskripsi asumsi utama.

(d)

deskripsi pendekatan manajemen dalam menentukan nilai yang ditetapkan dalam asumsi
utama, apakah nilai tersebut mencerminkan pengalaman masa lalu atau (jika sesuai) konsisten
dengan informasi dari sumber eksternal, dan (jika tidak) bagaimana dan mengapa hal tersebut
berbeda dari pengalaman masa lalu atau informasi dari sumber eksternal.

(e)

jika kemungkinan perubahan yang rasional dalam asumsi utama akan menyebabkan jumlah
tercatat agregat unit (kelompok unit) melebihi agregat jumlah terpulihkannya:
(i)

jumlah di mana agregat jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) melebihi agregat
jumlah tercatatnya.

(ii)

nilai yang ditetapkan dalam asumsi utama.

(iii)

jumlah nilai yang ditetapkan dalam asumsi utama yang harus berubah, setelah
memasukkan setiap konsekuensi yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap
variabel lain yang digunakan untuk mengukur jumlah terpulihkan, agar agregat
jumlah terpulihkan dari unit (kelompok unit) menjadi sama dengan agregat jumlah
tercatatnya.

136

Penghitungan rinci terkini yang dibuat pada periode terdekat sebelumnya atas jumlah terpulihkan suatu unit
penghasil kas (kelompok unit) dapat, sesuai dengan paragraf 24 atau 99, diteruskan dan digunakan dalam
pengujian penurunan nilai untuk unit (kelompok unit) tersebut pada periode berjalan sepanjang kriteria tertentu
dipenuhi. Ketika hal tersebut terjadi, informasi untuk unit (kelompok unit) tersebut yang termasuk dalam
pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 134 dan 135 berkaitan dengan penghitungan jumlah terpulihkan
yang diteruskan pada periode berikutnya.

137

[Dikosongkan]

Ketentuan transisi dan tanggal efektif
138

[Dihapus]

139

Entitas menerapkan Pernyataan ini:

140

24

(a)

untuk goodwill dan aset takberwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tanggal
perjanjiannya adalah pada atau setelah tanggal 31 Maret 2004; dan

(b)

untuk seluruh aset lainnya secara prospektif sejak awal periode tahun buku pertama yang dimulai
pada atau setelah tanggal 31 Maret 2004.

Entitas yang menerapkan paragraf 139 dianjurkan untuk menerapkan persyaratan Pernyataan ini sebelum
tanggal efektif yang ditentukan dalam paragraf 139. Namun, jika entitas menerapkan Pernyataan ini sebelum
tanggal efektif tersebut, maka entitas juga menerapkan PSAK i103 dan PSAK i238 (yang direvisi pada tahun
2004) pada saat yang bersamaan.
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140A

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang
digunakan dalam SAK-I. Selain itu PSAK i201 mengamendemen paragraf 61, 120, 126 dan 129. Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen
tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

140B

PSAK i103 (yang direvisi pada tahun 2008) mengamendemen paragraf 65, 81, 85 dan 139, menghapus
paragraf 91-95 dan 138 dan menambahkan Lampiran C. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i103
(revisi 2008) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut juga diterapkan untuk periode yang
lebih dini tersebut.

140C

Paragraf 134(e) diamendemen oleh Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan Mei 2008. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

140D

Biaya Investasi pada Entitas Anak, Entitas yang Dikendalikan Bersama atau Entitas Asosiasi (Amendemen
PSAK i101 Adopsi Perdana Standar Akuntansi Keuangan Internasional dan PSAK i227), terbit pada bulan
Mei 2008, menambahkan paragraf 12(h). Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini
diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen terkait dalam paragraf 4 dan 38A dari PSAK i227 untuk
periode yang lebih dini, maka entitas menerapkan amendemen dalam paragraf 12(h) tersebut pada saat yang
sama.

140E

Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan April 2009 mengamendemen paragraf 80(b). Entitas menerapkan
amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta itu.

140F

[Dihapus]

140G

[Dihapus]

140H

PSAK i110 dan PSAK i111, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 4, judul di atas paragraf
12(h) dan paragraf 12(h). Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i110 dan PSAK
i111.

140I

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 5, 6, 12, 20, 22, 28, 78, 105, 111, 130 dan
134, menghapus paragraf 25–27 dan menambahkan paragraf 53A. Entitas menerapkan amendemen tersebut
ketika menerapkan PSAK i113.

140J

Pada bulan Mei 2013 paragraf 130 dan 134 dan judul di atas paragraf 138 diamendemen. Entitas menerapkan
amendemen tersebut secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2014. Penerapan dini perkenankan. Entitas tidak menerapkan amendemen tersebut dalam periode
(termasuk periode komparatif) di mana entitas tidak juga menerapkan PSAK i113.

140K

[Dihapus]

140L

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 2. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

140M

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 2, 4 dan 5 dan menghapuskan
paragraf 140F, 140G dan 140K. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

140N

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berkalu efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

Penarikan PSAK i236 (terbit 1998)
141

Pernyataan ini menggantikan PSAK i236 Penurunan Nilai Aset (terbit pada tahun 1998).
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Lampiran A
Penggunaan teknik nilai kini untuk mengukur nilai pakai
Lampiran ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari PSAK i236. Lampiran ini memberikan panduan tentang
penggunaan teknik nilai kini dalam mengukur nilai pakai. Meskipun panduan ini menggunakan istilah ”aset”, panduan
ini berlaku sama untuk kelompok aset yang membentuk unit penghasil kas.

Komponen pengukuran nilai kini
A1

A2

Elemen berikut secara bersama-sama merefleksikan perbedaan ekonomik antar aset:
(a)

estimasi arus kas masa depan, atau dalam kasus yang lebih kompleks, rangkaian arus kas masa depan
yang diperkirakan akanentitas t diperoleh dari aset;

(b)

ekspektasi kemungkinan variasi dalam jumlah atau waktu dari arus kas tersebut;

(c)

nilai waktu uang, yang direpresentasikan oleh suku bunga pasar bebas risiko saat ini;

(d)

harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset; dan

(e)

faktor lain, kadang tidak dapat diidentifikasi, (seperti ketidaklikuiditasan) yang dipertimbangkan oleh
pelaku pasar dalam menetapkan harga arus kas masa depan yang diperkirakan entitas akan diperoleh
dari aset.

Lampiran ini membandingkan dua pendekatan dalam menghitung nilai kini, yang dapat digunakan untuk
mengestimasi nilai pakai aset, bergantung pada kondisi yang ada. Dalam pendekatan ”tradisional”,
penyesuaian untuk faktor (b)-(e) yang dideskripsikan dalam paragraf A1 dimasukkan dalam tingkat diskonto.
Dalam pendekatan ”arus kas ekspektasian”, faktor (b), (d), dan (e) menyebabkan penyesuaian dalam
penentuan arus kas ekspektasian dengan penyesuaian risiko (risk-adjusted expected cash flow). Pendekatan
apa pun yang diadopsi entitas untuk mencerminkan ekspektasi dalam kemungkinan variasi jumlah atau waktu
dari arus kas masa depan, hasilnya seharusnya mencerminkan nilai kini ekspektasian dari arus kas masa depan,
yaitu rata-rata tertimbang dari seluruh kemungkinan hasil.

Prinsip umum
A3

Teknik yang digunakan untuk mengestimasi arus kas masa depan dan suku bunga akan bervariasi dari satu
situasi ke situasi lain bergantung pada keadaan yang melingkupi aset. Akan tetapi, prinsip umum berikut
berlaku untuk penerapan teknik nilai kini dalam mengukur aset:
(a)

suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas seharusnya mencerminkan asumsi yang
konsisten dengan asumsi yang melekat dalam arus kas estimasian. Sebaliknya, maka dampak dari
beberapa asumsi akan terhitung dua kali atau terabaikan. Sebagai contoh, tingkat diskonto 12%
mungkin diterapkan untuk arus kas kontraktual piutang pinjaman. Tingkat diskonto itu
mencerminkan ekspektasi akan kegagalan di masa depan dari pinjaman dengan karakteristik tertentu.
Tingkat diskonto 12% yang sama seharusnya tidak digunakan untuk mendiskonto arus kas
ekspektasian karena arus kas tersebut sudah mencerminkan asumsi tentang kegagalan di masa depan.

(b)

arus kas estimasian dan tingkat diskonto seharusnya bebas dari bias dan faktor yang tidak terkait
dengan aset. Sebagai contoh, adanya bias dalam pengukuran adalah dengan sengaja mengecilkan
estimasi arus kas neto untuk meningkatkan profitabilitas aset tersebut di masa depan.

(c)

arus kas estimasian atau tingkat diskonto seharusnya mencerminkan rentang kemungkinan hasil
daripada hanya satu kemungkinan jumlah, yang paling mungkin terjadi, jumlah minimum atau
jumlah maksimum.

Pendekatan tradisional dan arus kas ekspektasian dalam nilai kini
Pendekatan tradisional
A4

26

Penerapan nilai kini dalam akuntansi secara tradisional menggunakan serangkaian arus kas estimasian dan
tingkat diskonto tunggal, seringkali dijelaskan sebagai “suku bunga sebanding dengan risiko”. Sebagai
akibatnya, pendekatan tradisional mengasumsikan bahwa penggunaan tingkat diskonto tunggal dapat
menggabungkan seluruh ekspektasi tentang arus kas masa depan dan premi risiko yang tepat. Oleh karena itu,
pendekatan tradisional memberikan penekanan yang besar pada seleksi tingkat diskonto.
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A5

Dalam keadaan tertentu, seperti ketika aset sebanding dapat diobservasi di pasar, pendekatan tradisional relatif
mudah diterapkan. Untuk aset yang memiliki arus kas kontraktual, hal ini konsisten dengan cara pelaku pasar
mendeskripsikan aset tersebut, seperti dalam “obligasi 12%”.

A6

Akan tetapi, pendekatan tradisional mungkin tidak membahas beberapa masalah pengukuran yang kompleks
dengan baik, seperti pengukuran aset nonkeuangan yang tidak terdapat pasarnya untuk item tersebut ataupun
tidak terdapat item lain yang sebanding. Pencarian ”suku bunga sebanding dengan risiko” yang layak
mensyaratkan analisis atas setidaknya dua item yaitu aset yang ada di pasar dan memiliki suku bunga yang
dapat diobservasi dan aset yang sedang diukur. Tingkat diskonto yang tepat atas arus kas yang sedang diukur
harus disimpulkan dari suku bunga yang dapat diobservasi dari aset lain tersebut. Untuk menarik kesimpulan,
karakteristik arus kas aset lain tersebut harus serupa dengan aset yang sedang diukur. Oleh karena itu, pihak
yang melakukan pengukuran harus melakukan hal berikut ini:
(a)

mengidentifikasi rangkaian arus kas yang akan didiskonto;

(b)

mengidentifikasi aset lain di pasar yang tampaknya memiliki kesamaan karakteristik arus kas;

(c)

membandingkan rangkaian arus kas dari dua item untuk memastikan kesamaannya (sebagai contoh,
apakah keduanya merupakan rangkaian arus kas kontraktual, atau apakah yang satu adalah rangkaian
arus kas kontraktual sedangkan yang lain adalah suatu arus kas estimasian?);

(d)

mengevaluasi apakah terdapat suatu elemen dalam satu item yang tidak ada dalam item yang lain
(sebagai contoh, apakah item yang satu lebih likuid dari item yang lain?); dan

(e)

mengevaluasi apakah kedua rangkaian arus kas kemungkinan akan bergerak dengan pola yang serupa
dalam kondisi ekonomik yang berubah.

Pendekatan arus kas ekspektasian
A7

Dalam beberapa situasi, pendekatan arus kas ekspektasian merupakan alat pengukuran yang lebih efektif
daripada pendekatan tradisional. Dalam melakukan pengukuran, pendekatan arus kas ekspektasian
menggunakan seluruh ekspektasi arus kas yang mungkin terjadi, bukan hanya satu arus kas yang paling
mungkin terjadi. Sebagai contoh, arus kas mungkin saja berjumlah MU100, MU200 atau MU300 dengan
probabilitas masing-masing sebesar 10%, 60% dan 30%. Arus kas ekspektasian adalah MU220. Pendekatan
arus kas ekspektasian berbeda dengan pendekatan tradisional karena berfokus pada analisis langsung atas arus
kas dan atas pernyataan yang lebih eksplisit mengenai asumsi yang digunakan dalam pengukuran.

A8

Pendekatan arus kas ekspektasian juga mengizinkan penggunaan teknik nilai kini ketika terdapat
ketidakpastian mengenai waktu dari arus kas. Sebagai contoh, arus kas sebesar MU1.000 mungkin diterima
dalam satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun dengan probabilitas masing-masing sebesar 10%, 60% dan 30%.
Contoh di bawah ini menunjukkan penghitungan nilai kini ekspektasian dalam situasi tersebut.

Nlai kini dari MU1.000 dalam 1 tahun pada 5%
Probabilitas

10.00%

Nilai kini dari MU1.000 dalam 2 tahun pada 5.25%
Probabilitas

MU95.24

MU902.73
60.00%

Nilai kini dari MU1.000 dalam 3 tahun pada 5.50%
Probabilitas

MU952.38

MU541.64

MU851.61
30.00%

Nilai kini ekspektasian

MU255.48
MU892.36

A9

Nilai kini ekspektasian sebesar MU892,36 berbeda dengan konsep tradisional yang menggunakan estimasi
terbaik yakni MU902,73 (probabilitas 60%). Penghitungan nilai kini tradisional yang diterapkan dalam contoh
ini membutuhkan keputusan tentang kemungkinan waktu dari arus kas yang digunakan dan, oleh karena itu,
tidak akan mencerminkan probabilitas waktu yang lain. Hal ini karena tingkat diskonto dalam penghitungan
nilai kini tradisional tidak dapat mencerminkan ketidakpastian dalam waktu.

A10

Penggunaan probabilitas merupakan elemen mendasar dari pendekatan arus kas ekspektasian. Beberapa
pertanyaan apakah penetapan probabilitas untuk estimasi yang sangat subjektif seakan-akan menghasilkan
presisi yang lebih baik daripada yang benar-benar ada. Akan tetapi, penerapan pendekatan tradisional yang
baik (seperti dijelaskan di paragraf A6) mensyaratkan estimasi dan subjektivitas yang sama tanpa memberikan
transparansi penghitungan pendekatan arus kas ekspektasian.
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A11

Banyak estimasi yang dikembangkan dalam praktik saat ini telah memasukkan elemen dari arus kas
ekspektasian secara informal. Sebagai tambahan, akuntan sering menghadapi kebutuhan untuk mengukur aset
dengan menggunakan informasi yang terbatas tentang probabilitas dari arus kas yang mungkin terjadi. Sebagai
contoh, akuntan mungkin dihadapkan pada situasi berikut:
(a)

jumlah estimasian berkisar antara MU50 dan MU250, tetapi tidak ada jumlah dalam rentang tersebut
yang lebih mungkin terjadi dari jumlah yang lain. Berdasarkan informasi yang terbatas tersebut,
estimasi arus kas ekspektasian adalah MU150 [(50 + 250)/2].

(b)

jumlah estimasian berkisar antara MU50 dan MU250, dan jumlah yang paling mungkin adalah
MU100. Akan tetapi, probabilitas masing-masing jumlah tidak diketahui. Berdasarkan informasi
yang terbatas tersebut, estimasi arus kas ekspeektasian adalah MU133,33 [(50 + 100 + 250)/3].

(c)

jumlah estimasian adalah MU50 (probabilitas 10%), MU250 (probabilitas 30%), atau MU100
(probabilitas 60%). Berdasarkan informasi yang terbatas tersebut, estimasi arus kas ekspektasian
adalah MU140 [(50 × 0,10) + (250 × 0,30) + (100 × 0,60)].

Dalam tiap kasus, estimasi arus kas ekspektasian mungkin memberikan estimasi nilai pakai yang lebih baik
daripada jumlah minimum, jumlah paling mungkin atau jumlah maksimum yang ditentukan secara sendirisendiri.
A12

Penerapan pendekatan arus kas yang diharapkan sangat bergantung pada kendala biaya-manfaat. Dalam
beberapa kasus, entitas mungkin mempunyai akses atas data yang ekstensif dan mungkin dapat
mengembangkan banyak skenario arus kas. Dalam kasus yang lain, entitas mungkin tidak dapat
mengembangkan lebih dari pernyataan umum tentang variabilitas arus kas tanpa menimbulkan biaya yang
substansial. Entitas perlu menyeimbangkan biaya untuk mendapatkan informasi tambahan dan keandalan
tambahan yang dihasilkan informasi dalam pengukuran.

A13

Beberapa pihak berpendapat bahwa teknik arus kas ekspektasian tidak tepat untuk mengukur item tunggal atau
item dengan jumlah kemungkinan hasil yang terbatas. Pihak tersebut memberikan contoh dari aset dengan dua
kemungkinan hasil: dengan probabilitas 90% bahwa arus kas akan sebesar MU10 dan dengan probabilitas
10% bahwa arus kas akan sebesar MU1.000. Pihak tersebut mengobservasi bahwa arus kas ekspektasian dalam
contoh tersebut adalah MU109 dan memberikan kritik bahwa hasilnya tidak merepresentasikan salah satu
jumlah yang mungkin pada akhirnya harus dibayar.

A14

Asersi yang diuraikan di atas mencerminkan ketidaksesuaian yang mendasar dengan tujuan pengukuran. Jika
tujuannya adalah akumulasi biaya yang akan terjadi, maka arus kas ekspektasian mungkin tidak menghasilkan
suatu representasi yang tepat tentang estimasi biaya ekspektasian. Akan tetapi, Pernyataan ini mengatur
masalah pengukuran jumlah terpulihkan dari aset. Jumlah terpulihkan aset dalam contoh ini tidak mungkin
MU10, meskipun hal tersebut merupakan arus kas yang paling mungkin. Hal ini karena pengukuran sebesar
MU10 tidak memasukkan ketidakpastian dari arus kas dalam pengukuran aset tersebut. Sebaliknya, arus kas
yang tidak pasti disajikan seakan-akan pasti. Tidak ada entitas yang rasional akan menjual aset dengan
karakteristik tersebut sebesar MU10.

Tingkat diskonto
A15

Pendekatan apapun yang diadopsi entitas untuk mengukur nilai pakai suatu aset, suku bunga yang digunakan
untuk mendiskonto arus kas tidak mencerminkan risiko arus kas estimasian disesuaikan. Jika tidak demikian,
maka dampak dari beberapa asumsi akan terhitung dua kali.

A16

Ketika tingkat diskonto untuk aset spesifik tidak tersedia langsung di pasar, entitas menggunakan pengganti
untuk mengestimasi tingkat diskonto. Tujuannya adalah untuk mengestimasi, sejauh mungkin, suatu penilaian
pasar atas:

A17

A18

(a)

nilai waktu uang untuk periode sampai berakhirnya umur manfaat aset; dan

(b)

faktor-faktor (b), (d), dan (e) yang dijelaskan di paragraf A1, hanya jika faktor tersebut tidak
menyebabkan penyesuaian dalam menentukan arus kas estimasian.

Sebagai titik awal dalam membuat estimasi tersebut, entitas mungkin memperhitungkan hal-hal berikut:
(a)

biaya modal rata-rata tertimbang entitas yang ditentukan dengan menggunakan teknik seperti Capital
Asset Pricing Model;

(b)

suku bunga pinjaman inkremental entitas; dan

(c)

suku bunga pinjaman pasar lain.

Akan tetapi, suku bunga tersebut harus disesuaikan:
(a)

28

untuk mencerminkan cara pasar dalam menilai risiko spesifik yang diasosiasikan dengan arus kas
estimasian aset; dan
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(b)

untuk mengeluarkan risiko yang tidak relevan dengan arus kas estimasian aset atau untuk risiko yang
arus kas estimasian telah disesuaikan.

Risiko seperti risiko negara, risiko mata uang, dan risiko harga seharusnya dipertimbangkan.
A19

Tingkat diskonto tidak bergantung pada struktur permodalan entitas dan cara entitas membiayai pembelian
aset, karena arus kas masa depan yang diperkirakan mengalir dari aset tidak bergantung pada cara entitas
membiayai pembelian aset tersebut.

A20

Paragraf 55 mensyaratkan bahwa tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat diskonto sebelum pajak.
Oleh karena itu, ketika dasar yang digunakan untuk mengestimasi tingkat diskonto adalah setelah pajak, maka
dasar tersebut disesuaikan untuk mencerminkan tingkat diskonto sebelum pajak.

A21

Entitas biasanya menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk mengestimasi nilai pakai aset. Akan tetapi,
entitas menggunakan tingkat diskonto tersendiri untuk periode masa depan yang berbeda-beda jika nilai pakai
sensitif terhadap perbedaan risiko yang ada dalam periode yang berbeda atau terhadap struktur jangka waktu
suku bunga.
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Lampiran C
Pengujian penurunan nilai unit penghasil kas dengan goodwill dan
kepentingan nonpengendali
Lampiran ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari PSAK i236.
C1

Sesuai dengan PSAK i103 (yang direvisi pada tahun 2008), pihak pengakuisisi mengukur dan mengakui
goodwill pada tanggal akuisisi sebagai selisih lebih dari (a) atas (b) di bawah ini:
(a)

(b)

agregat dari:
(i)

imbalan yang dialihkan, yang diukur sesuai dengan PSAK i103, yang pada umumnya
mensyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi;

(ii)

jumlah dari setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi yang diukur
sesuai dengan PSAK i103; dan

(iii)

untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal
akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi
pada pihak yang diakuisisi.

selisih jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih teridentifikasi pada tanggal
akuisisi, yang diukur sesuai dengan PSAK i103.

Alokasi goodwill
C2

Paragraf 80 dari Pernyataan ini mensyaratkan goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis untuk
dialokasikan pada setiap unit penghasil kas, atau kelompok unit penghasil kas dari pihak pengakuisisi,
yang diperkirakan mendapatkan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas apakah aset atau
liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi termasuk dalam unit atau kelompok unit tersebut. Beberapa
sinergi yang dihasilkan dalam kombinasi bisnis mungkin saja akan dialokasikan pada unit penghasil kas
yang tidak memiliki kepentingan nonpengendali.

Pengujian penurunan nilai
C3

Pengujian penurunan nilai meliputi proses membandingkan jumlah terpulihkan unit penghasil kas
dengan jumlah tercatatnya.

C4

Jika entitas mengukur kepentingan nonpengendali berdasarkan proporsional atas aset teridentifikasi neto
dari entitas anak pada tanggal akuisisi, bukan atas nilai wajarnya, maka goodwill yang dapat diatribusikan
pada kepentingan nonpengendali dimasukkan dalam jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas terkait
tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induknya. Sebagai konsekuensinya,
entitas meningkatkan (gross up) jumlah tercatat goodwill yang dialokasikan pada unit untuk
memasukkan unsur goodwill yang dapat diatribusikan pada kepentingan nonpengendali. Jumlah tercatat
disesuaikan ini kemudian dibandingkan dengan jumlah terpulihkan unit untuk menentukan apakah unit
penghasil kas mengalami penurunan nilai.

Alokasi rugi penurunan nilai
C5

Paragraf 104 mensyaratkan setiap rugi penurunan nilai yang teridentifikasi dialokasikan pertama kali
untuk mengurangi jumlah tercatat goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke
aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit
penghasil kas tersebut.

C6

Jika entitas anak, atau bagian dari entitas anak, dengan kepentingan nonpengendali merupakan suatu unit
penghasil kas, maka rugi penurunan nilai dialokasikan antara entitas induk dan kepentingan
nonpengendali dengan dasar yang sama sebagaimana alokasi laba rugi.

C7

Jika entitas anak, atau bagian dari entitas anak, yang kepentingan nonpengendalinya merupakan bagian
dari unit penghasil kas yang lebih besar, maka rugi penurunan nilai goodwill dialokasikan pada bagian
dari unit penghasil kas dengan kepentingan nonpengendali dan pada bagian yang tidak memiliki
kepentingan nonpengendali. Rugi penurunan nilai dialokasikan pada bagian dari unit penghasil kas
berdasarkan:

30
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(a)

untuk rugi penurunan nilai yang terkait dengan goodwill dalam unit penghasil kas, nilai tercatat
relatif goodwill dari bagian tersebut sebelum penurunan nilai; dan

(b)

untuk rugi penurunan nilai yang terkait dengan aset teridentifikasi dalam unit penghasil kas,
nilai tercatat relatif aset neto teridentifikasi dari bagian tersebut sebelum penurunan nilai. Setiap
penurunan nilai tersebut dialokasikan pada aset dari bagian dalam setiap unit secara prorata
berdasarkan jumlah tercatat setiap aset dalam bagian tersebut.

Dalam bagian yang memiliki kepentingan nonpengendali, rugi penurunan nilai dialokasikan antara
entitas induk dan kepentingan nonpengendali dengan dasar yang sama sebagaimana laba rugi
dialokasikan.
C8

Jika rugi penurunan nilai yang dapat diatribusikan pada kepentingan nonpengendali terkait dengan
goodwill yang tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk (lihat paragraf C4), maka
penurunan nilai tidak diakui sebagai rugi penurunan nilai goodwill. Dalam kasus tersebut, hanya
penurunan nilai terkait dengan goodwill yang dialokasikan pada entitas induk yang diakui sebagai suatu
rugi penurunan nilai goodwill.

C9

[Dikosongkan]
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi (PSAK i237) terdiri
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memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i237
Provisi, Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi
Tujuan
Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang tepat diterapkan atas
provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi serta informasi memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan yang memungkinkan pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Ruang lingkup
1

Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi,
dan aset kontingensi, kecuali:
(a)

yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan; dan

(b)

[dihapus]

(c)

yang dicakup dalam PS AK lain.

2

Pernyataan ini tidak diterapkan untuk instrumen keuangan (termasuk jaminan) yang termasuk dalam ruang
lingkup PSAK i109 Instrumen Keuangan.

3

Kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban atau
telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Pernyataan ini tidak diterapkan
pada kontrak eksekutori kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan.

4

[Dihapus]

5

Jika ada PSAK lain mengatur jenis provisi, liabilitas kontingensi, atau aset kontingensi yang spesifik, maka
entitas menerapkan PSAK tersebut daripada menerapkan Pernyataan ini. Contohnya, beberapa jenis provisi
diatur dalam PSAK atas:
(a)

[dihapus]

(b)

pajak penghasilan (lihat PSAK i212 Pajak Penghasilan);

(c)

sewa (lihat PSAK i116 Sewa). Namun, Pernyataan ini diterapkan untuk setiap sewa yang
memberatkan sebelum tanggal permulaan sewa sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i116.
Pernyataan ini juga diterapkan untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilairendah yang dicatat sesuai dengan PSAK i116 paragraf 6 dan yang telah memberatkan;

(d)

imbalan pekerja (lihat PSAK i219 Imbalan Pekerja);

(e)

kontrak asuransi (lihat PSAK i104 Kontrak Asuransi). Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan pada
provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi asuradur (insurer), selain yang timbul akibat
kewajiban kontraktual dan hak dari kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK i104;

(f)

imbalan kontingensi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis (lihat PSAK i103 Kombinasi
Bisnis); dan

(g)

pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lihat PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan
Pelanggan). Akan tetapi, karena PSAK i115 tidak terdapat persyaratan spesifik untuk mengatur
kontrak dengan pelanggan yang, atau menjadi, memberatkan, Pernyataan ini diterapkan untuk
kasus tersebut.

6

[Dihapus]

7

Pernyataan ini mendefinisikan provisi sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya tidak pasti. Pada beberapa
negara, istilah “ provisi” juga digunakan dalam konteks item seperti depresiasi, penurunan nilai aset dan
piutang ragu-ragu: hal tersebut merupakan penyesuaian terhadap jumlah tercatat atas aset dan tidak diatur
dalam Pernyataan ini.

8

PSAK lain mengatur perlakuan untuk pengeluaran sebagai aset atau beban. Hal tersebut tidak diatur dalam
Pernyataan ini. Sejalan dengan hal tersebut, Pernyataan ini tidak melarang ataupun mensyaratkan kapitalisasi
biaya yang diakui ketika provisi dibentuk.

4
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9

Pernyataan ini diterapkan untuk provisi dalam rangka restrukturisasi (termasuk operasi yang dihentikan).
Ketika suatu restrukturisasi memenuhi definisi operasi yang dihentikan, pengungkapan tambahan mungkin
disyaratkan oleh PSAK i105Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

Definisi
10

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya tidak pasti.
Liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
diperkirakan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat
ekonomik.1
Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban legal atau kewajiban
konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif realistis kecuali menyelesaikan
kewajiban tersebut.
Kewajiban legal adalah kewajiban yang timbul dari:
(a)

suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit);

(b)

peraturan perundang-undangan; atau

(c)

pelaksanaan produk hukum lainnya.

Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini:
(a)

berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru
yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas
akan menerima tanggung jawab tertentu; dan

(b)

akibatnya, entitas telah menciptakan ekspektasi valid kepada pihak lain bahwa entitas akan
melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Liabilitas kontingensi adalah:
(a)

kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti
h a n y a dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan yang
tidak pasti yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau

(b)

kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
(i) tidak mungkin terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik
yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban; atau
(ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur d en ga n kea n d a la n ya n g m em a da i .

Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya
menjadi pasti hanya dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan y a n g
ti d a k p as ti yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.
Kontrak memberatkan adalah kontrak dengan biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban
kontraknya melebihi manfaat ekonomik yang diperkirakan akan diterima dari kontrak tersebut.
Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara
material mengubah:
(a)

lingkup kegiatan usaha entitas; atau

(b)

cara mengelola usaha.

Provisi dan liabilitas lain
11

Provisi dapat dibedakan dari liabilitas lain, seperti utang usaha dan akrual, karena pada provisi terdapat
ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi
tersebut. Sebaliknya:
(a)

1

utang usaha adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok
dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok; dan

Definisi liabilitas dalam Pernyataan ini tidak direvisi mengikuti revisi definisi liabilitas dalam Kerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan yang terbit pada tahun 2018.
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(b)

akrual adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok,
tetapi belum dibayar, ditagih atau secara formal disepakati dengan pemasok, termasuk jumlah yang
masih harus dibayar kepada pegawai (sebagai contoh, jumlah tunjangan cuti). Meskipun terkadang
perlu dilakukan estimasi jumlah atau waktu akrual, ketidakpastian akrual pada umumnya lebih
rendah daripada ketidakpastian provisi.

Akrual sering dilaporkan sebagai bagian dari utang usaha atau utang lain, sedangkan provisi dilaporkan
secara terpisah.

Hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi
12

Secara umum, seluruh provisi bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah. Akan tetapi,
dalam Pernyataan ini istilah “kontingensi” digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena
keberadaannya akan dipastikan hanya dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan
yang tidak pasti yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Sebagai tambahan, istilah “liabilitas
kontingensi” digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan.

13

Pernyataan ini membedakan antara:
(a)

provisi - yang diakui sebagai liabilitas (dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal) karena provisi
merupakan kewajiban kini dan mungkin terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung
manfaat ekonomik diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan

(b)

liabilitas kontingensi - yang tidak diakui sebagai liabilitas karena liabilitas kontingensi tersebut
merupakan salah satu dari:
(i)

kewajiban potensial, karena belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang
dapat menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik; atau

(ii)

kewajiban kini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam Pernyataan ini (karena
tidak mungkin terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik
akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut atau karena estimasi andal
yang memadai mengenai jumlah kewajiban tidak dapat dibuat).

Pengakuan
Provisi
14

Provisi diakui jika:
(a)

entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat legal maupun bersifat konstruktif) sebagai
akibat peristiwa masa lalu;

(b)

mungkin terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik akan
diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan

(c)

estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika kondisi di atas tidak dipenuhi, maka provisi tidak diakui.

Kewajiban kini
15

Dalam kasus yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini.
Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika, setelah
mempertimbangkan seluruh bukti tersedia, lebih mungkin terjadi daripada tidak bahwa kewajiban
kini ada pada akhir periode pelaporan.

16

Pada hampir seluruh kasus, akan sangat jelas apakah peristiwa masa lalu telah menimbulkan kewajiban kini.
Dalam kasus yang jarang terjadi, sebagai contoh dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat
mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini.
Dalam kasus demikian, maka entitas menentukan apakah kewajiban kini ada pada akhir periode pelaporan
dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia, termasuk, sebagai contoh, pendapat ahli. Bukti yang
dipertimbangkan mencakup bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah akhir periode pelaporan.
Atas dasar bukti tersebut:
(a)

6

jika lebih mungkin terjadi daripada tidak bahwa kewajiban kini ada pada akhir periode pelaporan,
maka entitas mengakui provisi (jika kriteria pengakuan dipenuhi); dan
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(b)

jika lebih mungkin terjadi bahwa t i d a k a d a kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, maka
entitas mengungkapkan liabilitas kontingensi, kecuali jika arus keluar sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomik kemungkinannya kecil (lihat paragraf 86).

Peristiwa masa lalu
17

Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Dalam peristiwa mengikat,
entitas tidak mempunyai alternatif realistis selain menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa
tersebut. Ini akan terjadi hanya jika:
(a)

penyelesaian kewajiban dipaksakan oleh peraturan perundang-undangan; atau

(b)

dalam kasus kewajiban konstruktif, suatu peristiwa (mungkin berupa tindakan entitas)
menciptakan ekspektasi valid pada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan kewajiban tersebut.

18

Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan, bukan posisi
keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Oleh karena itu, entitas tidak mengakui provisi untuk
biaya yang diperlukan untuk operasi di masa depan. Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan
entitas hanyalah liabilitas yang ada pada akhir periode pelaporan.

19

Provisi diakui hanya untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang terpisah dari tindakan
entitas di masa depan (yaitu tindakan bisnis entitas di masa depan). Contoh kewajiban ini adalah denda
atau biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang melanggar hukum, yang keduanya akan mengakibatkan
arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban itu terlepas
dari tindakan entitas di masa depan. Serupa dengan hal tersebut, entitas mengakui provisi untuk biaya kegiatan
purnaoperasi (decommissioning) instalasi minyak atau pembangkit listrik tenaga nuklir sebatas jumlah yang
harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Sebaliknya, karena desakan
bisnis atau persyaratan legal, entitas mungkin bermaksud atau perlu mengeluarkan biaya sehingga dapat
beroperasi dengan cara tertentu di masa depan (sebagai contoh, dengan memasang filter asap di pabrik jenis
tertentu). Karena entitas dapat menghindari pengeluaran biaya di masa depan melalui tindakan di masa depan,
sebagai contoh dengan mengubah metode operasi, entitas tidak mempunyai kewajiban kini atas pengeluaran
masa depan tersebut dan provisi tidak diakui.

20

Suatu kewajiban selalu melibatkan pihak lain yang memiliki hak atas penyelesaian kewajiban tersebut. Akan
tetapi, tidak d i perlukan untuk meng et ahui id ent it as pihak lain tersebut, bahkan pihak lain tersebut bisa
saja masyarakat luas. Karena kewajiban selalu melibatkan komitmen kepada pihak lain, maka putusan
manajemen atau direksi tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan,
kecuali putusan tersebut telah dikomunikasikan sebelum akhir periode pelaporan kepada pihak yang
berkepentingan dengan cara spesifik yang memadai sehingga pihak yang berkepentingan tersebut memiliki
ekspektasi valid bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawabnya.

21

Suatu peristiwa yang tidak segera menimbulkan kewajiban dapat menimbulkan kewajiban di kemudian hari
karena perubahan peraturan perundang-undangan atau karena tindakan entitas (sebagai contoh, suatu
publikasi spesifik yang memadai) menimbulkan kewajiban konstruktif. Sebagai contoh, ketika terjadi
kerusakan lingkungan, mungkin tidak terdapat kewajiban untuk menanggulanginya. Akan tetapi,
p e n y e b a b kerusakan tersebut akan menjadi peristiwa mengikat pada saat peraturan perundangundangan baru mensyaratkan kerusakan itu untuk ditanggulangi atau pada saat entitas mengumumkan secara
terbuka menerima tanggung jawab untuk menanggulangi kerusakan tersebut sehingga menimbulkan
kewajiban konstruktif.

22

Ketika rancangan peraturan perundang-undangan sedang dalam proses penyelesaian, kewajiban dianggap
timbul hanya pada saat peraturan perundang-undangan tersebut hampir pasti (virtually certain) akan
diberlakukan sesuai dengan rancangannya. Untuk tujuan Pernyataan ini, kewajiban tersebut diperlakukan
sebagai kewajiban legal. Perbedaan keadaan yang meliputi pemberlakuan peraturan perundang-undangan
mengakibatkan sulit untuk menentukan satu peristiwa yang membuat peraturan perundang-undangan hampir
pasti akan diberlakukan. Dalam banyak kasus tidak mungkin untuk memastikan pemberlakuan peraturan
perundang-undangan hingga peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar diberlakukan.

Kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat
ekonomik
23

Untuk memenuhi kualifikasi pengakuan, suatu liabilitas seharusnya tidak hanya terdapat kewajiban kini
namun juga probabilitas arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan
kewajiban tersebut. Untuk tujuan Pernyataan2 ini, arus keluar sumber daya atau peristiwa lain dianggap

2

Interpretasi “mungkin terjadi” dalam Pernyataan ini sebagai “lebih mungkin terjadi daripada tidak” tidak harus diterapkan di
PSAK lain
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mungkin terjadi jika peristiwa tersebut lebih mungkin terjadi daripada tidak terjadi, yaitu probabilitas
terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada probabilitas tidak terjadinya. Jika tidak mungkin terjadi
bahwa kewajiban kini ada, maka entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi kecuali jika arus keluar
sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik kemungkinannya kecil (lihat paragraf 86).
24

Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa (contohnya garansi produk atau kontrak serupa) maka probabilitas
arus keluar akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan
kelas kewajiban secara keseluruhan. Meskipun kemungkinan arus keluar untuk salah satu item mungkin kecil,
mungkin saja terjadi arus keluar sumber daya akan dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas kewajiban secara
keseluruhan. Dalam kasus tersebut, maka provisi diakui (jika kriteria pengakuan lainnya dipenuhi).

Estimasi andal atas kewajiban
25

Penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi
keandalan laporan keuangan tersebut. Hal itu tampak jelas pada kasus provisi karena sifatnya yang lebih tidak
pasti daripada sebagian besar item lainnya dalam laporan posisi keuangan. Kecuali dalam kasus yang sangat
jarang terjadi, entitas akan mampu menentukan suatu kisaran hasil yang mungkin (a range of possible
outcomes), sehingga entitas dapat membuat estimasi kewajiban yang cukup andal untuk menjadi dasar
pengakuan provisi.

26

Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, liabilitas yang ada
tidak dapat diakui. Liabilitas tersebut diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi (lihat paragraf 86).

Liabilitas kontingensi
27

Entitas tidak mengakui liabilitas kontingensi.

28

Liabilitas kontingensi diungkapkan, seperti disyaratkan di paragraf 86, kecuali arus keluar sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomik kemungkinannya kecil.

29

Jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama dengan pihak lainnya atas suatu kewajiban,
maka bagian kewajiban yang diperkirakan akan dipenuhi oleh pihak lain diperlakukan sebagai liabilitas
kontingensi. Entitas mengakui provisi untuk bagian dari kewajiban yang arus keluar sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomik mungkin terjadi, kecuali dalam keadaan yang sangat jarang, ketika estimasi
andal tidak dapat dibuat.

30

Liabilitas kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, liabilitas
kontingensi terus menerus dinilai untuk menentukan apakah arus keluar sumber daya yang mengandung
manfaat ekonomik menjadi mungkin terjadi. Jika mungkin terjadi bahwa arus keluar sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomik diperlukan untuk menyelesaikan item yang sebelumnya diperlakukan sebagai
liabilitas kontingensi, maka provisi diakui dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan probabilitas
tersebut terjadi (kecuali dalam keadaan yang sangat jarang, ketika estimasi andal tidak dapat dibuat).

Aset kontingensi
31

Entitas tidak mengakui aset kontingensi.

32

Aset kontingensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diperkirakan yang menimbulkan
kemungkinan arus masuk manfaat ekonomik untuk entitas. Sebagai contoh, klaim yang sedang diusahakan
entitas melalui proses legal yang hasilnya tidak pasti.

33

Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan
yang mungkin tidak pernah terealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan hampir pasti, maka aset
tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset.

34

Aset kontingensi diungkapkan jika arus masuk manfaat ekonomik mungkin terjadi sebagaimana diatur di
paragraf 89.

35

Aset kontingensi dinilai secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin
dengan tepat dalam laporan keuangan. Jika hampir pasti arus masuk manfaat ekonomik akan timbul, maka
aset dan penghasilan terkait diakui dalam laporan keuangan pada periode timbulnya perubahan tersebut. Jika
arus masuk manfaat ekonomik menjadi mungkin terjadi, maka entitas mengungkapkan aset kontingensi (lihat
paragraf 89).

8
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Pengukuran
Estimasi terbaik
36

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk
menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

37

Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara
rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau untuk
mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Sering kali tidak mungkin dan terlalu mahal
bagi entitas untuk menyelesaikan atau mengalihkan kewajibannya pada akhir periode pelaporan. Akan tetapi,
estimasi jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan atau mengalihkan
kewajibannya, merupakan estimasi terbaik atas pengeluaran yang disyaratkan untuk menyelesaikan
kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

38

Estimasi hasil dan dampak keuangan ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen entitas, ditunjang
dengan pengalaman dari transaksi serupa, serta dalam beberapa kasus, laporan ahli independen. Bukti yang
dipertimbangkan termasuk bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah periode pelaporan.

39

Ketidakpastian yang melingkupi jumlah yang akan diakui sebagai provisi dapat dikelola dengan berbagai
cara sesuai dengan kondisi yang ada. Jika provisi yang sedang diukur melibatkan populasi sejumlah besar
item, maka kewajiban diestimasi dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas
terkait. Metode estimasi statistik ini dikenal sebagai metode “nilai ekspektasian (expected value)”. Dengan
demikian, provisi akan berbeda bergantung pada apakah probabilitas kerugian pada jumlah tertentu,
sebagai contoh 60% atau 90%. Ketika terdapat suatu rentang hasil yang mungkin yang berkesinambungan,
dan setiap titik dalam rentang tersebut mempunyai kemungkinan terjadi yang sama, maka yang digunakan
adalah nilai tengah rentang tersebut.

Contoh

Entitas menjual produk dengan memberikan garansi kepada pelanggan untuk menanggung biaya
perbaikan cacat pabrikasi yang ditemukan dalam jangka waktu enam bulan setelah penjualan. Jika cacat
ringan terdeteksi dari seluruh produk yang terjual, maka biaya perbaikannya 1 juta. Sementara itu, jika
cacat berat terdeteksi dari seluruh produk terjual, maka biaya perbaikannya 4 juta. Pengalaman entitas di
masa lalu dan ekspektasi masa depan mengindikasikan bahwa dalam tahun mendatang 75% dari produk
terjual tidak mengandung cacat, 20% dari produk terjual mengandung cacat ringan, dan 5% dari produk
yang terjual mengandung cacat berat. Sesuai dengan paragraf 24, entitas menilai probabilitas arus keluar
sumber daya untuk kewajiban garansi secara keseluruhan.
Nilai ek s p ek t a s i an untuk biaya perbaikan adalah:
(75% × 0) + (20% × 1 juta) + (5% × 4 juta) = 400.000
40

Jika kewajiban yang diukur hanya satu, maka kemungkinan hasil individual yang probabilitasnya paling tinggi
mungkin merupakan estimasi terbaik dari liabilitas tersebut. Akan tetapi, bahkan dalam kasus demikian,
entitas mempertimbangkan kemungkinan hasil lainnya. Jika kemungkinan hasil lainnya sebagian besar
lebih tinggi atau sebagian besar lebih rendah dibandingkan dengan kemungkinan hasil yang probabilitasnya
paling tinggi, maka estimasi terbaik nilainya akan lebih tinggi atau lebih rendah. Sebagai contoh, jika entitas
harus memperbaiki kerusakan serius dalam konstruksi pabrik utama yang dibangun bagi seorang
pelanggannya, maka kemungkinan hasil individual dengan probabilitas yang paling tinggi untuk perbaikan
tersebut mungkin berhasil pada upaya pertama adalah dengan biaya sebesar 1.000, namun provisi untuk suatu
jumlah yang lebih b e s a r dibuat jika terdapat kemungkinan signifikan upaya lebih lanjut dibutuhkan.

41

Provisi diukur sebelum pajak, karena dampak pajak dari provisi dan perubahannya, diatur dalam PSAK i212.

Risiko dan ketidakpastian
42

Risiko dan ketidakpastian yang tidak terhindarkan yang melingkupi berbagai peristiwa dan keadaan
dipertimbangkan dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi.

43

Risiko menimbulkan hasil yang bervariasi. Penyesuaian risiko dapat menyebabkan kenaikan jumlah liabilitas
yang diukur. Dalam kondisi ketidakpastian, kehati-hatian diperlukan dalam membuat pertimbangan, sehingga
penghasilan atau aset tidak lebih disajikan dan beban atau liabilitas tidak kurang disajikan. Akan tetapi,
ketidakpastian tidak menjustifikasi pembentukan provisi berlebihan atau lebih saji liabilitas dengan sengaja.
Sebagai contoh, jika proyeksi biaya dari hasil yang s a n g a t merugikan diestimasi berdasarkan kehati-
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hatian, maka hasil tersebut kemudian tidak dengan sengaja diperlakukan sebagai lebih mungkin terjadi
dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi. Perhatian diperlukan untuk menghindari duplikasi penyesuaian
atas risiko dan ketidakpastian yang berakibat pada lebih saji provisi.
44

Pengungkapan mengenai ketidakpastian yang melingkupi jumlah pengeluaran diatur di paragraf 85(b).

Nilai kini
45

Jika dampak nilai waktu dari uang adalah material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari
perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban.

46

Karena nilai waktu dari uang, provisi terkait arus keluar kas yang timbul seketika setelah periode pelaporan
lebih memberatkan daripada provisi terkait arus keluar kas dalam jumlah sama yang timbul kemudian. Oleh
karena itu, jika dampaknya bersifat material, provisi didiskontokan.

47

Tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini
atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik atas liabilitas yang bersangkutan. Tingkat diskonto tidak
mencerminkan risiko yang estimasi arus kas masa depannya telah disesuaikan.

Peristiwa masa depan
48

Peristiwa masa depan yang dapat memengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan
kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi.

49

Peristiwa masa depan ekspektasian mungkin sangat penting dalam mengukur provisi. Sebagai contoh, entitas
mungkin berkeyakinan bahwa biaya pembersihan suatu lokasi pabrik pada akhir masa manfaat pabrik tersebut
akan berkurang karena perubahan teknologi di masa depan. Jumlah biaya yang diakui mencerminkan
ekspektasi yang masuk akal dari pendapat ahli yang objektif dan mempunyai kualifikasi teknis dengan
mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia, mengenai teknologi yang akan tersedia pada saat
pembersihan. Dengan demikian, adalah tepat untuk memasukkan, sebagai contoh, perkiraan pengurangan
biaya sejalan dengan meningkatnya pengalaman dalam menerapkan teknologi yang ada atau perkiraan biaya
untuk menerapkan teknologi yang ada terhadap kegiatan pembersihan yang lebih besar dan rumit daripada
kegiatan pembersihan sebelumnya. Akan tetapi, entitas tidak mengantisipasi pengembangan teknologi
pembersihan yang sama sekali baru kecuali jika didukung bukti objektif yang memadai.

50

Dampak kemungkinan peraturan perundang-undangan baru dipertimbangkan dalam mengukur kewajiban
saat ini ketika terdapat bukti objektif yang memadai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut hampir
pasti diberlakukan. Berbagai kondisi yang timbul dalam praktik mengakibatkan tidak mungkin untuk
menetapkan suatu peristiwa tunggal yang akan memberikan bukti objektif yang memadai pada setiap kasus.
Bukti diperlukan baik dari apa yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dari apakah hampir
pasti peraturan perundang-undangan diberlakukan dan diimplementasikan pada waktunya. Dalam banyak
kasus, tidak akan terdapat bukti objektif yang memadai sampai peraturan perundang-undangan baru
diberlakukan.

Pelepasan aset ekspektasian
51

Keuntungan dari pelepasan aset ekspektasian tidak d i p erh i tu n g k a n dalam m en gu k u r suatu
provisi.

52

Keuntungan dari pelepasan aset ekspektasian tidak diperhitungkan dalam mengukur provisi, walaupun
pelepasan aset ekspektasian tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi.
Sebaliknya, entitas mengakui keuntungan pelepasan aset ekspektasian tersebut pada saat yang ditentukan oleh
PSAK yang terkait dengan aset tersebut.

Penggantian
53

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan provisi diperkirakan
akan diganti oleh pihak lain, maka penggantian itu diakui jika, dan hanya jika, hampir pasti bahwa
penggantian akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diperlakukan
sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak melebihi ju m l a h provisi.

54

Dalam laporan penghasilan komprehensif, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan secara
neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya.

10
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55

Kadang kala, entitas dapat meminta pihak lain untuk membayar sebagian atau seluruh pengeluaran yang
diperlukan untuk menyelesaikan provisi (sebagai contoh, melalui kontrak asuransi, indemnity clauses atau
garansi pemasok). Pihak lain tersebut dapat mengganti jumlah yang telah dibayarkan oleh entitas atau
langsung membayarkan jumlah tersebut.

56

Dalam sebagian besar kasus, entitas akan tetap bertanggung jawab atas seluruh jumlah yang menjadi
kewajibannya sehingga entitas harus menyelesaikan seluruh jumlah jika pihak ketiga tidak membayar dengan
alasan apa pun. Dalam situasi ini, provisi diakui sejumlah seluruh liabilitas dan penggantian yangdiperkirakan
diakui sebagai aset yang terpisah ketika hampir pasti penggantian tersebut akan diterima jika entitas
menyelesaikan liabilitas.

57

Dalam beberapa kasus, entitas tidak bertanggung jawab atas biaya yang menjadi kewajibannya jika pihak
ketiga gagal membayar. Dalam kasus tersebut entitas tidak m e m p u n y ai l i ab i l i t a s a t a s b i a y a
t e r s e b u t d a n biaya tersebut ti d ak t er m as u k sebagai provisi.

58

Sebagaimana disebutkan di paragraf 29, kewajiban yang menjadi tanggung jawab entitas secara sendiri dan
secara bersama dengan pihak lain merupakan liabilitas kontingensi sepanjang diperkirakan kewajiban tersebut
akan diselesaikan oleh pihak lain tersebut.

Perubahan provisi
59

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi
terbaik saat ini. Jika tidak lagi mungkin terjadi bahwa arus keluar sumber daya akan diperlukan
untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi dibalik.

60

Jika provisi didiskonto, maka jumlah tercatatnya meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan
berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman.

Penggunaan provisi
61

Provisi hanya digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan dengan tujuan a wa l pembentukan
provisi.

62

Hanya pengeluaran yang berhubungan dengan tujuan awal pembentukan provisi yang dapat mengurangi
provisi. Membebankan pengeluaran untuk mengurangi provisi yang semula diakui untuk tujuan lain akan
menghilangkan pengaruh dari dua peristiwa yang berbeda.

Penerapan aturan pengakuan dan pengukuran
Kerugian operasi masa depan
63

Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

64

Kerugian operasi masa depan tidak memenuhi definisi liabilitas di paragraf 10 dan kriteria pengakuan umum
bagi provisi seperti yang dijelaskan di paragraf 14.

65

Ekspektasi kerugian operasi masa depan merupakan indikasi bahwa aset tertentu dalam suatu operasi mungkin
mengalami penurunan nilai. Entitas menguji adanya penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK i236
Penurunan Nilai Aset.

Kontrak memberatkan
66

Jika entitas memiliki suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut
diakui dan diukur sebagai provisi.

67

Banyak kontrak (sebagai contoh pesanan pembelian yang sifatnya rutin) dapat dibatalkan tanpa membayar
kompensasi kepada pihak lain sehingga tidak ada kewajiban. Kontrak lain mengatur hak dan kewajiban setiap
pihak dalam kontrak. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kontrak tersebut memberatkan, maka kontrak
tersebut masuk dalam lingkup Pernyataan ini dan terdapat liabilitas yang diakui. Kontrak eksekutori yang
tidak memberatkan berada di luar lingkup Pernyataan ini.

68

Pernyataan ini mendefinisikan kontrak memberatkan sebagai kontrak dengan biaya tidak terhindarkan untuk
memenuhi kewajiban kontraknya yang melebihi manfaat ekonomik yang diperkirakan akan diterima dari
kontrak tersebut. Biaya tidak terhindarkan dalam kontrak mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas
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dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan kompensasi atau
denda y an g t i mb u l jika e ntitas tidak memenuhi kontrak.
68A

69

Biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang
berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:
(a)

biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut—misalnya, tenaga kerja langsung dan
material; dan

(b)

alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak—sebagai contoh, antara
lain, alokasi biaya depresiasi atas item aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut.

Sebelum membentuk suatu provisi terpisah untuk kontrak yang memberatkan, entitas mengakui kerugian
penurunan nilai yang timbul atas aset yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut (lihat PSAK i236).

Restrukturisasi
70

Berikut adalah contoh peristiwa yang dapat m a s u k d a l a m d e f i n i s i restrukturisasi:
(a)

penjualan atau penghentian suatu lini usaha;

(b)

penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau k a was an regional, atau relokasi kegiatan usaha
dari satu negara atau kawasan regional ke negara atau kawasan regional lain;

(c)

perubahan dalam struktur manajemen, sebagai contoh, menghilangkan satu lapis manajemen; dan

(d)

reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap sifat dan fokus operasi entitas.

71

Provisi untuk biaya restrukturisasi diakui hanya jika kriteria pengakuan umum yang berlaku bagi provisi
sesuai dengan paragraf 14 dipenuhi. Paragraf 72–83 mengatur penerapan kriteria pengakuan umum dalam
restrukturisasi.

72

Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya ketika entitas:
(a)

(b)

memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasikan,
sekurang-kurangnya:

(i)

usaha atau bagian usaha yang terlibat;

(ii)

lokasi utama yang terpengaruh;

(iii)

lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi
karena pemutusan hubungan kerja;

(iv)

pengeluaran yang akan terjadi; dan

(v)

waktu implementasi rencana tersebut; dan

menciptakan ekspektasi valid kepada pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa
entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut
atau mengumumkan pokok-pokok rencana kepada pihak yang terkena dampak tersebut.

73

Bukti bahwa entitas telah mulai mengimplementasikan rencana restukturisasi akan tampak, antara lain, dengan
membongkar pabrik atau menjual aset atau mengumumkan kepada masyarakat tentang pokok-pokok rencana
restrukturisasi. Pengumuman mengenai rencana yang terperinci tentang restrukturisasi tersebut merupakan
kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi hanya jika rencana itu dibuat sedemikian rupa dan
dengan perincian yang memadai (yaitu menjelaskan pokok-pokok rencana) sehingga menciptakan ekspektasi
valid kepada pihak lain seperti pelanggan, pemasok, dan pegawai (atau wakilnya) bahwa entitas akan
melaksanakan restrukturisasi.

74

Agar suatu rencana dapat dianggap sebagai kewajiban konstruktif ketika dikomunikasikan kepada pihak yang
terkena dampaknya, maka implementasinya perlu direncanakan sedini mungkin dan diselesaikan dalam jangka
waktu yang tidak memungkinkan untuk mengubah rencana tersebut secara signifikan. Jika diperkirakan
terdapat penundaan lama sebelum restrukturisasi dimulai atau restrukturisasi akan berlangsung lebih lama
daripada yang direncanakan, kecil kemungkinan bahwa rencana tersebut akan menimbulkan ekspektasi valid
kepada pihak terdampak bahwa entitas memiliki komitmen saat ini atas restrukturisasi karena dalam kerangka
waktu tersebut entitas memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan atas rencana semula.

75

Keputusan manajemen atau direksi untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode
pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, kecuali sebelum akhir
periode pelaporan entitas telah:
(a)

12

mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi; atau
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(b)

mengumumkan pokok rencana restrukturisasi kepada pihak yang terkena dampak rencana tersebut
secara spesifik dengan memadai sedemikian rupa sehingga menimbulkan ekspektasi valid pada
pihak tersebut bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi.

Jika entitas mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi, atau mengumumkan pokok rencananya
kepada pihak yang terkena dampaknya, hanya setelah periode pelaporan, maka pengungkapan disyaratkan
dalam PSAK i210 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan, jika restrukturisasi tersebut adalah material dan
ketiadaan pengungkapan diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama
laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi
keuangan tentang entitas pelapor spesifik.
76

Meskipun suatu kewajiban konstruktif tidak timbul semata-mata karena putusan manajemen, kewajiban dapat
timbul dari peristiwa terdahulu yang terjadi bersama dengan putusan tersebut. Sebagai contoh, negosiasi
dengan wakil para karyawan untuk pembayaran dalam rangka pemutusan hubungan kerja, atau negosiasi
dengan para pembeli untuk penjualan suatu operasi, mungkin dapat dituntaskan hanya melalui persetujuan
direksi. Saat persetujuan tersebut telah diperoleh dan dikomunikasikan kepada pihak lain, entitas memiliki
kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi, jika kondisi di paragraf 72 dipenuhi.

77

Pada beberapa negara, otoritas akhir menjadi hak suatu dewan yang anggotanya termasuk perwakilan dari
pihak yang berkepentingan selain manajemen (contohnya karyawan) atau pemberitahuan kepada perwakilan
tersebut mungkin diperlukan sebelum keputusan dewan disetujui. Karena suatu keputusan yang diambil dewan
melibatkan suatu komunikasi dengan perwakilan ini, komunikasi ini mungkin menghasilkan suatu kewajiban
konstruktif untuk merestrukturisasi.

78

Tidak ada kewajiban yang timbul dalam penjualan suatu operasi hingga entitas berkomitmen pada
penjualan tersebut, yakni membuat suatu perjanjian penjualan yang mengikat.

79

Walaupun entitas telah mengambil putusan untuk menjual suatu operasi dan mengumumkan putusan tersebut
secara terbuka, entitas tidak dapat berkomitmen pada penjualan tersebut hingga pembeli telah diidentifikasi
dan terdapat perjanjian penjualan yang mengikat. Sampai terdapat perjanjian penjualan yang mengikat, entitas
akan dapat mengubah pikirannya dan bahkan harus mengambil tindakan lain jika tidak dapat menemukan
pembeli dengan persyaratan yang dapat diterima. Jika penjualan suatu operasi dipandang sebagai bagian dari
restrukturisasi, maka aset dari operasi yang bersangkutan dievaluasi untuk menentukan apakah terjadi
penurunan nilai sesuai dengan PSAK i236. Jika penjualan hanya merupakan bagian dari restrukturisasi, maka
kewajiban konstruktif dapat timbul dari bagian lain restrukturisasi sebelum ada perjanjian penjualan yang
mengikat.

80

Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu
memenuhi kedua persyaratan berikut ini:

81

(a)

harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi; dan

(b)

tidak terkait dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung.

Provisi restrukturisasi tidak mencakup biaya seperti:
(a)

pelatihan kembali atau penempatan kembali (relokasi) staf yang tetap dikaryakan;

(b)

pemasaran; atau

(c)

investasi dalam sistem dan jaringan distribusi baru.

Pengeluaran ini terkait dengan pengelolaan usaha di masa depan dan pada akhir periode pelaporan bukan
merupakan liabilitas dalam rangka restrukturisasi. Pengeluaran tersebut diakui dengan dasar yang sama
seolah-olah pengeluaran tersebut tidak terkait dengan restrukturisasi.
82

Kerugian operasi masa depan teridentifikasi sampai dengan tanggal restrukturisasi tidak termasuk provisi,
kecuali jika kerugian itu terkait dengan kontrak memberatkan seperti didefinisikan di paragraf 10.

83

Sebagaimana yang diatur di paragraf 51, keuntungan karena pelepasan aset ekspektasian tidak
diperhitungkan dalam mengukur provisi restrukturisasi, walaupun p e n j u a l a n aset itu dipandang sebagai
bagian dari restrukturisasi.

Pengungkapan
84

Untuk setiap kelas provisi, entitas mengungkapkan:
(a)

jumlah tercatat pada awal dan akhir periode;

(b)

provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah
provisi yang ada;
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(c)

jumlah yang digunakan (yaitu jumlah yang terjadi dan d i k u r a n g k a n d a r i provisi)
selama periode bersangkutan;

(d)

jumlah yang ti d a k digunakan yang di b a l i k selama periode bersangkutan; dan

(e)

peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam jumlah yang didiskontokan yang
timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto.

Informasi komparatif tidak disyaratkan.
85

86

Untuk setiap kelas provisi, entitas mengungkapkan:
(a)

uraian singkat sifat kewajiban dan perkiraan waktu arus keluar manfaat ekonomik terjadi;

(b)

indikasi mengenai ketidakpastian jumlah atau waktu arus keluar tersebut. Jika diperlukan
u n tu k menyediakan informasi yang memadai, entitas mengungkapkan asumsi utama yang
d i b u a t t e r k a i t peristiwa masa depan, sebagaimana diatur di paragraf 48; dan

(c)

jumlah p e r k i r a a n penggantian, dengan menyebutkan jumlah aset apapun yang telah
diakui untuk p erk i raa n penggantian tersebut.

Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk
setiap kelas liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkas mengenai sifat
liabilitas kontingensi dan, jika praktis:
(a)

estimasi dari dampak keuangannya, yang diukur sesuai dengan ketentuan paragraf 36–
52;

(b)

indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar
sumber daya; dan

(c)

kemungkinan penggantian.

87

Dalam menentukan provisi atau liabilitas kontingensi yang dapat diagregasikan untuk membentuk suatu
kelas, perlu dipertimbangkan apakah sifat item provisi atau liabilitas kontingensi tersebut cukup serupa untuk
satu pernyataan tunggal mengenai provisi atau liabilitas kontingensi agar memenuhi persyaratan paragraf
85(a) dan (b) serta paragraf 86(a) dan (b). Dengan demikian, mungkin tepat untuk memperlakukan jumlah
yang terkait dengan garansi atas berbagai produk sebagai satu kelas provisi, tetapi tidaklah tepat untuk
memperlakukan jumlah terkait garansi produk biasa dan jumlah garansi terkait proses legal sebagai satu
kelas provisi.

88

Jika provisi dan liabilitas kontingensi timbul dari suatu kondisi yang sama, maka entitas melakukan
pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 84-86 sedemikian rupa sehingga menunjukkan keterkaitan antara
provisi dan liabilitas kontingensi tersebut.

89

Jika arus masuk manfaat ekonomik mungkin terjadi, maka entitas mengungkapkan uraian singkat
mengenai sifat aset kontingensi pada akhir periode pelaporan dan, jika praktis, estimasi dampak
keuangannya, diukur sesuai dengan prinsip yang berlaku bagi provisi sebagaimana diatur di paragraf
36–52.

90

Penting bahwa pengungkapan aset kontingensi tidak memberikan indikasi yang menyesatkan mengenai
kemungkinan timbulnya penghasilan.

91

Jika informasi yang diatur di paragraf 86 dan 89 tidak diungkapkan karena tidak praktis dilakukan,
maka fakta tersebut diungkapkan.

92

Pada kasus yang sangat jarang terjadi, pengungkapan sebagian atau seluruh informasi yang diatur di
paragraf 84–89 diperkirakan dapat menyulitkan entitas dalam perselisihan dengan pihak lain
mengenai hal yang menjadi subjek provisi, liabilitas kontingensi, atau aset kontingensi. Dalam hal
demikian, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi mengungkapkan uraian
umum perselisihan, berikut fakta dan alasan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan.

Ketentuan transisi
93

Dampak diadopsinya Pernyataan ini pada tanggal efektifnya (atau lebih dini) dilaporkan sebagai
penyesuaian saldo laba awal pada periode Pernyataan ini pertama kali diadopsi. Entitas dianjurkan,
tetapi tidak disyaratkan, untuk menyesuaikan saldo laba awal dari periode sajian paling awal dan
untuk menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tidak disajikan kembali,
maka fakta tersebut diungkapkan.

94

[Dihapus]
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94A

Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak, terbit pada bulan Mei 2020, menambahkan paragraf 68A
dan mengamendemen paragraf 69. Entitas menerapkan amendemen tersebut pada kontrak yang belum
terpenuhi semua kewajibannya pada awal periode tahun buku ketika entitas pertama kali menerapkan
amendemen (tanggal penerapan awal). Entitas tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Sebagai
gantinya, entitas mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amendemen sebagai penyesuaian terhadap
saldo laba awal atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai, pada tanggal penerapan awal.

Tanggal efektif
95

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan tahunan dengan periode yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Juli 1999. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode
yang dimulai sebelum tanggal 1 Juli 1999, maka fakta tersebut diungkapkan.

96

[Dihapus]

97

[Dihapus]

98

[Dihapus]

99

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010-2012, terbit pada bulan Desember 2013, mengamendemen paragraf
5 sebagai amendemen konsekuensial yang timbul dari PSAK i103. Entitas menerapkan amendemen tersebut
secara prospektif untuk kombinasi bisnis sesuai dengan penerapan amendemen PSAK i103.

100

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 5 dan menghapus paragraf 6. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK
i115.

101

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 2 dan menghapus paragraf 97 dan
98. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

102

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 5. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

103

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

104

Definisi Material (Amendemen PSAK i201 dan PSAK i208), terbit pada bulan Oktober 2018,
mengamendemen paragraf 75. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan amendemen atas definisi material dalam PSAK i201
paragraf 7 dan PSAK i208 paragraf 5 dan 6.

105

Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak, terbit pada bulan Mei 2020 menambahkan paragraf 68A
dan 94A dan mengamendemen paragraf 69. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen ini untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i238 Aset Takberwujud terdiri dari paragraf 1–133. Seluruh paragraf memiliki
kekuatan mengatur yang sama namun mempertahankan format IASC ketika Pernyataan ini diadopsi oleh IASB. PSAK
i238 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan
kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i238
Aset Takberwujud
Tujuan
1

Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset takberwujud yang tidak
diatur secara khusus dalam PSAK lain. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui aset takberwujud
jika, dan hanya jika, kriteria tertentu dipenuhi. Pernyataan ini juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat
dari aset takberwujud dan menentukan pengungkapan yang disyaratkan tentang aset takberwujud.

Ruang lingkup
2

Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk aset takberwujud, kecuali:

(a)
(b)
(c)
(d)
3

aset takberwujud yang berada dalam ruang lingkup PSAK lain;
aset keuangan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i232 Instrumen keuangan: Penyajian;
pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi (lihat PSAK i106 Eksplorasi dan
Evaluasi Sumber Daya Mineral); dan
pengeluaran atas pengembangan dan ekstraksi mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya
tidak dapat diperbarui lain.

Jika PSAK lain mengatur akuntasi untuk jenis aset takberwujud spesifik, maka entitas menerapkan PSAK
tersebut daripada menerapkan Pernyataan ini. Sebagai contoh, Pernyataan ini tidak diterapkan pada:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)
(g)

(h)

(i)

aset takberwujud yang dimiliki untuk dijual oleh entitas dalam kegiatan usaha normal (lihat PSAK
i202 Persediaan).
aset pajak tangguhan (lihat PSAK i212 Pajak Penghasilan).
sewa aset takberwujud yang dicatat sesuai dengan PSAK i116 Sewa.
aset yang timbul dari imbalan pekerja (lihat PSAK i219 Imbalan Pekerja).
aset keuangan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i232. Pengakuan dan pengukuran dari
beberapa aset keuangan tercakup dalam PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK i227
Laporan Keuangan Tersendiri, dan PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama.
goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis (lihat PSAK i103 Kombinasi Bisnis).
biaya akuisisi yang ditangguhkan dan aset takberwujud, yang timbul dari hak kontraktual asuradur
berdasarkan kontrak asuransi yang tercakup dalam PSAK i104 Kontrak Asuransi. PSAK i104
menetapkan persyaratan pengungkapan spesifik untuk biaya akuisisi yang ditangguhkan namun
tidak untuk aset takberwujud tersebut. Oleh karena itu, persyaratan pengungkapan dalam
Pernyataan ini diterapkan pada aset takberwujud tersebut.
aset takberwujud tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk
dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual) sesuai dengan PSAK
i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.
aset yang timbul dari kontrak dengan pelanggan yang diakui sesuai dengan PSAK i115 Pendapatan
dari Kontrak dengan Pelanggan.

4

Beberapa jenis aset takberwujud dapat dimuat dalam atau pada sesuatu yang bersifat fisik, seperti cakram padat
(compact disc) (dalam kasus piranti lunak komputer), dokumentasi legal (dalam kasus lisensi atau paten), atau
film. Dalam menentukan apakah suatu aset yang memiliki elemen berwujud dan takberwujud diperlakukan
berdasarkan PSAK i216 Aset Tetap atau sebagai aset takberwujud berdasarkan Pernyataan ini, entitas
menggunakan pertimbangan untuk menilai elemen mana yang lebih signifikan. Sebagai contoh, piranti lunak
komputer pada alat mesin yang dikendalikan komputer yang tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak spesifik
tersebut merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya sehingga diperlakukan sebagai aset tetap. Hal yang
sama diterapkan pada sistem operasi suatu komputer. Jika piranti lunak bukan merupakan bagian integral dari
perangkat kerasnya, maka piranti lunak komputer tersebut diperlakukan sebagai aset takberwujud.

5

Pernyataan ini diterapkan pada, antara lain, pengeluaran atas aktivitas periklanan, pelatihan, perintisan usaha,
penelitian dan pengembangan. Aktivitas penelitian dan pengembangan diarahkan untuk mengembangkan
pengetahuan. Oleh karena itu, walaupun kegiatan ini mungkin menghasilkan aset dengan substansi fisik

4
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(contohnya, suatu purwarupa (prototype)), elemen fisik aset tersebut bukan merupakan hal yang utama dari
komponen takberwujudnya, yaitu pengetahuan yang terkandung dalam aset tersebut.
6

Hak yang dikuasai oleh penyewa berdasarkan perjanjian lisensi untuk item seperti film, rekaman video, karya
panggung, manuskrip, paten, dan hak cipta termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini dan dikecualikan
dari ruang lingkup PSAK i116.

7

Suatu aktivitas atau transaksi dapat dikecualikan dari ruang lingkup suatu PSAK jika aktivitas atau transaksi
tersebut bersifat sedemikian khususnya sehingga menimbulkan masalah akuntansi yang perlu cara
penyelesaian berbeda. Permasalahan semacam itu timbul pada akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi untuk,
atau pengembangan dan ekstraksidari, kandungan minyak, gas dan mineral dalam industri pertambangan dan
dalam kasus kontrak asuransi. Oleh karena itu, Pernyataan ini tidak diterapkan pada pengeluaran dari aktivitas
dan kontrak tersebut. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan pada aset takberwujud lain yang digunakan
(seperti piranti lunak komputer), dan pengeluaran lain yang terjadi (seperti biaya perintisan usaha), dalam
industri pertambangan atau oleh asuradur.

Definisi
8

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasikan aset takberwujud selama umur
manfaatnya.
Aset adalah sumber daya yang:

(a)
(b)

dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; dan
manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas.1

Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi
dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain
yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat
diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan
spesifik dalam SAK-I lain, contohnya PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham.
Jumlah terdepresiasikan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya
perolehan, dikurangi nilai residualnya.
Pengembangan adalah penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lain pada suatu rencana atau
rancangan produksi bahan, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang mengalami
perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.
Nilai spesifik entitas adalah nilai kini dari arus kas yang diperkirakan entitas timbul dari penggunaan
aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau yang
diperkirakan terjadi saat penyelesaian liabilitas.
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. (Lihat PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar).
Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat suatu aset atas
jumlah terpulihkannya.
Aset takberwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik.
Aset moneter adalah kas yang dimiliki dan aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya
pasti atau dapat ditentukan.
Penelitian adalah penyelidikan awal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh
pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknis yang baru.
Nilai residual dari aset takberwujud adalah jumlah estimasian yang akan diperoleh entitas saat ini dari
pelepasan aset, setelah dikurangi biaya pelepasan estimasian, jika aset telah mencapai umur dan kondisi
yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.

1

Definisi aset dalam Pernyataan ini tidak direvisi mengikuti revisi definisi aset dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
yang terbit pada tahun 2018.
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Umur manfaat adalah:

(a)
(b)

periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas; atau
jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan akan diperoleh dari aset oleh entitas.

Aset takberwujud
9

Entitas seringkali mengeluarkan sumber daya maupun menimbulkan liabilitas dalam perolehan,
pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya takberwujud, seperti pengetahuan ilmiah atau
teknis, desain dan implementasi proses atau sistem baru, lisensi, kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai
pasar dan merek dagang (termasuk merek produk dan judul publisitas). Contoh umum item yang dicakup
dalam hal tersebut adalah piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak pelayanan
jaminan, izin penangkapan ikan, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pelanggan atau pemasok, loyalitas
pelanggan, pangsa pasar, dan hak pemasaran.

10

Tidak seluruh item yang dideskripsikan di paragraf 9 memenuhi definisi aset takberwujud, yaitu
keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan keberadaan manfaat ekonomik masa depan. Jika suatu
item dalam ruang lingkup Pernyataan ini tidak memenuhi definisi aset takberwujud, maka pengeluaran untuk
memperolehnya atau menciptakan aset tersebut secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Akan
tetapi, jika item tersebut diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis, maka item tersebut membentuk bagian dari
goodwill yang diakui pada tanggal akuisisi (lihat paragraf 68).

Keteridentifikasian
11

Definisi aset takberwujud mensyaratkan keteridentifikasian aset takberwujud sehingga dapat dibedakan dari
goodwill. Goodwill yang diakui dalam suatu kombinasi bisnis merupakan aset yang merepresentasikan
manfaat ekonomik masa depan yang muncul dari aset lain yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis yang tidak
diidentifikasikan secara individual dan diakui secara terpisah. Manfaat ekonomik masa depan dapat dihasilkan
dari sinergi antara aset teridentifikasi yang diperoleh atau dari aset, yang secara individual, tidak memenuhi
syarat untuk diakui dalam laporan keuangan.

12

Suatu aset dikatakan teridentifikasi jika:
(a)

dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dilepaskan dari entitas dan dijual, dialihkan,
dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara individual atau bersama dengan
kontrak terkait, aset teridentifikasi, atau liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas
memiliki intensi untuk melakukan hal tersebut; atau

(b)

timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain, terlepas apakah hak tersebut dapat
dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain.

Pengendalian
13

Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa
depan yang mengalir dari sumber daya pendasar dan untuk membatasi akses pihak lain atas manfaat ekonomik
tersebut. Kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomik masa depan dari suatu aset takberwujud
biasanya timbul dari hak legal yang dapat dipaksakan dalam pengadilan. Jika tidak ada hak legal, maka lebih
sulit menunjukkan adanya pengendalian. Akan tetapi, pemaksaan legal dari hak bukan merupakan syarat yang
perlu bagi pengendalian karena entitas dapat saja mengendalikan manfaat ekonomik masa depan dengan cara
lain.

14

Manfaat ekonomik masa depan dapat timbul dari pengetahuan atas pasar dan pengetahuan teknis. Entitas
mengendalikan manfaat tersebut jika, sebagai contoh, pengetahuan tersebut dilindungi oleh hak legal seperti
hak cipta, perjanjian dagang terbatas (sepanjang diizinkan) atau oleh perjanjian legal bagi pekerja untuk
menjaga kerahasiaan.

15

Entitas mungkin memiliki tim staf yang terampil dan mungkin mampu mengindentifikasi peningkatan
keterampilan karyawan yang menghasilkan manfaat ekonomik masa depan dari pelatihan. Entitas dapat juga
memperkirakan bahwa karyawan tersebut akan terus menerapkan keterampilannya pada entitas. Akan tetapi,
entitas biasanya tidak memiliki pengendalian yang memadai atas manfaat ekonomik masa depan ekspektasian
yang timbul dari karyawan terampil tersebut dan dari pelatihan sehingga sulit bagi entitas untuk
menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset takberwujud. Dengan alasan serupa, talenta di bidang teknis
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atau manajemen khusus tidak mungkin (unlikely) memenuhi definisi sebagai aset takberwujud, kecuali hal
tersebut dilindungi hak legal untuk menggunakannya atau untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan
yang diperkirakan dari talenta tersebut dan juga syarat lain dari definisi aset takberwujud dipenuhi.
16

Entitas mungkin memiliki portofolio pelanggan yang akan terus melakukan transaksi dengan entitas atau
mungkin entitas berhasil menguasai pangsa pasar tertentu, karena usaha yang dilakukan entitas untuk membina
hubungan dengan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan. Akan tetapi, jika tidak ada hak legal untuk
melindungi, atau cara lain untuk mengendalikan, hubungan dengan pelanggan atau loyalitas pelanggan kepada
entitas, maka entitas biasanya tidak memiliki pengendalian yang memadai atas manfaat ekonomik
ekspektasian dari hubungan dengan pelanggan atau loyalitas tersebut (contohnya portofolio pelanggan, pangsa
pasar, hubungan pelanggan, dan loyalitas pelanggan) untuk memenuhi definisi aset takberwujud. Walaupun
entitas tidak memiliki hak legal untuk melindungi hubungan pelanggan, transaksi pertukaran hubungan
pelanggan nonkontraktual yang sama atau serupa (selain sebagai bagian dari kombinasi bisnis), memberikan
bukti bahwa entitas mampu mengendalikan manfaat ekonomik masa depan ekspektasian dari hubungan
pelanggan tersebut. Karena transaksi pertukaran tersebut juga membuktikan bahwa hubungan pelanggan dapat
dipisahkan, maka hubungan pelanggan ini memenuhi definisi dari aset takberwujud.

Manfaat ekonomik masa depan
17

Manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari aset takberwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan
barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh entitas. Sebagai
contoh, penggunaan kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa
depan, tetapi dapat mengurangi biaya produksi masa depan.

Pengakuan dan pengukuran
18

Pengakuan suatu item sebagai aset takberwujud mensyaratkan entitas untuk menunjukkan bahwa item tersebut
memenuhi:

(a)
(b)

definisi aset takberwujud (lihat paragraf 8–17); dan
kriteria pengakuan (lihat paragraf 21–23).

Persyaratan ini diterapkan pada biaya yang dikeluarkan pada awalnya untuk memperoleh atau
mengembangkan secara internal aset takberwujud dan biaya yang terjadi selanjutnya untuk menambah,
mengganti sebagian, atau memperbaiki aset tersebut.
19

Paragraf 25–32 berhubungan dengan penerapan kriteria pengakuan untuk aset takberwujud yang diperoleh
secara terpisah dan paragraf 33–43 pada aset takberwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Paragraf 44
berhubungan dengan pengukuran awal aset takberwujud yang diperoleh dari hibah pemerintah, paragraf 45–
47 mengenai pertukaran aset takberwujud, dan paragraf 48–50 mengenai perlakuan goodwill yang dihasilkan
secara internal. Paragraf 51–67 berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran awal aset takberwujud yang
dihasilkan secara internal.

20

Sifat aset takberwujud adalah sedemikian sehingga, dalam banyak kasus, tidak ada tambahan aset takberwujud
atau penggantian bagian dari aset takberwujud tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, kebanyakan pengeluaran
selanjutnya digunakan untuk menjaga manfaat ekonomik masa depan ekspektasian dari aset takberwujud yang
ada, sehingga pengeluaran tersebut tidak memenuhi definisi aset takberwujud dan kriteria pengakuan dalam
Pernyataan ini. Sebagai tambahan, seringkali sulit untuk mengatribusikan pengeluaran selanjutnya secara
langsung terhadap aset takberwujud tertentu daripada terhadap bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu,
jarang sekali pengeluaran selanjutnya (pengeluaran yang terjadi setelah pengakuan awal aset takberwujud yang
diperoleh atau setelah penyelesaian aset takberwujud yang dihasilkan secara internal) diakui dalam jumlah
tercatat suatu aset. Konsisten dengan paragraf 63, pengeluaran selanjutnya atas merek, kepala surat kabar,
judul publisitas, daftar pelanggan dan hal–hal lain yang mirip substansinya (baik diperoleh secara eksternal
maupun dihasilkan secara internal) selalu diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Hal ini disebabkan
pengeluaran tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengeluaran untuk mengembangkan bisnis secara
keseluruhan.

21

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika:

(a)
(b)

mungkin terjadi bahwa manfaat ekonomik masa depan ekspektasian yang dapat
diatribusikan pada aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.
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22

Entitas menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomik masa depan ekspektasian menggunakan
asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang merepresentasikan estimasi terbaik
manajemen atas rangkaian kondisi ekonomik yang berlaku sepanjang umur manfaat aset tersebut.

23

Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai tingkat kepastian yang melekat pada arus manfaat
ekonomik masa depan yang dapat diatribusikan pada penggunaan aset takberwujudberdasarkan bukti yang
tersedia pada saat pengakuan awal , dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada bukti eksternal.

24

Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan.

Perolehan terpisah
25

Umumnya, harga yang dibayarkan oleh entitas untuk perolehan terpisah aset takberwujud akan mencerminkan
ekspektasi atas probabilitas manfaat ekonomik masa depan ekspektasian dari aset yang akan mengalir ke
entitas. Dengan kata lain, entitas memperkirakan adanya arus masuk manfaat ekonomik, bahkan jika ada
ketidakpastian tentang waktu atau jumlah arus masuk tersebut. Oleh karena itu, kriteria pengakuan probabilitas
di paragraf 21(a) selalu dipertimbangkan untuk terpenuhi untuk perolehan aset takberwujud secara terpisah.

26

Sebagai tambahan, biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah biasanya dapat diukur
secara andal. Hal itu tampak jelas ketika imbalan pembelian dalam bentuk kas atau aset moneter lain.

27

Biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah terdiri dari:

(a)
(b)
28

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(a)
(b)
(c)
29

biaya imbalan pekerja (seperti yang didefinisikan dalam PSAK i219) yang timbul secara langsung
ketika membawa aset dalam kondisi siap digunakan;
fee profesional yang muncul secara langsung untuk membawa aset pada kondisi siap digunakan;
dan
biaya untuk menguji apakah aset tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Contoh dari pengeluaran yang tidak termasuk biaya aset takberwujud adalah:

(a)
(b)
(c)
30

harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi
diskon dagang dan rabat; dan
seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk
digunakan sesuai dengan intensinya.

biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi);
biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan
karyawan); dan
biaya administrasi dan biaya overhead umum lain.

Pengakuan biaya perolehan dalam jumlah tercatat aset takberwujud dihentikan pada saat aset tersebut berada
pada kondisi yang diperlukankan agar aset tersebut siap digunakan dengan cara yang diintensikan oleh
manajemen. Oleh karena itu, biaya yang terjadi dalam menggunakan atau mengembangkan kembali aset
takberwujud tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset. Sebagai contoh, biaya berikut ini tidak termasuk dalam
jumlah tercatat dari aset takberwujud:

(a)
(b)

biaya yang dikeluarkan saat aset sudah dapat digunakan sesuai dengan cara yang diintensikan
manajemen tetapi aset tersebut belum digunakan; dan
kerugian operasi awal, seperti halnya biaya yang timbul ketika permintaan atas output dari aset
meningkat.

31

Beberapa kegiatan operasi terjadi berkaitan dengan pengembangan aset takberwujud, namun tidak diperlukan
untuk mempersiapkan aset tersebut pada kondisi yang diperlukan untuk dapat beroperasi sebagaimana
diintensikan oleh manajemen. Operasi insidental mungkin terjadi sebelum maupun selama aktivitas
pengembangan. Karena operasi insidental tersebut tidak diperlukan untuk menjadikan aset tersebut berfungsi
sesuai intensi manajemen, maka penghasilan dan beban yang dihasilkan operasi insidental segera diakui dalam
laba rugi dan termasuk dalam klasifikasi penghasilan dan beban yang sesuai.

32

Jika pembayaran untuk aset takberwujud ditangguhkan melebihi persyaratan kredit normal, maka biaya
perolehannya adalah setara harga beli tunai. Selisih antara jumlah tersebut dan total pembayaran diakui sebagai
beban bunga selama periode kredit kecuali selisih tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK i223 Biaya
Pinjaman.
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Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis
33

Sesuai dengan PSAK i103 Kombinasi Bisnis, jika aset takberwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, maka
biaya perolehan aset takberwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisi. Nilai wajar dari aset
takberwujud akan mencerminkan ekspektasi pelaku pasar pada tanggal akuisisi tentang probabilitas bahwa
manfaat ekonomik masa depan ekspektasian dari aset tersebut akan mengalir ke entitas. Dengan kata lain,
entitas memperkirakan adanya arus masuk manfaat ekonomik, bahkan jika ada ketidakpastian mengenai waktu
dan jumlah arus masuk tersebut. Oleh karena itu, kriteria pengakuan probabilitas di paragraf 21(a) dianggap
selalu terpenuhi untuk aset takberwujud yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis. Jika aset diperoleh
melalui kombinasi bisnis dapat dipisahkan atau muncul dari hak kontraktual atau hak legal lain, maka terdapat
informasi yang memadai untuk mengukur nilai wajar aset secara andal. Dengan demikian, kriteria pengukuran
andal di paragraf 21(b) dianggap selalu terpenuhi untuk aset takberwujud yang diperoleh dalam kombinasi
bisnis.

34

Sesuai dengan Pernyataan ini dan PSAK i103 (yang direvisi pada tahun 2008), pihak pengakuisisi mengakui
pada tanggal akuisisi, aset takberwujud pihak diakuisisi secara terpisah dari goodwill, terlepas apakah aset
telah diakui oleh pihak diakuisisi sebelum kombinasi bisnis. Ini berarti pihak pengakuisisi mengakui sebagai
aset yang terpisah dari goodwill, suatu proyek penelitian dan pengembangan dalam proses dari pihak diakuisisi
jika proyek tersebut memenuhi definisi aset takberwujud. Proyek penelitian dan pengembangan dalam proses
dari pihak diakuisisi memenuhi kriteria aset takberwujud jika:

(a)
(b)

memenuhi definisi aset; dan
teridentifikasi, yaitu dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain.

Aset takberwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis
35

Jika aset takberwujud diperoleh dari kombinasi bisnis dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual atau
hak legal lain, maka terdapat informasi yang memadai untuk mengukur nilai wajar aset secara andal. Jika,
untuk estimasi yang digunakan pada saat mengukur nilai wajar aset takberwujud, terdapat rentang
kemungkinan hasil dengan probabilitas berbeda, maka ketidakpastian tersebut dimasukkan dalam perhitungan
nilai wajar aset takberwujud.

36

Aset takberwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis mungkin dapat dipisahkan, namun hanya dapat
dipisahkan bersama dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi. Dalam kasus tersebut, pihak
pengakuisisi mengakui aset takberwujud secara terpisah dari goodwill, namun bersamaan dengan item yang
terkait.

37

Pihak pengakuisisi dapat mengakui kelompok aset takberwujud komplementer sebagai aset tunggal sepanjang
setiap aset secara individual memiliki umur manfaat yang serupa. Sebagai contoh, istilah ‘brand’ atau ‘brand
name’ sering digunakan sebagai sinonim untuk merek dagang atau merek lain. Akan tetapi, ‘brand’ dan ‘brand
name’ merupakan pengertian pemasaran secara umum yang khususnya digunakan untuk mengacu pada
sekelompok aset komplementer seperti merek dagang (atau merek jasa) dan nama dagang, formula, resep, dan
keahlian teknologi yang terkait.

38 – 41 [Dihapus]

Pengeluaran selanjutnya atas proyek penelitian dan pengembangan dalam
proses yang diperoleh
42

Pengeluaran penelitian dan pengembangan yang:

(a)
(b)

terkait dengan proyek penelitian dan pengembangan dalam proses yang diperoleh secara
terpisah atau dalam kombinasi bisnis dan diakui sebagai aset takberwujud; dan
terjadi setelah akuisisi proyek tersebut

dicatat sesuai dengan paragraf 54-62.
43

Penerapan persyaratan paragraf 54–62 berarti bahwa pengeluaran selanjutnya atas proyek penelitian atau
pengembangan dalam proses yang diperoleh terpisah, atau dari kombinasi bisnis, dan diakui sebagai aset
takberwujud:
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(a)
(b)
(c)

diakui sebagai beban pada saat terjadinya jika merupakan pengeluaran penelitian;
diakui sebagai beban pada saat terjadinya jika merupakan pengeluaran pengembangan yang tidak
memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset takberwujud dalam paragraf 57; dan
ditambahkan pada jumlah tercatat proyek penelitian atau proyek pengembangan dalam proses yang
diperoleh jika merupakan biaya pengembangan yang memenuhi kriteria pengakuan di paragraf 57.

Akuisisi melalui hibah pemerintah
44

Dalam beberapa kasus, aset takberwujud dapat diperoleh secara cuma-cuma, atau dengan nilai nominal,
melalui hibah pemerintah. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintah mengalihkan atau mengalokasikan aset
takberwujud ke entitas seperti hak untuk mendarat di bandar udara, lisensi beroperasi stasiun televisi atau
radio, lisensi impor, kuota impor atau hak untuk mengakses sumber daya terbatas lain. Sesuai dengan PSAK
i220 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah, entitas dapat memilih untuk
mengakui baik aset takberwujud maupun hibah pada awalnya dengan nilai wajar. Jika entitas memilih untuk
tidak mengakui aset pada awalnya dengan nilai wajar, maka entitas mengakui aset pada awalnya dengan
jumlah nominal (perlakuan lain yang diperbolehkan oleh PSAK i220) ditambah dengan segala pengeluaran
yang dapat diatribusikan secara langsung dalam menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan
intensinya.

Pertukaran aset
45

Satu atau lebih aset takberwujud mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset nonmoneter, atau
kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Pembahasan berikut mengacu hanya pada pertukaran satu aset
nonmoneter dengan aset nonmoneter lain, tetapi hal ini juga berlaku untuk seluruh pertukaran yang
dideskripsikan dalam kalimat sebelumnya. Biaya perolehan aset takberwujud tersebut diukur pada nilai wajar
kecuali (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau (b) nilai wajar aset yang diterima dan
aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Aset yang diperoleh diukur dengan cara tersebut bahkan
jika entitas tidak dapat segera menghentikan pengakuan aset yang diserahkan. Jika aset yang diperoleh tidak
diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

46

Entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan
sejauh mana arus kas masa depan diperkirakan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu
transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

(a)
(b)
(c)

konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi
arus kas dari aset yang dialihkan; atau
nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah sebagai
akibat dari pertukaran; dan
selisih di (a) atau (b) adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai spesifik entitas dari
bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi tersebut mencerminkan arus kas sesudah pajak. Hasil
analisis ini dapat menjadi jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
47

Paragraf 21(b) menetapkan bahwa kondisi untuk mengakui aset takberwujud adalah biaya perolehan aset dapat
diukur secara andal. Nilai wajar suatu aset takberwujud dapat diukur secara andal jika (a) variabilitas dalam
rentang pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut adalah tidak signifikan; atau (b) probabilitas
dari beragam estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengukur
nilai wajar. Jika entitas dapat mengukur nilai wajar secara andal baik dari aset yang diterima atau diserahkan,
maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima,
kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

Goodwill yang dihasilkan secara internal
48

Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset.

49

Dalam beberapa kasus, pengeluaran timbul untuk menghasilkan manfaat ekonomik masa depan, tetapi
pengeluaran tersebut tidak berakibat pada timbulnya aset takberwujud yang memenuhi kriteria pengakuan
dalam Pernyataan ini. Pengeluaran tersebut sering dideskripsikan sebagai memberikan kontribusi terhadap
goodwill yang dihasilkan secara internal. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset
karena goodwill tersebut bukan merupakan suatu sumber daya teridentifikasi (tidak dapat dipisahkan dan tidak

10

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i238
timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain) yang dikendalikan oleh entitas yang dapat diukur secara andal
pada biaya perolehannya.
50

Selisih antara nilai wajar entitas dan jumlah tercatat aset neto teridentifikasi pada setiap waktu dapat
mencerminkan berbagai faktor yang memengaruhi nilai wajar entitas tersebut. Akan tetapi, selisih tersebut
tidak merepresentasikan biaya perolehan aset takberwujud yang dikendalikan oleh entitas.

Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal
51

Terkadang sulit untuk menilai apakah aset takberwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi kriteria
untuk diakui karena permasalahan dalam:

(a)
(b)

mengidentifikasi apakah telah timbul dan saat timbulnya, aset teridentifikasi yang akan
menghasilkan manfaat ekonomik masa depan ekspektasian; dan
menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal. Dalam beberapa kasus, biaya untuk
menghasilkan aset takberwujud secara internal tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk
memelihara atau meningkatkan goodwill yang dihasilkan secara internal atau biaya untuk
menjalankan operasi sehari–hari.

Oleh karena itu, sebagai tambahan untuk memenuhi persyaratan umum dalam pengakuan dan pengukuran
awal aset takberwujud, entitas menerapkan persyaratan dan panduan di paragraf 52–67 terhadap seluruh aset
takberwujud yang dihasilkan secara internal.
52

Dalam menentukan apakah suatu aset takberwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk
diakui, entitas mengklasifikasikan proses dihasilkannya aset takberwujud menjadi:

(a)
(b)

tahap penelitian; dan
tahap pengembangan.

Walaupun istilah “penelitian” dan “pengembangan” sudah ada definisinya, istilah “tahap penelitian” dan
“tahap pengembangan” dalam Pernyataan ini memiliki makna yang lebih luas.
53

Jika entitas tidak dapat membedakan antara tahap penelitian dan tahap pengembangan pada suatu proyek
internal untuk menghasilkan aset takberwujud, maka entitas memperlakukan pengeluaran untuk proyek itu
seolah–olah sebagai pengeluaran yang terjadinya hanya pada tahap penelitian.

Tahap penelitian
54

Entitas tidak mengakui aset takberwujud yang timbul dari penelitian (atau dari tahap penelitian pada
proyek internal). Pengeluaran untuk penelitian (atau tahap penelitian pada proyek internal) diakui
sebagai beban pada saat terjadinya.

55

Dalam tahap penelitian proyek internal, entitas tidak dapat menunjukkan bahwa terdapat aset takberwujud
yang akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomik masa depan. Oleh karena itu, pengeluaran untuk
penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

56

Contoh aktivitas penelitian adalah:

(a)
(b)
(c)
(d)

aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
pencarian, evaluasi, dan seleksi final untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan
lain;
pencarian alternatif bahan, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa; dan
perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi final kemungkinan alternatif bahan, peralatan, produk,
proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang ditingkatkan.

Tahap pengembangan
57

Aset takberwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada proyek
internal) diakui jika, dan hanya jika, entitas dapat menunjukkan seluruh hal berikut ini:

(a)
(b)

kelayakan teknis penyelesaian aset takberwujud tersebut sehingga aset tersebut tersedia
untuk digunakan atau dijual.
intensinya untuk menyelesaikan aset takberwujud tersebut dan menggunakannya atau
menjualnya.
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(c)
(d)

(e)

(f)

kemampuannya untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud tersebut.
bagaimana aset takberwujud akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomik masa
depan. Antara lain entitas dapat menunjukkan adanya pasar bagi output aset takberwujud
atau pasar atas aset takberwujud itu sendiri, atau, jika aset takberwujud itu akan digunakan
secara internal, entitas dapat menunjukkan kegunaan aset takberwujud tersebut.
tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk
menyelesaikan pengembangan aset takberwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset
tersebut.
kemampuannya untuk mengukur secara andal pengeluaran yang dapat diatribusikan
terhadap aset takbewujud selama pengembangannya.

58

Dalam tahap pengembangan suatu proyek internal, terkadang entitas dapat mengidentifikasi aset takberwujud
dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan.
Hal itu karena tahap pengembangan proyek lebih maju dibandingkan dengan tahap penelitian.

59

Contoh aktivitas pengembangan adalah:

(a)
(b)
(c)
(d)

desain, konstruksi, serta pengujian purwarupa dan model sebelum produksi atau sebelum
digunakan;
desain peralatan, jig, cetakan, dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru;
desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan, yang skalanya tidak ekonomik untuk produksi
komersial; dan
desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang
baru atau yang ditingkatkan.

60

Untuk menunjukkan bagaimana aset takberwujud memberikan kemungkinan manfaat ekonomik masa depan,
entitas melakukan penilaian terhadap manfaat ekonomik masa depan yang akan diterima dari aset tersebut
menggunakan prinsip dalam PSAK i236 Penurunan Nilai Aset. Jika aset tersebut hanya akan menghasilkan
manfaat ekonomik ketika digunakan bersama dengan aset lain, maka entitas menerapkan konsep unit penghasil
kas dalam PSAK i236.

61

Tersedianya sumber daya untuk menyelesaikan, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari aset
takberwujud dapat ditunjukkan dari, sebagai contoh, rencana usaha yang menunjukkan sumber daya teknis,
sumber daya keuangan, dan sumber daya lain yang dibutuhkan dan entitas memiliki kemampuan untuk
menjamin ketersediaan sumber daya tersebut. Dalam beberapa kasus, entitas menunjukkan tersedianya
pendanaan dari luar entitas dengan memperoleh indikasi kesediaan dari pemberi pinjaman nya untuk mendanai
rencana tersebut.

62

Sistem biaya entitas seringkali dapat mengukur secara andal biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan
secara internal, seperti gaji dan pengeluaran lain yang terjadi dalam rangka mendapatkan hak cipta atau lisensi
atau mengembangkan piranti lunak komputer.

63

Merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan, dan item yang secara substansi serupa
yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset takberwujud.

64

Pengeluaran dalam rangka menghasilkan merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan dan item
yang secara substansi serupa yang dihasilkan secara internal tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk
mengembangkan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, item tersebut tidak diakui sebagai aset
takberwujud.

Biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan secara internal
65

Biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan secara internal untuk tujuan di paragraf 24 adalah jumlah
pengeluaran yang terjadi sejak tanggal aset takberwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan di paragraf
21, 22, dan 57. Paragraf 71 melarang pengeluaran yang diakui sebagai beban pada periode sebelumnya untuk
diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset takberwujud.

66

Biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan secara internal terdiri dari seluruh biaya yang dibutuhkan,
yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membuat, menghasilkan, dan mempersiapkan aset tersebut
sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan
secara langsung adalah:

(a)

12

biaya bahan dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset takberwujud;
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(b)
(c)
(d)

biaya imbalan pekerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i219) yang timbul dalam
menghasilkan aset takberwujud tersebut;
fee untuk mendaftarkan hak legal; dan
amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset takberwujud tersebut.

PSAK i223 menetapkan kriteria untuk pengakuan bunga sebagai elemen biaya perolehan aset takberwujud
yang dihasilkan secara internal.
67

Berikut adalah komponen yang tidak termasuk dalam komponen biaya aset takberwujud yang dihasilkan
secara internal:

(a)
(b)
(c)

biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya overhead umum lain, kecuali jika biaya dapat
diatribusikan secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut untuk digunakan;
inefisiensi yang teridentifikasi dan kerugian operasi awal yang muncul sebelum aset memenuhi
kinerja yang direncanakan; dan
pengeluaran untuk pelatihan karyawan yang mengoperasikan aset.

Contoh ilustrasi paragraf 65

Entitas sedang mengembangkan suatu proses produksi baru. Selama tahun 20X5, pengeluaran yang
dilakukan berjumlah MU1.000(a), dari jumlah tersebut MU900 dikeluarkan sebelum tanggal 1 Desember
20X5 dan MU 100 dikeluarkan antara tanggal 1 Desember 20X5 sampai dengan tanggal 31 Desember
20X5. Entitas dapat menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Desember 20X5, proses produksi memenuhi
kriteria untuk diakui sebagai aset takberwujud. Jumlah terpulihkan dari pengetahuan yang terkandung di
dalam proses tersebut (termasuk arus keluar kas masa depan untuk menyelesaikan proses sebelum siap
digunakan) diperkirakan MU500.
Pada akhir tahun 20X5, proses produksi ini diakui sebagai aset takberwujud dengan biaya perolehan
MU100 (sebesar pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal kriteria pengakuan biaya dipenuhi, yaitu
tanggal 1 Desember 20X5). Pengeluaran sejumlah MU900 yang dilakukan sebelum tanggal 1 Desember
20X5 diakui sebagai beban karena kriteria pengakuan tidak dipenuhi sampai tanggal 1 Desember 20X5.
Pengeluaran ini tidak menjadi bagian dari biaya perolehan proses produksi yang diakui pada laporan
posisi keuangan.
Selama tahun 20X6, pengeluaran yang dilakukan berjumlah MU2.000. Pada akhir tahun 20X6, jumlah
terpulihkan dari pengetahuan yang terkandung dalam proses produksi tersebut (termasuk arus keluar kas
masa depan untuk menyelesaikan proses sebelum siap digunakan) diperkirakan MU1.900.
Pada akhir tahun 20X6, biaya perolehan proses produksi adalah MU2.100 (yaitu pengeluaran MU100
yang diakui pada akhir tahun 20X5 ditambah pengeluaran MU2.000 yang diakui tahun 20X6). Entitas
mengakui kerugian karena penurunan nilai sebesar MU200 untuk menyesuaikan jumlah tercatat proses
sebelum terjadinya penurunan nilai (MU2.100) ke jumlah terpulihkannya (MU1.900). Rugi penurunan nilai
ini akan dibalik pada periode selanjutnya jika persyaratan pembalikan rugi penurunan nilai dalam PSAK
i236 dipenuhi.
(a)

Dalam Pernyataan ini, jumlah moneter didenominasikan dalam “unit mata uang (MU)”.

Pengakuan beban
68

Pengeluaran atas item takberwujud diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali:

(a)
(b)

69

pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset takberwujud yang memenuhi
kriteria pengakuan (lihat paragraf 18–67); atau
item tersebut diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis dan tidak dapat diakui sebagai aset
takberwujud. Jika demikian kasusnya, maka pengeluaran tersebut merupakan bagian dari
jumlah yang diakui sebagai goodwill pada tanggal akuisisi (lihat PSAK i103).

Dalam beberapa kasus, pengeluaran dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan bagi entitas,
tetapi tidak ada aset takberwujud ataupun aset lain yang diperoleh atau dihasilkan yang dapat diakui. Dalam
hal penyediaan barang, pengeluaran tersebut diakui sebagai beban pada saat entitas mempunyai hak akses atas
barang tersebut. Dalam hal penyediaan jasa, pengeluaran tersebut diakui sebagai beban ketika entitas
menerima jasa tersebut. Sebagai contoh, pengeluaran untuk penelitian diakui sebagai beban pada saat
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terjadinya (lihat paragraf 54), kecuali ketika itu diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Contoh lain
dari pengeluaran yang diakui sebagai beban saat terjadinya adalah:

(a)

(b)
(c)
(d)

pengeluaran untuk aktivitas perintisan (yaitu biaya perintisan), kecuali jika pengeluaran ini
termasuk dalam biaya perolehan item aset tetap sesuai PSAK i216. Biaya perintisan dapat
mencakup biaya pendirian, seperti biaya legal dan biaya kesekretariatan yang dikeluarkan dalam
rangka mendirikan badan hukum, pengeluaran dalam rangka membuka fasilitas atau usaha baru
(yaitu biaya prapembukaan) atau pengeluaran untuk memulai operasi baru atau meluncurkan
produk atau proses baru (yaitu biaya praoperasi).
pengeluaran untuk aktivitas pelatihan.
pengeluaran untuk aktivitas iklan dan promosi (termasuk katalog pesan antar).
pengeluaran dalam rangka relokasi dan reorganisasi sebagian atau seluruh entitas.

69A

Entitas mempunyai hak akses kepada suatu barang ketika entitas memiliki barang tersebut. Serupa dengan hal
tersebut, entitas mempunyai hak akses kepada suatu barang ketika barang tersebut dibuat oleh pemasok sesuai
dengan syarat dalam kontrak dan entitas dapat meminta pengiriman barang atas pembayaran yang sudah
diberikan. Jasa diterima ketika jasa tersebut dilaksanakan oleh pemasok sesuai dengan kontrak untuk
menyerahkan jasa kepada entitas dan bukan ketika jasa tersebut digunakan entitas untuk menunaikan jasa lain,
sebagai contoh, untuk menunaikan jasa iklan ke pelanggan.

70

Paragraf 68 tidak menghalangi entitas untuk mengakui pembayaran di muka sebagai aset ketika pembayaran
atas barang telah dilakukan sebelum entitas memperoleh hak akses atas barang tersebut. Serupa dengan hal
tersebut, paragraf 68 juga tidak menghalangi entitas untuk mengakui pembayaran di muka sebagai aset ketika
pembayaran atas jasa telah dilakukan sebelum entitas menerima jasa tersebut.

Beban masa lalu tidak diakui sebagai aset
71

Pengeluaran atas item takberwujud yang awalnya diakui sebagai beban tidak diakui sebagai bagian
dari biaya perolehan aset takberwujud di kemudian hari.

Pengukuran setelah pengakuan
72

Entitas memilih model biaya di paragraf 74 atau model revaluasi di paragraf 75 sebagai kebijakan
akuntansinya. Jika suatu aset takberwujud dicatat dengan menggunakan model revaluasi, maka
seluruh aset lain dalam kelas aset takberwujud tersebut juga dicatat dengan menggunakan model yang
sama, kecuali tidak terdapat pasar aktif untuk aset tersebut.

73

Suatu kelas aset takberwujud adalah pengelompokan aset dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam
kegiatan operasi entitas. Item dalam kelas aset takberwujud direvaluasi pada waktu yang bersamaan untuk
menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang
merepresentasikan campuran biaya perolehan dan nilai pada tanggal yang berbeda.

Model biaya
74

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi
amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Model revaluasi
75

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada
tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal
revaluasi. Untuk tujuan revaluasi berdasarkan Pernyataan ini, nilai wajar diukur dengan merujuk
pada pasar aktif. Revaluasi dilakukan secara reguler sehingga pada akhir periode pelaporan jumlah
tercatat aset takberwujud tersebut tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya.

76

Model revaluasi tidak mengizinkan:

(a)
(b)

14

revaluasi aset takberwujud yang sebelumnya belum pernah diakui sebagai aset; atau
pengakuan awal aset takberwujud pada jumlah selain biaya perolehannya.
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77

Model revaluasi diterapkan setelah suatu aset telah diakui awalnya pada biaya perolehan. Akan tetapi, jika
hanya sebagian biaya dari aset takberwujud diakui sebagai aset karena aset tersebut tidak memenuhi kriteria
pengakuan sampai pertengahan proses (lihat paragraf 65), maka model revaluasi dapat diterapkan untuk
keseluruhan aset. Selain itu, model revaluasi dapat diterapkan pada aset takberwujud yang diperoleh melalui
hibah pemerintah dan diakui pada jumlah nominal (lihat paragraf 44).

78

Adalah hal yang tidak biasa bahwa pasar aktif untuk aset takberwujud tersedia, walaupun hal tersebut mungkin
saja terjadi. Sebagai contoh, di beberapa yurisdiksi, mungkin saja terdapat pasar aktif untuk lisensi yang dapat
dialihkan secara bebas untuk izin operasi taksi, izin penangkapan ikan atau hak kuota produksi. Akan tetapi,
pasar aktif tidak dapat ada untuk merek, kepala surat kabar, hak menayangkan musik dan film, paten atau
merek dagang, karena setiap aset tersebut unik. Juga, walaupun aset takberwujud dibeli dan dijual, namun
kontrak dinegosiasikan antara penjual dan pembeli individual, dan transaksi secara relatif jarang terjadi. Untuk
alasan tersebut, harga yang dibayarkan untuk satu aset mungkin tidak memiliki bukti yang memadai sebagai
nilai wajar aset yang lain. Lagipula, harga aset seringkali tidak tersedia untuk diketahui publik.

79

Frekuensi revaluasi bergantung pada volatilitas nilai wajar aset takberwujud yang direvaluasi. Jika nilai wajar
aset revaluasian berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka dibutuhkan adanya revaluasi lebih
lanjut. Beberapa aset takberwujud mungkin mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif,
sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset
takberwujud yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan.

80

Ketika aset takberwujud direvaluasi, maka jumlah tercatat aset tersebut disesuaikan pada jumlah
revaluasiannya. Pada tanggal revaluasi, aset diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini:

(a)

(b)

jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset. Sebagai
contoh, jumlah tercatat bruto dapat disajikan kembali dengan mengacu pada data pasar yang dapat
diobservasi atau dapat disajikan kembali secara proporsional terhadap perubahan jumlah tercatat.
Akumulasi amortisasi pada tanggal revaluasi disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara
jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan
nilai; atau
akumulasi amortisasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

Jumlah penyesuaian akumulasi amortisasi tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah
tercatat yang dicatat sesuai dengan paragraf 85 dan 86.
81

Jika suatu aset takberwujud dalam kelas aset takberwujud revaluasian tidak dapat direvaluasi karena
tidak terdapat pasar aktif untuk aset takberwujud tersebut, maka aset takberwujud tersebut dicatat
pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

82

Jika nilai wajar aset takberwujud revaluasian tidak lagi dapat diukur dengan referensi pasar aktif,
maka jumlah tercatat aset takberwujud tersebut adalah jumlah revaluasian pada tanggal terakhir kali
revaluasi dengan referensi nilai pasar aktif dikurangi akumulasi amortisasi selanjutnya dan akumulasi
rugi penurunan nilai selanjutnya.

83

Fakta bahwa tidak ada lagi pasar aktif untuk aset takberwujud revaluasian dapat mengindikasikan bahwa aset
takberwujud tersebut mungkin mengalami penurunan nilai dan harus diuji sesuai dengan PSAK i236.

84

Jika nilai wajar aset takberwujud dapat diukur dengan referensi pasar aktif pada tanggal pengukuran
selanjutnya, maka model revaluasi diterapkan mulai tanggal tersebut.

85

Jika jumlah tercatat aset takberwujud meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui
dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.
Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi sepanjang kenaikan tersebut membalik jumlah
penurunan revaluasi aset yang sama yang diakui sebelumnya dalam laba rugi.

86

Jika jumlah tercatat aset takberwujud turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam
laba rugi. Akan tetapi, penurunan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang
terdapat saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

87

Nilai kumulatif surplus revaluasi yang terdapat di ekuitas dapat dialihkan secara langsung ke saldo laba ketika
surplus direalisasi. Surplus keseluruhan dapat direalisasi pada saat penghentian atau pelepasan aset. Akan
tetapi, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat direalisasi sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas; dalam
kasus tersebut, nilai surplus yang direalisasi adalah selisih antara amortisasi berdasarkan jumlah tercatat
revaluasian aset dan amortisasi yang telah diakui jika aset tersebut diakui dengan dasar biaya perolehan
historisnya. Pengalihan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.
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Umur manfaat
88

Entitas menilai apakah umur manfaat aset takberwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas,
jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama umur manfaat.
Aset takberwujud dianggap oleh entitas memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan
analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat atas periode aset diperkirakan
menghasilkan arus masuk kas neto untuk entitas.

89

Akuntansi aset takberwujud didasarkan pada umur manfaatnya. Aset takberwujud dengan umur manfaat
terbatas diamortisasi (lihat paragraf 97–106), dan aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak
diamortisasi (lihat paragraf 107–110).

90

Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat aset takberwujud, termasuk:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

penggunaan yang diperkirakan dari aset oleh entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien
oleh tim manajemen lain;
daur hidup umum dari aset dan informasi umum mengenai estimasi umur manfaat dari aset serupa
yang digunakan dengan cara yang serupa;
keusangan teknis, teknologi, komersial atau jenis keusangan lain;
stabilitas industri dimana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa
yang dihasilkan aset tersebut;
tindakan yang diperkirakan oleh kompetitor atau kompetitor potensial;
level pengeluaran pemeliharaan yang disyaratkan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa
depan ekspektasian dari aset serta kemampuan dan intensi entitas untuk mencapai level tersebut;
periode pengendalian aset dan batasan legal atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset, seperti
masa berlaku sewa yang terkait; dan
apakah umur manfaat aset bergantung pada umur manfaat aset lain entitas.

91

Istilah ‘tidak terbatas’ bukan berarti ‘tidak terhingga’. Umur manfaat aset takberwujud hanya mencerminkan
level pengeluaran pemeliharaan masa depan yang disyaratkan untuk memelihara aset pada standar kinerjanya
yang dinilai pada saat dilakukannya estimasi umur manfaat aset takberwujud tersebut, serta kemampuan dan
intensi entitas untuk mencapai level tersebut. Kesimpulan bahwa umur manfaat aset takberwujud adalah tidak
terbatas tidak bergantung pada rencana pengeluaran masa depan yang melebihi yang disyaratkan untuk
memelihara aset pada standar kinerjanya.

92

Berdasarkan sejarah perubahan yang semakin cepat dalam perkembangan teknologi, piranti lunak komputer
dan berbagai aset takberwujud lain rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, dalam kebanyakan
kasus umur manfaat aset takberwujud singkat. Pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa depan atas harga
suatu item yang diproduksi menggunakan suatu aset takberwujud dapat mengindikasikan ekspektasi keusangan
teknologi atau komersial aset tersebut, yang mungkin mencerminkan pengurangan manfaat ekonomik masa
depan yang terkandung dalam aset tersebut.

93

Umur manfaat aset takberwujud dapat sangat lama atau bahkan tidak terbatas. Ketidakpastian menjustifikasi
pengestimasian umur manfaat aset takberwujud dengan dasar prudensi, namun tidak menjustifikasi pemilihan
umur manfaat yang singkat yang tidak realistik.

94

Umur manfaat aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain tidak lebih lama
dari periode hak kontraktual atau hak legal lain tersebut, tetapi dapat lebih singkat bergantung pada
periode kapan aset dapat digunakan entitas. Jika hak kontraktual atau hak legal lain memiliki jangka
waktu terbatas yang dapat diperbarui, maka umur manfaat dari aset takberwujud termasuk periode
pembaruan hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan oleh entitas tanpa biaya yang
signifikan. Umur manfaat hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset takberwujud dalam
kombinasi bisnis adalah sisa periode kontraktual dari kontrak yang memberikan hak tersebut dan
tidak termasuk periode pembaruan.

95

Baik faktor ekonomik maupun faktor legal dapat memengaruhi umur manfaat aset takberwujud. Faktor
ekonomik menentukan periode manfaat ekonomik masa depan yang akan diperoleh entitas. Faktor legal
mungkin membatasi periode entitas memiliki akses pengendalian atas manfaat tersebut. Umur manfaat tersebut
adalah periode mana yang lebih singkat dari periode yang ditentukan dengan kedua faktor tersebut.

96

Keberadaan faktor berikut, di antara faktor lain, mengindikasikan bahwa entitas akan dapat memperbarui hak
kontraktual atau hak legal lain tanpa biaya yang signifikan:

16

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i238
(a)

(b)
(c)

terdapat bukti, kemungkinan berdasarkan pengalaman, bahwa hak kontraktual atau hak legal lain
akan diperbarui. Jika pembaruan bergantung pada persetujuan pihak ketiga, maka hal ini termasuk
bukti bahwa pihak ketiga akan memberikan persetujuannya;
terdapat bukti bahwa setiap kondisi yang diperlukan untuk memperoleh pembaruan akan terpenuhi;
dan
biaya pembaruan tidak signifikan bagi entitas jika dibandingkan dengan manfaat ekonomik masa
depan yang diperkirakan mengalir ke entitas dari pembaruan tersebut.

Jika biaya pembaruan signifikan dibandingkan dengan manfaat ekonomik yang diperkirakan mengalir ke
entitas dari pembaruan tersebut, maka biaya ‘pembaruan’ secara substansi merepresentasikan biaya untuk
memperoleh aset takberwujud baru pada tanggal pembaruan.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas
Periode amortisasi dan metode amortisasi
97

Jumlah terdepresiasikan aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara
sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yaitu
ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang
diintensikan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset
tersebut diklasifikasikan sebagai aset yang dikuasai untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok
lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dikuasai untuk dijual) sesuai dengan PSAK i105 dan tanggal
ketika aset dihentikan pengakuannya. Metode amortisasi yang digunakan mencerminkan pola manfaat
ekonomik masa depan aset yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat
ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus. Amortisasi yang dibebankan untuk
setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali Pernyataan ini atau PSAK lain mengizinkan atau
mensyaratkan amortisasi tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain.

98

Berbagai metode amortisasi dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah terdepresiasikan aset atas dasar
yang sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut mencakup metode garis lurus, metode saldo
menurun, dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pada perkiraan pola
konsumsi manfaat ekonomik masa depan ekspektasian yang terkandung dalam aset dan diterapkan secara
konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat
ekonomik masa depan tersebut.

98A

Terdapat praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) bahwa metode amortisasi yang didasarkan
pada pendapatan yang dihasilkan oleh suatu aktivitas yang termasuk penggunaan aset takberwujud adalah
tidak tepat. Pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang termasuk penggunaan aset takberwujud umumnya
mencerminkan faktor yang tidak terkait secara langsung dengan pemakaian manfaat ekonomik yang
terkandung dalam aset takberwujud tersebut. Sebagai contoh, pendapatan dipengaruhi oleh input dan proses
lain, aktivitas penjualan, dan perubahan volume dan harga penjualan. Komponen harga pendapatan dapat
dipengaruhi oleh inflasi, yang tidak memiliki keterkaitan dengan bagaimana cara suatu aset dipakai. Praduga
ini dapat dibantah hanya dalam keadaan terbatas:

(a)
(b)

dimana aset takberwujud tersebut dinyatakan sebagai ukuran pendapatan, sebagaimana
dideskripsikan dalam paragraf 98C; atau
ketika dapat ditunjukkan bahwa pendapatan dan pemakaian manfaat ekonomik aset takberwujud
sangat berkorelasi.

98B

Dalam memilih metode amortisasi yang tepat yang sesuai dengan paragraf 98, entitas dapat menentukan faktor
pembatas paling dominan yang inheren pada aset takberwujud. Sebagai contoh, kontrak yang memberikan hak
kepada entitas untuk menggunakan aset takberwujud mungkin menentukan secara spesifik penggunaan aset
takberwujud oleh entitas dalam bentuk jumlah tahun yang telah ditentukan (yaitu waktu), jumlah unit yang
diproduksi atau jumlah total pendapatan tertentu yang akan dihasilkan. Identifikasi faktor pembatas paling
dominan tersebut dapat dijadikan sebagai titik awal untuk mengidentifikasi dasar amortisasi yang tepat, namun
dasar amortisasi lain dapat diterapkan jika lebih dekat mencerminkan perkiraan pola pemakaian manfaat
ekonomik.

98C

Dalam keadaan di mana faktor pembatas paling dominan yang inheren pada aset takberwujud adalah
pencapaian ambang batas pendapatan, maka pendapatan yang akan dihasilkan dapat menjadi dasar yang tepat
untuk amortisasi. Sebagai contoh, entitas dapat memperoleh konsesi untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan
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ekstraksi emas dari tambang emas. Masa berlaku kontrak didasarkan pada jumlah total pendapatan tertentu
yang akan dihasilkan dari kegiatan ekstraksi tersebut (sebagai contoh, kontrak mungkin mengizinkan ekstraksi
emas dari tambang emas sampai total kumulatif pendapatan dari penjualan emas mencapai MU2 milyar) dan
tidak didasarkan pada waktu atau jumlah emas yang diekstraksi. Dalam contoh lain, hak untuk mengoperasikan
jalan tol dapat didasarkan pada jumlah total pendapatan tertentu yang akan dihasilkan dari tarif tol kumulatif
yang dikenakan (sebagai contoh, kontrak dapat mengizinkan pengoperasian jalan tol sampai jumlah kumulatif
tarif tol yang dihasilkan dari pengoperasian jalan tol mencapai MU100 juta). Dalam kasus di mana pendapatan
telah ditetapkan sebagai faktor pembatas paling dominan dalam kontrak untuk penggunaan aset takberwujud,
maka pendapatan yang akan dihasilkan mungkin menjadi dasar yang tepat dalam mengamortisasi aset
takberwujud tersebut, selama kontrak tersebut menetapkan jumlah total pendapatan tertentu yang akan
dihasilkan untuk menjadi dasar penentuan amortisasi.
99

Amortisasi biasanya diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, terkadang manfaat ekonomik masa depan yang
terkandung dalam aset terserap dalam menghasilkan aset lain. Dalam kasus ini, beban amortisasi merupakan
bagian dari biaya perolehan aset lain tersebut dan termasuk dalam jumlah tercatatnya. Sebagai contoh,
amortisasi aset takberwujud yang digunakan dalam proses produksi dimasukkan ke dalam jumlah tercatat
persediaan (lihat PSAK i202 Persediaan).

Nilai residual
100

Nilai residual aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diasumsikan sama dengan nol, kecuali:

(a)
(b)

terdapat komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset takberwujud tersebut pada akhir
umur manfaatnya; atau
terdapat pasar aktif (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i113) untuk aset takberwujud
tersebut dan:
(i)
nilai residual dapat ditentukan dengan mengacu pada harga di pasar tersebut, dan
(ii)
terdapat kemungkinan bahwa pasar tersebut akan ada sampai akhir umur manfaat
aset tersebut.

101

Jumlah terdepresiasikan aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditentukan setelah dikurangi nilai
residualnya. Nilai residual yang tidak sama dengan nol memberikan implikasi bahwa entitas memperkirakan
untuk melepaskan aset takberwujud tersebut sebelum umur ekonomiknya berakhir.

102

Estimasi nilai residual aset takberwujud didasarkan pada jumlah terpulihkan dari pelepasan dengan
menggunakan harga yang berlaku pada tanggal estimasi penjualan untuk aset takberwujud serupa yang telah
mencapai akhir umur manfaatnya dan telah beroperasi sesuai dengan kondisi serupa dengan aset takberwujud
yang akan digunakan. Nilai residual ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku. Perubahan nilai residual aset
dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

103

Nilai residual aset takberwujud dapat meningkat ke suatu jumlah yang setara atau lebih besar dari jumlah
tercatatnya. Jika hal tersebut terjadi, maka amortisasi yang dibebankan adalah nol, kecuali dan hingga nilai
residual selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah dari jumlah tercatat aset takberwujud tersebut.

Penelaahan periode amortisasi dan metode amortisasi
104

Periode amortisasi dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah
setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika umur manfaat ekspektasian aset berbeda dengan estimasi
sebelumnya, maka periode amortisasi disesuaikan. Jika terjadi perubahan dalam pola konsumsi
ekspektasian dari manfaat ekonomik masa depan yang terkandung dalam aset, maka metode
amortisasi diubah untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Perubahan tersebut dicatat
sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK i208.

105

Selama umur aset takberwujud, mungkin menjadi jelas bahwa estimasi umur manfaat aset tersebut tidak tepat.
Sebagai contoh, pengakuan rugi penurunan nilai dapat mengindikasikan bahwa periode amortisasi perlu
diubah.

106

Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan mengalir ke entitas dari aset
takberwujud dapat berubah. Sebagai contoh, mungkin menjadi jelas bahwa metode amortisasi saldo menurun
ternyata tepat daripada metode garis lurus. Contoh lain adalah jika penggunaan hak yang direpresentasikan
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melalui lisensi ditangguhkan menunggu tindakan pada komponen lain dari suatu rencana bisnis. Dalam kasus
ini, manfaat ekonomik yang mengalir dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas
107

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi.

108

Sesuai dengan PSAK i236, entitas disyaratkan untuk menguji aset takberwujud dengan umur manfaat tidak
terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya

(a)
(b)

setiap tahun; dan
kapan pun terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai.

Penelaahan penilaian umur manfaat
109

Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan
apakah peristiwa dan keadaan terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tidak terbatas. Jika
tidak, maka perubahan penilaian umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas dicatat sebagai
perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK i208.

110

Sesuai dengan PSAK i236, penilaian kembali umur manfaat aset takberwujud dari tidak terbatas menjadi
terbatas merupakan suatu indikator kemungkinan aset mengalami penurunan nilai. Sebagai akibatnya, entitas
menguji penurunan nilai aset dengan membandingkan jumlah terpulihkan, yang ditentukan sesuai dengan
PSAK i236, dengan jumlah tercatatnya, serta mengakui setiap kelebihan jumlah tercatat atas jumlah
terpulihkan sebagai rugi penurunan nilai.

Keterpulihan jumlah tercatat – rugi penurunan nilai
111

Untuk menentukan apakah aset takberwujud mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK i236.
PSAK i236 menjelaskan kapan dan bagaimana entitas menelaah jumlah tercatat aset, bagaimana menentukan
jumlah terpulihkan dari aset, dan kapan entitas mengakui atau membalik rugi penurunan nilai.

Penghentian dan pelepasan
112

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya:

(a)
(b)

pada saat pelepasan; atau
ketika tidak terdapat manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari penggunaan
atau pelepasannya.

113

Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan
sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau
kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK i116
mensyaratkan sebaliknya dalam jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak diklasifikasikan sebagai
pendapatan.

114

Pelepasan aset takberwujud dapat dilakukan dengan berbagai cara (contohnya, melalui penjualan, sewa
pembiayaan, atau disumbangkan). Tanggal pelepasan aset takberwujud adalah tanggal penerima memperoleh
pengendalian atas aset sesuai dengan persyaratan untuk menentukan kapan kewajiban pelaksanaan dipenuhi
sesuai dengan PSAK i115. PSAK i116 diterapkan untuk pelepasan dengan cara transaksi jual dan sewa-balik.

115

Jika sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf 21 entitas mengakui biaya penggantian sebagian dari aset
takberwujud ke dalam jumlah tercatat aset takberwujudnya, maka entitas juga menghentikan pengakuan
jumlah tercatat dari bagian yang diganti. Jika tidak praktis bagi entitas untuk menentukan jumlah tercatat
bagian aset tak berwujud yang diganti tersebut, maka entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai
suatu indikasi berapa biaya perolehan dari bagian yang diganti pada saat bagian yang diganti tersebut diperoleh
atau dihasilkan secara internal.
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115A

Pada kasus hak yang diperoleh kembali dalam kombinasi bisnis, jika selanjutnya hak diterbitkan kembali
(dijual) ke pihak ketiga, maka jumlah tercatat (jika ada) digunakan dalam menentukan keuntungan atau
kerugian saat penerbitan kembali.

116

Jumlah imbalan yang termasuk dalam keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset
takberwujud ditentukan sesuai dengan persyaratan untuk menentukan harga transaksi dalam PSAK i115
paragraf 47-72. Perubahan selanjutnya terhadap jumlah imbalan estimasian yang termasuk dalam keuntungan
atau kerugian dicatat sesuai dengan persyaratan untuk perubahan harga transaksi dalam PSAK i115.

117

Amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas tidak berakhir ketika aset tersebut tidak lagi
digunakan, kecuali aset tersebut sudah didepresiasikan seluruhnya atau diklasifikasikan sebagai aset yang
dikuasai untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk
dijual) sesuai dengan PSAK i105.

Pengungkapan
Umum
118

Entitas mengungkapkan hal berikut untuk setiap kelas aset takberwujud, dipisahkan antara aset
takberwujud yang dihasilkan secara internal dan aset takberwujud lain:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

119

Suatu kelas aset takberwujud adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam
kegiatan operasi entitas. Contoh dari kelas terpisah dapat mencakup:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

20

umur manfaat tidak terbatas atau terbatas dan, jika umur manfaat terbatas, umur manfaat
atau tarif amortisasi yang digunakan;
metode amortisasi yang digunakan untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas;
jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (secara agregat dengan akumulasi rugi
penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
pos dalam laporan penghasilan komprehensif yang mana amortisasi aset takberwujud
termasuk di dalamnya;
rekonsiliasi atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(i)
penambahan, yang secara terpisah mengindikasikan aset takberwujud dari
pengembangan internal, yang diperoleh secara terpisah, dan yang diperoleh melalui
kombinasi bisnis;
(ii)
aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam
kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan
PSAK i105 dan pelepasan lain;
(iii)
peningkatan atau penurunan selama periode yang berasal dari revaluasi sesuai
dengan paragraf 75, 85, dan 86 dan dari pengakuan rugi penurunan nilai atau
pembalikan dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK i236 (jika
ada);
(iv)
rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode sesuai dengan
PSAK i236 (jika ada);
(v)
rugi penurunan nilai yang dibalik dalam laba rugi selama periode sesuai dengan
PSAK i236 (jika ada);
(vi)
setiap amortisasi yang diakui selama periode;
(vii)
selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang
penyajian, dan penjabaran kegiatan usaha luar negeri ke mata uang penyajian
entitas; dan
(viii)
perubahaan lain pada jumlah tercatat selama periode.

nama merek;
kepala surat kabar dan judul publisitas;
piranti lunak komputer;
lisensi dan waralaba;
hak cipta, paten dan hak kekayaan intelektual industri lain, dan hak penyediaan jasa dan
operasional;
resep, formula, model, desain, dan purwarupa; dan
aset takberwujud dalam pengembangan.
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Kelas yang disebut di atas didisagregasikan (atau diagregasikan) menjadi kelas lebih kecil (atau lebih besar)
jika hal tersebut menghasilkan informasi yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan.
120

Entitas mengungkapkan informasi mengenai penurunan nilai aset takberwujud sesuai dengan PSAK i236
sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan oleh paragraf 118(e)(iii)–(v).

121

PSAK i208 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi
yang memiliki dampak material pada periode berjalan atau diperkirakan memiliki dampak material pada
periode selanjutnya. Pengungkapan tersebut mungkin timbul akibat dari perubahan dalam:

(a)
(b)
(c)
122

Entitas juga mengungkapkan:

(a)

(b)
(c)

(d)
(e)
123

penilaian umur manfaat aset takberwujud;
metode amortisasi; atau
nilai residual.

untuk aset takberwujud yang dinilai memiliki umur manfaat tidak terbatas, jumlah tercatat
aset tersebut dan alasan yang mendukung penilaian umur manfaat tidak terbatas. Dalam
memberikan alasan, entitas mendeskripsikan faktor signifikan dalam menentukan aset yang
memiliki umur manfaat tidak terbatas.
deskripsi, jumlah tercatat, dan sisa periode amortisasi dari setiap aset takberwujud
individual yang material terhadap laporan keuangan entitas.
untuk aset takberwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan awalnya diakui pada
nilai wajar (lihat paragraf 44):
(i)
nilai wajar pada pengakuan awal atas aset tersebut;
(ii)
jumlah tercatatnya; dan
(iii)
setelah pengakuan awal aset tersebut diukur dengan model biaya atau model
revaluasi.
keberadaan dan jumlah tercatat aset takberwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah
tercatat aset takberwujud yang menjadi jaminan untuk liabilitas.
jumlah komitmen kontraktual untuk akuisisi aset takberwujud.

Ketika entitas mendeskripsikan faktor yang mempunyai peran signifikan dalam menentukan umur manfaat
suatu aset takberwujud sebagai tidak terbatas, entitas mempertimbangkan daftar faktor di paragraf 90.

Aset takberwujud yang diukur menggunakan model revaluasi
setelah pengakuan
124

Jika aset takberwujud dicatat pada jumlah revaluasian, maka entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

(a)

(b)

(c)
125

berdasarkan kelas aset takberwujud:
(i)
tanggal efektif revaluasi;
(ii)
jumlah tercatat aset takberwujud revaluasian; dan
(iii)
jumlah tercatat yang akan diakui jika kelas aset takberwujud revaluasian diukur
dengan model biaya setelah pengakuan awal sesuai dengan paragraf 74; dan
jumlah surplus revaluasi aset takberwujud pada awal dan akhir periode, mengindikasikan
perubahan selama periode dan pembatasan apa pun dalam pendistribusian saldo
tersebutkepada pemegang saham.
[dihapus]

Mungkin perlu untuk mengagregasikan kelas aset revaluasian ke dalam kelas yang lebih besar untuk tujuan
pengungkapan. Akan tetapi, kelas aset tidak diagregasikan jika menghasilkan kombinasi suatu kelas aset
takberwujud yang mencakup jumlah yang diukur baik berdasarkan model biaya maupun model revaluasi.

Pengeluaran penelitian dan pengembangan
126

Entitas mengungkapkan jumlah agregat dari pengeluaran penelitian dan pengembangan yang diakui
sebagai beban selama periode.

127

Pengeluaran penelitian dan pengembangan terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat diatribusikan secara
langsung pada aktivitas penelitian dan pengembangan (lihat paragraf 66 dan 67 untuk panduan jenis
pengeluaran yang dimasukkan untuk tujuan persyaratan pengungkapan di paragraf 126).
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Informasi lain
128

Entitas dianjurkan, namun tidak disyaratkan, untuk mengungkapkan informasi berikut:

(a)
(b)

deskripsi mengenai aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya tetapi masih digunakan;
dan
deskripsi singkat mengenai aset takberwujud signifikan yang dikendalikan entitas namun tidak
diakui sebagai aset karena tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam Pernyataan ini atau karena
aset tersebut diperoleh atau dihasilkan sebelum versi PSAK i238 Aset Takberwujud terbit pada
tahun 1998 efektif diberlakukan.

Ketentuan transisi dan tanggal efektif
129

[Dihapus]

130

Entitas menerapkan Pernyataan ini:

(a)
(b)

untuk akuntansi atas aset takberwujud yang diperoleh daam kombinasi bisnis yang tanggal
perjanjiannya adalah pada atau setelah tanggal 31 Maret 2004; dan
untuk akuntansi seluruh aset takberwujud lainnya secara prospektif sejak dimulainya periode tahun
buku pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Maret 2004. Oleh karena itu, entitas tidak
menyesuaikan jumlah tercatat aset takberwujud yang diakui pada tanggal tersebut. Akan tetapi,
entitas, pada tanggal tersebut, menerapkan Pernyataan ini untuk menilai kembali umur manfaat aset
takberwujud. Jika, sebagai hasil dari penilaian kembali, entitas mengubah penilaian umur manfaat
aset, maka perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi sesuai dengan
PSAK i208.

130A

Entitas menerapkan amendemen dalam paragraf 2 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2006. Jika entitas menerapkan PSAK i106 untuk periode lebih dini, maka amendemen
tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

130B

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang
digunakan dalam SAK-I. Sebagai tambahan, PSAK tersebut mengamendemen paragraf 85, 86, dan 118(e)(iii).
Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang lebih dini, maka
amendemen tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

130C

PSAK i103 (yang direvisi pada tahun 2008) mengamendemen paragraf 12, 33-35, 68, 69, 94, dan 130,
menghapus paragraf 38 dan 129 dan menambahkan paragraf 115A. Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan April
2009 mengamendemen paragraf 36 dan 37. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Oleh karena itu, jumlah aset
takberwujud dan goodwill yang diakui dari kombinasi bisnis sebelumnya tidak disesuaikan. Jika entitas
menerapkan PSAK i103 (revisi 2008) untuk periode yang lebih dini, maka entitas menerapkan amendemen
tersebut pada periode yang lebih dini tersebut dan fakta tersebut diungkapkan.

130D

Paragraf 69, 70, dan 98 diamendemen dan paragraf 69A ditambahkan oleh Penyesuaian SAK-I terbit pada
bulan Mei 2008. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

130E

[Dihapus]

130F

PSAK i110 dan PSAK i111 Pengaturan Bersama, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf
3(e). Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i110 dan PSAK i111.

130G

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 8, 33, 47, 50, 75, 78, 82, 84, 100, and 124
dan menghapus paragraf 39-41 dan 130E. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menrapkan PSAK
i113.

130H

Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010-2012, terbit pada bulan Desember 2013, mengamendemen paragraf
80. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Juli 2014. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

22
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130I

Entitas menerapkan amendemen Penyesuaian Tahunan SAK-I Siklus 2010-2012 pada seluruh revaluasi yang
diakui pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal penerapan awal amendemen tersebut dan pada
periode terdekat sebelumnya. Entitas juga dapat menyajikan informasi komparatif yang disesuaikan untuk
periodesajian sebelumnya, tetapi tidak disyaratkan untuk melakukan hal tersebut. Jika entitas menyajikan
informasi komparatif yang tidak disesuaikan untuk periode sebelumnya, maka entitas mengidentifikasi secara
jelas informasi yang belum disesuaikan, menyatakan bahwa informasi tersebut telah disajikan dengan dasar
yang berbeda, dan menjelaskan dasar yang digunakan.

130J

Klarifikasi atas Metode Depresiasi dan Amortisasi yang Dapat Diterima (Amendemen PSAK i216 dan PSAK
i238), terbit pada bulan Mei 2014 mengamendemen paragraf 92 dan 98, dan menambahkan paragraf 98A–
98C. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2016 secara prospektif. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

130K

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 3, 114, dan 116. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

130L

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 3, 6, 113, dan 114. Entitas menerapkan
amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

130M

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

Pertukaran aset serupa
131

Persyaratan di paragraf 129 dan 130(b) untuk menerapkan Pernyataan ini secara prospektif berarti jika
pertukaran aset diukur sebelum tanggal efektif Pernyataan ini berdasarkan jumlah tercatat aset yang
diserahkan, maka entitas tidak menyajikan kembali jumlah tercatat aset yang diperoleh untuk mencerminkan
nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehan.

Penerapan dini
132

Entitas dianjurkan untuk menerapkan persyaratan Pernyataan ini sebelum tanggal efektif yang ditentukan
dalam paragraf 130, jika paragraf 130 tersebut berlaku untuk entitas. Akan tetapi, jika entitas menerapkan
Pernyataan ini sebelum tanggal efektif dalam paragraf 130, maka entitas juga menerapkan PSAK i103 dan
PSAK i236 (yang direvisi pada tahun 2004) pada saat yang bersamaan.

Penarikan PSAK i238 (terbit 1998)
133

Pernyataan ini menggantikan PSAK i238 Aset Takberwujud (terbit pada tahun 1998).
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PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i239
INSTRUMEN KEUANGAN: PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
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2

DEFINISI

8

LINDUNG NILAI

71

Instrumen lindung nilai

72

Item lindung nilaian (hedged item)

78

Akuntansi lindung nilai

85

Pengecualian sementara penerapan persyaratan akuntansi lindung nilai khusus

102A

Tambahan pengecualian sementara yang timbul dari reformasi acuan suku bunga

102P

TANGGAL EFEKTIF DAN TRANSISI

103

PENARIKAN STANDAR AKUNTANSI LAINNYA

109

LAMPIRAN
A Pedoman penerapan

2
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i239 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK i239) terdiri
dari paragraf 1–110 serta Lampiran A. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama namun
mempertahankan format IASC atas Pernyataan ini ketika diadopsi oleh IASB. PSAK i239 harus dibaca dalam konteks
tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak
terdapat panduan secara eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i239
Intrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
1

[Dihapus]

Ruang Lingkup
2

2A-7

Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh instrumen keuangan dalam ruang lingkup
PSAK i109 Instrumen Keuangan jika, dan hanya terbatas pada:
(a)

PSAK i109 mengizinkan persyaratan akuntansi lindung nilai dari Pernyataan ini untuk
diterapkan; dan

(b)

instrumen keuangan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi
akuntansi lindung nilai sesuai dengan Pernyataan ini.

[Dihapus]

Definisi
8

Istilah yang didefinisikan dalam PSAK i113, PSAK i109 dan PSAK i232 digunakan dalam Pernyataan ini dengan
makna yang dijelaskan dalam PSAK i113 Lampiran A, PSAK i109 Lampiran A dan PSAK i232 paragraf 11.
PSAK i113, PSAK i109 dan PSAK i232 mendefinisikan istilah berikut ini:
•

biaya perolehan diamortisasi atas aset keuangan atau liabilitas keuangan

•

penghentian pengakuan

•

derivatif

•

metode bunga efektif

•

suku bunga efektif

•

instrumen ekuitas

•

nilai wajar

•

aset keuangan

•

instrumen keuangan

•

liabilitas keuangan

dan menyediakan panduan dalam menerapkan definisi tersebut.
9

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Definisi terkait akuntansi lindung nilai
Komitmen pasti adalah perjanjian yang mengikat untuk mempertukarkan sumber daya dalam kuantitas
tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa depan.
Prakiraan transaksi adalah transaksi masa depan yang belum mengikat tetapi telah diantisipasi.
Instrumen lindung nilai adalah:
(a)

derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai; atau

(b)

aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif yang telah ditetapkan untuk
tujuan lindung nilai (hanya untuk lindung nilai atas risiko perubahan kurs), yang nilai wajar
atau arus kasnya diekspektasikan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus
kas dari item lindung nilaian (hedged item) (paragraf 72–77 dan Lampiran A paragraf PP94–
PP97 memberikan penjelasan mengenai definisi instrumen lindung nilai).

Item lindung nilaian (hedged item) adalah aset, liabilitas, komitmen pasti, prakiraan transaksi yang
sangat mungkin terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri yang (a) mengekspos entitas
pada risiko perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan, dan (b) ditetapkan sebagai item lindung
nilaian (paragraf 78–84 dan Lampiran A PP98–PP101 memberikan penjelasan mengenai definisi item
lindung nilaian).

4
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Efektivitas lindung nilai adalah sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item lindung nilaian
yang dapat diatribusikan pada risiko yang akan dilindung nilai dapat saling hapus dengan perubahan
nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai (lihat Lampiran A PP105–PP113A).
10-70

[Dihapus]

Lindung Nilai
71

Jika entitas menerapkan PSAK i109 dan tidak memilih sebagai bagian kebijakan akuntansinya untuk terus
menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dari Pernyataan ini (lihat PSAK i109 paragraf 7.2.21),
entitas harus menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK i109 Bab 6. Akan tetapi,
untuk lindung nilai atas nilai wajar eksposur suku bunga dari bagian portofolio aset keuangan atau liabilitas
keuangan, entitas dapat, sesuai dengan PSAK i109 paragraf 6.1.3, menerapkan persyaratan akuntansi
lindung nilai dalam Pernyataan ini daripada menerapkan PSAK i109. Dalam kasus tersebut, entitas harus
juga menerapkan persyaratan spesifik akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk portofolio lindung
nilai risiko suku bunga (lihat paragraf 81A, 89A dan PP114-PP132).

Instrumen Lindung Nilai
Instrumen yang memenuhi kualifikasi lindung nilai
72

Pernyataan ini tidak membatasi situasi di mana derivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai
sepanjang memenuhi ketentuan di paragraf 88, kecuali untuk sejumlah opsi yang diterbitkan (lihat Lampiran A
paragraf PP94). Akan tetapi, aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif dapat ditetapkan
sebagai instrumen lindung nilai hanya untuk lindung nilai risiko perubahan nilai tukar.

73

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya instrumen yang melibatkan pihak eksternal dari entitas pelapor (yaitu
pihak eksternal dari entitas kelompok usaha atau entitas individual yang dilaporkan) yang dapat ditetapkan
sebagai instrumen lindung nilai. Walaupun entitas individual dalam kelompok usaha yang dikonsolidasikan atau
divisi dalam satu entitas dapat melakukan transaksi lindung nilai dengan entitas lain dalam kelompok usaha yang
dikonsolidasikan atau divisi dalam entitas tersebut, tetapi transaksi intrakelompok usaha tersebut dieliminasi
dalam konsolidasi. Oleh karena itu, transaksi lindung nilai tersebut tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung
nilai dalam laporan keuangan konsolidasian dari kelompok usaha tersebut. Akan tetapi, transaksi tersebut
mungkin memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai dalam laporan keuangan individual atau laporan keuangan
tersendiri entitas individual dalam kelompok usaha sepanjang entitas tersebut merupakan pihak eksternal
terhadap entitas individual yang dilaporkan.

Penetapan instrumen lindung nilai
74

Pada umumnya terdapat satu ukuran nilai wajar untuk instrumen lindung nilai secara keseluruhan, dan faktorfaktor yang menyebabkan perubahan dalam nilai wajar adalah saling terkait. Dengan demikian, hubungan
lindung nilai ditetapkan oleh entitas sebagai instrumen lindung nilai secara keseluruhan nilainya. Pengecualian
yang diizinkan hanya:
(a)

pemisahan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi dan penetapannya sebagai instrumen lindung
nilai hanya untuk perubahan nilai intrinsik dalam opsi dan tidak termasuk perubahan dalam nilai
waktunya; dan

(b)

pemisahan elemen bunga dan harga saat ini (spot price) dari kontrak berjangka.

Pengecualian tersebut diizinkan karena nilai intrinsik opsi dan premi kontrak berjangka umumnya dapat diukur
secara terpisah. Strategi lindung nilai yang dinamis yang menilai nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi
dapat memenuhi kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai.
75

Proporsi dari keseluruhan instrumen lindung nilai, misalnya 50% dari jumlah nosional, dapat ditetapkan sebagai
instrumen lindung nilai dalam suatu hubungan lindung nilai. Akan tetapi, hubungan lindung nilai dapat tidak
ditetapkan hanya untuk satu bagian saja dari periode waktu di mana instrumen lindung nilai masih berjalan.

76

Satu instrumen lindung nilai dapat ditetapkan sebagai lindung nilai atas lebih dari satu jenis risiko sepanjang (a)
risiko yang dilindung nilai dapat diidentifikasi secara jelas; (b) efektivitas dari lindung nilai dapat dibuktikan;
dan (c) dimungkinkan untuk memastikan bahwa terdapat penetapan yang spesifik dari instrumen lindung nilai
dan posisi risiko yang berbeda.

77

Dua atau lebih derivatif, atau proporsinya (atau dalam kasus lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar, dua
atau lebih nonderivatif atau proporsinya, atau kombinasi dari derivatif dan nonderivatif atau proporsinya),

© Ikatan Akuntan Indonesia

5

PSAK i239
dapat dianggap sebagai kombinasi dan secara bersama-sama ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai,
termasuk ketika risiko yang timbul dari sejumlah derivatif saling hapus dengan risiko yang timbul dari derivatif
lain. Akan tetapi, interest rate collar atau instrumen derivatif lain yang merupakan kombinasi dari opsi yang
diterbitkan dan opsi yang dibeli tidak memenuhi kriteria sebagai instrumen lindung nilai jika kombinasi tersebut
pada dasarnya menghasilkan opsi yang diterbitkan secara neto (terdapat penerimaan premi neto). Serupa dengan
hal tersebut, dua atau lebih instrumen (atau proporsinya) dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai hanya
jika tidak satu pun instrumen tersebut merupakan opsi yang diterbitkan atau opsi yang diterbitkan neto.

Item lindung nilaian
Item yang memenuhi kualifikasi dilindung nilai
78

Item lindung nilaian dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan
transaksi yang kemungkinan besar terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Item lindung
nilaian dapat berupa (a) aset, liabilitas, komitmen pasti, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi,
atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, (b) sekelompok aset, liabilitas, komitmen pasti, prakiraan
transaksi yang kemungkinan besar terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, yang memiliki
karakteristik risiko yang serupa, atau (c) bagian dari portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan yang
berbagi risiko yang dilindung nilai, untuk lindung nilai portofolio risiko suku bunga.

79

[Dihapus]

80

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya aset, liabilitas, komitmen pasti, atau prakiraan transaksi yang
kemungkinan besar terjadi yang melibatkan pihak eksternal dari entitas pelapor yang dapat ditetapkan sebagai
item lindung nilaian. Oleh karena itu, akuntansi lindung nilai dapat diterapkan pada transaksi antar entitas dalam
kelompok usaha yang sama hanya dalam laporan keuangan individual atau laporan keuangan tersendiri
dari entitas tersebut dan tidak dalam laporan keuangan konsolidasian dari kelompok usaha tersebut,
kecuali untuk laporan keuangan konsolidasian dari entitas investasi, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK
i110, di mana transaksi antara entitas investasi dan entitas anaknya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
tidak dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Sebagai pengecualian, risiko perubahan nilai tukar dari
item moneter intrakelompok usaha (contohnya utang piutang antar dua entitas anak) dapat memenuhi kualifikasi
sebagai item lindung nilaian dalam laporan keuangan konsolidasian apabila risiko tersebut menghasilkan suatu
eksposur keuntungan atau kerugian perubahan nilai tukar yang tidak dapat dieliminasi sepenuhnya dalam rangka
konsolidasi sesuai PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. Sesuai dengan PSAK i221, keuntungan
dan kerugian selisih kurs valuta asing dari item moneter intrakelompok usaha tidak dieliminasi seluruhnya pada
saat konsolidasi ketika transaksi item moneter intrakelompok usaha dilakukan dua kelompok usaha entitas yang
memiliki mata uang fungsional yang berbeda. Sebagai tambahan, risiko valuta asing dari transaksi intrakelompok
usaha yang diperkirakan sangat mungkin terjadi dapat diakui sebagai item lindung nilaian dalam laporan
keuangan konsolidasian sepanjang transaksi tersebut didenominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional
entitas yang melakukan transaksi tersebut dan risiko valuta asing akan memengaruhi laba rugi konsolidasian.

Penetapan item keuangan sebagai item lindung nilaian
81

Jika item lindung nilaian merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka aset atau liabilitas tersebut
dapat merupakan item lindung nilaian terhadap risiko yang berkaitan hanya dengan sebagian dari arus kas atau
nilai wajarnya (seperti satu atau lebih arus kas kontraktual yang dipilih atau bagian dari arus kas tersebut atau
persentase tertentu dari nilai wajar tersebut) sepanjang efektivitas lindung nilai dapat diukur. Sebagai contoh,
bagian yang dapat diidentifikasi dan diukur secara terpisah dari eksposur suku bunga atas aset yang menghasilkan
bunga atau liabilitas yang terbebani bunga dapat ditetapkan sebagai risiko yang dilindung nilai (seperti
komponen suku bunga bebas risiko atau komponen suku bunga acuan dari keseluruhan eksposur suku bunga dari
suatu instrumen keuangan yang dilindung nilai).

81A

Dalam lindung nilai atas nilai wajar dari eksposur suku bunga suatu portofolio aset keuangan atau liabilitas
keuangan (dan hanya dalam jenis lindung nilai ini), bagian yang dilindung nilai tersebut dapat ditetapkan dalam
bentuk suatu jumlah mata uang (seperti dalam jumlah dolar, euro, pound atau rand)) dan bukan sebagai aset (atau
liabilitas) individual. Walaupun portofolio tersebut, untuk tujuan manajemen risiko, dapat mencakup sejumlah
aset dan liabilitas, jumlah yang ditetapkan untuk dilindung nilai adalah jumlah dari aset atau jumlah dari liabilitas
tersebut. Penetapan jumlah neto termasuk aset dan liabilitas tidak diizinkan. Entitas dapat melakukan lindung
nilai atas bagian dari risiko suku bunga yang terkait dengan jumlah yang ditetapkan tersebut. Sebagai contoh,
dalam kasus lindung nilai atas portofolio yang mengandung aset yang dapat dilunasi lebih cepat, entitas dapat
melakukan lindung nilai dari perubahan nilai wajar yang disebabkan oleh perubahan suku bunga yang dilindung
nilai berdasarkan perkiraan tanggal penentuan harga kembali, dan bukan tanggal penentuan harga kembali
berdasarkan kontrak. Ketika bagian yang dilindung nilai didasarkan pada perkiraan tanggal penentuan harga
kembali, maka pengaruh dari perubahan dalam suku bunga yang dilindung nilai pada saat perkiraan tanggal
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penentuan harga kembali tersebut turut diperhitungkan dalam penentuan perubahan nilai wajar atas item lindung
nilaian. Akibatnya, jika portofolio yang mengandung item yang dapat dilunasi lebih cepat dilindung nilai dengan
menggunakan derivatif yang tidak dapat dilunasi lebih cepat, maka tidak akan efektif jika tanggal di mana item
dalam portofolio yang dilindung nilai diperkirakan akan dilunasi lebih cepat diubah, atau jika tanggal pelunasan
dipercepat aktualnya berbeda dari yang diperkirakan.

Penetapan item nonkeuangan sebagai item lindung nilaian
82

Jika item lindung nilaian merupakan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, maka item tersebut
ditetapkan sebagai item lindung nilaian (a) terhadap risiko perubahan nilai tukar, atau (b) untuk
keseluruhan nilainya terhadap seluruh risiko karena adanya kesulitan untuk memisahkan dan mengukur
secara tepat bagian atas perubahan arus kas atau nilai wajar yang disebabkan oleh risiko spesifik selain
dari risiko perubahan nilai tukar.

Penetapan kelompok item sebagai item lindung nilaian
83

Aset atau liabilitas yang digabungkan dan dilindung nilai sebagai sebuah kelompok hanya jika aset atau liabilitas
individual dalam kelompok tersebut memiliki eksposur risiko yang ditetapkan sebagai risiko yang dilindung
nilai. Selanjutnya, perubahan dalam nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai atas
setiap item individual dalam kelompok item tersebut diperkirakan secara proporsional terhadap seluruh
perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dari kelompok item tersebut.

84

Karena entitas menilai efektivitas lindung nilai dengan membandingkan perubahan nilai wajar atau perubahan
arus kas atas instrumen lindung nilai (atau kelompok instrumen lindung nilai serupa) dengan item lindung nilaian
(atau kelompok item lindung nilaian serupa), maka perbandingan instrumen lindung nilai dengan posisi neto
keseluruhan (contohnya jumlah neto dari seluruh aset dengan suku bunga tetap dan liabilitas dengan suku bunga
tetap yang memiliki jatuh tempo yang serupa), dan bukan dengan item lindung nilaian spesifik, tidak memenuhi
kriteria akuntansi lindung nilai.

Akuntansi lindung nilai
85

Akuntansi lindung nilai mengakui dampak saling hapus pada laba rugi atas perubahan nilai wajar dari instrumen
lindung nilai dan item lindung nilaian.

86

Hubungan lindung nilai terdiri atas tiga jenis:
(a)

lindung nilai atas nilai wajar: suatu lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar dari
aset atau liabilitas yang diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui, atau bagian yang telah
diidentifikasi dari aset, liabilitas, atau komitmen pasti tersebut, yang dapat diatribusikan pada
risiko tertentu dan dapat memengaruhi laba rugi.

(b)

lindung nilai atas arus kas: suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang (i)
dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui
(seperti seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan suku bunga
variabel) atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan
transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan (ii) dapat memengaruhi laba rugi.

(c)

lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK i221.

87

Lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar dari komitmen pasti dapat dicatat sebagai lindung nilai atas nilai
wajar atau sebagai lindung nilai atas arus kas.

88

Suatu hubungan lindung nilai memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai sesuai dengan paragraf 89–
102 jika, dan hanya jika, seluruh kondisi berikut ini terpenuhi.
(a)

Pada saat dimulainya lindung nilai terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas
hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung
nilai. Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau
transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan
digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling
hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item lindung nilaian atau
perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai.

(b)

Lindung nilai diperkirakan akan sangat efektif (lihat Lampiran A paragraf PP105–PP113A)
dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas yang dapat
diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, konsisten dengan strategi manajemen risiko yang
telah didokumentasikan di awal untuk hubungan lindung nilai tersebut.
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(c)

Untuk lindung nilai atas arus kas, suatu prakiraan transaksi yang merupakan subjek dari suatu
lindung nilai harus bersifat kemungkinan besar terjadi dan terdapat eksposur perubahan arus
kas yang dapat memengaruhi laba rugi.

(d)

Efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal, yaitu nilai wajar atau arus kas dari item
lindung nilaian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar
instrumen lindung nilai tersebut dapat diukur secara andal.

(e)

Lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat
tinggi sepanjang periode pelaporan keuangan yang mana lindung nilai tersebut ditetapkan.

Lindung nilai atas nilai wajar
89

89A

Jika suatu lindung nilai atas nilai wajar memenuhi ketentuan di paragraf 88 selama periode pelaporan
keuangan, maka lindung nilai tersebut dicatat sebagai berikut:
(a)

keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali instrumen lindung nilai pada
nilai wajar (untuk instrumen lindung nilai derivatif) atau komponen valuta asing dari jumlah
tercatat yang diukur berdasarkan PSAK i221 (untuk instrumen lindung nilai nonderivatif)
diakui dalam laba rugi; dan

(b)

keuntungan atau kerugian atas item lindung nilaian yang dapat diatribusikan pada risiko yang
dilindung nilai menyesuaikan jumlah tercatat item lindung nilaian dan diakui dalam laba rugi.
Ketentuan ini berlaku jika item lindung nilaian tidak diukur pada biaya perolehan. Pengakuan
keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dalam laba
rugi diterapkan jika item lindung nilaian merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK i109 paragraf 4.1.2A.

Untuk suatu lindung nilai atas nilai wajar terhadap eksposur suku bunga dari sebagian portofolio aset keuangan
atau liabilitas keuangan (dan hanya dalam jenis lindung nilai ini), ketentuan di paragraf 89(b) dapat dipenuhi
dengan menyajikan keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada item lindung nilaian dengan salah
satu cara berikut ini:
(a)

sebagai pos tersendiri dalam kelompok aset, untuk seluruh periode penyesuaian harga apabila item
lindung nilaian tersebut merupakan suatu aset; atau

(b)

sebagai pos tersendiri dalam kelompok liabilitas, untuk seluruh periode penyesuaian harga apabila item
lindung nilaian tersebut merupakan suatu liabilitas.

Pos tersendiri sebagaimana dimaksud di huruf (a) dan huruf (b) di atas disajikan setelah aset keuangan atau
liabilitas keuangan. Jumlah yang dicantumkan dalam pos tersendiri tersebut dikeluarkan dari laporan posisi
keuangan ketika aset atau liabilitas terkait dihentikan pengakuannya.
90

Jika risiko yang dilindung nilai hanya risiko tertentu yang dapat diatribusikan pada item lindung nilaian, maka
perubahan yang diakui dalam nilai wajar item lindung nilaian yang tidak berkaitan dengan risiko yang dilindung
nilai diakui sebagaimana diatur dalam PSAK i109 paragraf 5.7.1.

91

Entitas secara prospektif menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai sebagaimana dijelaskan di
paragraf 89 jika:
(a)

instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan. Untuk tujuan
ini, penggantian atau perpanjangan terhadap instrumen lindung nilai dengan instrumen lindung
nilai lain tidak dapat dianggap sebagai telah kedaluwarsa atau telah dihentikan jika penggantian
atau perpanjangan tersebut merupakan bagian dari strategi lindung nilai yang
didokumentasikan entitas. Sebagai tambahan, untuk tujuan ini tidak dapat dianggap sebagai
telah kedaluwarsa atau telah dihentikan atas instrumen lindung nilai jika:
(i)

8

sebagai konsekuensi dari hukum atau regulasi atau penetapan hukum atau regulasi
baru, para pihak dalam instrumen lindung nilai setuju bahwa satu atau lebih pihak
lawan kliring menggantikan pihak lawan awal mereka untuk menjadi pihak lawan baru
untuk masing-masing pihak. Untuk tujuan ini, pihak lawan kliring adalah pihak lawan
utama (central counterparty) (kadang disebut ‘organisasi kliring’ atau ‘lembaga kliring’)
atau entitas tertentu, sebagai contoh, anggota organisasi kliring atau klien dari anggota
kliring dari organisasi kliring, yang bertindak sebagai pihak lawan untuk memengaruhi
kliring pihak lawan utama. Akan tetapi, ketika para pihak untuk instrumen lindung
nilai mengganti pihak lawan awal mereka dengan pihak yang berbeda, maka paragraf
ini diterapkan hanya jika setiap pihak melakukan kliring dengan pihak lawan utama
yang sama.
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(ii)

perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai yang terbatas pada perubahan
lain yang diperlukan untuk memberikan dampak atas penggantian pihak lawan.
Perubahan tersebut hanya terbatas pada lindung nilai yang konsisten dengan ketentuan
yang akan diperkirakan jika instrumen lindung nilai awalnya dihapuskan dengan
kliring pihak lawan. Perubahan ini termasuk perubahan dalam persyaratan agunan,
hak untuk saling hapus saldo piutang dan saldo utang, dan biaya yang dikenakan.

(b)

lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai di paragraf 88; atau

(c)

entitas membatalkan penetapan yang telah dilakukan.

92

Setiap penyesuaian yang timbul dari paragraf 89(b) terhadap jumlah tercatat instrumen keuangan yang
dilindung nilai yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif (atau, dalam hal lindung nilai
portofolio terhadap risiko suku bunga, pada pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebagaimana
dijelaskan di paragraf 89A) diamortisasi ke laba rugi. Amortisasi dapat segera dimulai setelah
penyesuaian dilakukan dan dimulai paling lambat ketika item lindung nilaian tidak dapat lagi disesuaikan
dengan perubahan dalam nilai wajarnya yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai.
Penyesuaian didasarkan atas suku bunga efektif yang dihitung ulang pada tanggal amortisasi dimulai.
Akan tetapi, dalam hal lindung nilai atas nilai wajar terhadap eksposur suku bunga dari suatu portofolio
aset keuangan atau liabilitas keuangan (dan hanya untuk jenis lindung nilai ini), jika amortisasi
menggunakan suku bunga efektif yang dihitung ulang tidak praktis, maka penyesuaian tersebut
diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Penyesuaian tersebut diamortisasi secara penuh hingga
jatuh tempo instrumen keuangan tersebut, atau, dalam hal lindung nilai portofolio atas risiko suku bunga,
amortisasi dilakukan hingga berakhirnya periode penentuan harga kembali yang relevan.

93

Jika komitmen pasti yang belum diakui ditetapkan sebagai item lindung nilaian, maka perubahan kumulatif
dalam nilai wajar komitmen pasti tersebut yang terjadi setelah penetapannya yang dapat diatribusikan pada
risiko yang dilindung nilai, diakui sebagai aset atau liabilitas dengan keuntungan atau kerugiannya yang terkait
diakui dalam laba rugi (lihat paragraf 89(b)). Perubahan dalam nilai wajar instrumen lindung nilai juga diakui
dalam laba rugi.

94

Jika entitas menyepakati suatu komitmen pasti untuk memperoleh aset atau mengambilalih liabilitas yang
merupakan item lindung nilaian berupa lindung nilai atas nilai wajar, maka jumlah tercatat awal dari aset atau
liabilitas tersebut sebagai akibat entitas memenuhi komitmen pasti tersebut disesuaikan dengan menyertakan
perubahan kumulatif dalam nilai wajar komitmen pasti yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai
yang sebelumnya telah diakui dalam laporan posisi keuangan.

Lindung nilai atas arus kas
95

96

Jika suatu lindung nilai atas arus kas memenuhi kondisi di paragraf 88 selama periode, maka lindung
nilai tersebut dicatat sebagai berikut:
(a)

bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai
lindung nilai yang efektif (lihat paragraf 88) diakui dalam penghasilan komprehensif lain; dan

(b)

bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut
diakui dalam laba rugi.

Secara lebih spesifik, suatu lindung nilai atas arus kas dicatat sebagai berikut:
(a)

97

komponen ekuitas terpisah yang terkait dengan item lindung nilaian disesuaikan dengan yang lebih
rendah (dalam jumlah absolut) antara:
(i)

keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai sejak dimulainya lindung
nilai; dan

(ii)

perubahan kumulatif pada nilai wajar (nilai kini) atas arus kas masa depan yang diperkirakan
dari item lindung nilaian sejak dimulainya lindung nilai.

(b)

setiap sisa keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai atau komponen yang ditetapkan dari
instrumen tersebut (yang bukan merupakan lindung nilai efektif) diakui dalam laba rugi; dan

(c)

jika strategi manajemen risiko yang didokumentasikan oleh entitas untuk hubungan lindung nilai
tertentu mengecualikan komponen tertentu dari keuntungan atau kerugian atau arus kas yang berasal
dari instrumen lindung nilai tersebut dalam penilaian efektivitas lindung nilai (lihat paragraf 74, 75,
dan 88(a)), maka komponen keuntungan dan kerugian yang dikecualikan tersebut diakui sesuai dengan
PSAK i109 paragraf 5.7.1.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset
keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui
dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 95 direklasifikasi dari ekuitas ke laba
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rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i201(yang direvisi pada tahun 2007)) pada periode
yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas memengaruhi laba rugi (seperti pada periode
penghasilan bunga atau beban bunga diakui). Akan tetapi, jika entitas memperkirakan seluruh atau
sebagian dari kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak dapat dipulihkan kembali
pada satu atau lebih periode mendatang, maka entitas mereklasifikasikannya sebagai penyesuaian
reklasifikasi sejumlah yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan tersebut dalam laba rugi.
98

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset
nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset
nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan menjadi komitmen pasti di mana akuntansi lindung nilai atas
nilai wajar diterapkan, maka entitas menerapkan (a) atau (b) di bawah ini:
(a)

entitas mereklasifikasi keuntungan dan kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam
penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 95 ke laba rugi sebagai penyesuaian
reklasifikasi (lihat PSAK i201 (revisi 2007)) pada periode yang sama atau pada periode aset yang
diperoleh atau liabilitas yang diambil-alih memengaruhi laba rugi (seperti pada periode beban
penyusutan atau beban pokok penjualan diakui). Akan tetapi, jika entitas memperkirakan
seluruh atau sebagian dari kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak
dapat dipulihkan pada satu atau lebih periode mendatang, maka entitas mereklasifikasi dari
ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi yang jumlahnya diperkirakan tidak dapat
dipulihkan.

(b)

entitas memindahkan keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan
komprehensif lain sesuai paragraf 95, dan memasukkan keuntungan dan kerugian tersebut
sebagai biaya perolehan awal atau jumlah tercatat lain dari aset atau liabilitas.

99

Entitas menerapkan paragraf 98(a) atau 98(b) sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan secara
konsisten untuk seluruh lindung nilai yang berkaitan dengan paragraf tersebut.

100

Untuk lindung nilai atas arus kas selain lindung nilai yang diatur di paragraf 97 dan 98, jumlah yang
sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi
sebagai penyesuaian reklasfikasi (lihat PSAK i201 (revisi 2007)) pada periode yang sama atau periode
prakiraan arus kas yang dilindung nilai memengaruhi laba rugi (sebagai contoh, jika prakiraan penjualan
terjadi).

101

Dalam setiap situasi berikut, entitas secara prospektif menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai
sebagaimana yang dijelaskan di paragraf 95–100:
(a)

10

Instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan. Dalam hal ini,
keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih diakui dalam
penghasilan komprehensif lain sejak periode lindung nilai tersebut efektif (lihat paragraf 95(a))
tetap diakui secara terpisah dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi tersebut terjadi. Jika
transaksi tersebut terjadi, maka diterapkan paragraf 97, 98, atau 100. Untuk tujuan subparagraf ini, penggantian atau perpanjangan terhadap instrumen lindung nilai dengan
instrumen lindung nilai lain tidak dapat dianggap sebagai telah kedaluwarsa atau telah
dihentikan jika penggantian atau perpanjangan tersebut merupakan bagian dari strategi
lindung nilai yang didokumentasikan entitas. Selain itu, untuk tujuan sub-paragraf ini tidak
dapat dianggap sebagai telah kedaluwarsa atau telah dihentikan atas instrumen lindung nilai,
jika:
(i)

sebagai konsekuensi dari hukum atau regulasi atau penetapan hukum atau regulasi
baru, para pihak dalam instrumen lindung nilai setuju bahwa satu atau lebih pihak
lawan kliring menggantikan pihak lawan asli mereka untuk menjadi pihak lawan baru
untuk masing-masing pihak. Untuk tujuan ini, pihak lawan kliring adalah pihak lawan
utama (kadang disebut ‘organisasi kliring’ atau ‘lembaga kliring’) atau entitas, sebagai
contoh, anggota organisasi kliring atau klien dari anggota kliring dari organisasi kliring,
yang bertindak sebagai pihak lawan untuk memengaruhi kliring pihak lawan utama.
Akan tetapi, ketika para pihak untuk instrumen lindung nilai mengganti pihak lawan
asli mereka dengan pihak yang berbeda, maka paragraf ini diterapkan hanya jika setiap
pihak melakukan kliring dengan pihak lawan utama yang sama.

(ii)

perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai yang terbatas pada perubahan
lain yang diperlukan untuk memberikan dampak atas penggantian pihak lawan.
Perubahan tersebut hanya terbatas pada lindung nilai yang konsisten dengan ketentuan
yang akan diperkirakan jika instrumen lindung nilai awalnya dihapuskan dengan
kliring pihak lawan. Perubahan ini termasuk perubahan dalam persyaratan agunan,
hak untuk saling hapus saldo piutang dan saldo utang, dan biaya yang dikenakan.
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(b)

Lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai di paragraf 88. Dalam hal
tersebut, keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih diakui
dalam penghasilan komprehensif lain sejak periode di mana lindung nilai tersebut efektif (lihat
paragraf 95(a)) tetap diakui secara terpisah dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi tersebut
terjadi. Jika transaksi tersebut terjadi, maka diterapkan paragraf 97, 98, atau 100.

(c)

Prakiraan transaksi tidak lagi diperkirakan akan terjadi, dalam hal ini setiap keuntungan atau
kerugian kumulatif yang terkait dengan instrumen lindung nilai yang masih diakui dalam
penghasilan komprehensif lain sejak periode pada saat lindung nilai tersebut efektif (lihat
paragraf 95(a)) direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.
Prakiraan transaksi yang kemungkinan besar tidak terjadi (lihat paragraf 88(c)) mungkin masih
diperkirakan akan terjadi.

(d)

Entitas membatalkan penetapan yang telah dilakukan. Untuk lindung nilai atas prakiraan
transaksi, keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih diakui
dalam penghasilan komprehensif lain sejak periode lindung nilai tersebut efektif (lihat paragraf
95(a)) tetap diakui secara terpisah dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi tersebut terjadi
atau tidak lagi diperkirakan akan terjadi. Jika transaksi tersebut terjadi, maka diterapkan
paragraf 97, 98, atau 100. Jika transaksi tersebut tidak lagi diperkirakan akan terjadi, maka
keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan
komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasian.

Lindung nilai atas investasi neto
102

Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, termasuk lindung nilai atas item
moneter yang dicatat sebagai bagian dari investasi neto (lihat PSAK i221), dicatat dengan cara yang
serupa seperti lindung nilai atas arus kas:
(a)

bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai
lindung nilai yang efektif (lihat paragraf 88) diakui dalam penghasilan komprehensif lain; dan

(b)

bagian yang tidak efektif diakui dalam laba rugi.

Keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai terkait dengan bagian lindung nilai yang efektif
yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba
rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK i201 (revisi 2007)) sesuai dengan PSAK i221 paragraf
48–49 pada saat pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri.

Pengecualian sementara dari penerapan persyaratan spesifik
akuntansi lindung nilai
102A

Entitas menerapkan paragraf 102D-102N dan paragraf 108G untuk semua hubungan lindung nilai yang secara
langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga. Paragraf ini hanya berlaku untuk hubungan lindung nilai
tersebut. Hubungan lindung nilai secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga hanya jika
reformasi tersebut menimbulkan ketidakpastian tentang:
(a)

(b)

acuan suku bunga (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) yang ditetapkan sebagai risiko
lindung nilaian; dan/atau
waktu atau jumlah arus kas berbasis acuan suku bunga dari item lindung nilaian atau instrumen lindung
nilai.

102B

Untuk tujuan menerapkan paragraf 102D-102N, istilah ‘reformasi acuan suku bunga’ mengacu pada reformasi
acuan suku bunga di pasar secara luas, termasuk penggantian acuan suku bunga dengan suku bunga acuan
alternatif seperti hasil dari rekomendasi dalam laporan Financial Stability Board bulan Juli 2014 yang berjudul
‘Reforming Major Interest Rate Benchmarks’. 1

102C

Paragraf 102D-102N memberikan pengecualian hanya untuk persyaratan yang ditentukan dalam paragraf ini.
Entitas tetap menerapkan semua persyaratan lain akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai yang
secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga.

2

Laporan ‘Reforming Major Interest Rate Benchmarks’, dapat diakses pada http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.
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Persyaratan kemungkinan besar terjadi (highly probable) untuk lindung nilai arus
kas
102D

Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 88(c) bahwa prakiraan transaksi harus kemungkinan besar
terjadi, entitas mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian (ditentukan
secara kontraktual atau nonkontraktual) tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Reklasifikasi keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain
102E

Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 101(c) untuk menentukan apakah prakiraan transaksi tidak
lagi diperkirakan terjadi, entitas mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung
nilaian (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan
suku bunga.

Penilaian efektivitas
102F

Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 88(b) dan PP105(a), entitas mengasumsikan bahwa acuan
suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian dan/atau risiko lindung nilaian (ditentukan secara
kontraktual atau nonkontraktual), atau acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas instrumen lindung nilai,
tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

102G

Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 88(e), entitas tidak disyaratkan untuk menghentikan
hubungan lindung nilai karena hasil aktual dari lindung nilai tidak memenuhi persyaratan dalam paragraf
PP105(b). Untuk menghindari keraguan, entitas menerapkan kondisi lain dalam paragraf 88, termasuk penilaian
prospektif dalam paragraf 88(b), untuk menilai apakah hubungan lindung nilai harus dihentikan.

Penetapan item keuangan sebagai item lindung nilaian
102H

Kecuali jika paragraf 102I berlaku, untuk lindung nilai dari suatu bagian risiko suku bunga yang acuannya tidak
disebutkan secara spesifik dalam kontrak, entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 81 dan PP99F —
bahwa bagian yang ditetapkan tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah — hanya pada saat dimulainya
hubungan lindung nilai.

102I

Ketika entitas, konsisten dengan dokumentasi lindung nilai, sering mengatur ulang (yaitu menghentikan dan
memulai kembali) hubungan lindung nilai karena baik instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian sering
berubah (yaitu entitas menggunakan proses dinamis di mana kedua item lindung nilaian dan instrumen lindung
nilai yang digunakan untuk mengelola eksposur tersebut tidak tetap sama untuk waktu yang lama), entitas
menerapkan persyaratan dalam paragraf 81 dan PP99F—bahwa bagian yang ditetapkan dapat diidentifikasi
secara terpisah—hanya ketika entitas awalnya menetapkan suatu item lindung nilaian dalam hubungan lindung
nilai tersebut. Item lindung nilaian yang telah dinilai pada saat awal penetapan dalam hubungan lindung nilai,
apakah hal tersebut pada saat dimulainya lindung nilai atau setelahnya, tidak dinilai kembali pada setiap
penetapan ulang selanjutnya dalam hubungan lindung nilai yang sama.

Akhir Penerapan
102J

Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 102D untuk item lindung nilaian, pada saat lebih awal
antara:
(a)

102K

102L

12

ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan waktu
dan jumlah arus kas berbasis acuan suku bunga dari item lindung nilaian; dan

(b)

ketika hubungan lindung nilai, yang mana item lindung nilaian adalah bagian dari hubungan tersebut,
dihentikan.

(a)

ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan waktu
dan jumlah arus kas masa depan berbasis acuan suku bunga dari item lindung nilaian; dan

Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 102E, pada saat lebih awal antara:

(b)

ketika seluruh akumulasi keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain
terkait dengan hubungan lindung nilai yang dihentikan telah direklasifikasi ke laba rugi.

Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 102F:
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(a)

untuk item lindung nilaian, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak
lagi ada terkait dengan risiko lindung nilaian atau waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan suku bunga
dari item lindung nilaian; dan

(b)

untuk instrumen lindung nilai, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak
lagi ada terkait dengan waktu dan jumlah arus kas berbasis suku bunga acuan dari instrumen lindung
nilai.

Jika hubungan lindung nilai, yang mana item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai adalah bagian dari
hubungan tersebut, dihentikan lebih awal dari tanggal yang ditentukan dalam paragraf 102L(a) atau tanggal yang
ditentukan dalam paragraf 102L(b), entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 102F untuk
hubungan lindung nilai tersebut pada tanggal penghentian.
102M

Entitas secara prospektif menghentikan penerapan paragraf 102G untuk hubungan lindung nilai pada saat lebih
awal antara:
(a)

ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada sehubungan dengan
risiko lindung nilaian serta waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan suku bunga dari item lindung nilaian
dan dari instrumen lindung nilai; dan

(b)

ketika hubungan lindung nilai, yang mana pengecualian tersebut diterapkan, dihentikan.

102N

Ketika menetapkan kelompok item sebagai item lindung nilaian, atau kombinasi instrumen keuangan sebagai
instrumen lindung nilai, entitas berhenti menerapkan paragraf 102D - 102G secara prospektif pada item
individual atau instrumen keuangan individual sesuai dengan paragraf 102J, 102K, 102L, atau 102M, yang mana
yang relevan, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan
risiko lindung nilaian dan/atau waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan suku bunga atas item atau instrumen
keuangan tersebut.

102O

Entitas secara prospektif menghentikan penerapan paragraf 102H dan 102I pada saat lebih awal antara:
(a)

ketika perubahan disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dibuat untuk bagian risiko yang tidak
ditentukan secara spesifik dalam kontrak dengan menerapkan paragraf 102P; atau

(b)

ketika hubungan lindung nilai, yang didalamnya bagian risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam
kontrak ditetapkan, dihentikan.

Tambahan pengecualian sementara akibat reformasi acuan suku
bunga
Akuntansi lindung nilai
102P

102Q

102R

Ketika persyaratan dalam paragraf 102D – 102I tidak lagi diterapkan untuk hubungan lindung nilai (lihat
paragraf 102J – 102O), entitas mengubah penetapan formal atas hubungan lindung nilai tersebut yang
didokumentasikan sebelumnya untuk mencerminkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku
bunga, yaitu perubahan tersebut konsisten dengan persyaratan dalam PSAK i109 paragraf 5.4.6 – 5.4.8. Dalam
konteks ini, penetapan lindung nilai diubah hanya untuk membuat satu atau lebih perubahan berikut:
(a)

menetapkan suku bunga acuan alternatif (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) sebagai
risiko lindung nilaian;

(b)

mengubah deskripsi item lindung nilaian, termasuk deskripsi bagian yang ditetapkan atas arus kas atau
nilai wajar yang dilindungi nilainya;

(c)

mengubah deskripsi instrumen lindung nilai; atau

(d)

mengubah deskripsi tentang bagaimana entitas akan menilai efektivitas lindung nilai.

Entitas juga menerapkan persyaratan dalam paragraf 102P(c) jika ketiga kondisi berikut terpenuhi:
(a)

entitas membuat perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dengan menggunakan
pendekatan selain mengubah dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari instrumen lindung nilai
(seperti yang dijelaskan dalam PSAK i109 paragraf 5.4.6);

(b)

instrumen lindung nilai awal tidak dihentikan pengakuannya; dan

(c)

pendekatan yang dipilih, secara ekonomis setara dengan mengubah dasar untuk menentukan arus kas
kontraktual dari instrumen lindung nilai awal (seperti yang dijelaskan dalam PSAK i109 paragraf 5.4.7
dan 5.4.8).

Persyaratan dalam paragraf 102D - 102I dapat berhenti berlaku pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, dalam
menerapkan paragraf 102P, entitas mungkin disyaratkan untuk mengubah penetapan formal dari hubungan
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lindung nilai pada waktu yang berbeda, atau mungkin disyaratkan untuk mengubah penetapan formal dari
hubungan lindung nilai lebih dari satu kali. Jika, dan hanya jika, perubahan tersebut dilakukan pada penetapan
lindung nilai, entitas menerapkan paragraf 102V-102Z2 sebagaimana berlaku. Entitas juga menerapkan paragraf
89 (untuk lindung nilai atas nilai wajar) atau paragraf 96 (untuk lindung nilai atas arus kas) untuk
memperhitungkan perubahan pada nilai wajar item lindung nilaian atau instrumen lindung nilai.
102S

Entitas mengubah hubungan lindung nilai sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 102P pada akhir periode
pelaporan, saat perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dibuat untuk risiko lindung nilai,
item lindung nilaian atau instrumen lindung nilai. Untuk menghindari keraguan, perubahan terhadap penetapan
formal atas hubungan lindung nilai tersebut bukan merupakan penghentian hubungan lindung nilai maupun
penetapan hubungan lindung nilai yang baru.

102T

Jika perubahan dibuat selain perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga atas aset keuangan
atau liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam hubungan lindung nilai (seperti yang dijelaskan dalam PSAK
i109 paragraf 5.4.6 – 5.4.8) atau penetapan hubungan lindung nilai (sebagaimana disyaratkan oleh paragraf
102P), entitas terlebih dahulu menerapkan persyaratan yang berlaku dalam Pernyataan ini untuk menentukan
apakah perubahan tambahan tersebut mengakibatkan penghentian akuntansi lindung nilai. Jika perubahan
tambahan tidak mengakibatkan penghentian akuntansi lindung nilai, maka entitas mengubah penetapan formal
hubungan lindung nilai sebagaimana diatur dalam paragraf 102P.

102U

Paragraf 102V-102Z3 memberikan pengecualian untuk persyaratan yang ditentukan secara spesifik dalam
paragraf tersebut saja. Entitas menerapkan semua persyaratan akuntansi lindung nilai lainnya dalam Pernyataan
ini, termasuk kriteria kualifikasi dalam paragraf 88, untuk hubungan lindung nilai yang secara langsung
dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga.

Akuntansi untuk kualifikasi hubungan lindung nilai
Penilaian efektivitas retrospektif
102V

Untuk tujuan menilai efektivitas retrospektif dari hubungan lindung nilai secara kumulatif dengan menerapkan
paragraf 88(e) dan hanya untuk tujuan tersebut, entitas dapat memilih untuk mengatur ulang ke nol perubahan
nilai wajar kumulatif item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai ketika berhenti menerapkan paragraf 102G
sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 102M. Pemilihan ini dibuat secara terpisah untuk setiap hubungan
lindung nilai (yaitu atas dasar hubungan lindung nilai individual).

Lindung nilai atas arus kas
102W

Untuk tujuan penerapan paragraf 97, pada saat entitas mengubah deskripsi item lindung nilaian sebagaimana
disyaratkan dalam paragraf 102P(b), keuntungan atau kerugian kumulatif dalam pendapatan komprehensif lain
dianggap didasarkan pada suku bunga acuan alternatif yang digunakan untuk menentukan arus kas masa depan
lindung nilaian.

102X

Untuk hubungan lindung nilai yang dihentikan, ketika acuan suku bunga yang mendasari arus kas masa depan
lindung nilaian diubah sebagaimana disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga, untuk tujuan penerapan
paragraf 101(c) dalam menentukan apakah arus kas masa depan lindung nilaian diperkirakan akan terjadi, jumlah
yang terakumulasi dalam penghasilan komprehensif lain untuk hubungan lindung nilai tersebut dianggap
didasarkan pada suku bunga acuan alternatif yang akan menjadi dasar arus kas masa depan lindung nilaian.

Kelompok item
102Y

14

Ketika entitas menerapkan paragraf 102 untuk kelompok item yang ditetapkan sebagai item lindung nilaian
dalam lindung nilai atas nilai wajar atau lindung nilai atas arus kas, entitas mengalokasikan item lindung nilaian
ke dalam subkelompok berdasarkan suku bunga acuan yang dilindungi nilainya dan menetapkan suku bunga
acuan sebagai risiko lindung nilaian untuk setiap subkelompok. Misalnya, hubungan lindung nilai yang
didalamnya sekelompok item dilindung nilai untuk perubahan dalam acuan suku bunga yang diatur oleh
reformasi acuan suku bunga, maka arus kas lindung nilaian atau nilai wajar lindung nilaian beberapa item dalam
kelompok dapat diubah untuk merujuk suku bunga acuan alternatif sebelum item lain dalam kelompok diubah.
Dalam contoh ini, dalam menerapkan paragraf 102P, entitas menetapkan suku bunga acuan alternatif sebagai
risiko lindung nilaian untuk subkelompok item lindung nilaian yang relevan. Entitas terus menetapkan acuan
suku bunga saat ini sebagai risiko lindung nilaian untuk subkelompok lain dari item lindung nilaian sampai arus
kas lindung nilaian atau nilai wajar lindung nilaian item tersebut diubah untuk merujuk pada suku bunga acuan
alternatif atau item lindung nilaian kedaluwarsa (expire) dan diganti dengan item lindung nilaian yang merujuk
pada suku bunga acuan alternatif.
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102Z

Entitas menilai secara terpisah apakah setiap subkelompok memenuhi persyaratan dalam paragraf 78 dan 83
sebagai item lindung nilaian yang memenuhi syarat. Jika ada subkelompok yang tidak memenuhi persyaratan
dalam paragraf 78 dan 83, entitas menghentikan akuntansi lindung nilai secara prospektif untuk hubungan
lindung nilai secara menyeluruh. Entitas juga menerapkan persyaratan dalam paragraf 89 atau 96 untuk
memperhitungkan ketidakefektifan terkait dengan hubungan lindung nilai secara menyeluruh.

Penetapan item keuangan sebagai item lindung nilaian
102Z1

Suku bunga acuan alternatif yang ditetapkan sebagai bagian risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam
kontrak, yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah (lihat paragraf 81 dan PP99F) pada tanggal acuan tersebut
ditetapkan dianggap telah memenuhi persyaratan tersebut pada tanggal tersebut, jika, dan hanya jika, entitas
secara wajar memperkirakan suku bunga acuan alternatif akan dapat diidentifikasi secara terpisah dalam waktu
24 bulan. Periode 24 bulan berlaku untuk setiap suku bunga acuan alternatif secara terpisah dan dimulai dari
tanggal entitas menetapkan suku bunga acuan alternatif sebagai bagian risiko yang tidak ditentukan secara
spesifik dalam kontrak untuk pertama kalinya (yaitu periode 24 bulan berlaku dengan dasar suku bunga masingmasing (rate-by-rate)).

102Z2

Jika setelahnya entitas secara wajar memperkirakan bahwa suku bunga acuan alternatif tidak akan dapat
diidentifikasi secara terpisah dalam waktu 24 bulan sejak tanggal entitas menetapkannya sebagai bagian risiko
yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak untuk pertama kalinya, entitas menghentikan penerapan
persyaratan dalam paragraf 102Z1 terhadap suku bunga acuan alternatif dan menghentikan akuntansi lindung
nilai secara prospektif sejak tanggal penilaian ulang untuk semua hubungan lindung nilai yang didalamnya suku
bunga acuan alternatif ditetapkan sebagai bagian risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak.

102Z3

Selain hubungan lindung nilai yang ditentukan dalam paragraf 102P, entitas menerapkan persyaratan dalam
paragraf 102Z1 dan 102Z2 untuk hubungan lindung nilai baru yang didalamnya tingkat suku bunga acuan
alternatif ditetapkan sebagai bagian risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak (lihat paragraf 81
dan PP99F) ketika, karena reformasi acuan suku bunga, bagian risiko tersebut tidak dapat diidentifikasi secara
terpisah pada tanggal ditetapkan.

Tanggal efektif dan transisi
103

Entitas menerapkan Pernyataan ini (termasuk amendemen yang terbit pada bulan Maret 2004) untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Penerapan dini diperkenankan. Entitas tidak
menerapkan Pernyataan ini (termasuk amendemen yang terbit pada bulan Maret 2004) untuk periode tahun buku
yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005 kecuali jika entitas juga menerapkan PSAK i232 (terbit Desember
2003). Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005, maka
fakta tersebut diungkapkan.

103A

[Dihapus]

103B

[Dihapus]

103C

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen istilah yang digunakan dalam seluruh SAK-I.
Selain itu, PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) juga mengamendemen paragraf 95(a), 97, 98, 100, 102,
105,108 dan PP99B. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang lebih dini,
maka amendemen tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

103D

[Dihapus]

103E

PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2008) mengamendemen paragraf 102. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas
menerapkan PSAK i227 (amendemen 2008) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan
untuk periode yang lebih dini tersebut.

103F

[Dihapus]

103G

Entitas menerapkan paragraf PP99BA, PP99E, PP99F, PP110A dan PP110B secara retrospektif untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009, sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Item
Lindung Nilaian yang Memenuhi Syarat (Amendemen PSAK i239) untuk periode yang dimulai sebelum tanggal
1 Juli 2009, maka fakta tersebut diungkapkan.

103H-103J [Dihapus]
103K

Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan April 2009 mengamendemen paragraf 2(g), 97 dan 100. Entitas
menerapkan amendemen atas paragraf tersebut secara prospektif terhadap seluruh kontrak yang masih berlaku
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pada periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini
diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut
diungkapkan.
103L-103P [Dihapus]
103Q

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 9, 13, 28, 47, 88, PP46, PP52, PP64, PP76,
PP76A, PP80, PP81 dan PP96, menambahkan paragraf 43A dan menghapus paragraf 48–49, PP69–PP75, PP77–
PP79 dan PP82. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

103R

Entitas Investasi (Amendemen PSAK i110, PSAK i112 dan PSAK i227), terbit pada bulan Oktober 2012,
mengamendemen paragraf 2 dan 80. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan lebih dini Entitas Investasi diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut pada periode yang lebih dini, maka entitas juga menerapkan seluruh
amendemen yang tercakup dalam Entitas Investasi pada saat yang bersamaan.

103S

[Dihapus]

103T

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 2, 9, 43, 47, 55, PP2, PP4 dan PP48 dan menambahkan paragraf 2A, 44A, 55A dan PP8A–PP8C. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

103U

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 2, 8, 9, 71, 88–90, 96, PP95, PP114,
PP118 dan judul di atas PP133 dan menghapus paragraf 1, 4–7, 10–70, 79, 103B, 103D, 103F, 103H–103J,
103L–103P, 103S, 105–107A, 108E–108F, PP1–PP93 dan PP96. Entitas menrapkan amendemen tersebut ketika
menerapkan PSAK i109.

103V

[Paragraf ini sebelumnya ditambahkan untuk entitas yang belum menerapkan PSAK i109]

104

Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif kecuali seperti yang dijelaskan dalam paragraf 108. Saldo laba awal
untuk periode paling awal yang disajikan dan jumlah komparatif lainnya disesuaikan seolah-olah Pernyataan ini
telah selalu digunakan kecuali penyajian kembali informasi tersebut tidak praktis. Jika penyajian kembali tidak
praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan mengindikasikan sejauh mana informasi disajikan
kembali.

105-107A [Dihapus]
108

Entitas tidak menyesuaikan jumlah tercatat dari aset nonkeuangan dan liabilitas nonkeuangan untuk
mengeluarkan keuntungan dan kerugian terkait lindung nilai atas arus kas yang termasuk dalam jumlah tercatat
sebelum dimulainya tahun keuangan pada saat Pernyataan ini pertama kali diterapkan. Pada saat dimulainya
periode keuangan di mana Pernyataan ini pertama kali diterapkan, jumlah yang diakui di luar laba rugi (dalam
penghasilan komprehensif lain atau langsung dalam ekuitas) untuk lindung nilai atau komitmen pasti yang
berdasarkan Pernyataan ini dicatat sebagai lindung nilai atas nilai wajar direklasifikasi sebagai aset atau liabilitas,
kecuali untuk lindung nilai atas risiko nilai valuta asing yang tetap diperlakukan sebagai lindung nilai atas arus
kas.

108A

Entitas menerapkan kalimat terakhir dari paragraf 80, dan paragraf PP99A dan PP99B, untuk periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2006. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menetapkan
sebagai item lindung nilaian, suatu transaksi eksternal yang
(a)

didenominasi dalam mata uang fungsional entitas yang terlibat dalam transaksi tersebut,

(b)

menimbulkan eksposur yang akan berdampak terhadap laba rugi konsolidasian (yaitu didenominasi
dalam mata uang selain daripada mata uang penyajian kelompok usaha), dan

(c)

memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai jika tidak didenominasi dalam mata uang fungsional
entitas yang terlibat,

maka entitas dapat menerapkan akuntansi lindung nilai dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode
sebelum tanggal penerapan dari kalimat terakhir paragraf 80, dan paragraf PP99A dan PP99B.
108B

Entitas tidak perlu menerapkan PP99B untuk informasi komparatif terkait periode sebelum tanggal penerapan
dari kalimat terakhir paragraf 80, dan paragraf PP99A.

108C

Paragraf 73 dan PP8 diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I, terbit pada bulan Mei 2008. Paragraf 80
diamendemen dengan Penyesuaian SAK-I, terbit pada bulan April 2009. Entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini
untuk seluruh amendemen diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang
lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

108D

Novasi Derivatif dan Kelanjutan Akuntansi Lindung Nilai (Amendemen PSAK i239), terbit pada bulan Juni
2013, mengamendemen paragraf 91 dan 101 dan menambahkan paragraf PP113A. Entitas menerapkan paragraf
tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Entitas menerapkan
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amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi dan Kesalahan. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut
untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.
108E – 108F [Dihapus]
110G

Reformasi Acuan Suku Bunga, mengamendemen PSAK i109, PSAK i239 dan PSAK i107, terbit pada bulan
September 2019, menambahkan paragraf 102A – 102N. Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen ini untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan
amendemen ini secara retrospektif untuk hubungan lindung nilai yang ada pada awal periode pelaporan di mana
entitas pertama kali menerapkan amendemen ini atau ditetapkan setelahnya, dan untuk keuntungan atau kerugian
yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang ada pada awal periode pelaporan di mana entitas pertama
kali menerapkan amendemen ini.

108H

Reformasi Acuan Suku Bunga — Tahap 2, mengamendemen PSAK i109, PSAK i239, PSAK i107, PSAK i104,
dan PSAK i116, terbit pada bulan Agustus 2020, menambahkan paragraf 102O – 102Z3 dan 108I – 108K dan
mengamendemen paragraf 102M. Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen
ini untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan amendemen ini secara
retrospektif sesuai dengan PSAK i208, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf 108I – 108K.

108I

Entitas menetapkan hubungan lindung nilai baru (misalnya, seperti yang dijelaskan dalam paragraf 102Z3) hanya
secara prospektif (yaitu entitas dilarang untuk menetapkan hubungan akuntansi lindung nilai baru dalam periode
sebelumnya). Namun, entitas melanjutkan kembali hubungan lindung nilai yang dihentikan jika, dan hanya jika,
kondisi berikut terpenuhi:
(a)

entitas telah menghentikan hubungan lindung nilai tersebut semata-mata karena perubahan yang
disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga dan entitas tidak akan disyaratkan untuk menghentikan
hubungan lindung nilai tersebut jika amendemen ini telah diterapkan pada saat itu; dan

(b)

pada awal periode pelaporan yang mana entitas pertama kali menerapkan amendemen ini (tanggal
penerapan awal amendemen ini), hubungan lindung nilai yang dihentikan tersebut memenuhi kriteria
kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai (setelah memperhitungkan amendemen ini).

108J

Jika, dalam menerapkan paragraf 108I, entitas melanjutkan kembali hubungan lindung nilai yang dihentikan,
entitas mengacu referensi dalam paragraf 102Z1 dan 102Z2 sampai tanggal suku bunga acuan alternatif
ditetapkan sebagai bagian risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak untuk pertama kali sebagai
mengacu pada tanggal penerapan awal amendemen ini (yaitu periode 24 bulan untuk suku bunga acuan alternatif
yang ditetapkan sebagai bagian risiko yang tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak dimulai dari tanggal
penerapan awal amendemen ini).

108K

Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan
amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya jika, dan hanya jika, hal tersebut
dimungkinkan tanpa menggunakan peninjauan ke belakang. Jika entitas tidak menyajikan kembali periode
sebelumnya, maka entitas mengakui setiap selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan jumlah tercatat pada
awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo laba awal
(atau komponen ekuitas lain, jika sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal
amendemen ini.

Penarikan standar akuntansi lainnya
109

Pernyataan ini menggantikan PSAK i239 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran revisi pada bulan
Oktober 2000.

110

Pernyataan ini dan Pedoman Implementasi yang menyertainya menggantikan Pedoman Implementasi yang
diterbitkan oleh Komite Pedoman Implementasi (Implementation Guidance Committee) PSAK i239, yang
dibentuk oleh IASC.
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Lampiran A
Pedoman penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK i239.
PP1-PP93 [Dihapus]

Lindung nilai (paragraf 71-102)
Instrumen lindung nilai (paragraf 72–77)
Instrumen yang memenuhi kualifikasi lindung nilai (paragraf 72 dan 73)
PP94

Kerugian potensial atas opsi yang diterbitkan entitas secara signifikan dapat lebih besar daripada keuntungan
potensial yang diperoleh dari item lindung nilaian. Dengan kata lain, opsi yang diterbitkan tidak efektif
mengurangi eksposur laba rugi item lindung nilaian. Oleh karena itu, opsi yang diterbitkan tidak memenuhi
kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai, kecuali jika opsi tersebut ditetapkan untuk menyaling-hapuskan
opsi yang dibeli, termasuk opsi yang melekat pada instrumen keuangan lain (sebagai contoh, opsi beli yang
diterbitkan untuk lindung nilai suatu liabilitas yang dapat dibeli kembali). Sebaliknya, opsi yang dibeli
memiliki keuntungan potensial yang setara dengan atau lebih besar daripada kerugiannya, sehingga berpotensi
untuk mengurangi eksposur laba rugi yang berasal dari perubahan nilai wajar atau arus kas. Sejalan dengan
hal tersebut, opsi yang dibeli dapat memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai.

PP95

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung
nilai dalam lindung nilai terhadap risiko valuta asing.

PP96

[Dihapus]

PP97

Instrumen ekuitas milik entitas bukan merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan dari entitas tersebut
dan oleh karena itu tidak dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai.

Item lindung nilaian (paragraf 78–84)
Item yang memenuhi kualifikasi lindung nilai (paragraf 78–80)
PP98

Komitmen pasti untuk memperoleh suatu bisnis dalam kombinasi bisnis tidak dapat ditetapkan sebagai item
lindung nilaian, kecuali untuk risiko kurs valuta asing, karena risiko lain yang dilindung nilai tidak dapat
diidentifikasi dan diukur secara spesifik. Risiko lain ini merupakan risiko bisnis secara umum.

PP99

Investasi yang menggunakan metode ekuitas tidak dapat ditetapkan sebagai item lindung nilaian dalam
lindung nilai atas nilai wajar karena metode ekuitas mengakui dalam laba rugi dari bagian investor atas laba
atau rugi entitas asosiasi, dan bukan dari perubahan nilai wajar investasi. Untuk alasan yang serupa, investasi
pada entitas anak yang dikonsolidasikan tidak dapat ditetapkan sebagai item lindung nilaian dalam lindung
nilai atas nilai wajar karena konsolidasi mengakui laba atau rugi entitas anak dalam laba rugi, dan bukan
perubahan nilai wajar investasi. Lindung nilai atas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri merupakan
hal yang berbeda karena lindung nilai tersebut merupakan lindung nilai atas eksposur valuta asing dan bukan
merupakan lindung nilai atas nilai wajar dari perubahan nilai investasi.

PP99A Paragraf 80 menyatakan bahwa dalam laporan keuangan konsolidasian, risiko valuta asing dari prakiraan
transaksi intrakelompok usaha yang sangat mungkin terjadi dapat memenuhi kualifikasi sebagai item lindung
nilaian dalam lindung nilai atas arus kas sepanjang transaksi tersebut didenominasikan dalam mata uang selain
mata uang fungsional dari entitas yang melakukan transaksi tersebut dan risiko valuta asing akan memengaruhi
laba rugi konsolidasian. Untuk tujuan ini, entitas dapat merupakan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi,
ventura bersama, atau cabang. Jika risiko valuta asing dari prakiraan transaksi intrakelompok usaha tidak
memengaruhi laba rugi konsolidasian, maka transaksi intrakelompok usaha tidak memenuhi kualifikasi
sebagai item lindung nilaian. Hal ini biasanya terjadi dalam kasus pembayaran royalti, pembayaran bunga,
atau biaya manajemen antar anggota dari kelompok usaha yang sama, kecuali terdapat transaksi eksternal yang
terkait. Akan tetapi, jika risiko valuta asing dari prakiraan transaksi intrakelompok usaha akan memengaruhi
laba rugi konsolidasian, maka transaksi tersebut dapat memenuhi kualifikasi sebagai item lindung nilaian.
Sebagai contoh adalah prakiraan penjualan atau pembelian persediaan antar anggota dari kelompok usaha yang
sama apabila terdapat penjualan berikutnya dari persediaan kepada pihak di luar kelompok tersebut. Serupa
dengan hal tersebut, prakiraan penjualan intrakelompok usaha untuk pabrik dan peralatan dari kelompok
entitas yang memproduksinya kepada kelompok entitas yang akan menggunakannya dalam operasi dapat
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memengaruhi laba rugi konsolidasian. Hal ini dapat terjadi, sebagai contoh, karena pabrik dan peralatan akan
disusutkan oleh entitas yang membeli dan jumlah pengakuan awal dari pabrik dan peralatan tersebut dapat
berubah jika perkiraan transaksi intrakelompok usaha didenominasi dalam mata uang selain mata uang
fungsional dari entitas yang membeli.
PP99B Jika lindung nilai dari prakiraan transaksi intrakelompok usaha memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai,
maka setiap keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan
paragraf 95(a) akan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada periode yang sama atau periode di mana risiko
valuta asing dari transaksi lindung nilai memengaruhi laba rugi konsolidasian.
PP99BA Entitas dapat menetapkan seluruh perubahan dalam arus kas atau nilai wajar item lindung nilaian dalam
suatu hubungan lindung nilai. Entitas juga dapat menetapkan perubahan hanya dalam arus kas atau nilai wajar
item lindung nilaian di atas atau di bawah harga atau variabel lain tertentu (risiko satu-sisi). Nilai intrinsik
opsi yang dibeli sebagai instrumen lindung nilai (dengan asumsi bahwa memiliki persyaratan pokok yang
sama dengan risiko yang ditetapkan), tetapi bukan nilai waktu, mencerminkan risiko satu-sisi dalam item
lindung nilaian. Sebagai contoh, entitas dapat menetapkan variabilitas arus kas masa depan akibat adanya
kenaikan perkiraan harga pembelian komoditas. Dalam situasi tersebut, hanya kerugian arus kas yang
dihasilkan dari kenaikan harga di atas tingkat tertentu yang ditetapkan. Risiko yang dilindung nilai tidak
termasuk nilai waktu opsi yang dibeli karena nilai waktu bukan komponen prakiraan transaksi yang
memengaruhi laba rugi (paragraf 86(b)).

Penetapan item keuangan sebagai item lindung nilaian
(paragraf 81 dan 81A)
PP99C

Jika sebagian arus kas dari aset keuangan atau liabilitas keuangan ditetapkan sebagai item lindung nilaian,
maka bagian yang ditetapkan harus lebih kecil daripada total arus kas yang berasal dari aset atau liabilitas
tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus liabilitas memiliki suku bunga efektif yang lebih rendah daripada
LIBOR, entitas tidak dapat menetapkan (a) sebagian liabilitas tersebut yang setara jumlahnya dengan jumlah
pokok ditambah jumlah bunga yang dihitung berdasarkan LIBOR dan (b) sisa bagian yang berjumlah negatif.
Akan tetapi, entitas dapat menetapkan seluruh arus kas yang berasal dari aset keuangan atau liabilitas keuangan
secara keseluruhan sebagai item lindung nilaian dan melindung nilainya terhadap satu jenis risiko saja
(contohnya hanya terhadap perubahan yang disebabkan perubahan LIBOR). Sebagai contoh, jika liabilitas
keuangan memiliki suku bunga efektif 100 basis poin di bawah LIBOR, maka entitas dapat menetapkan
seluruh liabilitas tersebut sebagai item lindung nilaian (yaitu jumlah pokok ditambah bunga yang dihitung
berdasarkan LIBOR dikurangi 100 basis poin) dan melindung nilai seluruh liabilitas tersebut dari perubahan
nilai wajar atau arus kas yang disebabkan perubahan LIBOR. Entitas juga dapat memilih rasio lindung nilai
selain satu banding satu untuk meningkatkan efektivitas lindung nilai sebagaimana dideskripsikan di paragraf
PP100.

PP99D Lebih lanjut, jika instrumen keuangan dengan suku bunga tetap dilindung nilai setelah penerbitannya dan
suku bunga telah berubah pada saat itu, maka entitas dapat menetapkan suatu bagian yang setara dengan suku
bunga acuan yang lebih tinggi daripada suku bunga kontraktual yang harus dibayar atas item tersebut. Entitas
dapat melakukan hal tersebut selama suku bunga acuan lebih rendah daripada suku bunga efektif yang dihitung
berdasarkan asumsi bahwa entitas telah membeli instrumen tersebut pada hari di mana entitas menetapkan
instrumen tersebut sebagai item lindung nilaian untuk pertama kali. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa
entitas menerbitkan aset keuangan dengan suku bunga tetap senilai UM100, dan memiliki suku bunga efektif
6% pada saat LIBOR 4%. Entitas mulai melakukan lindung nilai atas aset tersebut ketika LIBOR meningkat
menjadi 8% dan nilai wajar aset turun menjadi UM90. Entitas menghitung bahwa jika seumpamanya entitas
telah membeli aset tersebut pada tanggal di mana entitas menetapkannya sebagai item lindung nilaian sebesar
8% yang sebagian berasal dari arus kas bunga kontraktual dan sebagian lagi berasal dari selisih antara nilai
wajar saat ini (UM90) dan jumlah yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (UM100).
PP99E Paragraf 81 mengizinkan entitas untuk menetapkan sesuatu selain seluruh perubahan nilai wajar atau
variabilitas arus kas instrumen keuangan. Sebagai contoh:

PP99F

(a)

seluruh arus kas dari instrumen keuangan dapat ditetapkan untuk perubahan arus kas atau nilai wajar
yang timbul dari beberapa (tetapi tidak seluruh) risiko; atau

(b)

beberapa (tetapi tidak seluruh) arus kas dari instrumen keuangan dapat ditetapkan untuk perubahan
arus kas atau nilai wajar yang timbul dari seluruh atau hanya beberapa risiko (yaitu ‘bagian’ arus kas
dari instrumen keuangan dapat ditetapkan untuk perubahan yang timbul dari seluruh atau hanya
beberapa risiko).

Untuk memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, risiko dan bagian yang ditetapkan harus komponen terpisah
yang dapat diidentifikasi dari instrumen keuangan, dan perubahan dalam arus kas atau nilai wajar seluruh
instrumen keuangan yang timbul dari perubahan dalam risiko dan bagian yang ditetapkan harus dapat diukur
secara andal. Sebagai contoh:
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(a)

untuk instrumen keuangan suku bunga tetap yang dilindung nilai untuk perubahan nilai wajar yang
timbul dari perubahan dalam suku bunga bebas risiko atau suku bunga acuan, suku bunga bebas
risiko atau suku bunga acuan tersebut secara normal dianggap sebagai komponen terpisah yang dapat
diidentifikasi dari instrumen keuangan dan dapat diukur secara andal.

(b)

inflasi bukan bagian terpisah yang dapat diidentifikasi dan diukur secara andal serta tidak dapat
ditetapkan sebagai risiko atau bagian dari instrumen keuangan kecuali persyaratan di huruf (c)
terpenuhi.

(c)

bagian inflasi tertentu secara kontraktual dari arus kas dari inflation-linked bond yang diakui
(dengan asumsi tidak ada kebutuhan untuk memperhitungkan instrumen derivatif melekat secara
terpisah) adalah dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal selama arus kas
lain dari instrumen tidak terpengaruh oleh bagian inflasi tersebut.

Penetapan item nonkeuangan sebagai item lindung nilaian (paragraf 82)
PP100

Perubahan dalam harga bahan atau komponen aset atau liabilitas nonkeuangan umumnya tidak memiliki
pengaruh yang dapat diprediksi dan tidak dapat diukur secara terpisah dari harga item tersebut yang dapat
dibandingkan dengan pengaruh dari, misalnya, perubahan suku bunga pasar terhadap harga obligasi. Dengan
demikian, aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan merupakan item lindung nilaian hanya secara
keseluruhan atau untuk risiko nilai tukar valuta asing. Jika terdapat perbedaan antara persyaratan instrumen
lindung nilai dan persyaratan item lindung nilaian (seperti lindung nilai atas perkiraan pembelian kopi Brazil
dengan menggunakan forward contract untuk pembelian kopi Kolombia yang persyaratannya tidak sama),
tetapi hubungan lindung nilai tersebut dapat memenuhi kualifikasi hubungan lindung nilai selama seluruh
ketentuan di paragraf 88 terpenuhi, termasuk bahwa lindung nilai tersebut diperkirakan akan sangat efektif.
Untuk tujuan ini, jumlah dari instrumen lindung nilai dapat lebih besar atau lebih kecil dari jumlah item lindung
nilaian selama hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas hubungan lindung nilai. Sebagai contoh, analisis
regresi dapat dilakukan untuk menetapkan hubungan statistikal antara item lindung nilaian (contohnya
transaksi kopi Brazil) dan instrumen lindung nilai (contohnya transaksi kopi Kolombia). Jika terdapat
hubungan statistikal yang valid antara kedua variabel tersebut (yaitu antara harga per unit kopi Brazil dan kopi
Kolombia), maka sudut kemiringan garis regresi dapat digunakan untuk menetapkan besarnya rasio lindung
nilai yang akan memaksimalkan efektivitas yang diperkirakan. Sebagai contoh, jika sudut kemiringan garis
regresi adalah 1,02, maka rasio lindung nilai yang didasarkan pada 0,98 kuantitas item lindung nilaian
membutuhkan 1,00 kuantitas instrumen lindung nilai agar dapat memaksimalkan efektifitas yang diperkirakan.
Akan tetapi, hubungan lindung nilai juga dapat menyebabkan ketidakefektifan yang diakui dalam laba rugi
selama jangka waktu hubungan lindung nilai tersebut.

Penetapan kelompok item sebagai item lindung nilaian (paragraf 83 dan 84)
PP101

Lindung nilai atas posisi neto keseluruhan (contohnya nilai neto dari seluruh aset dan liabilitas dengan suku
bunga tetap dengan jatuh tempo yang serupa), dan bukan atas item spesifik yang dilindung nilai, tidak
memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai. Akan tetapi, dampak yang hampir sama terhadap laba rugi dari
penerapan akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai jenis ini dapat dicapai dengan menetapkan
bagian dari item yang mendasari sebagai item lindung nilaian. Sebagai contoh, jika bank memiliki aset senilai
UM100 dan liabilitas senilai UM90 dengan risiko dan persyaratan yang memiliki sifat serupa serta melindung
nilai eksposur neto sebesar UM10, maka bank dapat menetapkan UM10 dari aset yang dimilikinya sebagai
item lindung nilaian. Penetapan ini dapat digunakan jika aset dan liabilitas tersebut adalah instrumen dengan
suku bunga tetap, yang dalam hal ini merupakan lindung nilai atas nilai wajar, atau jika aset dan liabilitas
tersebut merupakan instrumen dengan suku bunga variabel, maka dalam hal ini merupakan lindung nilai atas
arus kas. Serupa dengan hal tersebut, jika entitas memiliki komitmen pasti untuk melakukan pembelian dalam
valuta asing senilai UM100 dan memiliki komitmen pasti untuk melakukan penjualan dalam valuta asing
senilai UM90, maka entitas dapat melindung nilai eksposur neto sebesar UM10 dengan melakukan transaksi
derivatif dan menetapkannya sebagai instrumen lindung nilai yang dikaitkan dengan UM10 dari komitmen
pasti pembelian senilai UM100.

Akuntansi lindung nilai (paragraf 85 – 102)
PP102

Contoh dari lindung nilai atas nilai wajar adalah lindung nilai atas eksposur perubahan nilai wajar instrumen
utang dengan suku bunga tetap yang disebabkan perubahan suku bunga. Lindung nilai ini dapat dilakukan oleh
penerbit atau pemegang instrumen.

PP103

Contoh dari lindung nilai atas arus kas adalah penggunaan swap untuk mengubah utang dengan suku bunga
mengambang menjadi utang dengan suku bunga tetap (yaitu lindung nilai atas transaksi masa depan di mana
arus kas masa depan yang dilindung nilai adalah pembayaran bunga masa depan).
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PP104

Lindung nilai atas komitmen pasti (contohnya lindung nilai terhadap perubahan harga bahan bakar yang terkait
dengan komitmen kontraktual yang belum diakui yang dimiliki oleh perusahaan listrik untuk membeli bahan
bakar pada harga yang telah ditetapkan) merupakan lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar.
Sejalan dengan hal tersebut, lindung nilai tersebut merupakan lindung nilai atas nilai wajar. Akan tetapi,
berdasarkan paragraf 87, lindung nilai terhadap risiko valuta asing dari suatu komitmen pasti dapat juga dicatat
sebagai lindung nilai atas arus kas.

Penilaian efektivitas lindung nilai
PP105

Lindung nilai dianggap sangat efektif jika kedua kondisi di bawah ini terpenuhi:
(a)

Pada saat dimulainya lindung nilai dan periode sesudahnya, lindung nilai diperkirakan akan sangat
efektif untuk menyaling-hapuskan perubahan nilai wajar atau arus kas yang diatribusikan pada risiko
yang dilindung nilai selama periode lindung nilai. Perkiraan tersebut dapat ditunjukkan melalui
beberapa cara, termasuk dengan membandingkan perubahan masa lalu nilai wajar atau arus kas dari
item lindung nilaian yang diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dan perubahan masa lalu
nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai, atau menunjukkan korelasi statistik yang tinggi
antara nilai wajar atau arus kas dari item lindung nilaian dan nilai wajar atau arus kas dari instrumen
lindung nilai. Entitas dapat memilih rasio lindung nilai selain satu banding satu dalam rangka
meningkatkan efektivitas lindung nilai sebagaimana yang dideskripsikan di paragraf PP100.

(b)

Hasil aktual dari lindung nilai berada dalam kisaran 80–125%. Sebagai contoh, jika hasil aktual
lindung nilai berupa kerugian atas instrumen lindung nilai sebesar MU120 dan keuntungan atas
instrumen yang dilindung nilai sebesar MU100, maka saling hapus dapat diukur sebagai 120/100,
yakni 120%, atau sebagai 100/120, yakni 83%. Dalam contoh ini, jika diasumsikan bahwa lindung
nilai ini memenuhi ketentuan di huruf (a), maka entitas dapat menyimpulkan bahwa lindung nilai ini
sangat efektif.

PP106

Efektivitas dinilai, minimal, pada waktu entitas menyiapkan laporan keuangan tahunan atau interim.

PP107

Pernyataan ini tidak menetapkan metode tertentu untuk menilai efektivitas lindung nilai. Metode yang
digunakan entitas dalam menilai efektivitas lindung nilai bergantung pada strategi pengelolaan risikonya.
Sebagai contoh, jika strategi pengelolaan risiko entitas adalah penyesuaian jumlah instrumen lindung nilai
secara berkala untuk mencerminkan perubahan posisi yang dilindung nilai, maka entitas perlu menunjukkan
bahwa lindung nilai diperkirakan sangat efektif hanya untuk periode hingga penyesuaian berikutnya atas
jumlah instrumen lindung nilai. Pada sejumlah kasus, entitas dapat mengadopsi metode yang berbeda untuk
jenis lindung nilai yang berbeda. Pendokumentasian strategi lindung nilai oleh entitas meliputi prosedur yang
digunakan dalam menilai efektivitas lindung nilai. Prosedur ini menyatakan apakah penilaian yang dilakukan
meliputi seluruh keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai atau apakah nilai waktu suatu
instrumen diabaikan.

PP107A Jika entitas melakukan lindung nilai kurang dari 100% eksposur dari item, misalnya 85%, maka entitas
menetapkan 85% dari eksposur sebagai item lindung nilaian dan mengukur ketidakefektifan lindung nilai
berdasarkan perubahan dari 85% eksposur tersebut. Akan tetapi, ketika lindung nilai ditetapkan sebesar 85%
dari eksposur, entitas dapat menggunakan rasio lindung nilai selain satu banding satu jika rasio tersebut dapat
meningkatkan efektivitas lindung nilai yang diperkirakan, sebagaimana dijelaskan di paragraf PP100.
PP108

PP109

Jika persyaratan utama instrumen lindung nilai sama dengan persyaratan utama item lindung nilaian
(aset, liabilitas, komitmen pasti, atau prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi), maka perubahan nilai
wajar dan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai kemungkinan besar dapat saling
hapus sepenuhnya, baik ketika lindung nilai tersebut ditetapkan atau setelahnya. Sebagai contoh, interest rate
swap berpeluang menjadi lindung nilai yang efektif jika jumlah nosional dan pokok, jangka waktu, tanggal
penentuan harga kembali, tanggal penerimaan dan pembayaran bunga dan pokok, serta dasar pengukuran suku
bunga adalah sama antara instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian. Sebagai tambahan, lindung nilai
atas prakiraan pembelian yang sangat mungkin terjadi atas suatu komoditas dengan menggunakan forward
contract berpeluang besar menjadi sangat efektif jika:
(a)

forward contract ditujukan untuk pembelian komoditas yang sama dalam jumlah, waktu dan lokasi
yang sama dengan prakiraan pembelian yang dilindung nilai;

(b)

nilai wajar forward contract pada saat penerbitannya adalah nol; dan

(c)

perubahan dalam diskonto atau premi atas forward contract diabaikan dalam penilaian efektivitas
lindung nilai dan diakui dalam laba rugi, atau perubahan arus kas yang diperkirakan dari prakiraan
transaksi yang sangat mungkin terjadi dihitung berdasarkan pada forward price dari komoditas.

Kadangkala instrumen lindung nilai hanya saling hapus sebagian dari risiko yang dilindung nilai.
Sebagai contoh, lindung nilai tidak akan sepenuhnya efektif jika instrumen lindung nilai dan item lindung
nilaian didenominasi dalam mata uang yang berbeda sehingga tidak bergerak searah. Juga, lindung nilai
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terhadap risiko suku bunga menggunakan derivatif tidak akan sepenuhnya efektif jika bagian dari perubahan
nilai wajar derivatif tersebut diatribusikan pada risiko kredit pihak lawan.
PP110

Untuk memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai, lindung nilai harus terkait dengan risiko yang telah
diidentifikasi dan ditetapkan secara spesifik, bukan untuk risiko bisnis umum, dan akhirnya harus
memengaruhi laba rugi entitas. Lindung nilai terhadap risiko keusangan aset berwujud atau risiko disitanya
properti oleh pemerintah tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai karena efektivitas lindung nilai
ini tidak dapat diukur secara andal.

PP110A Paragraf 74(a) mengizinkan entitas untuk memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu kontrak opsi dan
menetapkan perubahan nilai intrinsik kontrak opsi saja sebagai instrumen lindung nilai. Penetapan tersebut
dapat menghasilkan hubungan lindung nilai yang sangat efektif dalam mencapai perubahan arus kas yang
dihubungkan dengan risiko satu-sisi yang dilindung nilai atas prakiraan transaksi jika persyaratan utama dari
perkiraan transaksi dan instrumen lindung nilai adalah sama.
PP110B Jika entitas menetapkan opsi yang dibeli secara keseluruhan sebagai instrumen lindung nilai dari risiko satu–
sisi yang timbul dari perkiraan transaksi, maka hubungan lindung nilai tidak akan benar-benar efektif. Hal
ini disebabkan premi yang dibayar untuk opsi mencakup nilai waktu dan, sebagaimana dimaksud di paragraf
PP99BA, risiko satu-sisi yang ditetapkan tidak termasuk nilai waktu dari opsi. Oleh karena itu, dalam situasi
ini, tidak akan ada saling hapus antara arus kas yang berkaitan dengan nilai waktu dari premi opsi yang
dibayarkan dan risiko lindung nilai yang ditetapkan.
PP111

Dalam kasus risiko suku bunga, efektivitas lindung nilai dapat dinilai dengan menyiapkan jadwal jatuh tempo
aset dan liabilitas keuangan yang menunjukkan eksposur suku bunga neto untuk setiap periode, sepanjang
eksposur neto terkait dengan aset atau liabilitas spesifik (atau kelompok aset atau liabilitas spesifik atau bagian
spesifik dari kelompok tersebut) yang menimbulkan eksposur neto, dan efektivitas lindung nilai dinilai
terhadap aset atau liabilitas tersebut.

PP112

Dalam menilai efektivitas lindung nilai, entitas umumnya mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Suku
bunga tetap dari item lindung nilaian tidak perlu persis sama dengan suku bunga tetap dari swap yang
ditetapkan sebagai lindung nilai atas nilai wajar. Demikian juga, suku bunga variabel dari aset atau liabilitas
yang menghasilkan bunga tidak harus sama dengan suku bunga variabel swap yang ditetapkan sebagai lindung
nilai atas arus kas. Nilai wajar swap berasal dari penyelesaian netonya. Suku bunga tetap dan variabel atas
swap dapat diubah tanpa memengaruhi penyelesaian netonya jika keduanya berubah dalam jumlah yang sama.

PP113

Jika entitas tidak memenuhi kriteria efektivitas lindung nilai, maka entitas menghentikan akuntansi lindung
nilainya sejak tanggal terakhir entitas mampu memenuhi kriteria efektivitas lindung nilai tersebut. Akan tetapi,
jika entitas dapat mengidentifikasi peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan hubungan lindung
nilai gagal memenuhi kriteria efektivitas, dan dapat membuktikan bahwa lindung nilai telah berjalan efektif
sebelum peristiwa atau perubahan keadaan tersebut terjadi, entitas menghentikan akuntansi lindung nilai sejak
tanggal terjadinya peristiwa atau perubahan keadaan tersebut.

PP113A Untuk menghindari keraguan, dampak atas penggantian pihak lawan asli dengan pihak lawan kliring dan
pembuatan perubahan terkait sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 91(a)(ii) dan 101(a)(ii) tercermin dalam
pengukuran instrumen lindung nilai dan tercermin juga dalam penilaian dan pengukuran efektivitas lindung
nilai.

Akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai portofolio risiko suku
bunga
PP114
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Untuk lindung nilai atas nilai wajar dari risiko suku bunga yang terkait dengan portofolio aset keuangan
atau liabilitas keuangan, entitas akan memenuhi persyaratan dalam Pernyataan ini jika memenuhi prosedur
yang digariskan di huruf (a)–(i) dan paragraf PP115–PP132 di bawah ini:
(a)

Sebagai bagian dari proses pengelolaan risiko, entitas mengidentifikasi portofolio dari item yang
risiko suku bunganya ingin dilindung nilai. Portofolio tersebut dapat terdiri atas hanya aset, hanya
liabilitas, atau aset dan liabilitas. Entitas dapat mengidentifikasi dua atau lebih portofolio, yang dalam
hal ini entitas menerapkan panduan di bawah ini untuk setiap portofolio secara terpisah.

(b)

Entitas menganalisis portofolio tersebut dalam beberapa periode waktu penentuan harga kembali
berdasarkan perkiraan, bukan kontraktual, tanggal penentuan harga kembali. Analisis tersebut dapat
dilakukan dalam beberapa cara termasuk menjadwalkan arus kas dalam periode di mana arus kas
tersebut diperkirakan akan terjadi, atau menjadwalkan jumlah pokok nosionalnya dalam seluruh
periode hingga penentuan harga kembali diperkirakan akan terjadi.

(c)

Berdasarkan analisis ini, entitas menentukan jumlah yang ingin dilindung nilai. Entitas menetapkan
sebagai item lindung nilaian sejumlah aset atau liabilitas (tetapi bukan jumlah neto) dari portofolio
yang telah diidentifikasi tersebut yang setara dengan jumlah yang ingin untuk ditetapkan sebagai
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yang dilindung nilai. Jumlah ini juga menentukan ukuran persentase yang akan digunakan untuk
menguji efektivitas lindung nilai sesuai dengan paragraf PP126(b).
(d)

Entitas menetapkan risiko suku bunga yang ingin dilindung nilai. Risiko ini dapat berupa suatu bagian
dari risiko suku bunga dalam setiap item dalam posisi yang dilindung nilai, seperti suku bunga acuan
(misalnya LIBOR).

(e)

Entitas menetapkan satu atau lebih instrumen lindung nilai untuk setiap periode waktu penentuan
harga kembali.

(f)

Menggunakan penetapan yang dilakukan di huruf (c)–(e) di atas, entitas menilai pada saat dimulainya
lindung nilai dan periode setelahnya apakah lindung nilai tersebut diperkirakan sangat efektif selama
periode penetapan.

(g)

Secara berkala, entitas mengukur perubahan nilai wajar item lindung nilaian (sebagaimana
ditetapkan di huruf (c)) yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai (sebagaimana
ditetapkan di huruf (d)), berdasarkan perkiraan tanggal penentuan harga kembali sebagaimana
ditetapkan di huruf (d). Sepanjang lindung nilai yang ditetapkan secara aktual sangat efektif ketika
dinilai menggunakan metode penilaian efektivitas yang didokumentasikan, maka entitas mengakui
perubahan nilai wajar item lindung nilaian sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi serta
sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebagaimana yang dideskripsikan di paragraf
89A. Perubahan nilai wajar tidak perlu dialokasikan pada setiap aset atau liabilitas individual.

(h)

Entitas mengukur perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai (sebagaimana ditetapkan
di huruf (e)) dan mengakui perubahan tersebut sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi.
Nilai wajar instrumen lindung nilai diakui sebagai aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan.

(i)

Bagian yang tidak efektif 2 diakui dalam laba rugi sebesar selisih antara perubahan nilai wajar
sebagaimana dimaksudkan di huruf (g) dan di huruf (h).

PP115

Pendekatan ini dideskripsikan lebih rinci di bawah ini. Pendekatan ini hanya diterapkan pada lindung nilai atas
nilai wajar dari risiko suku bunga yang terkait dengan portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan.

PP116

Portofolio yang diidentifikasi di paragraf PP114(a) dapat terdiri atas aset dan liabilitas. Sebagai alternatif,
portofolio tersebut juga dapat berupa portofolio yang terdiri atas hanya aset, atau hanya liabilitas. Portofolio
ini digunakan untuk menetapkan jumlah aset atau liabilitas yang ingin dilindung nilai. Tetapi, portofolio itu
sendiri bukan merupakan item lindung nilaian.

PP117

Dalam menerapkan paragraf PP114(b), entitas menetapkan perkiraan tanggal penentuan harga kembali atas
item berdasarkan tanggal yang lebih awal antara tanggal item tersebut diperkirakan akan jatuh tempo atau akan
disesuaikan harganya dengan harga pasar. Perkiraan tanggal penentuan harga kembali diestimasi pada saat
dimulainya lindung nilai dan selama masa berlakunya lindung nilai, berdasarkan pengalaman historis dan
informasi lain yang tersedia, termasuk informasi dan perkiraan berkenaan dengan tingkat percepatan
pelunasan, suku bunga, dan hubungan antar keduanya. Entitas yang tidak atau kurang memiliki pengalaman
yang spesifik dapat menggunakan pengalaman peer group atas instrumen keuangan yang dapat
diperbandingkan. Estimasi tersebut kemudian dikaji secara berkala dan dikinikan sesuai pengalaman yang
diperoleh. Dalam kasus item dengan suku bunga tetap yang dapat dilunasi lebih awal, perkiraan tanggal
penentuan harga kembali adalah tanggal item tersebut diperkirakan akan dilunasi lebih awal, kecuali item
dimaksud telah disesuaikan dengan harga pasar sebelum tanggal perkiraan tersebut. Untuk kelompok item
serupa, analisis dalam periode waktu berdasarkan perkiraan tanggal penentuan harga kembali dapat dilakukan
dengan mengalokasikan suatu persentase dari kelompok, daripada item individual, dalam setiap periode waktu.
Entitas dapat menerapkan metodologi lain untuk tujuan alokasi tersebut. Sebagai contoh, entitas dapat
menggunakan tingkat percepatan pelunasan multiplier untuk mengalokasikan amortisasi pinjaman dalam
setiap periode waktu berdasarkan perkiraan tanggal penentuan harga kembali. Akan tetapi, metodologi
tersebut harus sesuai dengan prosedur dan tujuan manajemen risiko entitas.

PP118

Sebagai contoh dari penetapan item lindung nilaian di paragraf PP114(c), jika dalam suatu periode waktu
penentuan harga kembali, entitas memperkirakan bahwa ia memiliki aset berbunga tetap senilai UM100 dan
liabilitas dengan suku bunga tetap senilai MU80 dan entitas memutuskan untuk melindung nilai seluruh posisi
netonya senilai MU20, maka entitas menetapkan bagian dari aset 3 tersebut senilai MU20 sebagai item lindung
nilaian. Penetapan tersebut dinyatakan dalam jumlah mata uang (contohnya jumlah dolar, euro, pound dan
rand) bukan sebagai aset individual. Dengan demikian, keseluruhan aset (atau liabilitas) yang mendasari
jumlah yang dilindung nilai - yaitu seluruh nilai aset senilai MU100 dalam contoh di atas - harus merupakan:
(a)

2
3

item yang nilai wajarnya berubah akibat perubahan suku bunga yang dilindung nilai; dan

Pertimbangan materialitas yang sama diterapkan dalam konteks ini diterapkan sebagaimana berlaku di seluruh SAK-I.
Pernyataan ini mengizinkan entitas untuk menetapkan jumlah dari aset atau liabilitas kualifikasi yang tersedia, yaitu dalam
contoh ini jumlah aset berada di antara MU0-MU100
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(b)

PP119

item yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai atas nilai wajar jika item tersebut telah
ditetapkan untuk dilindung nilai secara individual. Secara khusus, disebabkan PSAK i113
menetapkan bahwa nilai wajar liabilitas keuangan yang memiliki fitur dapat ditarik sewaktu-waktu
(seperti giro dan beberapa jenis deposito berjangka) tidak boleh kurang dari jumlah terutang yang
dapat ditarik sewaktu-waktu, didiskonto sejak tanggal pertama jumlah tersebut dapat diminta
untuk dibayar, maka item tersebut tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai atas nilai
wajar untuk setiap periode waktu melebihi periode tersingkat yang mana pemegang instrumen
dapat meminta pembayaran. Dalam contoh di atas, posisi lindung nilaian (hedged position) adalah
suatu jumlah dari aset. Jadi, liabilitas tersebut bukan merupakan bagian dari item lindung nilaian
yang ditetapkan, tetapi digunakan entitas untuk menentukan nilai aset yang ditetapkan sebagai item
yang dilindung nilai. Jika posisi yang ingin dilindung nilai oleh entitas merupakan suatu jumlah
dari liabilitas, maka jumlah yang mewakili item lindung nilaian yang ditetapkan tersebut harus
berasal dari liabilitas berbunga tetap tetapi bukan liabilitas yang dapat diminta untuk dibayar
dalam periode waktu yang lebih singkat, dan ukuran persentase yang digunakan untuk menilai
efektivitas lindung nilai sesuai paragraf PP126(b) dihitung sebagai suatu persentase dari liabilitas lain
tersebut. Sebagai contoh, diasumsikan entitas mengestimasikan bahwa pada suatu periode waktu
penentuan harga kembali, entitas memiliki liabilitas berbunga tetap senilai MU100, terdiri atas giro
senilai MU40 dan liabilitas tanpa fitur dapat ditarik sewaktu-waktu senilai MU60, serta aset berbunga
tetap senilai MU70. Jika entitas memutuskan untuk melindung nilai posisi netonya senilai MU30,
maka entitas akan menetapkan sebagai item lindung nilaian liabilitas senilai MU30 atau 50% dari
liabilitas 4 tanpa fitur dapat ditarik sewaktu-waktu.

Entitas juga patuh pada ketentuan penetapan dan pendokumentasian lain sebagaimana yang digariskan di
paragraf 88(a). Untuk portofolio lindung nilai terhadap risiko suku bunga, penetapan dan pendokumentasian
ini menjelaskan kebijakan entitas atas seluruh variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi jumlah yang
dilindung nilai dan bagaimana cara mengukur efektivitasnya, termasuk hal berikut ini:
(a)

aset dan liabilitas mana yang akan dimasukkan dalam portofolio lindung nilai dan dasar yang
digunakan untuk mengeluarkannya dari portofolio tersebut;

(b)

cara entitas mengestimasi tanggal penentuan harga kembali, termasuk asumsi suku bunga yang
digunakan untuk mengestimasi tingkat percepatan pelunasan dan dasar yang digunakan untuk
mengubah perkiraan tersebut. Metode yang sama juga digunakan baik untuk estimasi awal yang
dibuat saat aset atau liabilitas dimasukkan dalam portofolio lindung nilai maupun untuk setiap revisi
selanjutnya atas estimasi tersebut.

(c)

jumlah dan durasi periode waktu penentuan harga kembali.

(d)

frekuensi pengujian efektivitas dan metode mana dari kedua metode yang disajikan di paragraf PP126
yang akan digunakan.

(e)

metodologi yang digunakan entitas dalam menentukan jumlah aset atau liabilitas yang ditetapkan
sebagai item lindung nilaian, dan juga ukuran persentase yang digunakan ketika entitas melakukan
pengujian efektivitas dengan menggunakan metode yang dijelaskan di paragraf PP126(b).

(f)

ketika entitas menguji efektivitas menggunakan metode yang dijelaskan di paragraf PP126(b),
apakah entitas akan melakukan pengujian efektivitas untuk setiap periode waktu penentuan harga
kembali secara individual, untuk keseluruhan periode waktu secara gabungan, atau menggunakan
kombinasi keduanya.

Kebijakan yang digariskan dalam penetapan dan pendokumentasian hubungan lindung nilai sesuai dengan
prosedur dan tujuan manajemen risiko entitas. Perubahan kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara
arbitrer. Perubahan tersebut dapat dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi pasar dan faktor lain dan
dilandasi oleh dan konsisten dengan prosedur dan tujuan manajemen risiko entitas.
PP120

Instrumen lindung nilai yang dimaksud di paragraf PP114(e) dapat berupa derivatif tunggal atau portofolio
derivatif yang keseluruhannya mengandung eksposur terhadap risiko suku bunga yang dilindung nilai yang
ditetapkan di paragraf PP114(d) (contohnya portofolio interest rate swap yang secara keseluruhan
mengandung eksposur terhadap LIBOR). Portofolio derivatif tersebut dapat mengandung posisi risiko yang
saling hapus. Akan tetapi, portofolio tersebut tidak boleh mencakup opsi yang diterbitkan atau opsi yang
diterbitkan neto, karena Pernyataan 5 ini tidak mengizinkan opsi tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung
nilai (kecuali jika opsi yang diterbitkan tersebut ditetapkan untuk saling hapus dengan opsi yang dibeli). Jika
instrumen lindung nilai digunakan untuk lindung nilai suatu jumlah yang ditetapkan di paragraf PP114(c)
melebihi satu periode waktu penentuan harga kembali, maka instrumen lindung nilai tersebut dialokasikan
pada seluruh periode waktu lindung nilai. Akan tetapi, keseluruhan instrumen lindung nilai tersebut harus

4

MU30:( MU100–MU40) = 50 persen
Lihat paragraf 77 dan PP94

5
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dialokasikan pada seluruh periode waktu penentuan harga kembali karena Pernyataan 6 ini tidak mengizinkan
hubungan lindung nilai ditetapkan hanya untuk suatu bagian saja dari periode waktu berlakunya instrumen
lindung nilai.
PP121

Ketika entitas mengukur perubahan nilai wajar item yang dapat dilunasi lebih cepat sesuai dengan paragraf
PP114(g), maka perubahan suku bunga akan memengaruhi nilai wajar item yang dapat dilunasi lebih cepat
tersebut dalam dua cara yaitu memengaruhi nilai wajar arus kas kontraktual dan nilai wajar opsi percepatan
pelunasan yang terkandung dalam item yang dapat dilunasi lebih cepat. Paragraf 81 Pernyataan ini
mengizinkan entitas untuk menetapkan suatu bagian dari aset keuangan atau liabilitas keuangan yang memiliki
eksposur risiko yang sama sebagai item lindung nilaian sepanjang efektivitasnya dapat diukur. Untuk item
yang dapat dilunasi lebih cepat, paragraf 81A mengizinkan hal ini dicapai dengan menetapkan item lindung
nilaian berupa perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada perubahan suku bunga yang ditetapkan
berdasarkan perkiraan, bukan kontraktual, tanggal penentuan harga kembali. Tetapi, pengaruh perubahan suku
bunga yang dilindung nilai pada perkiraan tanggal penentuan harga kembali tersebut diperhitungkan dalam
penentuan perubahan nilai wajar item lindung nilaian. Akibatnya, jika dilakukan revisi perkiraan tanggal
penentuan harga kembali (contohnya untuk mencerminkan perubahan perkiraan percepatan pelunasan), atau
jika tanggal penentuan harga kembali aktual berbeda dengan tanggal yang diperkirakan, maka hubungan
lindung nilai yang tidak efektif akan terjadi sebagaimana diuraikan di paragraf PP126. Sebaliknya, perubahan
perkiraan tanggal penentuan harga kembali yang (a) secara jelas ditimbulkan oleh faktor selain perubahan suku
bunga yang dilindung nilai; (b) tidak memiliki korelasi dengan perubahan suku bunga yang dilindung nilai;
dan (c) dapat dipisahkan secara andal dari perubahan yang disebabkan oleh suku bunga yang dilindung nilai
(contohnya perubahan tingkat percepatan pelunasan yang secara jelas timbul karena perubahan faktor
demografi atau peraturan perpajakan dan bukan disebabkan perubahan suku bunga) dikeluarkan dalam
penentuan perubahan nilai wajar item lindung nilaian, karena ketiga hal tersebut tidak terkait dengan risiko
yang dilindung nilai. Jika terdapat ketidakpastian mengenai faktor yang menyebabkan perubahan perkiraan
tanggal penentuan harga kembali atau jika entitas tidak dapat secara andal memisahkan perubahan yang
ditimbulkan oleh suku bunga yang dilindung nilai dari faktor lain, maka perubahan tersebut diasumsikan
ditimbulkan oleh perubahan suku bunga yang dilindung nilai.

PP122

Pernyataan ini tidak menetapkan teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sesuai paragraf PP114(g),
yaitu perubahan nilai wajar item lindung nilaian yang terkait dengan risiko yang dilindung nilai. Jika teknik
statistik atau teknik estimasi lain digunakan dalam pengukuran, maka manajemen harus memperkirakan bahwa
hasilnya mendekati hasil yang diperoleh seandainya jumlah tersebut diukur dari seluruh aset atau liabilitas
individual yang membentuk item lindung nilaian. Hal yang tidak tepat untuk mengasumsikan bahwa perubahan
nilai wajar item lindung nilaian sama dengan perubahan nilai instrumen lindung nilai.

PP123

Paragraf 89A mensyaratkan bahwa jika item lindung nilaian untuk periode waktu penentuan harga kembali
tertentu merupakan aset, maka perubahan nilainya disajikan sebagai pos tersendiri dalam aset. Sebaliknya, jika
item lindung nilaian untuk periode waktu penentuan harga kembali tertentu merupakan liabilitas, maka
perubahan nilai wajarnya disajikan sebagai pos tersendiri dalam liabilitas. Keduanya merupakan item yang
disajikan sebagai pos tersendiri sesuai paragraf PP114(g). Tidak diperlukan alokasi spesifik pada aset
individual (atau liabilitas individual).

PP124

Paragraf PP114(i) menegaskan bahwa ketidakefektifan timbul selama perubahan nilai wajar item lindung
nilaian yang disebabkan oleh risiko yang ingin dilindung nilai berbeda dengan perubahan nilai wajar derivatif
lindung nilai. Perbedaan tersebut memiliki beberapa alasan, diantaranya:
(a)

tanggal penentuan harga kembali aktual berbeda dengan yang diperkirakan, atau adanya revisi atas
perkiraan tanggal penentuan harga kembali;

(b)

item pembentuk portofolio lindung nilaian mengalami penurunan nilai atau dihentikan
pengakuannya;

(c)

tanggal pembayaran instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian berbeda; dan

(d)

sebab lain (contohnya jika sebagian item lindung nilaian memiliki suku bunga yang lebih rendah
daripada suku bunga acuan yang menjadi alasan penetapan item tersebut sebagai dilindung nilai, dan
ketidakefektifan yang timbul tidak terlalu besar sehingga portofolio tersebut secara keseluruhan gagal
memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai).

Ketidakefektifan 7 tersebut diidentifikasi dan diakui dalam laba rugi
PP125

Umumnya, efektivitas lindung nilai dapat ditingkatkan:
(a)

6
7

jika entitas menjadwalkan item dengan karakteristik percepatan pelunasan yang berbeda dalam suatu
cara yang memperhitungkan perbedaan dalam perilaku percepatan pelunasan.

Lihat paragraf 75
Pertimbangan materialitas yang sama diterapkan dalam konteks ini diterapkan sebagaimana berlaku di seluruh SAK-I
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(b)

ketika jumlah item dalam portofolio bertambah. Jika item pembentuk portofolio berjumlah sedikit,
maka peluang timbulnya ketidakefektifan secara relatif menjadi lebih besar jika salah satu item
tersebut dilunasi lebih awal sebelum atau sesudah tanggal yang diperkirakan. Sebaliknya, jika item
pembentuk portofolio berjumlah banyak, maka perilaku percepatan pelunasan dapat diprediksi secara
lebih akurat.

(c)

jika periode waktu penentuan harga kembali yang digunakan dipersempit durasinya (contohnya
periode waktu penentuan harga kembali dikurangi dari tiga bulan menjadi satu bulan). Periode waktu
penentuan harga kembali yang lebih sempit akan mengurangi pengaruh ketidaksesuaian antara
tanggal penentuan harga kembali dan tanggal pembayaran (dalam periode waktu penentuan harga
kembali) item lindung nilaian dengan tanggal penentuan harga kembali dan tanggal pembayaran
instrumen lindung nilai.

(d)

semakin tingginya frekuensi penyesuaian nilai instrumen lindung nilai untuk mencerminkan
perubahan item lindung nilaian (contohnya karena perubahan perkiraan percepatan pelunasan).

Entitas menguji efektivitas secara berkala. Jika estimasi tanggal penentuan harga kembali diubah pada satu
tanggal di antara tanggal pengujian efektivitas dan tanggal pengujian berikutnya, maka entitas menghitung
jumlah efektivitas:
(a)

sebagai selisih antara perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai (lihat paragraf PP114(h)) dan
perubahan nilai keseluruhan item lindung nilaian yang disebabkan oleh perubahan suku bunga yang
dilindung nilai (termasuk dampak perubahan suku bunga yang dilindung nilai terhadap nilai wajar
setiap opsi percepatan pelunasan melekat); atau

(b)

menggunakan metode penaksiran berikut ini. Entitas:
(i)

menghitung persentase aset (atau liabilitas) yang dilindung nilai dalam setiap periode waktu
penentuan harga kembali, menggunakan dasar estimasi tanggal penentuan harga kembali
pada tanggal terakhir pengujian efektivitas.

(ii)

mengalikan persentase tersebut terhadap estimasi yang telah direvisi dari nilai yang ada
pada suatu periode waktu penentuan harga kembali sehingga perhitungan nilai item lindung
nilaian berdasarkan estimasi yang telah direvisi tersebut.

(iii)

menghitung perubahan nilai wajar estimasi yang telah direvisi dari item lindung nilaian
yang disebabkan oleh risiko yang dilindung nilai dan menyajikannya sebagaimana yang
telah digariskan di paragraf PP114(g).

(iv)

mengakui ketidakefektifan sebesar selisih antara jumlah yang ditentukan di huruf (iii) dan
perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai (lihat paragraf PP114(h)).

PP127

Ketika mengukur efektivitas, entitas membedakan revisi estimasi tanggal penentuan harga kembali dari aset
(atau liabilitas) yang telah ada dan revisi perkiraan tanggal penentuan harga kembali dari aset (atau liabilitas)
yang baru diterbitkan, ketidakefektifan hanya ditimbulkan dari aset (atau liabilitas) yang telah ada sebelumnya.
Seluruh revisi terhadap estimasi tanggal penentuan harga kembali (selain yang dikecualikan di paragraf
PP121), temasuk setiap realokasi item yang telah ada antar periode waktu, diperhitungkan ketika merevisi
jumlah yang diestimasi yang ada dalam satu periode waktu sesuai paragraf PP126(b)(ii) dan juga saat
menghitung efektivitas. Jika ketidakefektifan telah diakui sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka
entitas menetapkan estimasi total aset (atau liabilitas) yang baru pada setiap periode waktu penentuan harga
kembali, termasuk aset (atau liabilitas) baru yang diterbitkan sejak tanggal terakhir pengujian efektivitas, dan
menetapkan nilai item lindung nilaian yang baru dan persentase yang baru sebagai persentase yang dilindung
nilai. Prosedur yang digariskan di paragraf PP126(b) kemudian diulang pada tanggal pengujian efektivitas
berikutnya.

PP128

Item yang sebelumnya dijadwalkan dalam suatu periode waktu penentuan harga kembali dapat dihentikan
pengakuannya karena percepatan pelunasan atau penghapusan terjadi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya
akibat penurunan nilai atau penjualan. Jika hal tersebut terjadi, maka jumlah perubahan nilai wajar yang
disajikan sebagai item yang disajikan sebagai pos terpisah sebagaimana yang dimaksud di paragraf PP114(g)
yang terkait dengan item yang dihentikan pengakuannya, dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan
dimasukkan dalam keuntungan atau kerugian yang timbul akibat penghentian pengakuan item tersebut. Untuk
tujuan ini, penting untuk mengetahui periode waktu penentuan harga kembali item yang dihentikan
pengakuannya tersebut dijadwalkan, karena informasi ini akan menentukan dari periode waktu penentuan
harga kembali mana item tersebut dikeluarkan dan jumlah yang akan dikeluarkan dari pos terpisah berdasarkan
ketentuan di paragraf PP114(g). Ketika suatu item dihentikan pengakuannya, jika asal periode waktu item
tersebut dapat ditentukan, item tersebut dikeluarkan dari periode waktu tersebut. Jika tidak, maka item tersebut
dikeluarkan dari periode waktu paling awal jika penghentian pengakuan tersebut disebabkan oleh percepatan
pelunasan yang lebih besar daripada yang diperkirakan, atau dialokasikan pada seluruh periode yang
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mengandung item yang dihentikan pengakuannya menggunakan metode yang sistematis dan rasional jika item
tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai.
PP129

Selanjutnya, setiap jumlah yang terkait dengan suatu periode waktu tertentu dan belum dihentikan
pengakuannya ketika periode waktu tersebut kedaluwarsa, maka jumlah tersebut diakui dalam laba rugi (lihat
paragraf 89A). Sebagai contoh, diasumsikan entitas menjadwalkan item dalam tiga periode waktu penentuan
harga kembali. Saat penetapan ulang sebelumnya, perubahan nilai wajar item yang disajikan dalam pos
tersendiri dalam laporan posisi keuangan merupakan aset senilai UM25. Jumlah tersebut mewakili jumlah
yang berasal dari periode 1, 2, dan 3 masing-masing UM7, UM8, dan UM10. Pada tanggal penetapan ulang
berikutnya, aset yang berasal dari periode 1 mungkin telah direalisasi atau dijadwalkan ulang dalam periode
berikutnya. Oleh karena itu, UM7 dihentikan pengakuan dari laporan posisi keuangan dan diakui dalam laba
rugi. Senilai UM8 dan UM10 sekarang dianggap berasal dari periode 1 dan 2. Periode yang tersisa ini
kemudian disesuaikan, jika diperlukan, dengan perubahan nilai wajar sebagaimana yang dideskripsikan di
paragraf PP114(g).

PP130

Sebagai ilustrasi dari ketentuan di dua paragraf sebelumnya, diasumsikan bahwa entitas menjadwalkan aset
dengan cara mengalokasikan suatu persentase dari portofolionya pada setiap periode waktu penentuan harga
kembali. Diasumsikan juga bahwa entitas menjadwalkan UM100 pada setiap dua periode waktu pertama.
Ketika periode waktu penentuan harga kembali pertama kedaluwarsa, aset senilai UM110 dihentikan
pengakuannya akibat pelunasan yang diperkirakan dan yang tidak diperkirakan. Dalam kasus ini, seluruh nilai
yang terkandung dalam item yang disajikan sebagai satu pos tersendiri, sebagaimana yang dimaksud di
paragraf PP114(g) yang terkait dengan periode waktu pertama, dikeluarkan dari laporan posisi keuangan,
ditambah 10% dari jumlah yang terkait dengan periode waktu kedua.

PP131

Jika jumlah yang dilindung nilai untuk satu periode waktu penentuan harga kembali dikurangi tanpa disertai
penghentian pengakuan aset (atau liabilitas) yang terkait, maka jumlah yang dimasukkan dalam item yang
disajikan sebagai pos tersendiri sebagaimana yang dimaksud di paragraf PP114(g) yang terkait dengan
pengurangan tersebut, diamortisasi sesuai dengan paragraf 92.

PP132

Entitas dapat menerapkan pendekatan yang digariskan di paragraf PP114–PP131 pada portofolio lindung nilai
yang sebelumnya telah dilaporkan sebagai lindung nilai atas arus kas sesuai dengan PSAK i239 ini. Entitas
membatalkan penetapan lindung nilai atas arus kas tersebut sesuai paragraf 101(d) dan menerapkan ketentuan
yang digariskan di paragraf tersebut. Entitas juga menetapkan ulang lindung nilai tersebut sebagai lindung
nilai atas nilai wajar dan menerapkan pendekatan yang digariskan di paragraf PP114–PP131 secara prospektif
untuk periode akuntansi selanjutnya.

Ketentuan Transisi (Paragraf 103-108B)
PP133

Suatu entitas mungkin telah menetapkan suatu prakiraan transaksi intrakelompok sebagai item lindung nilaian
pada saat dimulainya periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005 (atau, untuk
tujuan penyajian kembali informasi komparatif, saat dimulainya periode komparatif yang lebih dini) dalam
lindung nilai yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai sesuai dengan Pernyataan ini (yang
diamendemen dengan kalimat terakhir paragraf 80). Entitas tersebut dapat menggunakan penetapan tersebut
untuk menerapkan akuntansi lindung nilai dalam laporan keuangan konsolidasian sejak dimulainya periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005 (atau dimulainya periode komparatif yang
lebih dini). Entitas tersebut juga menerapkan paragraf PP99A dan PP99B sejak dimulainya periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005. Namun, sesuai dengan paragraf 108B, entitas tidak
perlu menerapkan paragraf PP99B untuk informasi komparatif pada periode yang lebih dini.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i240 Properti Investasi (PSAK i240) terdiri dari paragraf 1-86. Seluruh
paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama, namun mempertahankan format IASC ketika Pernyataan ini diadopsi
oleh IASB. PSAK i240 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK
i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan
menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i240
Properti Investasi
Tujuan
1

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan persyaratan
pengungkapan yang terkait.

Ruang lingkup
2

Pernyataan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi.

3

[Dihapus]

4

Pernyataan ini tidak berlaku untuk:
(a)

aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat PSAK i241 Agrikultur dan PSAK i216
Aset Tetap); dan

(b)

hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang
tidak dapat diperbarui.

Definisi
5

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain
yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat
diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan
spesifik dalam SAK-I lain, contohnya PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham.
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. (Lihat PSAK i113 Pengukuran nilai Wajar).
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan-atau bagian dari suatu bangunan-atau keduaduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa sebagai aset hak-guna) untuk menghasilkan rental
atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, daripada untuk:
(a)

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
atau

(b)

dijual dalam kegiatan usaha normal.

Properti yang digunakan pemilik adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa sebagai aset
hak-guna) untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan
administratif.

Klasifikasi properti sebagai properti investasi atau properti yang
digunakan pemilik
6

[Dihapus]

7

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Oleh karena
itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai
oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan pemilik. Produksi atau
penyediaan barang atau jasa (atau penggunaan properti untuk tujuan administratif) menghasilkan arus kas yang
dapat diatribusikan tidak hanya pada properti, tetapi juga pada aset lain yang digunakan dalam proses produksi

4
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atau penyediaan. PSAK i216 berlaku untuk properti yang digunakan pemilik yang dimiliki sendiri dan PSAK
i116 Sewa berlaku untuk properti yang digunakan pemilik yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak-guna.
8

9

Berikut adalah contoh properti investasi:
(a)

tanah yang dikuasai untuk kenaikan nilai jangka panjang daripada untuk penjualan jangka pendek
dalam kegiatan usaha normal;

(b)

tanah yang dikuasai yang penggunaan masa depannya belum ditentukan saat ini. (Jika entitas belum
menentukan penggunaan tanah tersebut sebagai properti yang digunakan pemilik atau untuk
penjualan jangka pendek dalam kegiatan usaha normal, maka tanah tersebut dianggap sebagai tanah
yang dikuasai dalam rangka kenaikan nilai);

(c)

bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau aset hak-guna yang terkait bangunannya yang dikuasai oleh
entitas) dan disewakan melalui satu sewa operasi atau lebih;

(d)

bangunan yang belum terpakai tetapi dikuasai untuk disewakan melalui satu sewa operasi atau lebih;

(e)

properti yang sedang dikonstruksi atau yang sedang dikembangkan untuk digunakan di masa depan
sebagai properti investasi.

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan oleh karena itu dikecualikan dari
ruang lingkup Pernyataan ini:
(a)

properti yang diintensikan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau sedang dalam proses
konstruksi atau pengembangan untuk kemudian dijual (lihat PSAK i202 Persediaan), sebagai contoh
properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud untuk selanjutnya dilepaskan dalam waktu
dekat atau untuk dikembangkan dan dijual kembali.

(b)

[dihapus]

(c)

properti yang digunakan pemilik (lihat PSAK i216 dan PSAK i116), termasuk (di antaranya) properti
yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan pemilik, properti
yang dikuasai untuk pengembangan di masa depan dan selanjutnya digunakan sebagai properti yang
digunakan pemilik, properti yang digunakan oleh karyawan (apakah karyawan membayar rental pada
harga pasar atau tidak), dan properti yang digunakan pemilik yang menunggu untuk dilepas.

(d)

[dihapus]

(e)

properti yang disewakan kepada entitas lain melalui sewa pembiayaan.

10

Beberapa properti terdiri dari bagian yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai dan
bagian lain dari properti tersebut dikuasai untuk digunakan dalam produksi atau untuk penyediaan barang atau
jasa atau untuk tujuan administratif. Jika bagian properti tersebut dapat dijual secara terpisah (atau disewakan
secara terpisah melalui sewa pembiayaan), maka entitas mencatat bagian tersebut secara terpisah. Jika bagian
tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka properti ini merupakan properti investasi hanya jika bagian
yang tidak signifikan dikuasai untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk
tujuan administratif.

11

Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan jasa kepada penghuni properti yang dikuasainya. Entitas
memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika jasa tersebut tidak signifikan terhadap
keseluruhan perjanjian. Sebagai contoh adalah ketika pemilik bangunan kantor menyediakan jasa keamanan
dan pemeliharaan kepada penyewa yang menghuni bangunan kantor tersebut.

12

Dalam kasus yang lain, jasa yang diberikan signifikan. Sebagai contoh, jika entitas memiliki dan mengelola
hotel, maka jasa yang diberikan kepada tamu adalah signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Oleh karena
itu, hotel yang dikelola pemilik merupakan properti yang digunakan pemilik dan bukan sebagai properti
investasi.

13

Mungkin terdapat kesulitan untuk menentukan apakah tambahan jasa yang diberikan itu sangat signifikan
sehingga properti tidak memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Sebagai contoh, pemilik hotel terkadang
mengalihkan sebagian tanggung jawab kepada pihak ketiga melalui suatu kontrak manajemen. Persyaratan
dalam perjanjian tersebut sangat beragam. Pada satu sisi, secara substansi, posisi pemilik hotel adalah investor
pasif. Pada sisi yang lain, pemilik hotel dapat mengalihdayakan kepada pihak lain fungsi sehari-hari sementara
tetap terekspos secara signifikan terhadap variasi arus kas yang dihasilkan oleh operasi hotel tersebut.

14

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi.
Entitas mengembangkan kriteria sehingga pertimbangan tersebut dapat digunakan secara konsisten sesuai
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dengan definisi properti investasi dan pedoman terkait dalam paragraf 7–13. Paragraf 75(c) mensyaratkan
entitas untuk mengungkapkan kriteria tersebut ketika klasifikasi sulit dilakukan.
14A

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan apakah akuisisi properti investasi merupakan akuisisi aset
atau kelompok aset atau kombinasi bisnis dalam ruang lingkup PSAK i103 Kombinasi Bisnis. Untuk
menentukan apakah akuisisi tersebut merupakan kombinasi bisnis, maka entitas mengacu kepada PSAK i103.
Pembahasan dalam paragraf 7–14 Pernyataan ini terkait apakah properti merupakan properti yang digunakan
pemilik atau properti investasi dan bukan untuk menentukan apakah akuisisi properti merupakan kombinasi
bisnis sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i103. Penentuan apakah transaksi spesifik memenuhi definisi
kombinasi bisnis sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i103 dan termasuk properti investasi sebagaimana
didefinisikan dalam Pernyataan ini mensyaratkan penerapan terpisah dari kedua PSAK tersebut.

15

Dalam beberapa kasus, entitas memiliki properti yang disewakan kepada, dan yang digunakan oleh, entitas
induknya atau entitas anak lain. Properti tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai properti investasi dalam
laporan keuangan konsolidasian, karena properti tersebut merupakan properti yang digunakan pemilik dari
perspektif kelompok usaha. Akan tetapi, dari perspektif entitas yang memiliki properti tersebut, properti tersebut
merupakan properti investasi jika memenuhi definisi dalam paragraf 5. Oleh karena itu, pesewa memperlakukan
properti tersebut sebagai properti investasi dalam laporan keuangan individualnya.

Pengakuan
16

Properti investasi yang dimiliki diakui sebagai aset jika, dan hanya jika:
(a)

terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti
investasi tersebut akan mengalir ke entitas; dan

(b)

biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal.

17

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan atas seluruh biaya perolehan properti investasi pada saat
biaya tersebut timbul. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya yang timbul pada saat pertama kali untuk
memperoleh properti investasi dan biaya yang terjadi selanjutnya untuk menambah, mengganti bagian, atau
memperbaiki properti.

18

Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 16, entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari properti
dalam jumlah tercatat properti investasi. Akan tetapi, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.
Biaya perawatan sehari-hari properti yang utama adalah biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai, dan dapat
termasuk biaya suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai "perbaikan dan
pemeliharaan" dari properti.

19

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Sebagai contoh, interior dinding bangunan
mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya
penggantian bagian dari properti investasi yang ada pada saat biaya tersebut timbul dalam jumlah tercatat
properti investasi jika kriteria pengakuan terpenuhi. Jumlah tercatat bagian yang diganti tersebut dihentikan
pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dalam Pernyataan ini.

19A

Properti investasi yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak-guna diakui sesuai dengan PSAK i116.

Pengukuran saat pengakuan
20

Properti investasi yang dimiliki pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk
dalam pengukuran awal tersebut.

21

Biaya perolehan properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat
diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung termasuk, sebagai contoh,
biaya jasa legal, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain.

22

[Dihapus]

23

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah karena:

6

(a)

biaya perintisan (kecuali diperlukan untuk membawa properti ke kondisi yang diperlukan sehingga
dapat beroperasi sebagaimana diintensikan oleh manajemen);

(b)

rugi operasi yang timbul sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan; atau
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(c)

jumlah tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang timbul
selama konstruksi atau pengembangan properti.

24

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehannya adalah setara harga tunai. Selisih
jumlah tersebut dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

25

[Dihapus]

26

[Dihapus]

27

Satu properti investasi atau lebih dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi
aset moneter dan nonmoneter. Pembahasan berikut mengacu pada pertukaran satu aset nonmoneter dengan aset
nonmoneter lain, tetapi hal ini juga berlaku untuk seluruh pertukaran yang dideskripsikan dalam kalimat
sebelumnya. Biaya perolehan properti investasi tersebut diukur pada nilai wajar kecuali: (a) transaksi
pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau (b) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan
tidak dapat diukur secara andal. Aset yang diperoleh tersebut diukur dengan cara tersebut bahkan jika entitas
tidak dapat segera menghentikan pengakuan aset yang diserahkan. Jika aset yang diperoleh tidak diukur pada
nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

28

Entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan sejauh
mana arus kas masa depan diperkirakan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi
pertukaran memiliki substansi komersial jika:
(a)

konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi
arus kas dari aset yang dialihkan; atau

(b)

nilai spesifik-entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut berubah
sebagai akibat dari pertukaran; dan

(c)
selisih pada (a) atau (b) adalah signifikan, relatif terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
Untuk menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai spesifik-entitas dari
bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut mencerminkan arus kas setelah pajak. Hasil
analisis ini dapat menjadi jelas tanpa entitas melakukan perhitungan yang rinci.
29

Nilai wajar suatu aset dapat diukur secara andal jika: (a) variabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar
yang rasional untuk aset tersebut adalah tidak signifikan; atau (b) probabilitas dari beragam estimasi dalam
rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan ketika mengukur nilai wajar. Jika entitas dapat
mengukur nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang
diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan, kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

29A

Properti investasi yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak-guna pada awalnya diukur pada biaya
perolehannya sesuai dengan PSAK i116.

Pengukuran setelah pengakuan
Kebijakan akuntansi
30

Dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 32A, entitas memilih model nilai wajar
dalam paragraf 33–35 atau model biaya dalam paragraf 56 sebagai kebijakan akuntansinya dan
menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya.

31

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menetapkan bahwa
perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela dilakukan hanya jika perubahan tersebut menghasilkan
laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai dampak transaksi,
peristiwa atau kondisi lain terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Adalah hal yang
sangat tidak mungkin bahwa perubahan dari model nilai wajar ke model biaya akan menghasilkan penyajian yang
lebih relevan.

32

Pernyataan ini mensyaratkan seluruh entitas untuk mengukur nilai wajar properti investasi, baik untuk tujuan
pengukuran (jika menggunakan model nilai wajar) maupun pengungkapan (jika menggunakan model biaya).
Entitas dianjurkan, tetapi tidak disyaratkan, untuk mengukur nilai wajar properti investasi berdasarkan
penilaian oleh penilai independen yang memiliki kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta
memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.
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32A

Entitas dapat:
(a)

memilih model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi agunan
liabilitas yang memberikan imbal hasil yang terkait secara langsung dengan nilai wajar dari,
atau imbal hasil dari, aset tertentu termasuk properti investasi tersebut; dan

(b)

memilih model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi lain, tanpa
memperhatikan pilihan yang dibuat sebagaimana dimaksudkan dalam huruf (a).

32B

Beberapa penjamin dan entitas lain mengoperasikan dana properti internal yang menerbitkan unit nosional,
dengan beberapa unit dimiliki oleh investor dalam kontrak terkait dan unit lain dimiliki oleh entitas. Paragraf
32A tidak memperkenankan entitas untuk mengukur properti yang dikuasai oleh dana properti internal,
sebagian dengan biaya perolehan dan sebagian dengan nilai wajar.

32C

Jika entitas memilih model yang berbeda untuk dua kategori sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 32A,
maka penjualan properti investasi antar kelompok aset yang diukur dengan menggunakan model berbeda diakui
pada nilai wajar dan perubahan kumulatif dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi. Dengan demikian, jika suatu
properti investasi dijual dari kelompok aset yang menggunakan model nilai wajar ke kelompok aset yang
menggunakan model biaya, maka nilai wajar properti pada saat penjualan dianggap menjadi biaya perolehan
bawaannya.

Model nilai wajar
33

Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model nilai wajar mengukur seluruh
properti investasi pada nilai wajar, kecuali dalam kasus sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf
53.

34

[Dihapus]

35

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam
laba rugi pada periode terjadinya.

36 – 39 [Dihapus]
40

Ketika mengukur nilai wajar properti investasi sesuai dengan PSAK i113, entitas memastikan bahwa nilai wajar
mencerminkan, diantaranya, penghasilan rental dari sewa yang sedang berjalan dan asumsi lain yang akan
digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga properti investasi dalam kondisi pasar saat ini.

40A

Ketika penyewa menggunakan model nilai wajar untuk mengukur properti investasi yang dikuasai sebagai aset
hak-guna, maka penyewa mengukur aset hak-guna, dan bukan properti pendasar, pada nilai wajar.

41

PSAK i116 menjelaskan dasar pengakuan awal biaya perolehan dari properti investasi yang dikuasai oleh
penyewa sebagai aset hak-guna. Paragraf 33 mensyaratkan properti investasi yang dikuasai penyewa sebagai
aset hak-guna diukur kembali, jika perlu, pada nilai wajar jika entitas memilih model nilai wajar. Ketika
pembayaran sewa sama dengan tarif pasar, nilai wajar dari properti investasi yang dikuasai oleh penyewa
sebagai aset hak-guna pada saat perolehan, dikurangi dengan seluruh pembayaran sewa ekspektasian (termasuk
pembayaran terkait dengan liabilitas sewa yang diakui), sama dengan nol. Dengan demikian, pengukuran
kembali aset hak-guna dari biaya perolehan sesuai dengan PSAK i116 ke nilai wajar sesuai dengan paragraf 33
(dengan memperhitungkan persyaratan dalam paragraf 50) tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian awal,
kecuali nilai wajar diukur pada waktu yang berbeda. Hal ini dapat terjadi ketika entitas memilih untuk
menerapkan model nilai wajar setelah pengakuan awal.

42 – 47 [Dihapus]
48

Dalam kasus tertentu yang jarang terjadi, terdapat bukti yang jelas ketika entitas pertama kali memperoleh
properti investasi (atau ketika properti yang ada pertama kali menjadi properti investasi setelah perubahan
penggunaan) bahwa variabilitas rentang pengukuran nilai wajarnya yang rasional akan sangat besar, dan
probabilitas berbagai hasil sulit untuk dinilai, sehingga meniadakan manfaat dari ukuran tunggal nilai wajar.
Hal ini dapat mengindikasikan bahwa nilai wajar properti tersebut tidak akan dapat diukur secara andal dengan
dasar yang berkelanjutan (lihat paragraf 53).

49

[Dihapus]

50

Dalam menentukan jumlah tercatat properti investasi dalam model nilai wajar, entitas tidak melakukan
penghitungan ganda atas aset atau liabilitas yang diakui sebagai aset atau liabilitas terpisah. Sebagai contoh:

8
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(a)

peralatan seperti lift atau pendingin ruangan sering menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari bangunan dan biasanya dimasukkan dalam nilai wajar properti investasi, daripada diakui secara
terpisah sebagai aset tetap.

(b)

jika kantor disewakan termasuk dengan furnitur, nilai wajar kantor secara umum memasukkan
nilai wajar furnitur karena penghasilan rental terkait dengan kantor berfurnitur. Jika furnitur termasuk
dalam nilai wajar properti investasi, maka entitas tidak mengakui furnitur tersebut sebagai aset
terpisah.

(c)

nilai wajar properti investasi tidak termasuk penghasilan sewa operasi dibayar di muka atau terakru
karena entitas mengakuinya secara terpisah sebagai liabilitas atau aset.

(d)

nilai wajar properti investasi yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak-guna mencerminkan arus
kas ekspektasian (termasuk pembayaran sewa variabel yang diperkirakan menjadi terutang). Sejalan
dengan hal tersebut, jika penilaian yang diperoleh atas properti merupakan nilai neto dari keseluruhan
pembayaran yang diperkirakan akan dilakukan, maka perlu untuk menambahkan kembali liabilitas
sewa yang diakui, dalam rangka menentukan jumlah tercatat properti investasi yang menggunakan
model nilai wajar.

51

[Dihapus]

52

Dalam beberapa kasus, entitas memperkirakan bahwa nilai kini pembayaran terkait dengan properti investasi
(selain pembayaran terkait dengan liabilitas yang diakui) akan melebihi nilai kini penerimaan kas terkait. Entitas
menerapkan PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi untuk menentukan pengakuan
liabilitas dan, jika demikian, bagaimana mengukur liabilitas tersebut.

Ketidakmampuan mengukur nilai wajar secara andal
53

Terdapat praduga yang dapat dibantah (rebuttable presumption) bahwa entitas dapat mengukur nilai
wajar properti investasi secara andal dengan dasar berkelanjutan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus
yang jarang terjadi, terdapat bukti yang jelas ketika entitas pertama kali memperoleh properti investasi
(atau ketika properti yang ada pertama kali menjadi properti investasi setelah perubahan penggunaan)
bahwa nilai wajar properti investasi tidak dapat diukur secara andal dengan dasar berkelanjutan. Hal
ini timbul jika, dan hanya jika, pasar untuk properti yang sebanding tidak aktif (contohnya terdapat
sedikit transaksi yang baru, kuotasi harga bukanlah yang terkini atau harga transaksi terobservasi
mengindikasikan bahwa penjual dipaksa untuk menjual) dan alternatif pengukuran nilai wajar andal
(sebagai contoh, berdasarkan proyeksi arus kas diskontoan) tidak tersedia. Jika entitas menentukan
bahwa nilai wajar properti investasi dalam konstruksi tidak dapat diukur secara andal tetapi
memperkirakan nilai wajar properti tersebut dapat diukur secara andal saat konstruksi selesai, maka
properti investasi dalam konstruksi tersebut diukur berdasarkan biaya perolehan sampai nilai wajarnya
dapat diukur secara andal atau sampai konstruksinya selesai (mana yang lebih awal). Jika entitas
menentukan bahwa nilai wajar dari properti investasi (selain properti investasi dalam konstruksi) tidak
dapat diukur secara andal dengan dasar berkelanjutan, maka entitas mengukur properti investasi
tersebut menggunakan model biaya sesuai PSAK i216 untuk properti investasi yang dimiliki atau sesuai
dengan PSAK i116 untuk properti investasi yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak-guna. Nilai
residual dari properti investasi diasumsikan nol. Entitas terus menerapkan PSAK i216 atau PSAK i116
hingga pelepasan properti investasi tersebut.

53A

Setelah entitas mampu mengukur nilai wajar properti investasi dalam konstruksi secara andal yang
sebelumnya telah diukur pada biaya perolehan, maka properti investasi tersebut diukur pada nilai wajarnya.
Setelah konstruksi dari properti tersebut selesai, maka dianggap bahwa nilai wajarnya dapat diukur secara
andal. Jika kasusnya tidak demikian, sesuai dengan paragraf 53, maka properti dicatat menggunakan model
biaya sesuai dengan PSAK i216 untuk aset yang dimiliki atau PSAK i116 untuk properti investasi yang dikuasai
oleh penyewa sebagai aset hak-guna.

53B

Praduga bahwa nilai wajar properti investasi dalam konstruksi dapat diukur secara andal dapat dibantah hanya
pada saat pengakuan awal. Entitas yang telah mengukur item properti investasi dalam konstruksi pada nilai
wajar tidak dapat menyimpulkan bahwa nilai wajar properti investasi yang telah selesai dibangun tidak dapat
diukur secara andal.

54

Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi jika entitas terpaksa, berdasarkan alasan yang diberikan dalam
paragraf 53, untuk mengukur properti investasi menggunakan model biaya sesuai dengan PSAK i216 atau
PSAK i116, entitas mengukur pada nilai wajar semua properti investasi lainnya, termasuk properti investasi
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dalam konstruksi. Dalam kasus ini, walaupun entitas dapat menggunakan model biaya untuk satu properti
investasi, entitas terus mencatat dengan nilai wajar untuk masing-masing properti investasi yang tersisa.
55

Jika sebelumnya entitas telah mengukur properti investasi pada nilai wajar, maka entitas
melanjutkan pengukuran properti tersebut pada nilai wajar hingga pelepasan (atau hingga properti
tersebut menjadi properti yang digunakan pemilik atau entitas mulai mengembangkan properti
tersebut untuk kemudian menjualnya dalam kegiatan usaha normal) bahkan jika transaksi pasar yang
dapat dibandingkan menjadi jarang terjadi atau harga pasar menjadi tidak banyak tersedia.

Model biaya
56

Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih model biaya mengukur properti investasi:
(a)

sesuai PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
jika memenuhi kriteria untuk diklasifikasi sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk dalam
kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual);

(b)

sesuai dengan PSAK i116 jika dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak-guna dan tidak
dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK i105; dan

(c)

sesuai dengan persyaratan dalam PSAK i216 untuk model biaya pada seluruh kasus lainnya.

Pengalihan
57

Entitas mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan
penggunaan. Perubahan penggunaan terjadi ketika properti memenuhi, atau tidak lagi memenuhi,
definisi properti investasi dan terdapat bukti perubahan penggunaan. Secara terpisah, perubahan
dalam intensi manajemen untuk penggunaan suatu properti tidak memberikan bukti perubahan
penggunaan. Contoh bukti perubahan penggunaan termasuk:
(a)

dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk penggunaan oleh pemilik,
untuk dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan pemilik;

(b)

dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk dialihkan dari properti investasi menjadi
persediaan;

(c)

berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dialihkan dari properti yang digunakan pemilik
menjadi properti investasi; dan

(d)

dimulainya sewa operasi kepada pihak lain, untuk dialihkan dari persediaan menjadi properti
investasi.

(e)

[Dihapus]

58

Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap
memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dieliminasi dari
laporan posisi keuangan) dan tidak mereklasifikasinya sebagai persediaan. Serupa dengan hal tersebut, jika
entitas mulai mengembangkan kembali properti investasi yang ada dan akan tetap menggunakannya di masa
depan sebagai properti investasi, maka properti tersebut tetap properti investasi dan tidak direklasifikasi sebagai
properti yang digunakan pemilik selama masa pengembangan kembali.

59

Paragraf 60–65 diterapkan untuk isu pengakuan dan pengukuran y a n g t i m b u l ketika entitas menggunakan
model nilai wajar atas properti investasi. Jika entitas menggunakan model biaya, pengalihan antara properti
investasi, properti yang digunakan pemilik dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang
dialihkan serta tidak mengubah biaya perolehan properti untuk tujuan pengukuran atau pengungkapan.

60

Untuk properti investasi yang dicatat pada nilai wajar dan kemudian dialihkan menjadi properti yang
digunakan pemilik atau persediaan, biaya perolehan bawaan properti untuk akuntansi selanjutnya
sesuai dengan PSAK i216, PSAK i116, atau PSAK i202 merupakan nilai wajar pada tanggal
perubahan penggunaan.

61

Jika properti yang digunakan pemilik berubah menjadi properti investasi yang akan dicatat dengan
menggunakan nilai wajar, maka entitas menerapkan PSAK i216 untuk properti yang dimiliki dan
PSAK i116 untuk properti yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak-guna sampai dengan tanggal
perubahan penggunaannya. Entitas memperlakukan selisih antara jumlah tercatat properti
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berdasarkan PSAK i216 atau PSAK i116 dan nilai wajarnya pada tanggal tersebut dengan cara
yang sama sebagaimana revaluasi sesuai dengan PSAK i216.
62

Sampai dengan tanggal properti yang digunakan pemilik menjadi properti investasi yang dicatat pada nilai
wajar, entitas mendepresiasi properti (atau aset hak-guna) dan mengakui rugi penurunan nilai yang terjadi.
Entitas memperlakukan setiap selisih antara jumlah tercatat properti tersebut berdasarkan PSAK i216 atau PSAK
i116 dan nilai wajarnya pada tanggal tersebut dengan cara yang sama sebagaimana revaluasi sesuai dengan
PSAK i216. Dengan kata lain:
(a)

setiap penurunan dalam jumlah tercatat properti diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, jika terdapat
jumlah yang termasuk dalam surplus revaluasi yang terkait dengan properti tersebut, maka penurunan
tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan mengurangi surplus revaluasi dalam
ekuitas.

(b)

setiap kenaikan dalam jumlah tercatat diperlakukan sebagai berikut:
(i)

jika kenaikan tersebut membalik rugi penurunan nilai sebelumnya atas properti tersebut,
maka kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi tidak
melebihi jumlah yang diperlukan untuk mengembalikan jumlah tercatat ke jumlah tercatat
yang seharusnya ditentukan (setelah depresiasi) seandainya tidak ada pengakuan rugi
penurunan nilai;

(ii)

setiap sisa bagian kenaikan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan
meningkatkan surplus revaluasi dalam ekuitas. Selanjutnya, pada saat properti investasi dilepas,
surplus revaluasi dalam ekuitas dapat dialihkan ke saldo laba. Pengalihan dari surplus revaluasi
ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

63

Untuk pengalihan dari persediaan ke properti investasi yang akan dicatat pada nilai wajar, selisih antara
nilai wajar properti pada tanggal tersebut dan jumlah tercatat sebelumnya diakui dalam laba rugi.

64

Perlakuan atas pengalihan dari persediaan ke properti investasi yang akan dicatat pada nilai wajar adalah
konsisten dengan perlakuan penjualan persediaan.

65

Ketika entitas menyelesaikan konstruksi atau pengembangan properti investasi yang dikonstruksi sendiri
dan yang akan dicatat pada nilai wajar, setiap selisih antara nilai wajar properti pada tanggal tersebut
dan jumlah tercatat sebelumnya diakui dalam laba rugi.

Pelepasan
66

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dieliminasi dari laporan posisi keuangan) pada saat
dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki
manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

67

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau melalui sewa pembiayaan. Tanggal pelepasan
properti investasi yang dijual adalah tanggal penerima memperoleh pengendalian atas properti investasi sesuai
dengan persyaratan untuk menentukan kapan kewajiban pelaksanaan dipenuhi sesuai dengan PSAK i115.
PSAK i116 berlaku untuk pelepasan yang dilakukan dengan sewa pembiayaan dan jual dan sewa–balik.

68

Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 16, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian
tertentu dari properti investasi ke dalam jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat dari bagian yang diganti
dihentikan pengakuannya. Untuk properti investasi yang dicatat dengan model biaya, bagian yang diganti
mungkin bukan merupakan bagian yang didepresiasi secara terpisah. Jika tidak praktis untuk menentukan
jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut, maka entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai
indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya perolehan bagian yang diganti pada saat diperoleh atau
dikonstruksi. Dalam model nilai wajar, nilai wajar dari properti investasi mungkin telah mencerminkan bahwa
bagian yang diganti sudah tidak memiliki nilai lagi. Dalam kasus lain, mungkin sulit untuk menentukan berapa
nilai wajar yang dikurangkan atas bagian yang diganti. Alternatif untuk mengurangkan nilai wajar bagian yang
diganti, jika tidak praktis untuk dilakukan, adalah dengan memasukkan biaya pengganti ke dalam jumlah tercatat
aset dan kemudian menilai kembali nilai wajarnya, sebagaimana yang disyaratkan untuk penambahan yang
tidak melibatkan penggantian.

69

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan
dari selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi (kecuali
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jika PSAK i116 mensyaratkan lain dalam suatu jual dan sewa–balik) pada periode terjadinya
penghentian atau pelepasan.
70

Jumlah imbalan yang termasuk dalam keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan
properti investasi ditentukan sesuai dengan persyaratan untuk menentukan harga transaksi dalam PSAK i115
paragraf 47-72. Perubahan selanjutnya terhadap jumlah imbalan yang diestimasi yang termasuk dalam
keuntungan atau kerugian dicatat sesuai dengan persyaratan untuk perubahan harga transaksi dalam PSAK i115.

71

Entitas menerapkan PSAK i237 atau PSAK lain, yang sesuai, dalam mencatat liabilitas yang masih ada setelah
pelepasan properti investasi.

72

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, atau
penyerahan properti investasi diakui dalam laba rugi ketika kompensasi tersebut menjadi piutang.

73

Penurunan nilai atau kerugian atas properti investasi, klaim terkait untuk, atau pembayaran kompensasi dari
pihak ketiga serta setiap pembelian atau konstruksi selanjutnya atas aset pengganti merupakan peristiwa
ekonomik terpisah dan dicatat secara terpisah dengan cara sebagai berikut:
(a)

penurunan nilai properti investasi diakui sesuai PSAK i236;

(b)

penghentian atau pelepasan properti investasi diakui sesuai dengan paragraf 66–71 Pernyataan ini;

(c)

kompensasi dari pihak ketiga atas properti investasi yang menurun nilainya, hilang atau diserahkan
diakui dalam laba rugi ketika kompensasi tersebut telah menjadi piutang; dan

(d)

biaya dari aset yang direstorasi, dibeli atau dikonstruksi sebagai penggantian ditentukan sesuai
dengan paragraf 20–29 Pernyataan ini.

Pengungkapan
Model nilai wajar dan model biaya
74

Pengungkapan berikut diterapkan sebagai tambahan pengungkapan dalam PSAK i116. Sesuai dengan
PSAK i116, pemilik properti investasi memberikan pengungkapan pesewa atas sewa yang telah disepakati.
Penyewa yang menguasai properti investasi sebagai aset hak-guna memberikan pengungkapan penyewa
sebagaimana disyaratkan oleh PSAK i116 dan pengungkapan pesewa sebagaimana disyaratkan oleh PSAK
i116 atas sewa operasi yang telah disepakati.

75

Entitas mengungkapkan:
(a)

apakah entitas menerapkan model nilai wajar atau model biaya.

(b)

[dihapus]

(c)

jika klasifikasi sulit dilakukan (lihat paragraf 14), kriteria yang digunakan untuk
membedakan properti investasi dari properti yang digunakan pemilik dengan properti yang
dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal.

(d)

[dihapus]

(e)

sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi (yang diukur atau diungkapkan dalam
laporan keuangan) didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang memiliki
kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di
lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Jika tidak ada penilaian tersebut, maka
fakta tersebut diungkapkan.

(f)

jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk:
(i)

12

penghasilan rental dari properti investasi;

(ii)

beban operasi langsung (termasuk perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari
properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode;

(iii)

beban operasi langsung (termasuk perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari
properti investasi yang tidak menghasilkan penghasilan rental selama periode; dan
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(iv)

(g)
(h)

perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan
properti investasi dari sekelompok aset yang menggunakan model biaya ke kelompok
yang menggunakan model nilai wajar (lihat paragraf 32C).
keberadaan dan jumlah pembatasan atas kemampuan realisasi dari properti investasi atau
atas pengiriman penghasilan dan hasil pelepasan;
kewajiban kontraktual untuk membeli, mengonstruksi atau mengembangkan atau untuk
memperbaiki, memelihara, atau meningkatkan properti investasi.

Model nilai wajar
76

Sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 75, entitas yang menerapkan
model nilai wajar sesuai dengan paragraf 33–55 mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat
properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan hal berikut:
(a)

penambahan, dengan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari
perolehan dan dari pengeluaran selanjutnya yang diakui dalam jumlah tercatat aset;

(b)

penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui kombinasi bisnis;

(c)

aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan
yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai PSAK i105 dan pelepasan lain;

(d)

keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar;

(e)

selisih kurs neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan ke dalam mata uang
penyajian yang berbeda, dan penjabaran kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang
penyajian entitas pelapor;

(f)

pengalihan ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan pemilik; dan

(g)

perubahan lain.

77

Ketika penilaian atas properti investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan laporan keuangan,
sebagai contoh untuk menghindari penghitungan ganda atas aset atau liabilitas yang diakui sebagai aset
dan liabilitas terpisah sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 50, maka entitas mengungkapkan
rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan
keuangan, dengan menunjukkan secara terpisah jumlah agregat dari pengakuan liabilitas sewa yang
telah ditambahkan kembali dan penyesuaian signifikan lain.

78

Dalam kasus yang jarang terjadi dalam paragraf 53, jika entitas mengukur properti investasi dengan
menggunakan model biaya sesuai dengan PSAK i216 atau sesuai dengan PSAK i116, rekonsiliasi yang
disyaratkan dalam paragraf 76 mengungkapkan jumlah yang terkait dengan properti investasi tersebut
secara terpisah dari jumlah yang terkait dengan properti investasi lain. Sebagai tambahan, entitas
mengungkapkan:
(a)

deskripsi properti investasi;

(b)

penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal;

(c)

jika memungkinkan, rentang estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar berada; dan

(d)

pada pelepasan properti investasi yang tidak dicatat dengan nilai wajar:
(i)

fakta bahwa entitas telah melepaskan properti investasi yang tidak dicatat dengan nilai
wajar;

(ii)

jumlah tercatat properti investasi pada saat dijual; dan

(iii)

jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui.

Model biaya
79

Sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan dalam paragraf 75, entitas yang menerapkan
model biaya dalam paragraf 56 mengungkapkan:
(a)

metode depresiasi yang digunakan;

(b)

umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan;

© Ikatan Akuntan Indonesia

13

PSAK i240
(c)

jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (diagregasikan dengan akumulasi rugi
penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

(d)

rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang
menunjukkan:
(i)

(e)

penambahan, dengan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari
perolehan dan dari pengeluaran selanjutnya yang diakui sebagai aset;

(ii)

penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui kombinasi bisnis;

(iii)

aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam kelompok
lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK
i105 dan pelepasan lain;

(iv)

depresiasi;

(v)

jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pembalikan rugi penurunan
nilai, selama periode sesuai dengan PSAK i236;

(vi)

selisih kurs neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan k e d a l a m mata
uang penyajian yang berbeda, dan penjabaran kegiatan usaha luar negeri ke dalam
mata uang penyajian entitas pelapor;

(vii)

pengalihan ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan pemilik; dan

(viii)

perubahan lain.

nilai wajar properti investasi. Dalam kasus yang jarang terjadi sebagaimana dideskripsikan
dalam paragraf 53, jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar properti investasi secara andal,
entitas mengungkapkan:
(i)

deskripsi properti investasi;

(ii)

penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal; dan

(iii)

jika memungkinkan, rentang estimasi nilai wajar kemungkinan besar berada.

Ketentuan transisi
Model nilai wajar
80

Entitas yang sebelumnya menerapkan PSAK i240 (2000) dan memilih untuk pertama kalinya untuk
mengklasifikasikan dan mencatat sebagian atau seluruh kepentingan properti yang memenuhi syarat
yang dikuasai melalui sewa operasi sebagai property investasi, mengakui dampak pilihan tersebut
sebagai penyesuaian saldo laba awal pada periode dimana pilihan tersebut pertama kali dibuat. Sebagai
tambahan:
(a)

(b)

jika entitas sebelumnya pernah mengungkapkan secara publik (dalam laporan keuangan atau
lainnya) nilai wajar kepentingan properti pada periode sebelumnya (yang diukur dengan dasar
yang memenuhi definisi nilai wajar dalam PSAK i123), maka entitas dianjurkan, namun tidak
disyaratkan:
(i)

untuk menyesuaikan saldo laba awal untuk periode sajian paling awal dimana nilai
wajar tersebut diungkapkan secara publik; dan

(ii)

untuk menyajikan kembali informasi komparatif periode tersebut; dan

jika entitas belum pernah mengungkapkan secara publik informasi sebagaimana yang
dideskipsikan pada (a), maka entitas tidak menyajikan kembali informasi komparatif dan
mengungkapkan fakta tersebut.

81

Pernyataan ini mensyaratkan perlakuan yang berbeda dari yang disyaratkan oleh PSAK i208. PSAK i208
mensyaratkan informasi komparatif untuk disajikan kembali kecuali jika penyajian kembali tersebut tidak
praktis.

82

Ketika entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini, penyesuaian saldo laba awal termasuk reklasifikasi
jumlah yang terdapat dalam surplus revaluasi untuk properti investasi.

14
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Model biaya
83

PSAK i208 berlaku pada perubahan kebijakan akuntansi yang dibuat ketika entitas pertama kali menerapkan
Pernyataan ini dan memilih untuk menggunakan model biaya. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi
termasuk reklasifikasi jumlah yang terdapat dalam surplus revaluasi untuk properti investasi.

84

Persyaratan paragraf 27-29 mengenai pengukuran awal properti investasi yang diperoleh dalam
pertukaran transaksi aset diterapkan secara prospektif hanya terhadap transaksi di masa depan.

Kombinasi bisnis
84A

Penyesuaian Tahunan Siklus 2011-2013 terbit pada bulan Desember 2013 menambahkan
paragraf 14A dan judul sebelum paragraf 6. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara
prospektif untuk akuisisi properti investasi sejak dimulainya periode pertama diadopsinya amendemen
tersebut. Sebagai akibatnya, akuntansi untuk akuisisi properti investasi pada periode sebelumnya tidak
disesuaikan. Namun, entitas dapat memilih untuk menerapkan amendemen tersebut pada akuisisi
individual properti investasi yang terjadi sebelum dimulainya periode tahun buku pertama pada atau
setelah tanggal efektif, jika dan hanya jika, informasi yang diperlukan untuk menerapkan amendemen
tersebut untuk transaksi yang lebih awal tersedia untuk entitas.

PSAK i116
84B

Entitas yang menerapkan PSAK i116, dan amendemen terkait Pernyataan ini, untuk pertama kalinya
menerapkan persyaratan transisi dalam PSAK i116 Lampiran C pada properti investasi yang dikuasai
sebagai aset hak-guna.

Pengalihan properti investasi
84C

Pengalihan Properti Investasi (Amendemen PSAK i240), terbit pada bulan Desember 2016, mengamendemen
paragraf 57-58. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk perubahan penggunaan yang terjadi pada atau
setelah awal periode pelaporan tahunan ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut (tanggal
penerapan awal). Pada saat tanggal penerapan awal, entitas menilai kembali klasifikasi properti yang dikuasai
pada tanggal tersebut dan, jika dapat diterapkan, mereklasifikasi properti dengan menerapkan paragraf 7-14
untuk mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal tersebut.

84D

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 84C, entitas diperkenankan untuk menerapkan amendemen pada
paragraf 57-58 secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 jika, dan hanya jika, memungkinkan tanpa
penggunaan tinjauan ke belakang (hindsight).

84E

Jika, sesuai dengan paragraf 84C, entitas mereklasifikasi properti pada tanggal penerapan awal, maka entitas:
(a)

(b)

mencatat reklasifikasi dengan menerapkan persyaratan dalam paragraf 59-64. Dalam menerapkan
paragraf 59-64, entitas:
(i)

membaca referensi ke tanggal perubahan penggunaan sebagai tanggal penerapan awal; dan

(ii)

mengakui jumlah, sesuai dengan paragraf 59-64, yang seharusnya diakui dalam laba rugi
sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal pada tanggal penerapan awal.

mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi ke, atau dari, properti investasi sesuai dengan paragraf
84C. Entitas mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi tersebut sebagai bagian dari rekonsiliasi
jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode sebagaimana disyaratkan oleh paragraf
76 dan 79.

Tanggal efektif
85

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang dimulai
sebelum tanggal 1 Januari 2005, maka fakta tersebut diungkapkan.
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PSAK i240
85A

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang
digunakan dalam SAK-I. Sebagai tambahan, PSAK tersebut mengamendemen paragraf 62. Entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen
tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

85B

Paragraf 8, 9, 48, 53, 54 dan 57 diamendemen, paragraf 22 dihapus dan paragraf 53A dan 53B ditambahkan
oleh Penyesuaian SAK-I terbit pada bulan Mei 2008. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara
prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Entitas
diperkenankan untuk menerapkan amendemen terhadap properti investasi dalam konstruksi sejak tanggal
berapapun sebelum tanggal 1 Januari 2009 sepanjang nilai wajar properti investasi dalam konstruksi diukur
pada tanggal tersebut. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan pada saat yang bersamaan
menerapkan amendemen PSAK i216 Aset Tetap paragraf 5 dan 81E.

85C

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen definisi nilai wajar dalam paragraf 5,
mengamendemen paragraf 26, 29, 32, 40, 48, 53, 53B, 78–80, dan 85B dan menghapus paragraf 36-39, 42-47,
49, 51 dan 75(d). Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

85D

Penyesuaian Tahunan Siklus 2011-2013 terbit pada bulan Desember 2013 menambahkan judul sebelum
paragraf 6 dan sesudah paragraf 84 dan menambahkan paragraf 14A dan 84A. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2014. Penerapan
lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih dini, maka fakta
tersebut diungkapkan.

85E

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
paragraf 3(b), 9, 67 dan 70. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.

85F

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen ruang lingkup PSAK i240 dengan mendefinisikan
properti investasi sebagai properti investasi yang dimiliki dan properti yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset
hak-guna. PSAK i116 mengamendemen paragraf 5, 7, 8, 9, 16, 20, 30, 41, 50, 53, 53A, 54, 56, 60, 61, 62,
67, 69, 74, 75, 77, dan 78, menambahkan paragraf 19A, 29A, 40A, dan 84B dan judul terkait, dan menghapus
paragraf 3, 6, 25, 26, dan 34. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

85G

Pengalihan Properti Investasi (Amendemen PSAK i240), terbit pada bulan Desember 2016, mengamendemen
paragraf 57-58 dan menambahkan paragraf 84C-84E. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

85H

[Paragraf ini mengacu pada amendemen yang belum berlaku efektif, sehingga tidak dimasukkan dalam edisi
ini.]

Penarikan PSAK i240 (2000)
86
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Pernyataan ini menggantikan PSAK i240 Properti Investasi (terbit pada tahun 2000).
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan i241 Agrikultur (PSAK i241) terdiri dari paragraf 1–64. Seluruh paragraf
memiliki kekuatan mengatur yang sama namun mempertahankan format IASC ketika Pernyataan ini diadopsi oleh
IASB. PSAK i241 harus dibaca dalam konteks tujuannya dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK i208
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan
menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat panduan yang eksplisit.
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Penyataan Standar Akuntansi Keuangan i241
Agrikultur
Tujuan
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas
agrikultur.

Ruang lingkup
1

2

Pernyataan ini diterapkan untuk pencatatan hal-hal berikut ketika berkaitan dengan aktivitas
agrikultur:
(a)

aset biologis, kecuali tanaman produktif (bearer plants);

(b)

produk agrikultur pada titik panen; dan

(c)

hibah pemerintah yang dicakup dalam paragraf 34 dan 35.

Pernyataan ini tidak diterapkan untuk:

(a)

tanah yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat PSAK i216 Aset Tetap dan PSAK i240 Properti
Investasi).

(b)

tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat PSAK i216). Akan tetapi,
Pernyataan ini diterapkan untuk produk dari tanaman produktif tersebut.

(c)

hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif (lihat PSAK i220 Akuntansi Hibah
Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah).

(d)

aset takberwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat PSAK i238 Aset Takberwujud).

(e)

aset hak-guna yang timbul dari sewa tanah terkait aktivitas agrikultur (lihat PSAK i116 Sewa).

3

Pernyataan ini diterapkan untuk produk agrikultur, yang merupakan hasil panen dari aset biologis milik
entitas, pada titik panen. Selanjutnya, PSAK i202 Persediaan atau PSAK lain yang berlaku diterapkan untuk
produk agrikultur tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Pernyataan ini tidak mengatur pemrosesan produk
agrikultur setelah panen; sebagai contoh, pemrosesan buah anggur menjadi minuman anggur (wine) oleh
penjual anggur yang telah menanam buah anggur tersebut. Meskipun pemrosesan tersebut merupakan
perpanjangan yang logis dan alami dari aktivitas agrikultur, dan peristiwa yang terjadi mungkin mempunyai
beberapa kemiripan dengan transformasi biologis, pemrosesan seperti ini tidak termasuk dalam definisi
aktivitas agrikultur dalam Pernyataan ini

4

Tabel berikut menyajikan contoh aset biologis, produk agrikultur, dan produk yang merupakan hasil
pemrosesan setelah panen:

4

Aset biologis

Produk agrikultur

Produk yang merupakan hasil
pemrosesan setelah panen

Domba

Wol

Benang, karpet

Pohon dalam hutan kayu

Pohon tebangan

Sapi perah

Susu

Kayu gelondongan, potongan
kayu
Keju

Babi

Daging potong

Sosis, ham (daging asap)

Tanaman kapas

Kapas panen

Benang, pakaian

Tebu

Tebu panen

Gula

Tanaman tembakau

Daun tembakau

Tembakau

Tanaman teh

Daun teh

Teh

Tanaman anggur

Buah anggur

Minuman anggur (wine)
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Aset biologis

Produk agrikultur

Produk yang merupakan hasil
pemrosesan setelah panen

Tanaman buah-buahan

Buah petikan

Buah olahan

Pohon kelapa sawit

Tandan buah segar

Minyak kelapa sawit

Pohon karet

Getah karet

Produk olahan karet

Beberapa tanaman, sebagai contoh, tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa sawit, dan pohon karet,
biasanya memenuhi definisi tanaman produktif dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK i216. Namun,
produk yang tumbuh pada tanaman produktif, sebagai contoh, daun teh, buah anggur, tandan buah segar
kelapa sawit, dan getah karet, termasuk dalam ruang lingkup PSAK i241.

Definisi
Definisi terkait agrikultur
5

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
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.
Produk agrikultur (agricultural produce) adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas.
Tanaman produktif (bearer plant) adalah tanaman hidup yang:

(a)

digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur;

(b)

diperkirakan menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan

(c)

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

Aset biologis (biological asset) adalah hewan atau tanaman hidup.
Transformasi biologis (biological transformation) terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi,
produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis.
Biaya untuk menjual (cost to sell) adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk
pelepasan aset, tidak termasuk biaya keuangan dan pajak penghasilan.
Kelompok aset biologis (group of biological assets) adalah agregasi dari hewan atau tanaman hidup yang
serupa.
Panen (harvest) adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset
biologis.
5A

Berikut ini bukan merupakan tanaman produktif:

(a)

tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur (sebagai contoh, pohon yang
ditanam untuk digunakan sebagai potongan kayu);

(b)

tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur ketika terdapat lebih dari
kemungkinan yang sangat jarang (more than a remote likelihood), bahwa entitas juga akan
memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur, selain sebagai penjualan sisa
insidental (sebagai contoh, pohon yang dibudidayakan baik untuk buahnya maupun potongan
kayu); dan

(c)

tanaman semusim (annual crops) (sebagai contoh, jagung dan gandum).

5B

Ketika tanaman produktif tidak lagi digunakan untuk menghasilkan produk agrikultur, tanaman tersebut dapat
ditebang dan dijual sebagai sisa, sebagai contoh, untuk digunakan sebagai kayu bakar. Penjualan sisa
insidental tersebut tidak akan menghalangi tanaman tersebut dari pemenuhan definisi tanaman produktif.

5C

Produk yang tumbuh pada tanaman produktif merupakan aset biologis.

6

Aktivitas agrikultur mencakup berbagai aktivitas; sebagai contoh, peternakan, kehutanan, tanaman semusim
(annual) atau tahunan (perennial), budidaya kebun dan perkebunan, budidaya bunga, dan budidaya perikanan
(termasuk peternakan ikan). Terdapat karakteristik umum tertentu dalam keanekaragaman ini:
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7

(a)

Kemampuan untuk berubah. Hewan dan tanaman hidup mampu melakukan transformasi biologis;

(b)

Manajemen perubahan. Manajemen mendukung transformasi biologis dengan meningkatkan, atau
setidaknya menstabilkan, kondisi yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi (sebagai
contoh, level nutrisi, kelembaban, temperatur, kesuburan, dan cahaya). Manajemen seperti ini
membedakan aktivitas agrikultur dari aktivitas lain. Sebagai contoh, proses panen dari sumber yang
tidak dikelola (seperti penangkapan ikan laut dan penebangan hutan) bukan merupakan aktivitas
agrikultur; dan

(c)

Pengukuran perubahan. Perubahan dalam kualitas (sebagai contoh, keunggulan genetik,
kepadatan, kematangan, kadar lemak, kadar protein, dan kekuatan serat) atau kuantitas (sebagai
contoh, keturunan, berat, meter kubik, panjang atau diameter serat, dan jumlah tunas) yang
dihasilkan oleh transformasi biologis atau panen diukur dan dipantau sebagai fungsi manajemen
yang rutin.

Transformasi biologis menghasilkan jenis keluaran sebagai berikut:

(a)

perubahan aset melalui (i) pertumbuhan (peningkatan kuantitas atau perbaikan kualitas hewan atau
tanaman), (ii) degenerasi (penurunan kuantitas atau penurunan kualitas hewan atau tanaman), atau
(iii) prokreasi (penciptaan hewan atau tanaman hidup tambahan); atau

(b)

produksi produk agrikultur seperti getah karet, daun teh, wol, dan susu.

Definisi umum
8

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan.
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. (Lihat PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar).
Hibah pemerintah adalah sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i220.

9

[Dihapus]

Pengakuan dan pengukuran
10

Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika, dan hanya jika:

(a)

entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;

(b)

mungkin terjadi manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut
akan mengalir ke entitas; dan

(c)

nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

11

Dalam aktivitas agrikultur, pengendalian dapat dibuktikan dengan, sebagai contoh, kepemilikan legal atas
ternak dan proses cap atau penandaan atas ternak pada saat pengakuisisian, kelahiran, atau penyapihan.
Manfaat masa depan umumnya dinilai melalui pengukuran atribut fisik yang signifikan.

12

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 di
mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal.

13

Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya perolehan pada
tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK i202 Persediaan atau PSAK lain yang berlaku.

14

[Dihapus]

15

Pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dapat didukung dengan mengelompokkan aset
biologis atau produk agrikultur sesuai dengan atribut yang signifikan; sebagai contoh, berdasarkan usia atau
kualitas. Entitas memilih atribut yang sesuai dengan atribut yang digunakan di pasar sebagai dasar penentuan
harga.

16

Entitas seringkali menyepakati kontrak untuk menjual aset biologis atau produk agrikulturnya pada suatu
tanggal di masa depan. Harga kontrak tidak selalu relevan dalam mengukur nilai wajar, karena nilai wajar
mencerminkan kondisi pasar saat ini di mana pelaku pasar pembeli dan penjual akan melakukan transaksi.
Sebagai akibatnya, nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur tersebut tidak disesuaikan karena adanya

6
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kontrak tersebut. Dalam beberapa kasus, kontrak penjualan aset biologis atau produk agrikultur dapat berupa
kontrak yang memberatkan (onerous contract), sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i237 Provisi,
Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi. PSAK i237 berlaku untuk kontrak yang memberatkan.
17-21

[Dihapus]

22

Entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan, atau penumbuhan kembali aset
biologis setelah panen (sebagai contoh, biaya penanaman kembali hutan kayu setelah panen).

23

[Dihapus]

24

Biaya perolehan terkadang dapat mendekati nilai wajar, terutama ketika:

25

(a)

sedikit transformasi biologis telah terjadi sejak timbulnya biaya awal (sebagai contoh, untuk bibit
yang ditanam segera sebelum akhir periode pelaporan atau ternak yang baru yang diperoleh); atau

(b)

dampak transformasi biologis pada harga tidak diperkirakan menjadi material (sebagai contoh,
untuk pertumbuhan awal dalam suatu siklus 30 tahunan dari produksi perkebunan pinus).

Aset biologis seringkali secara fisik melekat pada tanah (sebagai contoh, pepohonan dalam hutan). Mungkin
tidak terdapat pasar terpisah untuk aset biologis yang melekat pada tanah tersebut, namun mungkin saja
terdapat pasar aktif untuk aset gabungan, yaitu, aset biologis, tanah yang belum dikembangkan, dan
pengembangan tanah, sebagai suatu kesatuan. Entitas dapat menggunakan informasi mengenai aset gabungan
untuk mengukur nilai wajar aset biologis. Sebagai contoh, nilai wajar tanah yang belum dikembangkan dan
pengembangan tanah dapat dikurangkan dari nilai wajar aset gabungan untuk mendapatkan nilai wajar aset
biologis.

Keuntungan dan kerugian
26

Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset
biologis dimasukkan dalam laba rugi pada periode saat keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

27

Kerugian mungkin timbul pada saat pengakuan awal aset biologis, karena biaya untuk menjual dikurangkan
dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Keuntungan mungkin timbul pada
saat pengakuan awal aset biologis, seperti ketika anak sapi lahir.

28

Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual dimasukkan dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau
kerugian tersebut terjadi.

29

Keuntungan atau kerugian dapat timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur sebagai akibat dari hasil
panen.

Ketidakmampuan untuk mengukur nilai wajar secara andal
30

Terdapat praduga bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Namun, praduga
tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya
tidak tersedia dan yang alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan.
Dalam kasus tersebut, aset biologis tersebut diukur pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi
depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Ketika nilai wajar aset biologis tersebut menjadi
dapat diukur secara andal, entitas mengukur aset biologis tersebut pada nilai wajarnya dikurangi
biaya untuk menjual. Ketika aset biologis tidak lancar memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan
sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai
dikuasai untuk dijual) sesuai dengan PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan
Operasi yang Dihentikan, maka diasumsikan bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal.

31

Praduga dalam paragraf 30 dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal. Entitas yang sebelumnya telah
mengukur aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual melanjutkan mengukur aset
biologisnya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sampai pada saat pelepasan.

32

Dalam seluruh kasus, entitas mengukur produk agrikultur pada titik panen pada nilai wajar dikurangi biaya
untuk menjual. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa nilai wajar produk agrikultur pada titik panen
selalu dapat diukur secara andal.

33

Entitas mempertimbangkan PSAK i202, PSAK i216, dan PSAK i236 Penurunan Nilai Aset dalam
menentukan biaya perolehan, akumulasi depresiasi, dan akumulasi kerugian penurunan nilai.
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Hibah pemerintah
34

Hibah pemerintah tanpa syarat yang terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual diakui dalam laba rugi jika, dan hanya jika, hibah pemerintah tersebut
menjadi piutang.

35

Jika hibah pemerintah yang terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya
untuk menjual adalah bersyarat, termasuk ketika hibah pemerintah mensyaratkan entitas untuk tidak
terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu, maka entitas mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi
jika, dan hanya jika, kondisi yang melekat pada hibah pemerintah tersebut telah dipenuhi.

36

Syarat dan kondisi hibah pemerintah bervariasi. Sebagai contoh, hibah mungkin mensyaratkan entitas untuk
melakukan aktivitas pertanian di lokasi tertentu selama lima tahun dan mensyaratkan entitas untuk
mengembalikan seluruh hibah jika entitas melakukan aktivitas pertanian tersebut dalam jangka waktu kurang
dari lima tahun. Dalam kasus ini, hibah tersebut tidak diakui dalam laba rugi sampai jangka waktu lima tahun
telah berlalu. Namun, jika persyaratan hibah memperkenankan sebagian dari hibah untuk dipertahankan
sesuai dengan waktu yang telah berlalu, maka entitas mengakui bagian tersebut dalam laba rugi seiring
berjalannya waktu.

37

Jika hibah pemerintah berkaitan dengan aset biologis yang diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi
depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai (lihat paragraf 30), maka PSAK i220 diterapkan.

38

Pernyataan ini mensyaratkan perlakuan yang berbeda dari PSAK i220, jika hibah pemerintah berkaitan
dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau hibah pemerintah
mensyaratkan entitas untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu. PSAK i220 hanya diterapkan
untuk hibah pemerintah yang berkaitan dengan aset biologis yang diukur pada biaya perolehan dikurangi
akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengungkapan
39

[Dihapus]

Umum
40

Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian agregat yang timbul selama periode berjalan pada
saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual aset biologis.

41

Entitas mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis.

42

Pengungkapan yang disyaratkan dalam paragraf 41 dapat berbentuk deskripsi naratif atau kuantitatif.

43

Entitas dianjurkan untuk memberikan deskripsi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis, membedakan
antara aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif (bearer biological assets), atau antara
aset biologis menghasilkan (mature) dan yang belum menghasilkan (immature), yang sesuai. Sebagai contoh,
entitas dapat mengungkapkan jumlah tercatat aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif
berdasarkan kelompok. Entitas selanjutnya dapat membagi jumlah tercatat tersebut antara aset yang telah
menghasilkan dan belum menghasilkan. Pembedaan ini memberikan informasi yang mungkin berguna dalam
menilai waktu arus kas masa depan. Entitas mengungkapkan dasar dalam membuat pembedaan tersebut.

44

Aset biologis yang dapat dikonsumsi adalah aset biologis yang akan dipanen sebagai produk agrikultur atau
dijual sebagai aset biologis. Contoh aset biologis yang dapat dikonsumsi adalah ternak yang dimaksudkan
untuk memproduksi daging, ternak yang dikuasai untuk dijual, ikan yang dibudidayakan, tanaman panen
seperti jagung dan gandum, produk tanaman produktif, dan pohon yang ditanam untuk menghasilkan
potongan kayu. Aset biologis produktif adalah aset selain aset biologis yang dapat dikonsumsi; sebagai
contoh, ternak yang dimaksudkan untuk memproduksi susu, dan pohon buah yang menghasilkan buah untuk
dipanen. Aset biologis produktif bukan merupakan produk agrikultur, tetapi dikuasai untuk menghasilkan
produk agrikultur.

45

Aset biologis dapat diklasifikasikan baik sebagai aset biologis menghasilkan maupun belum menghasilkan.
Aset biologis menghasilkan adalah aset yang telah mencapai spesifikasi untuk dipanen (untuk aset biologis
yang dapat dikonsumsi) atau mampu menghasilkan panen yang berkelanjutan (untuk aset biologis produktif).

46

Jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan
laporan keuangan, maka entitas mendeskripsikan:

(a)

8

sifat aktivitasnya yang melibatkan setiap kelompok aset biologis; dan
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(b)

ukuran atau estimasi nonkeuangan dari kuantitas fisik:
(i)

setiap kelompok aset biologis milik entitas pada akhir periode; dan

(ii)

output produk agrikultur selama periode tersebut.

47-48

[Dihapus]

49

Entitas mengungkapkan:

50

(a)

keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis yang kepemilikannya dibatasi, dan jumlah
tercatat aset biologis yang dijaminkan untuk liabilitas;

(b)

jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis; dan

(c)

strategi manajemen risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas agrikultur.

Entitas menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode
berjalan. Rekonsiliasi tersebut mencakup:

(a)

keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual;

(b)

kenaikan karena pembelian;

(c)

penurunan yang dapat diatribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan
sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan
sebagai dikuasai untuk dijual) sesuai dengan PSAK i105;

(d)

penurunan karena panen;

(e)

kenaikan yang dihasilkan dari kombinasi bisnis;

(f)

selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke dalam mata uang
penyajian yang berbeda, dan dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata
uang penyajian entitas pelapor; dan

(g)

perubahan lain.

51

Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis dapat berubah baik karena perubahan fisik maupun
perubahan harga di pasar. Pengungkapan terpisah atas perubahan fisik dan perubahan harga berguna dalam
menilai kinerja periode berjalan dan prospek masa depan, terutama ketika terdapat siklus produksi yang lebih
dari satu tahun. Dalam kasus tersebut, entitas dianjurkan untuk mengungkapkan, berdasarkan kelompok atau
lainnya, jumlah perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yang termasuk dalam laba rugi akibat
perubahan fisik dan perubahan harga. Informasi ini umumnya kurang berguna ketika siklus produksi berusia
kurang dari satu tahun (sebagai contoh, ketika beternak ayam atau menanam tanaman biji-bijian).

52

Transformasi biologis mengakibatkan beberapa jenis perubahan fisik-pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan
prokreasi, yang setiap perubahannya dapat diobservasi dan diukur. Setiap perubahan fisik tersebut memiliki
hubungan langsung dengan manfaat ekonomik masa depan. Perubahan nilai wajar aset biologis karena panen
juga merupakan suatu perubahan fisik.

53

Aktivitas agrikultur sering terekspos oleh iklim, penyakit, dan risiko alam lain. Jika suatu peristiwa terjadi
sehingga menimbulkan suatu item penghasilan atau beban yang material, maka sifat dan jumlah item tersebut
diungkapkan sesuai dengan PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan. Contoh dari peristiwa tersebut
termasuk wabah penyakit mematikan, banjir, kekeringan atau pembekuan yang parah, dan wabah serangga.

Pengungkapan tambahan untuk aset biologis yang nilai wajarnya
tidak dapat diukur secara andal
54

Jika entitas mengukur aset biologis pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan
akumulasi kerugian penurunan nilai (lihat paragraf 30) pada akhir periode, maka entitas
mengungkapkan untuk aset biologis tersebut:

(a)

deskripsi dari aset biologis tersebut;

(b)

penjelasan tentang mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal;

(c)

jika memungkinkan, rentang estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar berada;

(d)

metode depresiasi yang digunakan;

(e)

umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan; dan
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(f)
55

56

jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (diagregasikan dengan akumulasi kerugian
penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.

Jika, selama periode berjalan, entitas mengukur aset biologisnya pada biaya perolehan dikurangi
akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai (lihat paragraf 30), maka entitas
mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan aset biologis tersebut dan
rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 50 mengungkapkan jumlah yang berkaitan dengan aset
biologis tersebut secara terpisah. Sebagai tambahan, rekonsiliasi tersebut mencakup jumlah berikut
dalam laba rugi terkait dengan aset biologis tersebut:

(a)

kerugian penurunan nilai;

(b)

pembalikan rugi penurunan nilai; dan

(c)

depresiasi.

Jika nilai wajar aset biologis sebelumnya diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi
dan akumulasi kerugian penurunan nilai menjadi dapat diukur secara andal selama periode berjalan,
maka entitas mengungkapkan untuk aset biologis tersebut:

(a)

deskripsi dari aset biologis tersebut;

(b)

penjelasan tentang mengapa nilai wajar dapat diukur secara andal; dan

(c)

dampak dari perubahan tersebut.

Hibah pemerintah
57

Entitas mengungkapkan hal berikut yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur yang dicakup dalam
Pernyataan ini:

(a)

sifat dan cakupan hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan;

(b)

kondisi yang belum terpenuhi dan kontingensi lain yang melekat pada hibah pemerintah;
dan

(c)

penurunan signifikan yang diperkirakan dalam jumlah hibah pemerintah.

Tanggal efektif dan transisi
58

Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2003. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang dimulai
sebelum tanggal 1 Januari 2003, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

59

Pernyataan ini tidak menetapkan ketentuan transisi spesifik. Adopsi Pernyataan ini dicatat sesuai dengan
PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

60

Paragraf 5, 6, 17, 20, dan 21 diamendemen dan paragraf 14 dihapus dengan Penyesuaian SAK-I yang terbit
pada bulan Mei 2008. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini maka fakta tersebut diungkapkan.

61

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 8, 15, 16, 25, dan 30 dan menghapus
paragraf 9, 17–21, 23, 47, dan 48. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

62

Agrikultur: Tanaman Produktif (Amendemen PSAK i216 dan PSAK i241), terbit pada bulan Juni 2014,
mengamendemen paragraf 1-5, 8, 24, dan 44 dan menambahkan paragraf 5A-5C dan 63. Entitas menerapkan
amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.
Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih
dini maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai
dengan PSAK i208.

63

Pada periode pelaporan ketika Agrikultur: Tanaman Produktif (Amendemen PSAK i216 dan PSAK i241)
pertama kali diterapkan, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi kuantitatif yang disyaratkan oleh
PSAK i208 paragraf 28(f) untuk periode berjalan. Akan tetapi, entitas menyajikan infomasi kuantitatif yang
disyaratkan oleh PSAK i208 paragraf 28(f) untuk setiap periode sajian sebelumnya.

64

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 2. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i116.

10
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65

Penyesuaian Tahunan SAK-I 2018-2020, terbit pada bulan Mei 2020, mengamendemen paragraf 22. Entitas
menerapkan amendemen tersebut atas pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode tahun buku
pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i101 Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan
Liabilitas Serupa (ISAK i101) terdiri dari paragraf 1–10.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i101
Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan
Liabilitas Serupa
Referensi
•

PSAK i116 Sewa

•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007)

•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i216 Aset Tetap (yang direvisi pada tahun 2003)

•

PSAK i223 Biaya Pinjaman

•

PSAK i236 Penurunan Nilai Aset (yang direvisi pada tahun 2004)

•

PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi

Latar belakang
1

Banyak entitas mempunyai kewajiban untuk membongkar, memindahkan, dan merestorasi item aset tetap.
Dalam Interpretasi ini, kewajiban tersebut disebut sebagai “liabilitas aktivitas purnaoperasi, restorasi, dan
liabilitas serupa”. Dalam PSAK i216, biaya perolehan item aset tetap termasuk estimasi awal biaya
pembongkaran dan pemindahan item tersebut dan restorasi lokasi item, yang kewajiban atas biaya itu timbul
ketika item tersebut diperoleh atau sebagai konsekuensi dari penggunaan item tersebut selama periode tertentu
untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut. PSAK i237 berisi persyaratan
bagaimana mengukur liabilitas aktivitas purnaoperasi, restorasi, dan liabilitas serupa. Interpretasi ini
menyediakan panduan bagaimana mencatat dampak perubahan pengukuran liabilitas aktivitas purnaoperasi,
restorasi, dan liabilitas serupa.

Ruang lingkup
2

Interpretasi ini diterapkan untuk perubahan pengukuran atas liabilitas aktivitas purnaoperasi, restorasi, atau
liabilitas serupa yang:
(a)

diakui sebagai bagian dari biaya perolehan item aset tetap sesuai dengan PSAK i216 atau sebagai
bagian biaya perolehan asset-hak-guna sesuai dengan PSAK i116; dan

(b)

diakui sebagai liabilitas sesuai dengan PSAK i237.

Sebagai contoh, liabilitas aktivitas purnaoperasi, restorasi, atau liabilitas serupa dapat terjadi untuk aktivitas
purnaoperasi pabrik, rehabilitasi kerusakan lingkungan dalam industri ekstraktif, atau pemindahan peralatan.

Permasalahan
3

Interpretasi ini membahas bagaimana dampak dari peristiwa berikut ini yang mengubah pengukuran liabilitas
aktivitas purnaoperasi, restorasi, atau liabilitas serupa dicatat:
(a)

perubahan estimasi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik (misalnya arus
kas) yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban;

(b)

perubahan tingkat diskonto berbasis pasar saat ini yang didefinisikan dalam PSAK i237 paragraf
47 (termasuk perubahan nilai waktu dari uang dan risiko spesifik terhadap liabilitas tersebut); dan

(c)

peningkatan yang mencerminkan berlalunya waktu (juga disebut sebagai unwinding of the
discount).

Konsensus
4

4

Perubahan dalam pengukuran atas liabilitas aktivitas purnaoperasi, restorasi, dan liabilitas serupa akibat
perubahan waktu estimasi atau jumlah arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik yang
disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban, atau perubahan tingkat diskonto, dicatat sesuai dengan paragraf
5-7 di bawah ini.
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6

Jika aset terkait diukur dengan menggunakan model biaya:
(a)

bergantung pada (b), maka perubahan liabilitas ditambahkan pada, atau dikurangkan dari, biaya
perolehan aset terkait pada periode berjalan.

(b)

jumlah yang dikurangkan dari biaya perolehan aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Jika
penurunan liabilitas melebihi jumlah tercatat aset, maka kelebihan tersebut diakui segera dalam
laba rugi.

(c)

jika penyesuaian menghasilkan tambahan biaya perolehan aset, maka entitas mempertimbangkan
apakah hal ini merupakan indikasi bahwa jumlah terctat yang baru atas aset mungkin tidak
terpulihkan seluruhnya. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas melakukan uji penurunan nilai
atas aset dengan mengestimasikan jumlah terpulihkannya, dan mencatat setiap rugi penurunan nilai
sesuai dengan PSAK i236.

Jika aset terkait diukur menggunakan model revaluasi:
(a)

perubahan liabilitas mengubah surplus atau defisit revaluasi yang sebelumnya telah diakui atas aset
tersebut, sehingga:
(i)

penurunan liabilitas (bergantung pada (b)) diakui dalam penghasilan komprehensif lain
dan kenaikan surplus revaluasi dalam ekuitas, kecuali bahwa kenaikan tersebut diakui
dalam laba rugi sepanjang membalikkan defisit revaluasi pada aset yang sebelumnya
diakui dalam laba rugi;

(ii)

kenaikan liabilitas diakui dalam laba rugi, kecuali jika diakui dalam penghasilan
komprehensif lain dan mengurangi surplus revaluasi dalam ekuitas sepanjang terdapat
saldo kredit surplus revaluasi sehubungan dengan aset tersebut.

(b)

dalam hal penurunan liabilitas melebihi jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut diakui
menggunakan model biaya, maka kelebihan tersebut diakui segera dalam laba rugi.

(c)

perubahan dalam liabilitas merupakan indikasi bahwa aset tersebut mungkin harus direvaluasi
untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan
menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Revaluasi tersebut dipertimbangkan dalam
menentukan jumlah yang diakui dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain
sebagaimana diatur dalam (a). Jika suatu revaluasi diperlukan, maka seluruh aset pada kelas
tersebut direvaluasi.

(d)

PSAK i201 mensyaratkan pengungkapan dalam laporan penghasilan komprehensif atas setiap
komponen penghasilan atau beban komprehensif lain. Untuk memenuhi persyaratan ini, perubahan
surplus revaluasi yang timbul dari perubahan liabilitas diidentifikasikan dan diungkapkan secara
terpisah.

7

Jumlah terdepresiasi yang telah disesuaikan dari aset tersebut didepresiasikan selama umur manfaatnya. Oleh
karena itu, ketika umur manfaat aset tersebut telah berakhir, seluruh perubahan selanjutnya dalam liabilitas
diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Hal ini diterapkan baik untuk model biaya dan model revaluasi.

8

Unwinding of the discount secara periodik diakui dalam laba rugi sebagai biaya keuangan saat terjadinya.
Kapitalisasi yang diatur dalam PSAK i223 tidak diizinkan.

Tanggal efektif
9

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
September 2004. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang
dimulai sebelum tanggal 1 September 2004, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

9A

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam SAK-I.
Selain itu, PSAK i201 mengamendemen paragraf 6. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi
2007) untuk periode lebih dini, maka amendemen diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

9B

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 2. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i116.
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Transisi
10

1

6

Perubahan kebijakan akuntansi dicatat sesuai persyaratan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.1

Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2005, entitas mengikuti persyaratan
versi sebelumnya dari PSAK i208, yang berjudul Laba Rugi Neto suatu Periode, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan
Akuntansi, kecuali entitas menerapkan versi revisi dari Pernyataan tersebut untuk periode lebih dini tersebut.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i102 Saham Anggota dalam Entitas Koperasi dan Instrumen Serupa (ISAK
i102) terdiri dari paragraf 1–19 dan Lampiran.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i102
Saham Anggota dalam Entitas Koperasi dan Instrumen Serupa
Referensi
•

PSAK i109 Instrumen Keuangan

•

PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar

•

PSAK i232 Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Penyajian (yang direvisi pada tahun 2003)1

Latar belakang
1

Koperasi dan entitas serupa lainnya dibentuk oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau
sosial yang sama. Undang-undang nasional biasanya mendefinisikan koperasi sebagai masyarakat yang berupaya
mempromosikan kemajuan ekonomi anggotanya melalui operasi bisnis bersama (prinsip swadaya). Kepentingan
anggota dalam koperasi seringkali disebut sebagai saham anggota, unit anggota atau sejenisnya, dan disebut di
bawah ini sebagai 'saham anggota'.

2

PSAK i232 menetapkan prinsip klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas. Secara
khusus, prinsip tersebut berlaku untuk klasifikasi instrumen yang memiliki fitur opsi jual (puttable instrument)
yang memperbolehkan pemegang untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbit dengan menerima
kas atau instrumen keuangan lainnya. Penerapan prinsip tersebut atas saham anggota dalam entitas koperasi dan
instrumen serupa sulit dilakukan. Beberapa konstituen Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) telah
meminta bantuan untuk memahami bagaimana prinsip dalam PSAK i232 berlaku untuk saham anggota dan
instrumen serupa yang memiliki fitur tertentu, dan keadaan di mana fitur tersebut memengaruhi klasifikasi sebagai
liabilitas atau ekuitas.

Ruang lingkup
3

Interpretasi ini berlaku untuk instrumen keuangan dalam ruang lingkup PSAK i232, termasuk instrumen keuangan
yang diterbitkan untuk anggota entitas koperasi yang membuktikan bagian kepemilikan anggota dalam entitas
koperasi tersebut. Interpretasi ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan yang akan atau mungkin diselesaikan
dengan instrumen ekuitas entitas sendiri.

Permasalahan
4

Banyak instrumen keuangan, termasuk saham anggota, memiliki karakteristik ekuitas, termasuk hak suara dan
hak untuk berpartisipasi dalam distribusi dividen. Beberapa instrumen keuangan memberi hak kepada pemegang
untuk meminta penebusan untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya, tetapi dapat mencakup atau tunduk
pada batasan apakah instrumen keuangan akan ditebus. Bagaimana syarat penebusan tersebut dievaluasi dalam
menentukan apakah instrumen keuangan harus diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas?

Konsensus
5

1

4

Hak kontraktual pemegang instrumen keuangan (termasuk saham anggota dalam entitas koperasi) untuk meminta
penebusan tidak, dengan sendirinya, mensyaratkan instrumen keuangan tersebut untuk diklasifikasikan sebagai
liabilitas keuangan. Sebaliknya, entitas harus mempertimbangkan seluruh syarat dan kondisi instrumen keuangan
dalam menentukan klasifikasinya sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas. Syarat dan kondisi tersebut mencakup
Pada bulan Agustus 2005, PSAK i232 diamendemen menjadi PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian. Pada bulan Februari 2008
IASB mengamendemen PSAK i232 dengan mensyaratkan instrumen untuk diklasifikasikan sebagai ekuitas jika instrumen tersebut
memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi dalam PSAK i232 paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.
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undang-undang lokal, peraturan, dan anggaran dasar entitas yang berlaku pada tanggal klasifikasi, tetapi bukan
amendemen yang diperkirakan di masa depan atas hukum, peraturan, atau anggaran dasar entitas tersebut.
6

Saham anggota yang seharusnya diklasifikasikan sebagai ekuitas jika anggota tidak memiliki hak untuk meminta
penebusan adalah ekuitas jika salah satu dari kondisi yang dijelaskan dalam paragraf 7 dan 8 dipenuhi atau saham
anggota memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi dalam PSAK i232 paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C
dan 16D. Setoran yang dapat ditarik sewaktu-waktu (demand deposit), termasuk rekening anggota, rekening
simpanan dan kontrak serupa yang muncul ketika anggota bertindak sebagai pelanggan merupakan liabilitas
keuangan entitas.

7

Saham anggota adalah ekuitas jika entitas memiliki hak tanpa syarat untuk menolak penebusan saham anggota.

8

Undang-undang lokal, peraturan, atau anggaran dasar entitas dapat memberlakukan berbagai jenis larangan
terhadap penebusan saham anggota, misalnya larangan tanpa syarat atau larangan berdasarkan kriteria likuiditas.
Jika penebusan dilarang tanpa syarat oleh undang-undang lokal, peraturan atau anggaran dasar entitas, maka
saham anggota adalah ekuitas. Namun, ketentuan dalam undang-undang lokal, peraturan, atau anggaran dasar
entitas yang melarang penebusan hanya jika kondisi — seperti kendala likuiditas — dipenuhi (atau tidak dipenuhi)
tidak mengakibatkan saham anggota merupakan ekuitas.

9

Larangan tanpa syarat dapat bersifat absolut, dalam hal seluruh penebusan dilarang. Larangan tanpa syarat dapat
bersifat parsial, dalam hal larangan penebusan saham anggota jika penebusan menyebabkan jumlah saham
anggota atau jumlah modal disetor dari saham anggota jatuh di bawah level yang ditentukan. Bagian saham
anggota yang melebihi larangan terhadap penebusan adalah liabilitas, kecuali entitas memiliki hak tanpa syarat
untuk menolak penebusan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 7 atau saham anggota memiliki seluruh fitur dan
memenuhi kondisi dalam PSAK i232 paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Dalam beberapa kasus,
jumlah saham atau jumlah modal disetor yang dikenakan larangan penebusan dapat berubah dari waktu ke waktu.
Perubahan dalam larangan penebusan mengakibatkan suatu pengalihan antara liabilitas keuangan dan ekuitas.

10

Pada pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangannya untuk penebusan pada nilai wajar. Dalam hal
saham anggota dengan fitur penebusan, entitas mengukur nilai wajar liabilitas keuangan untuk penebusan tidak
kurang dari jumlah maksimum terutang berdasarkan ketentuan penebusan dari anggaran dasar entitas atau undangundang yang berlaku yang didiskontokan sejak tanggal pertama jumlah tersebut dapat diminta untuk dibayarkan
(lihat contoh 3).

11

Sebagaimana disyaratkan dalam PSAK i232 paragraf 35, distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diakui
langsung dalam ekuitas. Bunga, dividen, dan imbal hasil lain yang berkaitan dengan instrumen keuangan yang
diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan adalah beban, terlepas dari apakah jumlah yang dibayarkan secara
legal disebut sebagai dividen, bunga atau lainnya.

12

Lampiran, yang merupakan bagian takterpisahkan dari konsensus, memberikan contoh penerapan konsensus ini.

Pengungkapan
13

Ketika perubahan dalam larangan penebusan menyebabkan pengalihan antara liabilitas keuangan dan ekuitas,
entitas mengungkapkan secara terpisah jumlah, waktu dan alasan untuk pengalihan tersebut.

Tanggal efektif
14

Tanggal efektif dan persyaratan transisi Interpretasi ini sama dengan persyaratan untuk PSAK i232 (yang direvisi
pada tahun 2003). Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2005. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1
Januari 2005, maka fakta tersebut diungkapkan. Interpretasi ini diterapkan secara retrospektif.

14A

Entitas menerapkan amendemen dalam paragraf 6, 9, A1, dan A12 untuk periode tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan Instrumen Keuangan dengan Opsi Jual (Puttable
Financial Instrument) dan Kewajiban yang timbul akibat Likuidasi (Amendemen PSAK i232 dan PSAK i201),
terbit pada bulan Februari 2008, untuk periode yang lebih dini, amendemen dalam paragraf 6, 9, A1 dan A12
diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

15

[Dihapus]
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16

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf A8. Entitas menerapkan amendemen tersebut
ketika menerapkan PSAK i113.

17

Penyesuaian Tahunan Siklus 2009–2011, terbit pada bulan Mei 2012, mengamendemen paragraf 11. Entitas
menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2013. Jika entitas menerapkan amendemen terhadap PSAK i232 tersebut sebagai bagian dari Penyesuaian
Tahunan Siklus 2009–2011 (terbit pada bulan Mei 2012) untuk periode yang lebih dini, amendemen dalam
paragraf 11 diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

18

[Dihapus]

19

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf A8 dan A10 dan menghapus paragraf 15
dan 18. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

6
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Lampiran
Contoh penerapan konsensus
Lampiran ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari ISAK i102.
A1

Lampiran ini menetapkan tujuh contoh penerapan konsensus IFRIC. Contoh tersebut bukan merupakan daftar
yang lengkap; pola fakta lain mungkin terjadi. Setiap contoh mengasumsikan bahwa tidak terdapat kondisi selain
yang ditetapkan dalam fakta dari contoh yang mensyaratkan instrumen keuangan untuk diklasifikasikan sebagai
liabilitas keuangan dan bahwa instrumen keuangan tidak memiliki seluruh fitur atau tidak memenuhi kondisi
dalam PSAK i232 paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.

Hak tanpa syarat untuk menolak penebusan (paragraf 7)
Contoh 1
Fakta
A2

Anggaran dasar entitas menyatakan bahwa penebusan dilakukan hanya atas diskresi entitas. Anggaran dasar
tersebut tidak memberikan uraian atau batasan lebih lanjut atas diskresi tesebut. Dalam sejarahnya, entitas tidak
pernah menolak untuk menebus saham anggota, meskipun dewan pengurus berhak untuk melakukannya.

Klasifikasi
A3

Entitas memiliki hak tanpa syarat untuk menolak penebusan dan saham anggota adalah ekuitas. PSAK i232
menetapkan prinsip untuk klasifikasi yang didasarkan pada persyaratan instrumen keuangan dan mencatat bahwa
riwayat, atau intensi untuk melakukan, pembayaran yang merupakan diskresi tidak memicu klasifikasi liabilitas.
PSAK i232 paragraf PP26 menyatakan:
Jika saham preferen tidak dapat ditebus, maka pengklasifikasian yang sesuai ditentukan berdasarkan
hak lain yang melekat padanya. Klasifikasi didasarkan pada penilaian atas substansi perjanjian
kontraktual dan definisi dari liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Jika pembagian dividen kepada
pemegang saham preferen, apakah bersifat kumulatif atau nonkumulatif, sepenuhnya didasarkan pada
diskresi penerbit, maka saham tersebut merupakan instrumen ekuitas. Pengklasifikasian saham preferen
sebagai instrumen ekuitas atau liabilitas keuangan tidak dipengaruhi oleh, sebagai contoh:
(a)

sejarah pembagian dividen;

(b)

intensi untuk melakukan pembagian dividen di masa depan;

(c)

dampak negatif yang mungkin timbul atas harga saham biasa penerbit jika pembagian
dividen tidak dilakukan (karena pembatasan pembayaran dividen atas saham biasa jika
dividen tidak dibayarkan atas saham preferen);

(d)

jumlah cadangan penerbit;

(e)

perkiraan penerbit atas laba rugi pada suatu periode; atau

(f)

kemampuan atau ketidakmampuan penerbit untuk memengaruhi jumlah laba rugi pada
periode.

Contoh 2
Fakta
A4

Anggaran dasar entitas menyatakan bahwa penebusan dilakukan hanya atas diskresi entitas. Namun, anggaran
dasar lebih lanjut menyatakan bahwa persetujuan permintaan penebusan adalah otomatis kecuali entitas tidak
dapat melakukan pembayaran tanpa melanggar peraturan lokal mengenai likuiditas atau cadangan.
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Klasifikasi
A5

Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menolak penebusan dan saham anggota adalah liabilitas keuangan.
Pembatasan yang dijelaskan di atas didasarkan pada kemampuan entitas untuk menyelesaikan liabilitasnya.
Penebusan dibatasi hanya jika persyaratan likuiditas atau cadangan tidak dipenuhi dan kemudian hanya sampai
saat persyaratan dipenuhi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip yang ditetapkan dalam PSAK i232, tidak
menghasilkan klasifikasi instrumen keuangan sebagai ekuitas. PSAK i232 paragraf PP25 menyatakan:
Saham preferen dapat diterbitkan dengan berbagai jenis hak. Dalam menentukan apakah saham preferen
merupakan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, penerbit menilai hak tertentu yang melekat pada
saham tesebut untuk menentukan apakah saham tersebut memiliki karakteristik fundamental liabilitas
keuangan. Sebagai contoh, saham preferen yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menebus
saham tersebut pada tanggal yang telah ditetapkan atau pada tanggal yang dipilih oleh pemegangnya
mengandung liabilitas keuangan karena penerbit berkewajiban menyerahkan aset keuangan kepada
pemegang saham. Potensi ketidakmampuan penerbit dalam memenuhi kewajibannya untuk menebus
saham preferen tersebut sesuai dengan kontrak, baik disebabkan tidak tersedianya dana, atau dibatasi
peraturan perundang-undangan atau tidak memadainya laba atau cadangan, tidak membatalkan
kewajiban tersebut. [Penekanan ditambahkan]

Larangan terhadap penebusan (paragraf 8 dan 9)
Contoh 3
Fakta
A6

Entitas koperasi telah menerbitkan saham kepada anggotanya pada tanggal yang berbeda dan untuk jumlah yang
berbeda di masa lalu sebagai berikut:
(a)

1 Januari 20X1 100.000 saham dengan harga per saham masing-masing MU10 (MU1.000.000);

(b)

1 Januari 20X2 100.000 saham dengan harga per saham masing-masing MU20 (tambahan
MU2.000.000, sehingga total saham diterbitkan adalah MU3.000.000).

Saham dapat ditebus sewaktu-waktu sebesar jumlah saham yang diterbitkan.
A7

Anggaran dasar entitas menyatakan bahwa penebusan kumulatif tidak dapat melebihi 20 persen dari jumlah
tertinggi saham anggota yang pernah beredar. Pada tanggal 31 Desember 20X2 entitas memiliki 200.000 saham
beredar, yang merupakan jumlah tertinggi dari saham anggota yang pernah beredar dan tidak ada saham yang
ditebus di masa lalu. Pada tanggal 1 Januari 20X3 entitas mengamendemen anggaran dasarnya dan meningkatkan
level penebusan kumulatif yang diizinkan menjadi 25 persen dari jumlah tertinggi saham anggota yang pernah
beredar.

Klasifikasi
Sebelum anggaran dasar diamendemen
A8

Saham anggota yang melebihi larangan penebusan adalah liabilitas keuangan. Entitas koperasi mengukur liabilitas
keuangan ini pada nilai wajar pada pengakuan awal. Karena saham ini dapat ditebus sewaktu-waktu, entitas
koperasi mengukur nilai wajar dari liabilitas keuangan tersebut sesuai dengan PSAK i113 paragraf 47: “Nilai
wajar liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-waktu (demand feature) (contohnya rekening
giro) adalah tidak kurang dari jumlah yang terutang pada saat penarikan... “. Dengan demikian, entitas koperasi
mengklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jumlah maksimum terutang yang dapat ditarik sewaktu-waktu
berdasarkan ketentuan penebusan.

A9

Pada tanggal 1 Januari 20X1, jumlah maksimum terutang berdasarkan ketentuan penebusan adalah 20.000 saham
pada MU10 per sahan dan oleh karena itu, entitas mengklasifikasikan MU200.000 sebagai liabilitas keuangan dan
MU800.000 sebagai ekuitas. Namun, pada tanggal 1 Januari 20X2 karena penerbitan saham baru pada MU20,
jumlah maksimum yang terutang berdasarkan ketentuan penebusan meningkat menjadi 40.000 saham pada MU20
per saham. Penerbitan tambahan saham pada MU20 menciptakan liabilitas baru yang diukur pada pengakuan awal
sebesar nilai wajar. Liabilitas setelah saham ini diterbitkan adalah 20 persen dari total saham yang diterbitkan
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(200.000), diukur pada MU20, atau MU800.000. Hal ini mensyaratkan pengakuan liabilitas tambahan sebesar
MU600,000. Dalam contoh ini tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Dengan demikian, entitas
sekarang mengklasifikasikan MU800.000 sebagai liabilitas keuangan dan MU2.200.000 sebagai ekuitas. Contoh
ini mengasumsikan jumlah ini tidak berubah antara tanggal 1 Januari 20X1 dan 31 Desember 20X2.
Setelah anggaran dasar diamendemen
A10

Mengikuti perubahan dalam anggaran dasarnya, entitas koperasi sekarang dapat diminta untuk menebus
maksimum 25 persen dari saham yang beredar atau maksimum 50.000 saham pada MU20 per saham. Oleh karena
itu, pada tanggal 1 Januari 20X3 entitas koperasi mengklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan sejumlah
MU1.000.000 yang merupakan jumlah terutang maksimum yang harus dibayar sewaktu-waktu berdasarkan
ketentuan penebusan, sebagaimana ditentukan sesuai dengan PSAK i113 paragraf 47. Kemudian pada tanggal 1
Januari 20X3 entitas mengalihkan dari ekuitas ke liabilitas keuangan sejumlah MU200.000, menyisakan
MU2.000.000 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Dalam contoh ini entitas tidak mengakui keuntungan atau
kerugian atas pengalihan.

Contoh 4
Fakta
A11

Undang-undang lokal yang mengatur operasi koperasi, atau ketentuan anggaran dasar entitas, melarang entitas
untuk menebus saham anggota jika, dengan menebusnya, mengurangi modal disetor dari saham anggota di bawah
75 persen dari jumlah modal disetor tertinggi dari saham anggota. Jumlah tertinggi untuk koperasi tertentu adalah
MU1.000.000. Pada akhir periode pelaporan, saldo modal disetor adalah MU900.000.

Klasifikasi
A12

Dalam hal ini, MU750.000 diklasifikasikan sebagai ekuitas dan MU150.000 diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan. Selain paragraf yang telah dikutip, PSAK i232 paragraf 18(b) menyatakan sebagian:
... instrumen keuangan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen
tersebut kepada penerbitnya baik dengan menerima kas atau aset keuangan lain ('puttable instrument')
adalah liabilitas keuangan, kecuali instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai
dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Instrumen keuangan tersebut merupakan
liabilitas keuangan bahkan jika jumlah kas atau aset keuangan lain ditentukan berdasarkan indeks atau
item lain yang berpotensi meningkat atau menurun. Adanya opsi bagi pemegang instrumen untuk
menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbit dengan menerima kas atau aset keuangan lain
berarti bahwa instrumen yang mempunyai fitur opsi jual memenuhi definisi liabilitas keuangan, kecuali
instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B.
atau paragraf 16C dan 16D.

A13

Larangan penebusan yang dijelaskan dalam contoh ini berbeda dari pembatasan yang dijelaskan dalam PSAK
i232 paragraf 19 dan PP25. Pembatasan tersebut adalah pembatasan atas kemampuan entitas untuk membayar
jumlah yang jatuh tempo atas liabilitas keuangan, yaitu mencegah pembayaran liabilitas hanya jika kondisi
tertentu dipenuhi. Sebaliknya, contoh ini mendeskripsikan larangan tanpa syarat atas penebusan yang melebihi
jumlah yang ditentukan, terlepas dari kemampuan entitas untuk menebus saham anggota (contohnya jumlah
sumber daya kas, laba, atau cadangan yang dapat didistribusikan). Akibatnya, larangan terhadap penebusan
mencegah entitas dari menimbulkan liabilitas keuangan untuk menebus lebih dari jumlah tertentu modal disetor.
Oleh karena itu, bagian saham yang tunduk pada larangan penebusan bukan merupakan liabilitas keuangan.
Sementara setiap saham anggota dapat ditebus secara individual, sebagian dari total saham yang beredar tidak
dapat ditebus dalam keadaan apa pun selain likuidasi entitas.

Contoh 5
Fakta
A14

Fakta dari contoh ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam contoh 4. Selain itu, pada akhir periode pelaporan,
persyaratan likuiditas yang diberlakukan dalam yurisdiksi lokal mencegah entitas untuk menebus saham anggota
kecuali entitas memiliki kas dan investasi jangka pendek lebih besar dari jumlah yang ditentukan. Dampak dari
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persyaratan likuiditas ini pada akhir periode pelaporan adalah bahwa entitas tidak dapat membayar lebih dari
MU50.000 untuk menebus saham anggota.

Klasifikasi
A15

Seperti dalam contoh 4, entitas mengklasifikasikan MU750.000 sebagai ekuitas dan MU150.000 sebagai liabilitas
keuangan. Hal ini karena jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas didasarkan pada hak tanpa syarat entitas
untuk menolak penebusan dan bukan pada pembatasan bersyarat yang mencegah penebusan hanya jika likuiditas
atau kondisi lain tidak dipenuhi dan kemudian hanya sampai saat persyaratan dipenuhi. Ketentuan PSAK i232
paragraf 19 dan PP25 berlaku dalam kasus ini.

Contoh 6
Fakta
A16

Anggaran dasar entitas melarang entitas menebus saham anggota, kecuali sampai sejauh hasil yang diterima dari
penerbitan tambahan saham anggota kepada anggota baru atau anggota yang sudah ada selama tiga tahun
sebelumnya. Hasil dari penerbitan saham anggota harus digunakankan untuk menebus saham anggota yang telah
meminta penebusan. Selama tiga tahun sebelumnya, hasil dari penerbitan saham anggota adalah MU12.000 dan
tidak ada saham anggota yang ditebus.

Klasifikasi
A17

Entitas mengklasifikasikan MU12,000 dari saham anggota sebagai liabilitas keuangan. Konsisten dengan
kesimpulan yang dijelaskan dalam contoh 4, saham anggota yang tunduk pada larangan tanpa syarat atas
penebusan bukan merupakan liabilitas keuangan. Larangan tanpa syarat semacam itu berlaku untuk jumlah yang
sama dengan hasil dari saham yang diterbitkan sebelum tiga tahun sebelumnya, dan karenanya, jumlah ini
diklasifikasikan sebagai ekuitas. Namun, jumlah yang sama dengan hasil dari saham yang diterbitkan dalam tiga
tahun sebelumnya tidak dikenakan larangan tanpa syarat atas penebusan. Dengan demikian, hasil dari penerbitan
saham anggota dalam tiga tahun sebelumnya menimbulkan liabilitas keuangan sampai tidak lagi tersedia untuk
penebusan saham anggota. Sebagai akibatnya, entitas memiliki liabilitas keuangan yang sama dengan hasil dari
saham yang diterbitkan selama tiga tahun sebelumnya, neto setelah dikurangi penebusan selama periode tersebut.

Contoh 7
Fakta
A18

Entitas adalah bank koperasi. Undang-undang lokal yang mengatur operasi bank koperasi menyatakan bahwa
setidaknya 50 persen dari total ‘saldo liabilitas’ entitas (istilah yang didefinisikan dalam peraturan untuk
mencakup akun saham anggota) harus dalam bentuk modal disetor anggota. Dampak dari peraturan ini adalah
bahwa jika seluruh saldo liabilitas koperasi adalah dalam bentuk saham anggota, maka entitas dapat menebus
seluruhnya. Pada tanggal 31 Desember 20X1 entitas memiliki total saldo liabilitas sebesar MU200,000, dimana
MU125,000 merupakan akun saham anggota. Persyaratan akun saham anggota mengizinkan pemegang untuk
menebusnya sewaktu-waktu dan tidak ada batasan penebusan dalam anggaran dasar entitas.

Klasifikasi
A19

10

Dalam contoh ini, saham anggota diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Larangan penebusan serupa dengan
pembatasan yang dijelaskan dalam PSAK i232 paragraf 19 dan PP25. Pembatasan ini merupakan pembatasan
bersyarat pada kemampuan entitas untuk membayar jumlah yang jatuh tempo atas liabilitas keuangan, yaitu
mencegah pembayaran liabilitas hanya jika kondisi yang ditentukan dipenuhi. Secara spesifik, entitas dapat
diminta untuk menebus seluruh jumlah saham anggota (MU125.000) jika entitas membayar kembali seluruh
liabilitas lainnya (M75.000). Sebagai akibatnya, larangan terhadap penebusan tidak mencegah entitas dari
menimbulkan liabilitas keuangan untuk menebus lebih dari jumlah saham anggota tertentu atau jumlah modal
disetor. Hal ini memungkinkan entitas hanya untuk menunda penebusan sampai suatu kondisi terpenuhi, yaitu
pembayaran kembali liabilitas lainnya. Saham anggota dalam contoh ini tidak tunduk pada larangan tanpa syarat
atas penebusan dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan.
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ISAK i105

Hak atas Kepentingan yang timbul dari Dana Aktivitas
Purnaoperasi, Restorasi, dan Rehabilitasi Lingkungan
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ISAK i105
DAFTAR ISI
paragraf

INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i105
HAK ATAS KEPENTINGAN YANG TIMBUL DARI DANA AKTIVITAS
PURNAOPERASI, RESTORASI, DAN REHABILITASI LINGKUNGAN
REFERENSI
LATAR BELAKANG
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4

PERMASALAHAN
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ISAK i105

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i105 Hak atas Kepentingan yang timbul dari Dana Aktivitas Purnaoperasi,
Restorasi, dan Rehabilitasi Lingkungan (ISAK i105) terdiri dari paragraf 1-15.
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ISAK i105

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i105
Hak atas Kepentingan yang timbul dari Dana Aktivitas Purnaoperasi,
Restorasi, dan Rehabilitasi Lingkungan
Referensi
•

PSAK i109 Instrumen Keuangan

•

PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian

•

PSAK i111 Pengaturan Bersama

•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i228 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

•

PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Latar belakang
1

Tujuan dari dana aktivitas purnaoperasi, restorasi, dan rehabilitasi lingkungan, yang selanjutnya disebut
sebagai “dana aktivitas purnaoperasi” atau “dana”, adalah memisahkan aset untuk mendanai sebagian atau
seluruh biaya aktivitas purnaoperasi pabrik (seperti pabrik nuklir) atau peralatan tertentu (seperti mobil), atau
dalam melakukan rehabilitasi lingkungan (seperti memperbaiki polusi air atau memulihkan lahan bekas
tambang), seluruhnya disebut sebagai “aktivitas purnaoperasi”.

2

Kontribusi untuk dana ini dapat bersifat sukarela atau disyaratkan oleh peraturan atau undang-undang. Dana
tersebut mungkin memiliki salah satu dari struktur berikut:

3

(a)

dana yang dibentuk oleh kontributor tunggal untuk mendanai kewajiban aktivitas purnaoperasinya
sendiri, baik untuk lokasi tertentu, atau untuk sejumlah lokasi yang tersebar secara geografis.

(b)

dana yang dibentuk dengan banyak kontributor untuk mendanai kewajiban aktivitas purnaoperasi
individual atau bersama, ketika kontributor berhak untuk penggantian beban aktivitas purnaoperasi
sampai sebesar kontribusi mereka ditambah laba aktual dari kontribusi tersebut dikurangi bagian
mereka atas biaya pengelolaan dana. Kontributor mungkin memiliki kewajiban kontribusi
tambahan, sebagai contoh, dalam hal kontributor lain mengalami kebangkrutan.

(c)

dana yang dibentuk dengan banyak kontributor untuk mendanai kewajiban aktivitas purnaoperasi
individual atau bersama ketika level kontribusi yang disyaratkan didasarkan pada aktivitas
kontributor saat ini dan manfaat yang diperoleh kontributor tersebut didasarkan pada aktivitasnya
di masa lalu. Dalam kasus tersebut terdapat potensi ketidaksesuaian dalam jumlah kontribusi dari
kontributor (berdasarkan aktivitas saat ini) dan nilai yang dapat direalisasi dari dana (berdasarkan
aktivitas masa lalu).

Dana tersebut umumnya memiliki fitur berikut:
(a)

Dana dikelola secara terpisah oleh wali amanat independen.

(b)

entitas (kontributor) memberikan kontribusi kepada dana, yang diinvestasikan dalam berbagai aset
yang mungkin termasuk investasi utang dan investasi ekuitas, serta yang tersedia untuk membantu
pembayaran biaya aktivitas purnaoperasi kontributor. Wali amanat menentukan bagaimana
kontribusi diinvestasikan, dalam batasan yang ditetapkan dalam dokumen yang mengatur dana dan
perundang-undangan yang berlaku atau peraturan lainnya.

(c)

kontributor tetap berkewajiban untuk membayar biaya aktivitas purnaoperasi. Namun, kontributor
dapat memperoleh penggantian biaya aktivitas purnaoperasi dari dana sampai sejumlah yang lebih
rendah dari biaya aktivitas purnaoperasi yang terjadi dan bagian kontributor atas aset dana tersebut.

(d)

kontributor mungkin memiliki akses terbatas atau tidak memiliki akses terhadap surplus aset dana
atas jumlah yang digunakan untuk menutup biaya aktivitas purnaoperasi yang memenuhi syarat.

Ruang lingkup
4

4

Interpretasi ini berlaku untuk akuntansi dalam laporan keuangan kontributor untuk kepentingan yang timbul
dari dana aktivitas purnaoperasi yang memiliki kedua fitur berikut:
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(a)

aset dikelola secara terpisah (dengan dimiliki oleh entitas legal terpisah atau sebagai aset terpisah
dalam entitas lain); dan

(b)

hak kontributor untuk mengakses aset dibatasi.

Kepentingan residual dalam dana yang melampaui hak untuk penggantian, seperti hak kontraktual untuk
distribusi setelah seluruh aktivitas purnaoperasi selesai atau pada penutupan dana, mungkin merupakan
instrumen ekuitas dalam ruang lingkup PSAK i109 dan bukan berada dalam ruang lingkup Interpretasi ini.

Permasalahan
6

Permasalahan yang dibahas dalam Interpretasi ini adalah:
(a)

bagaimana pencatatan kontributor untuk kepentingannya dalam dana?

(b)

jika kontributor memiliki kewajiban kontribusi tambahan, sebagai contoh, dalam hal kontributor
lain mengalami kebangkrutan, bagaimana kewajiban tersebut dicatat?

Konsensus
Akuntansi untuk kepentingan dalam dana
7

Kontributor mengakui kewajibannya untuk membayar biaya aktivitas purnaoperasi sebagai liabilitas dan
mengakui kepentingannya dalam dana secara terpisah kecuali kontributor tidak bertanggung jawab untuk
membayar biaya aktivitas purnaoperasi meskipun dana gagal untuk membayar.

8

Kontributor menentukan apakah kontributor memiliki pengendalian atau pengendalian bersama, atau
pengaruh signifikan atas, dana dengan mengacu pada PSAK i110, PSAK i111 dan PSAK i228. Jika
kontributor memiliki pengendalian atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas, dana, maka
kontributor mencatat kepentingannya dalam dana sesuai dengan Standar tersebut.

9

Jika kontributor tidak memiliki pengendalian atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas, dana,
maka kontributor mengakui hak untuk menerima penggantian dari dana sebagai penggantian sesuai dengan
PSAK i237. Penggantian ini diukur pada yang lebih rendah dari:
(a)

jumlah kewajiban aktivitas purnaoperasi yang diakui; dan

(b)

bagian kontributor atas nilai wajar aset neto dana yang dapat diatribusikan kepada kontributor.

Perubahan nilai tercatat hak untuk menerima penggantian, selain dari kontribusi pada dan pembayaran dari
dana tersebut, diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Akuntansi untuk kewajiban kontribusi tambahan
10

Ketika kontributor memiliki kewajiban untuk kontribusi tambahan potensial, sebagai contoh, dalam hal
kontributor lain mengalami kebangkrutan atau jika nilai aset investasi yang dimiliki dana berkurang sehingga
tidak memadai untuk memenuhi kewajiban penggantian dana, maka kewajiban ini adalah liabilitas
kontingensi yang berada dalam ruang lingkup PSAK i237. Kontributor mengakui kewajiban hanya jika
terdapat kemungkinan bahwa kontribusi tambahan akan dilakukan.

Pengungkapan
11

Kontributor mengungkapkan sifat dari kepentingan yang dimilikinya dalam suatu dana dan pembatasan akses
atas aset dalam dana tersebut.

12

Jika kontributor memiliki kewajiban untuk melakukan kontribusi tambahan potensial yang tidak diakui
sebagai liabilitas (lihat paragraf 10), maka kontributor membuat pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK
i237 paragraf 86.

13

Jika kontributor mencatat kepentingannya dalam dana sesuai dengan paragraf 9, maka kontributor membuat
pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK i237 paragraf 85(c).
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Tanggal efektif
14

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2006. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini pada periode yang dimulai
sebelum tanggal 1 Januari 2006, maka fakta tersebut diungkapkan.

14A

[Dihapus]

14B

PSAK i110 dan PSAK i111, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 8 dan 9. Entitas
menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i110 dan PSAK i111.

14C

[Dihapus]

14D

PSAK i109, yang diterbitkan pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 5 dan menghapus paragraf
14A dan 14C. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

Transisi
15

6

Perubahan kebijakan akuntansi dicatat sesuai dengan persyaratan PSAK i208.
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ISAK i106

Liabilitas yang timbul dari Partisipasi dalam Pasar Spesifik Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik
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INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i106
LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PARTISIPASI DALAM PASAR SPESIFIK - LIMBAH
PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIK
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LATAR BELAKANG
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i106 Liabilitas yang timbul dari Partisipasi dalam Pasar Spesifik — Limbah
Peralatan Listrik dan Elektronik (ISAK i106) terdiri dari paragraf 1-11.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i106
Liabilitas yang timbul dari Partisipasi dalam Pasar Spesifik — Limbah
Peralatan Listrik dan Elektronik
Referensi
•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi

Latar belakang
1

PSAK i237 paragraf 17 menjelaskan secara spesifik bahwa peristiwa mengikat adalah peristiwa masa lalu
yang mengakibatkan kewajiban kini yang mana entitas tidak memiliki alternatif realistis selain
menyelesaikannya.

2

PSAK i237 paragraf 19 menyatakan bahwa provisi diakui hanya untuk "kewajiban yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas di masa depan".

3

Pedoman Uni Eropa (The European Union’s Directive - Pedoman) tentang Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik (Waste Electrical and Electronic Equipment - WE&EE), yang mengatur pengumpulan, perlakuan,
pemulihan, dan pembuangan limbah peralatan yang ramah lingkungan, telah menimbulkan pertanyaan
tentang kapan liabilitas untuk aktivitas purnaoperasi (decommissioning) WE&EE diakui. Pedoman tersebut
membedakan antara limbah 'baru' dan 'lama' dan antara limbah dari rumah tangga dan limbah dari sumber
selain rumah tangga. Limbah baru berkaitan dengan produk yang dijual setelah tanggal 13 Agustus 2005.
Seluruh peralatan rumah tangga yang dijual sebelum tanggal tersebut dianggap menimbulkan limbah lama
untuk tujuan Pedoman.

4

Pedoman menyatakan bahwa biaya pengelolaan limbah untuk peralatan rumah tangga lama harus ditanggung
oleh produsen dari jenis peralatan tersebut yang ada di pasar selama periode yang ditentukan dalam undangundang yang berlaku dari masing-masing Negara Anggota (periode pengukuran). Pedoman tersebut
menyatakan bahwa masing-masing Negara Anggota mengembangkan suatu mekanisme agar produsen
berkontribusi terhadap biaya secara proporsional ‘misalnya secara proporsional dengan pangsa pasar masingmasing produsen berdasarkan jenis peralatan.’

5

Beberapa istilah yang digunakan dalam Interpretasi seperti ‘pangsa pasar’ dan ‘periode pengukuran’ mungkin
didefinisikan sangat berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara Anggota.
Misalnya, jangka waktu periode pengukuran mungkin satu tahun atau hanya satu bulan. Demikian pula,
pengukuran pangsa pasar dan formula untuk menghitung kewajiban mungkin berbeda di berbagai perundangundangan nasional. Namun, seluruh contoh ini hanya memengaruhi pengukuran liabilitas, yang tidak berada
dalam ruang lingkup Interpretasi.

Ruang lingkup
6

Interpretasi ini memberikan panduan atas pengakuan, dalam laporan keuangan produsen, liabilitas untuk
pengelolaan limbah berdasarkan Pedoman tentang WE&EE sehubungan dengan penjualan peralatan rumah
tangga lama.

7

Interpretasi tidak membahas limbah baru atau limbah lama dari sumber selain rumah tangga. Liabilitas untuk
pengelolaan limbah tersebut dicakup secara memadai dalam PSAK i237. Namun, jika, dalam perundangundangan nasional, limbah baru rumah tangga diperlakukan dengan cara yang serupa dengan limbah lama
rumah tangga, prinsip Interpretasi berlaku dengan mengacu pada hierarki dalam PSAK i208 paragraf 10-12.
Hierarki PSAK i208 juga relevan untuk peraturan lain yang mengenakan kewajiban dengan cara yang serupa
dengan model atribusi biaya yang ditentukan Pedoman.

Permasalahan
8

4

IFRIC diminta untuk menentukan dalam konteks aktivitas purnaoperasi WE&EE apa yang merupakan
peristiwa mengikat sesuai dengan PSAK i237 paragraf 14(a) untuk pengakuan provisi atas biaya pengelolaan
limbah:
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(a)

manufaktur atau penjualan peralatan rumah tangga lama?

(b)

partisipasi di pasar selama periode pengukuran?

(c)

timbulnya biaya dalam kinerja aktivitas pengelolaan limbah?

Konsensus
9

Partisipasi di pasar selama periode pengukuran adalah peristiwa mengikat sesuai dengan PSAK i237 paragraf
14(a). Sebagai akibatnya, liabilitas untuk biaya pengelolaan limbah peralatan rumah tangga lama tidak timbul
karena produk dimanufaktur atau dijual. Karena kewajiban untuk peralatan rumah tangga lama terkait dengan
partisipasi di pasar selama periode pengukuran, daripada terkait dengan produksi atau penjualan item untuk
dilepaskan, maka tidak ada kewajiban kecuali dan sampai terdapat pangsa pasar selama periode pengukuran.
Waktu timbulnya peristiwa mengikat mungkin juga tidak tergantung pada periode tertentu saat aktivitas
untuk melaksanakan pengelolaan limbah dilakukan dan biaya yang terkait terjadi.

Tanggal efektif
10

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Desember 2005. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang
dimulai sebelum tanggal 1 Desember 2005, maka fakta tersebut diungkapkan.

Transisi
11

Perubahan kebijakan akuntansi dicatat sesuai dengan PSAK i208.
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ISAK i107

Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK i229
Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
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2
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ISAK i107

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i107 Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK i229 Pelaporan
Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi (ISAK i107), terdiri dari paragraf 1–6.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i107
Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK i229 Pelaporan
Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
Referensi
•

PSAK i212 Pajak Penghasilan

•

PSAK i229 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

Latar belakang
1

Interpretasi ini memberikan panduan bagaimana menerapkan persyaratan PSAK i229 dalam suatu periode
pelaporan saat entitas mengidentifikasi1 adanya hiperinflasi dalam ekonomi mata uang fungsionalnya, ketika
ekonomi tersebut tidak hiperinflasi pada periode sebelumnya, dan oleh karena itu entitas menyajikan kembali
laporan keuangannya sesuai dengan PSAK i229.

Permasalahan
2

Pertanyaan yang dibahas dalam Interpretasi ini adalah:
(a)

bagaimana persyaratan “disajikan dalam unit pengukuran terkini pada akhir periode pelaporan” di
PSAK i229 paragraf 8 diinterpretasikan ketika entitas menerapkan PSAK i229?

(b)

bagaimana entitas mencatat item pajak tangguhan awal dalam laporan keuangan yang disajikan
kembali?

Konsensus
3

Dalam periode pelaporan ketika entitas mengidentifikasi adanya hiperinflasi dalam ekonomi mata uang
fungsionalnya dan belum terjadi hiperinflasi pada periode sebelumnya, entitas menerapkan persyaratan PSAK
i229 seolah-olah perekonomian selalu hiperinflasi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan itemnonmoneter
yang diukur pada biaya historis, laporan posisi keuangan awal pada awal periode sajian paling awal dalam
laporan keuangan, disajikan kembali untuk mencerminkan dampak inflasi sejak tanggal aset diperoleh dan
liabilitas terjadi atau diambil alih sampai akhir periode pelaporan. Untuk item nonmoneter yang dicatat pada
jumlah terkini pada tanggal selain tanggal perolehan atau terjadinya dalam laporan posisi keuangan awal,
maka penyajian kembali mencerminkan dampak inflasi sejak tanggal jumlah tercatat tersebut ditentukan
sampai akhir periode pelaporan.

4

Pada akhir periode pelaporan, item pajak tangguhan diakui dan diukur sesuai dengan PSAK i212. Akan
tetapi, angka pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan awal untuk periode pelaporan tersebut
ditentukan sebagai berikut:
(a)

entitas mengukur kembali item pajak tangguhan sesuai dengan PSAK i212 setelah entitas telah
menyajikan kembali jumlah tercatat nominal item nonmoneter pada tanggal laporan posisi
keuangan awal periode pelaporan dengan menggunakan unit pengukuran pada tanggal tersebut.

(b)

item pajak tangguhan yang diukur kembali sesuai dengan huruf (a) disajikan kembali atas
perubahan unit pengukuran sejak tanggal laporan posisi keuangan awal periode pelaporan hingga
akhir periode pelaporan tersebut.

Entitas menerapkan pendekatan di huruf (a) dan (b) dalam menyajikan kembali item pajak tangguhan dalam
laporan posisi keuangan awal periode sajian komparatif dalam laporan keuangan yang disajikan kembali
selama periode pelaporan ketika entitas menerapkan PSAK i229.
5

1

4

Setelah entitas telah menyajikan kembali laporan keuangannya, seluruh angka terkait dalam laporan keuangan
periode pelaporan selanjutnya, termasuk item pajak tangguhan, disajikan kembali dengan menerapkan
perubahan dalam unit pengukuran untuk periode pelaporan selanjutnya tersebut hanya terhadap laporan
keuangan yang disajikan kembali untuk periode pelaporan sebelumnya.

Pengidentifikasian hiperinflasi didasarkan pada pertimbangan entitas atas kriteria di PSAK i229 paragraf 3.
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Tanggal efektif
6

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Maret
2006. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini pada laporan keuangan untuk
periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Maret 2006, maka fakta tersebut diungkapkan.
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ISAK i110

Pelaporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

© Ikatan Akuntan Indonesia

1

ISAK i110
DAFTAR ISI
paragraf
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i110
PELAPORAN KEUANGAN INTERIM DAN PENURUNAN NILAI
REFERENSI
LATAR BELAKANG

1

PERMASALAHAN

3

KONSENSUS

8

TANGGAL EFEKTIF DAN TRANSISI

2

10
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i110 Pelaporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai (ISAK i110),
terdiri dari paragraf 1–14.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i110
Pelaporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
Referensi
•

PSAK i109 Instrumen Keuangan

•

PSAK i234 Pelaporan Keuangan Interim

•

PSAK i236 Penurunan Nilai Aset

Latar belakang
1

Entitas disyaratkan untuk melakukan penilaian penurunan nilai goodwill pada setiap akhir periode pelaporan,
dan jika disyaratkan, mengakui rugi penurunan nilai pada tanggal tersebut sesuai dengan PSAK i236. Akan
tetapi, pada akhir periode pelaporan selanjutnya, kondisi mungkin telah berubah sehingga rugi penurunan
nilai akan dikurangi atau dihindari jika penilaian penurunan nilai hanya dibuat pada tanggal tersebut.
Interpretasi ini memberikan panduan mengenai apakah rugi penurunan nilai tersebut seharusnya dibalik.

2

Interpretasi ini membahas interaksi antara persyaratan dalam PSAK i234 dengan pengakuan rugi penurunan
nilai atas goodwill dalam PSAK i236, dan dampak interaksi tersebut atas laporan keuangan interim dan
laporan keuangan tahunan selanjutnya.

Permasalahan
3

PSAK i234 paragraf 28 mensyaratkan entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam
laporan keuangan interim sebagaimana yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunannya. Paragraf 28
tersebut juga menyatakan bahwa ‘frekuensi pelaporan entitas (tahunan, semesteran, atau kuartalan) tidak
memengaruhi pengukuran hasil tahunannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengukuran untuk tujuan
pelaporan interim dibuat atas dasar awal tahun buku sampai tanggal pelaporan’.

4

PSAK i236 paragraf 124 menyatakan bahwa ‘Rugi penurunan nilai yang diakui untuk goodwill tidak dibalik
pada periode selanjutnya’.

5–6

[Dihapus]

7

Interpretasi ini membahas permasalahan berikut ini:
Apakah entitas harus membalik rugi penurunan nilai yang diakui pada periode interim atas goodwill jika suatu
kerugian tidak akan diakui, atau kerugian yang lebih kecil akan diakui, jika penilaian penurunan nilai hanya
dilakukan pada akhir periode pelaporan selanjutnya?

Konsensus
8

Entitas tidak membalik rugi penurunan nilai yang diakui pada periode interim sebelumnya berkaitan dengan
goodwill.

9

Entitas tidak memperluas konsensus ini dengan analogi atas hal lain yang berpotensi menimbulkan konflik
antara PSAK i234 dengan standar lain.

Tanggal efektif dan transisi
10

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
November 2006. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang
dimulai sebelum tanggal 1 November 2006, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan
Interpretasi ini atas goodwill secara prospektif sejak tanggal entitas pertama kali menerapkan PSAK i236;
entitas menerapkan Interpretasi ini atas investasi pada intrumen ekuitas atau pada aset keuangan yang dicatat
pada biaya perolehan secara prospektif sejak tanggal entitas pertama kali menerapkan kriteria pengukuran
dalam PSAK i239.

11–13

[Dihapus]

4
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14

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 1, 2, 7, dan 8 serta menghapus
paragraf 5, 6, 11-13. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.
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Perjanjian Konsesi Jasa
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1

ISAK i112
DAFTAR ISI
paragraf
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i112
PERJANJIAN KONSESI JASA
REFERENSI
LATAR BELAKANG

1

RUANG LINGKUP

4

PERMASALAHAN

10

KONSENSUS

11

Perlakuan hak operator atas infrastruktur

11

Pengakuan dan pengukuran imbalan atas perjanjian

12

Jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan

14

Jasa operasi

20

Biaya pinjaman yang ditanggung oleh operator

22

Aset keuangan

23

Aset takberwujud

26

Item yang diberikan kepada operator oleh pemberi konsesi

27

TANGGAL EFEKTIF

28

TRANSISI

29

LAMPIRAN
A Pedoman penerapan

2
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i112 Perjanjian Konsesi Jasa (ISAK i112) terdiri dari paragraf 1–30 dan
Lampiran A.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i112
Perjanjian Konsesi Jasa
Referensi
•

Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan1

•

PSAK i101 Adopsi Perdana Standar Akuntansi Keuangan Internasional

•

PSAK i107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

•

PSAK i109 Instrumen Keuangan

•

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

•

PSAK i116 Sewa

•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i216 Aset Tetap

•

PSAK i220 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

•

PSAK i223 Biaya Pinjaman

•

PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian

•

PSAK i236 Penurunan Nilai Aset

•

PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi

•

PSAK i238 Aset Takberwujud

•

ISAK i229 Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan2

Latar belakang
1

Di banyak negara, infrastruktur untuk jasa publik - seperti jalan, jembatan, terowongan, penjara, rumah sakit,
bandar udara, fasilitas distribusi air, jaringan pasokan energi, dan jaringan telekomunikasi - secara tradisional
dibangun, dioperasikan, dan dipelihara oleh sektor publik dan dibiayai melalui peruntukan anggaran publik.

2

Di beberapa negara, pemerintah telah memperkenalkan perjanjian jasa kontraktual untuk menarik partisipasi
sektor swasta dalam pengembangan, pembiayaan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur.
Infrastruktur tersebut mungkin telah tersedia, atau mungkin dibangun selama periode perjanjian jasa.
Perjanjian dalam ruang lingkup Interpretasi ini biasanya melibatkan entitas sektor swasta (operator) untuk
membangun infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atau meningkatkannya (sebagai
contoh, dengan meningkatkan kapasitas) serta mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut untuk
periode waktu tertentu. Operator dibayar untuk jasa yang diberikan selama periode perjanjian. Perjanjian
diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan
untuk arbitrase perselisihan. Perjanjian tersebut sering disebut sebagai perjanjian konsesi jasa ‘bangun,
operasi, serah’, ‘rehabilitasi, operasi, serah’ atau ‘publik ke swasta’.

3

Kewajiban untuk melayani publik oleh operator merupakan salah satu fitur perjanjian jasa tersebut. Kebijakan
publik adalah untuk layanan yang terkait dengan infrastruktur disediakan untuk publik, terlepas dari identitas
pihak yang mengoperasikan jasa tersebut. Perjanjian jasa secara kontraktual mewajibkan operator untuk
menyediakan jasa kepada publik atas nama entitas sektor publik. Fitur umum lainnya adalah:

1

2

4

(a)

pihak yang memberikan perjanjian jasa (pemberi konsesi) merupakan entitas sektor publik,
termasuk badan pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diserahkan tanggung jawab atas
jasa tersebut.

(b)

operator bertanggung jawab setidaknya untuk sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait
dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi.

Referensi adalah pada Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dari the International Accounting Standards
Committee - IASC, yang diadopsi oleh IASB pada tahun 2001 dan berlaku efektif ketika Interpretasi dikembangkan.
Judul ISAK i229, sebelumnya Pengungkapan – Perjanjian Konsesi Jasa, diamendemen dengan ISAK i112.
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(c)

kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan meregulasi perubahan
harga selama periode perjanjian jasa.

(d)

operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode
perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan inkremental,
terlepas dari pihak yang awalnya membiayai infrastruktur.

Ruang lingkup
4

Interpretasi ini memberikan panduan akuntansi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta.

5

Interpretasi ini berlaku untuk perjanjian konsesi jasa publik ke swasta jika:
(a)

pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator
dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya; dan

(b)

pemberi konsesi mengendalikan – melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain – atas setiap
kepentingan residual signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

6

Infrastruktur dalam perjanjian konsesi jasa publik ke swasta yang digunakan selama seluruh umur manfaat
(selama umur aset) termasuk dalam ruang lingkup Interpretasi ini jika kondisi di paragraf 5(a) dipenuhi.
Paragraf PP1–PP8 memberikan panduan dalam menentukan apakah, dan sejauh mana, perjanjian konsesi jasa
publik ke swasta termasuk dalam ruang lingkup Interpretasi ini.

7

Interpretasi ini berlaku untuk:
(a)

infrastruktur yang dibangun operator atau diperoleh operator dari pihak ketiga untuk tujuan
perjanjian jasa; dan

(b)

infrastruktur yang telah ada yang aksesnya diberikan oleh pemberi konsesi kepada operator untuk
tujuan perjanjian jasa.

8

Interpretasi ini tidak mengatur akuntansi untuk infrastruktur yang telah dimiliki dan diakui sebagai aset tetap
oleh operator sebelum melakukan perjanjian jasa. Persyaratan penghentian pengakuan dalam SAK-I (diatur
dalam PSAK i216) berlaku untuk infrastruktur tersebut.

9

Interpretasi ini tidak mengatur akuntansi untuk pemberi konsesi.

Permasalahan
10

Interpretasi ini menetapkan prinsip umum dalam mengakui dan mengukur kewajiban dan hak terkait dalam
perjanjian konsesi jasa. Persyaratan pengungkapan informasi tentang perjanjian konsesi jasa diatur dalam
ISAK i229. Permasalahan yang dibahas dalam Interpretasi ini adalah:
(a)

perlakuan hak operator atas infrastruktur;

(b)

pengakuan dan pengukuran imbalan atas perjanjian;

(c)

jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan;

(d)

jasa operasi;

(e)

biaya pinjaman;

(f)

perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset keuangan dan aset takberwujud; dan

(g)

item yang diberikan kepada operator oleh pemberi konsesi.

Konsensus
Perlakuan hak operator atas infrastruktur
11

Infrastruktur dalam ruang lingkup Interpretasi ini tidak diakui sebagai aset tetap operator karena perjanjian
jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa
publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik atas
nama pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.
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Pengakuan dan pengukuran imbalan atas perjanjian
12

Berdasarkan syarat perjanjian kontraktual dalam ruang lingkup Interpretasi ini, operator bertindak sebagai
penyedia jasa. Operator membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur (jasa konstruksi atau
peningkatan kemampuan) yang digunakan untuk menyediakan jasa publik serta mengoperasikan dan
memelihara infrastruktur (jasa operasi) selama periode waktu tertentu.

13

Operator mengakui dan mengukur pendapatan sesuai dengan PSAK i115 untuk jasa yang dilaksanakan. Sifat
imbalan menentukan perlakuan akuntansi selanjutnya. Akuntansi selanjutnya untuk imbalan yang diterima
sebagai aset keuangan dan aset takberwujud dijelaskan di paragraf 23–26.

Jasa kontruksi atau peningkatan kemampuan
14

Operator mencatat jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan sesuai dengan PSAK i115.

Imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada operator
15

Jika operator memberikan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, maka imbalan yang diterima atau
dapat diterima operator diakui sesuai dengan PSAK i115. Imbalan dapat berupa hak atas:

(a)

aset keuangan, atau

(b)

aset takberwujud.

16

Operator mengakui aset keuangan selama operator memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima
kas atau aset keuangan lain dari atau atas arahan pemberi konsesi untuk jasa konstruksi; pemberi konsesi
memiliki sedikit, jika ada, diskresi untuk menghindari pembayaran, biasanya karena perjanjian dapat
dipaksakan secara hukum. Operator memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas jika pemberi konsesi
secara kontraktual menjamin untuk membayar operator (a) jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau (b)
kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima dari pengguna jasa publik dan jumlah tertentu atau dapat
ditentukan, walaupun jika pembayaran bergantung pada adanya kepastian dari operator bahwa infrastruktur
memenuhi persyaratan kualitas atau efisiensi tertentu.

17

Operator mengakui aset takberwujud sepanjang operator menerima hak (lisensi) untuk membebankan
pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa
syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa.

18

Jika operator dibayar untuk jasa konstruksi sebagian dengan aset keuangan dan sebagian dengan aset
takberwujud, maka operator perlu mencatat setiap komponen imbalan secara terpisah. Imbalan yang diterima
atau dapat diterima untuk kedua komponen pada awalnya diakui sesuai dengan PSAK i115.

19

Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada operator ditentukan dengan mengacu pada syarat
kontrak dan, jika ada, hukum kontrak yang relevan. Sifat dari imbalan menentukan akuntansi selanjutnya
sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 23-26. Akan tetapi, kedua jenis imbalan diklasifikasikan sebagai
aset kontrak selama periode konstruksi atau peningkatan kemampuan sesuai dengan PSAK i115.

Jasa operasi
20

Operator mencatat jasa operasi sesuai dengan PSAK i115.

Kewajiban kontraktual untuk memulihkan infrastruktur pada tingkat
kemampuan layanan tertentu
21

6

Operator mungkin memiliki kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi sebagai kondisi perolehan lisensi (a)
untuk memelihara infrastruktur pada tingkat kemampuan layanan tertentu, atau (b) untuk memulihkan
infrastruktur pada kondisi tertentu sebelum diserahkan kepada pemberi konsesi pada akhir perjanjian jasa.
Kewajiban kontraktual untuk memelihara atau memulihkan infrastruktur, kecuali untuk setiap elemen
peningkatan kemampuan (lihat paragraf 14), diakui dan diukur sesuai dengan PSAK i237, yaitu pada estimasi
terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

© Ikatan Akuntan Indonesia

ISAK i112

Biaya pinjaman yang ditanggung oleh operator
22

Sesuai dengan PSAK i223, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan pada perjanjian diakui sebagai beban
pada periode terjadinya biaya pinjaman tersebut, kecuali operator memiliki hak kontraktual untuk menerima
aset takberwujud (hak untuk membebankan pengguna layanan publik). Dalam hal ini, biaya pinjaman yang
dapat diatribusikan pada perjanjian dikapitalisasi selama tahap konstruksi dari perjanjian sesuai dengan
Standar tersebut.

Aset keuangan
23

PSAK i232, PSAK i107 dan PSAK i109 berlaku untuk aset keuangan yang diakui berdasarkan paragraf 16
dan 18.

24

Jumlah yang ditagih dari, atau atas arahan pemberi konsesi, dicatat sesuai dengan PSAK i109 yang diukur
pada:

25

(a)

biaya perolehan diamortisasi; atau

(b)

nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau

(c)

nilai wajar melalui laba rugi.

Jika jumlah yang ditagih dari pemberi konsesi diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain, maka PSAK i109 mensyaratkan bunga yang dihitung dengan
menggunakan metode suku bunga efektif untuk diakui dalam laba rugi.

Aset takberwujud
26

PSAK i238 berlaku untuk aset takberwujud yang diakui sesuai dengan paragraf 17 dan 18. PSAK i238
paragraf 45–47 memberikan panduan dalam pengukuran aset takberwujud yang diperoleh dalam pertukaran
dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan aset nonmoneter.

Item yang diberikan kepada operator oleh pemberi konsesi
27

Sesuai dengan paragraf 11, item infrastruktur yang aksesnya diberikan oleh pemberi konsesi kepada operator
untuk tujuan perjanjian jasa tidak diakui sebagai aset tetap operator. Pemberi konsesi mungkin juga
memberikan item lain kepada operator yang dapat disimpan atau digunakan sesuai keinginan operator. Jika
aset tersebut merupakan bagian dari imbalan yang terutang oleh pemberi konsesi untuk jasa, maka aset
tersebut bukan merupakan hibah pemerintah sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i220. Sebaliknya, aset
tersebut dicatat sebagai bagian dari harga transaksi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i115.

Tanggal efektif
28

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2008. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang
dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2008, maka fakta tersebut diungkapkan.

28A–28C[Dihapus]
28D

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen
bagian ‘Referensi’ dan paragraf 13-15, 18-20, dan 27. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika
menerapkan PSAK i115.

28E

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 23-25 dan menghapus paragraf 28A28C. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

28F

PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf PP8. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika PSAK i116 diterapkan.
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Transisi
29

Bergantung pada paragraf 30, perubahan dalam kebijakan akuntansi dicatat sesuai dengan PSAK i208, yaitu
secara retrospektif.

30

Jika, untuk setiap perjanjian jasa tertentu, tidak praktis bagi operator untuk menerapkan Interpretasi ini secara
retrospektif pada awal periode sajian paling awal, maka operator:

8

(a)

mengakui aset keuangan dan aset takberwujud yang ada pada awal periode sajian paling awal;

(b)

menggunakan jumlah tercatat sebelumnya atas aset keuangan dan aset takberwujud tersebut (tanpa
memperhatikan klasifikasi aset tersebut sebelumnya) sebagai jumlah tercatat pada tanggal tersebut;
dan

(c)

melakukan uji penurunan nilai atas aset keuangan dan aset takberwujud yang diakui pada tanggal
tersebut, kecuali hal tersebut tidak praktis, maka jumlah tersebut diuji penurunan nilainya pada
awal periode berjalan.
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Lampiran A
Pedoman penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ISAK i112.

Ruang lingkup (paragraf 5)
PP1

Paragraf 5 Interpretasi ini menyatakan bahwa infrastruktur termasuk dalam ruang lingkup Interpretasi ini jika
kondisi berikut berlaku:
(a)

pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator
dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya; dan

(b)

pemberi konsesi mengendalikan – melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain – atas setiap
kepentingan residual signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian

PP2

Pengendalian atau regulasi sebagaimana dimaksud dalam kondisi (a) dapat melalui kontrak atau dengan cara
lain (seperti melalui regulator), dan termasuk keadaan di mana pemberi konsesi membeli seluruh output,
begitu pula keadaan dimana sebagian atau seluruh output dibeli oleh pengguna lain. Dalam menerapkan
kondisi ini, pemberi konsesi dan pihak berelasi dipertimbangkan secara bersama. Jika pemberi konsesi
merupakan suatu entitas sektor publik, maka sektor publik secara keseluruhan, bersama dengan setiap
regulator yang bertindak untuk kepentingan publik, dianggap berelasi dengan pemberi konsesi untuk tujuan
Interpretasi ini.

PP3

Untuk tujuan kondisi (a), pemberi konsesi tidak perlu sepenuhnya mengendalikan harga: cukup dengan harga
diregulasi oleh pemberi konsesi, oleh kontrak atau regulator, misalnya dengan mekanisme pembatasan. Akan
tetapi, kondisi tersebut diterapkan pada substansi perjanjian. Fitur nonsubstantif diabaikan, misalnya
pembatasan harga yang hanya berlaku pada keadaan yang kemungkinannya kecil. Sebaliknya, jika misalnya,
kontrak dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada operator untuk menetapkan harga, tetapi setiap
kelebihan laba dikembalikan kepada pemberi konsesi, maka imbal hasil operator dibatasi dan elemen harga
dalam pengujian pengendalian dipenuhi.

PP4

Untuk tujuan kondisi (b), pengendalian pemberi konsesi atas kepentingan residual signifikan harus membatasi
kemampuan praktis operator untuk menjual atau menjaminkan infrastruktur dan memberi pemberi konsesi
hak berkelanjutan atas penggunaan sepanjang periode perjanjian. Kepentingan residual dalam infrastruktur
merupakan estimasi nilai sekarang infrastruktur seolah-olah infrastruktur tersebut sudah sampai pada umur
dan dalam kondisi yang diperkirakan pada akhir periode perjanjian.

PP5

Pengendalian harus dibedakan dari pengelolaan. Jika pemberi konsesi mempertahankan baik tingkat
pengendalian sebagaimana yang diuraikan di paragraf 5(a) dan kepentingan residual signifikan dalam
infrastruktur, maka operator hanya mengelola infrastruktur atas nama pemberi konsesi - meskipun, dalam
banyak kasus, operator mungkin memiliki diskresi manajerial yang luas.

PP6

Kondisi (a) dan (b) secara bersama mengidentifikasi kapan infrastruktur, termasuk penggantian yang
diperlukan (lihat paragraf 21), dikendalikan oleh pemberi konsesi sepanjang keseluruhan umur ekonomiknya.
Sebagai contoh, jika operator harus mengganti bagian dari item infrastruktur selama periode perjanjian
(misalnya lapisan atas jalan atau atap bangunan), maka item infrastruktur tersebut dianggap sebagai suatu
keseluruhan. Dengan demikian, kondisi (b) dipenuhi untuk seluruh infrastruktur, termasuk bagian yang
diganti, jika pemberi konsesi mengendalikan kepentingan residual signifikan dalam penggantian akhir bagian
tersebut.

PP7

Terkadang penggunaan infrastruktur sebagian diregulasi dengan cara sebagaimana diuraikan di paragraf 5(a)
dan sebagian tidak diregulasi. Namun, perjanjian ini memiliki variasi bentuk:

PP8

(a)

setiap infrastruktur, yang secara fisik dapat dipisahkan dan mampu dioperasikan secara independen
dan memenuhi definisi unit penghasil kas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i236, dianalisis
secara terpisah jika digunakan sepenuhnya untuk tujuan yang tidak diregulasi. Misalnya, hal
tersebut mungkin berlaku untuk bangsal rumah sakit yang bukan diperuntukkan untuk umum, dan
bangsal lain dari rumah sakit digunakan oleh pemberi konsesi untuk pelayanan pasien umum.

(b)

ketika aktivitas hanya pendukung (seperti toko yang dimiliki rumah sakit) tidak diregulasi,
pengujian pengendalian diterapkan seolah-olah jasa tersebut tidak ada, karena dalam kasus pemberi
konsesi mengendalikan jasa dengan cara sebagaimana diuraikan di paragraf 5, adanya aktivitas
pendukung tidak mengurangi pengendalian pemberi konsesi terhadap infrastruktur.

Operator mungkin memiliki hak untuk menggunakan infrastruktur yang dapat dipisahkan sebagaimana
diuraikan di paragraf PP7(a), atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan jasa pendukung yang tidak
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diregulasi sebagaimana diuraikan di paragraf PP7(b). Dalam kedua kasus tersebut, mungkin terdapat hal yang
secara substansi merupakan sewa dari pemberi konsesi kepada operator, jika demikian, maka perlakuannya
sesuai dengan PSAK i116 Sewa.

10
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i114 PSAK i219 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum,
dan Interaksinya (ISAK i114), terdiri dari paragraf 1–29.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i114
PSAK i219 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan
Minimum, dan Interaksinya
Referensi
•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan

•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i219 Imbalan Pekerja (yang diamendemen pada tahun 2011)

•

PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi

Latar belakang
1

PSAK i219 paragraf 64 membatasi pengukuran aset imbalan pasti neto pada nilai yang lebih rendah antara
surplus pada program imbalan pasti dan batas atas aset. PSAK i219 paragraf 8 mendefinisikan batas atas aset
sebagai “nilai kini dari manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau
pengurangan iuran masa depan untuk program tersebut”. Pertanyaan muncul tentang kapan pengembalian dana
atau pengurangan iuran masa depan dianggap sebagai tersedia, terutama ketika terdapat persyaratan pendanaan
minimum.

2

Persyaratan pendanaan minimum terdapat di banyak negara untuk meningkatkan jaminan atas janji imbalan
pascakerja yang diberikan kepada anggota program imbalan pekerja. Persyaratan tersebut normalnya berupa
penetapan jumlah minimum atau tingkat iuran yang harus diberikan untuk suatu program selama periode
tertentu. Oleh karena itu, persyaratan pendanaan minimum dapat membatasi kemampuan entitas untuk
mengurangi iuran masa depan.

3

Lebih lanjut, pembatasan atas pengukuran aset imbalan pasti dapat menyebabkan persyaratan pendanaan
minimum menjadi memberatkan. Normalnya, persyaratan untuk melakukan iuran kepada suatu program tidak
akan memengaruhi pengukuran aset atau liabilitas imbalan pasti. Hal ini karena ketika iuran dibayarkan akan
menjadi aset program sehingga liabilitas neto tambahan adalah nol. Namun, persyaratan pendanaan minimum
dapat menimbulkan liabilitas jika iuran yang disyaratkan tidak akan tersedia untuk entitas setelah dibayar.

3A

Pada bulan November 2009 Dewan Standar Akuntansi Internasional mengamendemen ISAK i114 untuk
menghilangkan konsekuensi yang tidak diinginkan yang timbul dari perlakuan atas pembayaran di muka dari
iuran masa depan dalam beberapa keadaan, ketika terdapat persyaratan pendanaan minimum.

Ruang lingkup
4

Interpretasi ini berlaku untuk semua imbalan pasti pascakerja dan imbalan pasti pekerja jangka panjang lain.

5

Untuk tujuan Interpretasi ini, persyaratan pendanaan minimum adalah setiap persyaratan untuk membiayai
program imbalan pasti pascakerja atau program imbalan pasti jangka panjang lain.

Permasalahan
6

4

Permasalahan yang dibahas dalam Interpretasi ini adalah:
(a)

kapan pengembalian atau pengurangan iuran masa depan dianggap sebagai tersedia sesuai
dengan definisi batas atas aset dalam PSAK i219 paragraf 8.

(b)

bagaimana persyaratan pendanaan minimum dapat memengaruhi ketersediaan pengurangan
iuran masa depan.

(c)

kapan persyaratan pendanaan minimum dapat menimbulkan liabilitas.
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Konsensus
Ketersediaan pengembalian dana atau pengurangan iuran masa
depan
7

Entitas menentukan ketersediaan pengembalian dana atau pengurangan iuran masa depan sesuai dengan
persyaratan dan kondisi program dan persyaratan perundang- undangan yang berlaku di yurisdiksi program.

8

Manfaat ekonomik, dalam bentuk pengembalian dana atau pengurangan iuran masa depan, adalah tersedia jika
entitas dapat merealisasikannya pada suatu titik waktu tertentu selama umur program atau ketika liabilitas
diselesaikan. Secara khusus, manfaat ekonomik tersebut mungkin tersedia bahkan jika tidak dapat segera
direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

9

Manfaat ekonomik yang tersedia tidak bergantung pada bagaimana entitas bermaksud untuk menggunakan
surplus. Entitas menentukan manfaat ekonomik maksimum yang tersedia dari pengembalian dana,
pengurangan iuran masa depan, atau kombinasi keduanya. Entitas tidak mengakui manfaat ekonomik dari
kombinasi pengembalian dana dan pengurangan iuran masa depan berdasarkan asumsi bahwa satu sama lain
saling terpisah (mutually exclusive).

10

Sesuai dengan PSAK i201, entitas mengungkapkan informasi tentang sumber utama ketidakpastian estimasi
pada akhir periode pelaporan yang mengandung risiko signifikan penyebab penyesuaian material atas jumlah
tercatat aset neto atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Hal ini dapat mencakup
pengungkapan tentang setiap pembatasan tingkat realisasi kini dari surplus atau pengungkapan tentang dasar
yang digunakan untuk menentukan jumlah manfaat ekonomik yang tersedia.

Manfaat ekonomik yang tersedia sebagai pengembalian dana
Hak untuk mendapatkan pengembalian dana
11

Pengembalian dana tersedia untuk entitas hanya jika entitas memiliki hak tanpa syarat atas pengembalian dana:
(a)

selama umur program, tanpa mengasumsikan bahwa liabilitas program harus diselesaikan dalam
rangka memperoleh pengembalian dana (misalnya, pada beberapa yurisdiksi, entitas mungkin
memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dana selama umur program, terlepas apakah
liabilitas program diselesaikan); atau

(b)

dengan mengasumsikan penyelesaian liabilitas program secara bertahap dari waktu ke waktu sampai
semua anggota telah meninggalkan program tersebut; atau

(c)

dengan mengasumsikan penyelesaian liabilitas program secara penuh dalam peristiwa tunggal (yaitu
sebagai penghentian program).

Hak tanpa syarat atas pengembalian dana bisa terjadi pada berapapun tingkat pendanaan program pada akhir
periode pelaporan.
12

Jika hak entitas atas pengembalian dana dari surplus bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau
lebih peristiwa tidak pasti di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, maka entitas
tidak memiliki hak tanpa syarat dan tidak mengakui aset.

Pengukuran manfaat ekonomik
13

Entitas mengukur manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana sebesar surplus pada
akhir periode pelaporan (yaitu nilai wajar aset program dikurangi nilai kini kewajiban imbalan pasti) dalam
hal entitas memiliki hak untuk menerima pengembalian dana, dikurangi biaya terkait. Misalnya, jika
pengembalian dana akan dikenakan pajak selain pajak penghasilan, maka entitas mengukur jumlah
pengembalian dana setelah pajak.

14

Dalam mengukur jumlah pengembalian dana yang tersedia ketika program dihentikan (paragraf 11 (c)), entitas
memasukkan ke dalam program biaya untuk menyelesaikan liabilitas program dan mengembalikan dana.
Misalnya, entitas mengurangkan biaya profesional jika biaya ini dibayar oleh program dan bukan oleh entitas,
dan setiap biaya premi asuransi yang mungkin diperlukan untuk menjamin liabilitas pada saat penghentian
program.

15

Jika jumlah pengembalian dana ditentukan sebesar jumlah penuh atau proporsi dari surplus, dan bukan suatu
jumlah tetap, maka entitas tidak membuat penyesuaian atas nilai waktu dari uang, meskipun pengembalian
dana tersebut hanya dapat direalisasikan pada suatu tanggal di masa depan.
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Manfaat ekonomik tersedia sebagai pengurang iuran
16

Jika tidak ada persyaratan pendanaan minimum untuk iuran yang terkait dengan jasa masa depan, maka
manfaat ekonomik yang tersedia sebagai pengurang iuran masa depan adalah biaya jasa masa depan bagi
entitas untuk setiap periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian program dan umur ekspektasian
entitas. Biaya jasa masa depan bagi entitas tidak termasuk jumlah yang akan ditanggung oleh pekerja.

17

Entitas menentukan biaya jasa masa depan dengan menggunakan asumsi yang konsisten dengan yang
digunakan untuk menentukan kewajiban imbalan pasti dan dengan situasi pada akhir periode pelaporan
sebagaimana diatur dalam PSAK i219. Oleh karena itu, entitas mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan
atas imbalan yang akan diberikan oleh suatu program di masa depan sampai program tersebut diubah dan
mengasumsikan bahwa tenaga kerja stabil di masa depan kecuali entitas melakukan pengurangan jumlah
pekerja yang termasuk dalam program. Dalam kasus yang terakhir, asumsi tentang tenaga kerja masa depan
memperhitungkan pengurangan tersebut.

Pengaruh persyaratan pendanaan minimum atas manfaat
ekonomik yang tersedia sebagai pengurangan iuran masa depan
18

Entitas menganalisis setiap persyaratan pendanaan minimum pada tanggal tertentu sebagai iuran yang
diperlukan untuk menutup: (a) setiap kekurangan untuk jasa lalu dengan dasar pendanaan minimum; dan (b)
jasa masa depan.

19

Iuran untuk menutupi kekurangan atas dasar pendanaan minimum sehubungan dengan jasa yang sudah
diterima tidak memengaruhi iuran masa depan atas jasa masa depan. Iuran tersebut dapat menimbulkan
liabilitas sesuai dengan paragraf 23-26.

20

Jika terdapat persyaratan pendanaan minimum untuk iuran yang terkait dengan jasa masa depan, maka manfaat
ekonomik yang tersedia sebagai pengurang iuran masa depan adalah sebesar penjumlahan dari:
(a)

setiap jumlah yang mengurangi iuran persyaratan pendanaan minimum masa depan untuk jasa masa
depan karena entitas melakukan pembayaran dimuka (yaitu membayar jumlah tersebut sebelum
diwajibkan melakukannya); dan

(b)

estimasi biaya jasa masa depan dalam setiap periode sesuai paragraf 16 dan 17, dikurangi
estimasi iuran persyaratan pendanaan minimum yang disyaratkan untuk jasa masa depan dalam
periode tersebut jika tidak ada pembayaran dimuka seperti yang dijelaskan dalam (a).

21

Entitas mengestimasi iuran persyaratan pendanaan minimum masa depan untuk jasa masa depan dengan
mempertimbangkan dampak dari setiap kelebihan yang ada yang ditentukan dengan menggunakan dasar
pendanaan minimum namun tidak termasuk pembayaran dimuka yang dijelaskan dalam paragraf 20(a). Entitas
menggunakan asumsi yang konsisten dengan dasar pendanaan minimum dan, untuk setiap faktor yang tidak
disebutkan secara spesifik oleh dasar pendanaan minimum, asumsi tersebut konsisten dengan yang digunakan
untuk menentukan kewajiban imbalan pasti dan dengan situasi yang ada pada akhir periode pelaporan
sebagaimana diatur dalam PSAK i219. Estimasi mencakup setiap perubahan yang diperkirakan sebagai akibat
adanya pembayaran minimum iuran oleh entitas ketika iuran tersebut jatuh tempo. Namun, estimasi ini tidak
mencakup dampak dari perubahan yang diperkirakan dalam syarat dan kondisi dari dasar pendanaan minimum
yang secara substantif tidak berlaku atau disepakati secara kontraktual pada akhir periode pelaporan.

22

Ketika entitas menentukan jumlah yang dijelaskan dalam paragraf 20(b), jika iuran persyaratan pendanaan
minimum masa depan untuk jasa masa depan melebihi biaya jasa masa depan berdasarkan PSAK i219 pada
setiap periode tertentu, kelebihan tersebut mengurangi jumlah manfaat ekonomik yang tersedia sebagai
pengurang iuran masa depan. Namun, jumlah yang dijelaskan dalam paragraf 20(b) tidak akan pernah kurang
dari nol.

Kapan persyaratan pendanaan minimum dapat menimbulkan
liabilitas
23

Jika entitas mempunyai kewajiban membayar iuran berdasarkan persyaratan pendanaan minimum untuk
menutupi kekurangan yang terjadi dengan dasar pendanaan minimum terkait dengan jasa yang telah diterima,
maka entitas menentukan apakah utang iuran akan tersedia sebagai pengembalian dana atau pengurangan iuran
masa depan setelah iuran dibayar ke dalam program tersebut.

24

Sepanjang bahwa utang iuran tersebut tidak akan tersedia setelah iuran dibayar ke dalam program, entitas
mengakui liabilitas ketika kewajiban tersebut timbul. Liabilitas akan mengurangi aset imbalan pasti neto atau
meningkatkan liabilitas imbalan pasti neto sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diperkirakan
akan timbul dari penerapan PSAK i219 paragraf 64 ketika iuran dibayarkan.

6
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25 – 26 [Dihapus]

Tanggal efektif
27

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2008. Penerapan lebih dini diperkenankan.

27A

PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam SAK-I.
Selain itu, PSAK i201 mengamendemen paragraf 26. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi
2007) untuk periode lebih dini, maka amendemen diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.

27B

Pembayaran Di Muka dari Persyaratan Pendanaan Minimum metambahkan paragraf 3A dan
mengamendemen paragraf 16–18 dan 20–22. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut diungkapkan.

27C

PSAK i219 (yang diamendemen pada tahun 2011) mengamendemen paragraf 1, 6, 17 dan 24 dan menghapus
paragraf 25 dan 26. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i219 (yang
diamendemen pada tahun 2011).

Transisi
28

Entitas menerapkan Interpretasi ini sejak awal periode sajian pertama dalam laporan keuangan pertama di
mana Interpretasi ini diterapkan. Entitas mengakui setiap penyesuaian awal yang berasal dari penerapan
Interpretasi ini dalam saldo laba pada awal periode tersebut.

29

Entitas menerapkan amendemen paragraf 3A, 16 - 18 dan 20 - 22 sejak awal periode sajian komparatif paling
awal dalam laporan keuangan pertama di mana entitas menerapkan Interpretasi ini. Jika entitas sebelumnya
telah menerapkan Interpretasi ini sebelum menerapkan amendemen tersebut, maka entitas mengakui
penyesuaian yang dihasilkan dari penerapan amendemen dalam saldo laba pada awal periode sajian komparatif
paling awal.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i116 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri (ISAK
i116), terdiri dari paragraf 1–19 dan Lampiran.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i116
Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
Referensi
•

PSAK i109 Instrumen Keuangan

•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Latar belakang
1

Banyak entitas pelapor memiliki investasi dalam kegiatan usaha luar negeri (seperti dijelaskan dalam PSAK
i221 paragraf 8). Beberapa kegiatan usaha luar negeri mungkin merupakan entitas anak, entitas asosiasi,
ventura bersama, atau entitas cabang. PSAK i221 mensyaratkan entitas untuk menentukan mata uang
fungsional dari setiap kegiatan usaha luar negerinya yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama dari
kegiatan usaha tersebut. Ketika menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri ke dalam
mata uang penyajian, entitas disyaratkan untuk mengakui selisih kurs dalam penghasilan komprehensif lain
hingga entitas melepaskan kegiatan usaha luar negeri tersebut.

2

Akuntansi lindung nilai risiko valuta asing yang timbul dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri
akan diterapkan hanya ketika aset neto kegiatan usaha luar negeri tersebut dimasukkan dalam laporan
keuangan1. Item yang dilindung nilai terkait dengan risiko valuta asing yang timbul dari investasi neto dalam
kegiatan usaha luar negeri mungkin merupakan suatu jumlah aset neto yang sama atau lebih kecil daripada
jumlah tercatat aset neto kegiatan usaha luar negeri.

3

PSAK i109 mensyaratkan penetapan item lindung nilaian yang memenuhi syarat dan instrumen lindung nilai
yang memenuhi syarat dalam hubungan akuntansi lindung nilai. Jika terdapat hubungan lindung nilai yang
ditetapkan, dalam kasus lindung nilai investasi neto, maka keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai
yang ditentukan sebagai lindung nilai investasi neto yang efektif diakui dalam penghasilan komprehensif lain
dan bersama dengan selisih kurs yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar
negeri.

4

Entitas dengan banyak kegiatan usaha luar negeri mungkin terekspos pada sejumlah risiko valuta asing.
Interpretasi ini memberikan panduan dalam mengidentifikasi risiko valuta asing yang memenuhi kualifikasi
sebagai risiko lindung nilaian dalam lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri.

5

PSAK i109 memperkenankan entitas untuk menetapkan instrumen keuangan derivatif atau nonderivatif (atau
kombinasi dari instrumen keuangan derivatif dan nonderivatif) sebagai instrumen lindung nilai atas risiko
valuta asing. Interpretasi ini memberikan panduan tentang di mana, dalam suatu kelompok usaha, instrumen
lindung nilai yang merupakan lindung nilai atas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri dapat dimiliki
untuk memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai.

6

PSAK i221 dan PSAK i109 mensyaratkan jumlah kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif
lain terkait dengan selisih kurs yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar
negeri, serta keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai lindung nilai investasi
neto yang efektif untuk direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi ketika entitas
induk melepas kegiatan usaha luar negeri. Interpretasi ini memberikan panduan bagaimana entitas
menentukan jumlah yang direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi baik untuk instrumen lindung nilai maupun
item lindung nilaian.

Ruang lingkup
7

1

4

Interpretasi ini diterapkan untuk entitas yang melakukan lindung nilai atas risiko valuta asing yang timbul
dari investasi netonya dalam kegiatan usaha luar negeri dan berkeinginan dapat memenuhi persyaratan
akuntansi lindung nilai sesuai dengan PSAK i109. Untuk memudahkan, Interpretasi ini mengacu pada entitas
tersebut sebagai entitas induk dan laporan keuangan yang mencakup aset neto kegiatan usaha luar negeri
Hal ini merupakan kasus untuk laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang mana investasi seperti investasi pada
entitas asosiasi atau investasi pada ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas dan laporan keuangan yang mencakup
cabang atau operasi bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i111 Pengaturan Bersama.
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merupakan laporan keuangan konsolidasian. Seluruh acuan pada entitas induk diterapkan secara setara pada
entitas yang memiliki investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri yang merupakan ventura bersama,
entitas asosiasi, atau entitas cabang.
8

Interpretasi ini diterapkan hanya untuk lindung nilai atas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri; hal
ini tidak diterapkan dengan analogi untuk akuntansi lindung nilai lain.

Permasalahan
9

Investasi dalam kegiatan usaha luar negeri mungkin dimiliki secara langsung oleh entitas induk atau tidak
langsung oleh entitas anaknya. Permasalahan yang dibahas dalam Interpretasi ini adalah:
(a)

(b)

(c)

sifat risiko lindung nilaian dan jumlah item lindung nilaian yang mana hubungan lindung nilai
ditetapkan:
(i)

apakah entitas induk dapat menetapkan sebagai risiko lindung nilaian hanya atas selisih
kurs yang timbul dari perbedaan antara mata uang fungsional entitas induk dan kegiatan
usaha luar negerinya, atau apakah entitas induk juga dapat menetapkan sebagai risiko
lindung nilaian atas selisih kurs yang timbul dari perbedaan antara mata uang penyajian
laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan mata uang fungsional kegiatan usaha
luar negeri.

(ii)

jika entitas induk memiliki kegiatan usaha luar negeri secara tidak langsung, apakah
risiko lindung nilaian dapat mencakup hanya selisih kurs yang timbul dari perbedaan
mata uang fungsional antara kegiatan usaha luar negeri dan entitas induk terdekat,
atau apakah risiko lindung nilaian juga dapat mencakup setiap selisih kurs antara mata
uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan entitas induk antara atau entitas induk
akhir (yaitu apakah fakta bahwa investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri yang
dimiliki melalui entitas induk antara memengaruhi risiko ekonomik terhadap entitas
induk akhir).

di mana dalam suatu kelompok usaha instrumen lindung nilai dapat dimiliki:
(i)

apakah suatu hubungan akuntansi lindung nilai yang memenuhi syarat dapat
ditetapkan hanya jika entitas yang melakukan lindung nilai atas investasi netonya
merupakan suatu pihak dari instrumen lindung nilai atau apakah setiap entitas dalam
kelompok usaha tersebut, tanpa memperhatikan mata uang fungsionalnya, dapat
memiliki instrumen lindung nilai tersebut;

(ii)

apakah sifat instrumen lindung nilai (derivatif atau nonderivatif) atau metode konsolidasi
memengaruhi penilaian atas efektivitas lindung nilai.

berapa jumlah yang direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi
dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri:
(i)

ketika pelepasan suatu kegiatan usaha luar negeri yang dilindung nilai, berapa jumlah
dari cadangan penjabaran valuta asing entitas induk terkait dengan instrumen lindung
nilai dan terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut direklasifikasi dari ekuitas ke
laba rugi dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk;

(ii)

apakah metode konsolidasi memengaruhi penentuan jumlah yang direklasifikasi dari
ekuitas ke laba rugi.

Konsensus
Sifat risiko lindung nilaian dan jumlah item lindung nilaian untuk
hubungan lindung nilai yang dapat ditetapkan
10

Akuntansi lindung nilai dapat diterapkan hanya pada selisih kurs yang timbul antara mata uang fungsional
kegiatan usaha luar negeri dan mata uang fungsional entitas induk.

11

Dalam lindung nilai risiko valuta asing yang timbul dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, item
lindung nilaian dapat berupa suatu jumlah aset neto yang setara atau kurang dari jumlah tercatat aset neto
kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk. Jumlah tercatat aset neto
kegiatan usaha luar negeri yang dapat ditetapkan sebagai item lindung nilaian dalam laporan keuangan
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konsolidasian suatu entitas induk bergantung pada apakah terdapat entitas induk yang lebih rendah dari entitas
yang melakukan kegiatan usaha luar negeri yang telah menerapkan akuntansi lindung nilai untuk seluruh atau
sebagian aset neto kegiatan usaha luar negeri tersebut, serta akuntansi tersebut telah dipertahankan dalam
laporan keuangan konsolidasian entitas induk.
12

Risiko lindung nilaian dapat ditetapkan sebagai eksposur valuta asing yang timbul antara mata uang
fungsional kegiatan usaha luar negeri dan mata uang fungsional setiap entitas induk (entitas induk terdekat,
entitas induk antara, atau entitas induk akhir) dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Fakta bahwa investasi
neto dimiliki melalui suatu entitas induk antara tidak memengaruhi sifat risiko ekonomik yang timbul dari
eksposur valuta asing terhadap entitas induk akhir.

13

Eksposur risiko valuta asing yang timbul dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri dapat memenuhi
syarat sebagai akuntansi lindung nilai hanya satu kali dalam laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena
itu, jika aset neto yang sama dari suatu kegiatan usaha luar negeri dilindung nilai oleh lebih dari satu entitas
induk dalam kelompok usaha (sebagai contoh, baik oleh entitas induk langsung maupun entitas induk tidak
langsung) untuk risiko yang sama, maka hanya satu hubungan lindung nilai yang akan memenuhi syarat
sebagai akuntansi lindung nilai dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk akhir. Hubungan lindung
nilai yang ditetapkan oleh satu entitas induk dalam laporan keuangan konsolidasiannya tidak perlu
dipertahankan oleh entitas induk lain yang lebih tinggi. Akan tetapi, jika tidak dipertahankan oleh entitas
induk yang lebih tinggi, maka akuntansi lindung nilai yang diterapkan oleh entitas induk yang lebih rendah
harus dibalik sebelum akuntansi lindung nilai entitas induk yang lebih tinggi diakui.

Di mana intrumen lindung nilai dapat dimiliki
14

Suatu instrumen derivatif atau nonderivatif (atau kombinasi dari instrumen derivatif dan nonderivatif) dapat
ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam suatu lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar
negeri. Instrumen lindung nilai dapat dimiliki oleh setiap entitas atau entitas-entitas dalam kelompok usaha,
sepanjang terpenuhinya persyaratan penetapan, dokumentasi, dan efektivitas dalam PSAK i109 paragraf 6.4.1
yang terkait dengan lindung nilai investasi neto. Khususnya, strategi lindung nilai dalam kelompok usaha
harus secara jelas didokumentasikan karena kemungkinan perbedaan penetapan pada level berbeda dari
kelompok usaha tersebut.

15

Untuk tujuan penilaian efektivitas, perubahan nilai dari instrumen lindung nilai terkait dengan risiko valuta
asing dihitung dengan mengacu pada mata uang fungsional entitas induk terhadap mata uang fungsional
entitas yang risiko lindung nilaiannya diukur, sesuai dengan dokumentasi akuntansi lindung nilai. Bergantung
pada di mana instrumen lindung nilai dimiliki, jika tidak terdapat akuntansi lindung nilai, maka perubahan
nilai total tersebut dapat diakui dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain, atau keduanya. Akan tetapi,
penilaian efektivitas tidak dipengaruhi oleh apakah perubahan nilai dari instrumen lindung nilai diakui dalam
laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain. Sebagai bagian dari penerapan akuntansi lindung nilai,
total bagian efektif dari perubahan tersebut dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain. Penilaian
efektivitas tidak dipengaruhi oleh apakah instrumen lindung nilai adalah instrumen derivatif atau nonderivatif
atau oleh metode konsolidasi.

Pelepasan kegiatan usaha luar negeri lindung nilaian
16

Ketika kegiatan usaha luar negeri yang dilindung nilai dilepaskan, maka jumlah yang direklasifikasi dari
cadangan penjabaran valuta asing ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi dalam laporan keuangan
konsolidasian entitas induk terkait dengan instrumen lindung nilai adalah jumlah yang dipersyaratkan untuk
diidentifikasi oleh PSAK i109 paragraf 6.5.14. Jumlah tersebut merupakan keuntungan atau kerugian
kumulatif dari instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai suatu lindung nilai efektif.

17

Jumlah yang direklasifikasi dari cadangan penjabaran valuta asing ke laba rugi dalam laporan keuangan
konsolidasian entitas induk terkait dengan investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri tersebut sesuai
dengan PSAK i221 paragraf 48 merupakan jumlah yang termasuk dalam cadangan penjabaran valuta asing
entitas induk terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dalam laporan keuangan konsolidasian
entitas induk akhir, jumlah neto agregat yang diakui dalam cadangan penjabaran valuta asing terkait seluruh
kegiatan usaha luar negeri, tidak dipengaruhi oleh metode konsolidasi. Akan tetapi, apakah entitas induk akhir
menggunakan metode konsolidasi langsung atau metode konsolidasi2 bertahap dapat memengaruhi jumlah
yang dimasukkan dalam cadangan penjabaran valuta asingnya terkait dengan suatu kegiatan usaha luar negeri

2

6

Metode konsolidasi langsung adalah metode konsolidasi yang mana laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri dijabarkan
langsung ke dalam mata uang fungsional dari entitas induk akhir. Metode konsolidasi bertahap adalah metode konsolidasi yang
mana laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri pertama-tama dijabarkan ke dalam mata uang entitas induk antara dan kemudian
dijabarkan ke dalam mata uang fungsional entitas induk akhir (atau mata uang penyajian, jika berbeda).
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individual. Penggunaan metode konsolidasi bertahap dapat mengakibatkan jumlah yang direklasifikasi ke
laba rugi berbeda dari jumlah yang digunakan untuk menentukan efektivitas lindung nilai. Perbedaan ini dapat
dieliminasi dengan menentukan jumlah yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang seharusnya
muncul jika menggunakan metode konsolidasi langsung. Penyesuaian ini tidak disyaratkan PSAK i221. Akan
tetapi, hal tersebut merupakan pilihan kebijakan akuntansi yang diikuti secara konsisten untuk seluruh
investasi neto.

Tanggal efektif
18

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Oktober 2008. Entitas menerapkan amendemen paragraf 14 karena Penyesuaian SAK-I yang terbit pada bulan
April 2009 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Penerapan lebih
dini untuk kedua hal tersebut diperkenankan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang
dimulai sebelum tanggal 1 Oktober 2008, atau amendemen paragraf 14 tersebut sebelum tanggal 1 Juli 2009,
maka fakta tersebut diungkapkan.

18A

[Dihapus]

18B

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 3, 5-7, 14, 16, PP1 dan PP8 dan
menghapus paragraf 18A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.

Transisi
19

PSAK i208 menentukan bagaimana entitas menerapkan suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang
dihasilkan dari penerapan awal suatu Interpretasi. Entitas tidak disyaratkan untuk tunduk pada persyaratan
tersebut ketika pertama kali menerapkan Interpretasi ini. Jika entitas telah menetapkan instrumen lindung
nilai sebagai suatu lindung nilai atas investasi neto, tetapi lindung nilai tersebut tidak memenuhi kondisi untuk
akuntansi lindung nilai dalam Interpretasi ini, maka entitas menerapkan PSAK i239 untuk menghentikan
akuntansi lindung nilai secara prospektif.
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Lampiran
Pedoman Penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ISAK i116.
PP1

Lampiran ini mengilustrasikan penerapan Interpretasi ini dengan menggunakan struktur korporasi yang
diilustrasikan di bawah ini. Dalam seluruh kasus, hubungan lindung nilai yang dideskripsikan akan diuji
efektivitasnya sesuai dengan PSAK i109, meskipun pengujian tersebut tidak dibahas dalam lampiran ini.
Entitas induk yang menjadi entitas induk akhir, menyajikan laporan keuangan konsolidasiannya dalam mata
uang fungsional euro (EUR). Masing-masing entitas anak dimiliki secara penuh. Investasi neto Entitas Induk
sebesar £500 juta pada Entitas Anak B (mata uang fungsional poundsterling (GBP)) termasuk £159 juta yang
setara dengan investasi neto Entitas Anak B sebesar US$300 juta pada Entitas Anak C (mata uang fungsional
dolar Amerika (USD)). Dengan kata lain, aset neto Entitas Anak B selain investasinya pada Entitas Anak C
adalah £341 juta.

Sifat risiko lindung nilaian untuk hubungan lindung nilai yang
dapat ditetapkan (paragraf 10-13)
PP2

Entitas Induk dapat melakukan lindung nilai atas investasi netonya pada setiap Entitas Anak A, B, dan C
untuk risiko valuta asing antara mata uang fungsional mereka (berturut-turut adalah yen Jepang (JPY),
poundsterling (GBP) dan dolar Amerika Serikat (USD)) dan euro. Sebagai tambahan, Entitas Induk dapat
melindung nilai risiko valuta asing USD/GBP antara mata uang fungsional Entitas Anak B dan Entitas Anak
C. Dalam laporan keuangan konsolidasiannya, Entitas Anak B dapat melindung nilai investasi netonya pada
Entitas Anak C untuk risiko valuta asing antar mata uang fungsionalnya yaitu dolar AS dan poundsterling.
Pada contoh berikut risiko yang ditetapkan adalah risiko valuta asing spot karena instrumen lindung nilai
bukan merupakan derivatif. Jika instrumen lindung nilai adalah kontrak serah (forward contract), maka
Entitas Induk dapat menetapkan risiko valuta asing serah (forward foreign exchange risk).

Entitas Induk
Mata uang fungsional EUR

£500 juta

¥400,000 juta

Entitas Anak A
Mata uang fungsional JPY

Entitas Anak B
Mata uang fungsional GBP

US$300 juta
( setara £159)

Entitas Anak C
Mata uang fungsional USD

Jumlah item lindung nilaian untuk hubungan lindung nilai yang
dapat ditetapkan (Paragraf 10-13)
PP3

Entitas Induk mengharapkan untuk melakukan lindung nilai risiko valuta asing atas investasi neto pada
Entitas Anak C. Diasumsikan bahwa Entitas Anak A memiliki pinjaman eksternal sebesar US$300 juta.
Aset neto Entitas Anak A pada awal periode pelaporan sebesar ¥400,000 juta termasuk hasil pinjaman
eksternal sebesar US$300 juta.

PP4

Item lindung nilaian dapat berupa suatu jumlah dari aset neto yang setara atau lebih kecil dari jumlah tercatat
investasi neto Entitas Induk pada Entitas Anak C (US$300 juta) dalam laporan keuangan konsolidasiannya.
Dalam laporan keuangan konsolidasiannya, Entitas Induk dapat menetapkan pinjaman eksternal US$300 juta
di Entitas Anak A sebagai suatu lindung nilai dari risiko valuta asing spot EUR/USD, yang terkait dengan
investasi netonya pada Entitas Anak C sebesar US$300 juta. Dalam kasus ini, baik selisih kurs EUR/ USD
atas pinjaman eksternal US$300 juta di Entitas Anak A dan selisih kurs EUR/USD atas investasi neto US$300

8
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juta pada Entitas Anak C dimasukkan dalam cadangan penjabaran valuta asing dalam laporan keuangan
konsolidasian Entitas Induk setelah penerapan akuntansi lindung nilai.
PP5

Jika tidak ada akuntansi lindung nilai, total selisih kurs USD/IDR atas pinjaman eksternal US$300 juta di
Entitas Anak A akan diakui pada laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk sebagai berikut:
•

perubahan kurs spot USD/JPY, dijabarkan ke euro, dalam laba rugi, dan

•

perubahan kurs spot JPY/EUR dalam penghasilan komprehensif lain.

Selain penetapan di paragraf PP4, dalam laporan keuangan konsolidasiannya Entitas Induk dapat menetapkan
pinjaman eksternal US$300 juta di Entitas Anak A sebagai lindung nilai atas risiko valuta asing spot
GBP/USD antara Entitas Anak C dan Entitas Anak B. Dalam kasus ini, total selisih kurs USD/EUR atas
pinjaman eksternal US$300 juta di Entitas Anak A diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Entitas
Induk sebagai berikut:

PP6

•

perubahan kurs spot GBP/USD dalam cadangan penjabaran valuta asing terkait dengan Entitas
Anak C,

•

perubahan kurs spot GBP/JPY, dijabarkan ke euro, dalam laba rugi, dan

•

perubahan kurs spot JPY/IDR dalam penghasilan komprehensif lain.

Entitas Induk tidak dapat menetapkan pinjaman eksternal US$300 juta di Entitas Anak A sebagai lindung
nilai atas risiko valuta asing spot EUR/USD dan risiko valuta asing spot GBP/USD bersamaan dalam laporan
keuangan konsolidasiannya. Instrumen lindung nilai tunggal hanya dapat sekali saja melindung nilai
risiko yang ditetapkan sama. Entitas Anak B tidak dapat menerapkan akuntansi lindung nilai dalam laporan
keuangan konsolidasiannya karena instrumen lindung nilai dimiliki di luar kelompok usaha yang terdiri dari
Entitas Anak B dan Entitas Anak C.

Di mana dalam kelompok usaha instrumen lindung nilai dapat
dimiliki (paragraf 14 dan 15)?
PP7

Seperti dijelaskan di paragraf PP5, total perubahan nilai terkait risiko valuta asing pinjaman eksternal US$300
juta di Entitas Anak A akan dicatat dalam laba rugi (risiko spot USD/JPY) dan penghasilan komprehensif lain
(risiko spot EUR/JPY) dalam laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk jika tidak ada akuntansi lindung
nilai. Kedua jumlah tersebut dimasukkan untuk tujuan penilaian efektivitas lindung nilai yang ditetapkan di
paragraf PP4 karena perubahan nilai instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian dihitung dengan
mengacu pada euro (mata uang fungsional Entitas Induk) terhadap dolar AS (mata uang fungsional Entitas
Anak C), sesuai dengan dokumentasi lindung nilai. Metode konsolidasi (yaitu metode langsung atau metode
bertahap) tidak memengaruhi penilaian efektivitas lindung nilai tersebut.

Jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi pada pelepasan kegiatan
usaha luar negeri (paragraf 16 dan 17)
PP8

Ketika Entitas Anak C dilepaskan, jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi dalam laporan keuangan
konsolidasian Entitas Induk dari cadangan penjabaran valuta asing (CPVA) adalah:
(a)

terkait pinjaman eksternal US$300 juta Entitas Anak A, jumlah yang disyaratkan PSAK i109 untuk
diidentifikasi, yaitu total perubahan nilai atas risiko valuta asing yang telah diakui dalam
penghasilan komprehensif lain sebagai bagian efektif dari lindung nilai; dan

(b)

terkait investasi neto US$300 juta pada Entitas Anak C, jumlah tersebut ditentukan oleh metode
konsolidasi entitas. Jika Entitas Induk menggunakan metode langsung, maka CPVA terkait
Entitas Anak C ditentukan secara langsung dengan kurs EUR/USD. Jika Entitas Induk
menggunakan metode bertahap, maka CPVA terkait Entitas Anak C ditentukan dengan CPVA yang
diakui oleh Entitas Anak B yang mencerminkan kurs GBP/USD, dijabarkan ke mata uang
fungsional Entitas Induk menggunakan kurs EUR/GBP. Penggunaan metode konsolidasi bertahap
oleh Entitas Induk dalam periode sebelumnya tidak mensyaratkan atau menghindarkan Entitas
Induk untuk menentukan jumlah CPVA yang akan direklasifikasi ketika Entitas Induk melepaskan
Entitas Anak C sebagai jumlah yang akan diakui jika Entitas Induk selalu menggunakan
metode langsung, bergantung pada kebijakan akuntansinya.
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Lindung nilai lebih dari satu kegiatan usaha luar negeri (paragraf
11, 13, dan 15)
PP9

Contoh berikut mengilustrasikan bahwa dalam laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk, risiko yang
dapat dilindung nilai selalu risiko antara mata uang fungsional Entitas Induk (euro) dan mata uang fungsional
Entitas Anak B dan C. Terlepas bagaimana lindung nilai ditetapkan, jumlah maksimum lindung nilai yang
efektif untuk dimasukkan ke cadangan penjabaran valuta asing dalam laporan keuangan konsolidasian
Entitas Induk ketika kedua kegiatan usaha luar negeri dilindung nilai adalah US$300 juta untuk risiko
EUR/USD dan £341 juta untuk risiko EUR/GBP. Perubahan lain terhadap nilai yang disebabkan karena
perubahan kurs dimasukkan ke laba rugi konsolidasian Entitas Induk. Tentu dimungkinkan bagi Entitas Induk
untuk menetapkan US$300 juta hanya untuk perubahan kurs spot USD/GBP atau £500 juta hanya untuk
perubahan kurs spot GBP/IDR.

Entitas Induk yang memiliki instrumen lindung nilai USD dan GBP
PP10

Entitas Induk mungkin berharap untuk melindung nilai risiko valuta asing terkait dengan investasi netonya
pada Entitas Anak B, begitu juga dengan Entitas Anak C. Diasumsikan bahwa Entitas Induk memegang
instrumen lindung nilai yang sesuai yang didenominasi dalam dolar AS dan poundsterling yang dapat
ditetapkan sebagai lindung nilai atas investasi netonya pada Entitas Anak B dan Entitas Anak C. Penetapan
lindung nilai dapat dilakukan oleh Entitas Induk dalam laporan keuangan konsolidasiannya termasuk sebagai
berikut, tetapi tidak terbatas pada:
(a)

Instrumen lindung nilai US$300 juta ditetapkan sebagai lindung nilai atas investasi neto US$300
juta pada Entitas Anak C dengan risiko eksposur valuta asing spot (EUR/USD) antara Entitas Induk
dan Entitas Anak C serta sampai dengan £341 juta instrumen lindung nilai ditetapkan sebagai
lindung nilai atas investasi neto £341 juta pada Entitas Anak B dengan risiko eksposur valuta asing
spot (EUR/GBP) antara Entitas Induk dan Entitas Anak B.

(b)

Instrumen lindung nilai US$300 juta yang ditetapkan sebagai lindung nilai atas investasi neto
US$300 juta pada Entitas Anak C dengan risiko eksposur valuta asing spot (GBP/ USD) antara
Entitas Anak B dan Entitas Anak C serta sampai dengan £500 juta instrumen lindung nilai yang
ditetapkan sebagai lindung nilai investasi neto £500 juta pada Entitas Anak B dengan risiko atas
eksposur valuta asing spot (EUR/GBP) antara Entitas Induk dengan Entitas Anak B.

PP11

Risiko EUR/USD terhadap investasi neto Entitas Induk pada Entitas Anak C merupakan risiko yang berbeda
dari risiko EUR/GBP terhadap investasi neto Entitas Induk pada Entitas Anak B. Namun, dalam kasus yang
dijelaskan di paragraf PP10(a), dengan penetapan instrumen lindung nilai USD yang dimilikinya, Entitas
Induk telah secara penuh melakukan lindung nilai risiko EUR/USD atas investasi netonya pada Entitas Anak
C. Jika Entitas Induk juga menetapkan instrumen GBP yang dimilikinya sebagai lindung nilai atas £500 juta
investasi netonya pada Entitas Anak B, maka £159 juta dari investasi neto tersebut yang
merepresentasikan setara GBP atas investasi neto USD dalam Entitas Anak C, akan dilindung nilai dua kali
untuk risiko GBP/ EUR dalam laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk.

PP12

Dalam kasus yang dideskripsikan di paragraf PP10(b), jika Entitas Induk menetapkan risiko lindung nilaian
sebagai eksposur valuta asing spot (GBP/USD) antara Entitas Anak B dan Entitas Anak C, maka hanya bagian
GBP/USD atas perubahan nilai dari instrumen lindung nilai US$300 juta yang dimasukkan dalam cadangan
penjabaran valuta asing Entitas Induk terkait dengan Entitas Anak C. Perubahan yang tersisa (setara dengan
perubahan GBP/EUR atas £159 juta) dimasukkan dalam laba rugi konsolidasian Entitas Induk, sebagaimana
dijelaskan di paragraf PP5. Karena penetapan risiko USD/GBP antara Entitas Anak B dan C tidak
memasukkan risiko GBP/EUR, Entitas Induk juga dapat menetapkan sampai £500 juta atas investasi netonya
pada Entitas Anak B dengan risiko eksposur valuta asing spot (GBP/EUR) antara Entitas Induk dan Entitas
Anak B.

Entitas Anak B memiliki instrumen lindung nilai USD
PP13

10

Diasumsikan bahwa Entitas Anak B memiliki pinjaman eksternal US$300 juta, yang mana hasilnya
dialihkan kepada Entitas Induk melalui pinjaman antar perusahaan yang didenominasi dalam
poundsterling. Karena aset dan liabilitas meningkat sebesar £159 juta, aset neto Entitas Anak B tidak berubah.
Entitas Anak B dapat menetapkan pinjaman eksternal tersebut sebagai lindung nilai atas risiko GBP/USD
terhadap investasi netonya pada Entitas Anak C dalam laporan keuangan konsolidasiannya. Entitas Induk
dapat mempertahankan penetapan Entitas Anak B atas instrumen lindung nilai tersebut sebagai lindung nilai
atas US$300 juta investasi neto pada Entitas Anak C untuk risiko GBP/USD (lihat paragraf 13) serta Entitas
Induk dapat menetapkan instrumen lindung nilai GBP yang dimilikinya sebagai lindung nilai atas seluruh
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£500 juta investasi netonya pada Entitas Anak B. Lindung nilai pertama, ditetapkan oleh Entitas Anak B,
akan dinilai dengan mengacu pada mata uang fungsional Entitas Anak B (poundsterling), dan lindung nilai
kedua, yang ditetapkan oleh Entitas Induk, akan dinilai dengan mengacu pada mata uang fungsional Entitas
Induk (euro). Dalam kasus ini, hanya risiko GBP/USD terhadap investasi neto Entitas Induk pada Entitas
Anak C yang telah dilindung nilai dalam laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk dengan instrumen
lindung nilai USD, bukan seluruh risiko EUR/USD. Oleh karena itu, seluruh risiko EUR/GBP dari investasi
neto Entitas Induk pada Entitas Anak B sebesar £500 juta dapat dilindung nilai dalam laporan keuangan
konsolidasian Entitas Induk.
PP14

Namun, akuntansi untuk utang Entitas Induk £159 juta kepada Entitas Anak B harus juga dipertimbangkan.
Jika pinjaman Entitas Induk tidak dipertimbangkan sebagai bagian dari investasi netonya pada Entitas Anak
B karena tidak memenuhi kondisi dalam PSAK i221 paragraf 15, maka selisih kurs GBP/EUR yang timbul
pada penjabaran tersebut akan dimasukkan dalam laba rugi konsolidasian Entitas Induk. Jika utang £159
juta kepada Entitas Anak B tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari investasi neto Entitas Induk, maka
investasi neto seharusnya hanya £341 juta dan jumlah yang dapat tetapkan oleh Entitas Induk sebagai item
lindung nilaian untuk risiko GBP/EUR akan berkurang dari £500 juta menjadi £341 juta.

PP15

Jika Entitas Induk membalik hubungan lindung nilai yang ditetapkan oleh Entitas Anak B, maka Entitas
Induk dapat menetapkan pinjaman eksternal US$300 juta yang dimiliki oleh Entitas Anak B sebagai lindung
nilai atas investasi neto US$300 juta pada Entitas Anak C untuk risiko EUR/USD dan menetapkan instrumen
lindung nilai GBP yang dimilikinya sendiri sebagai suatu lindung nilai hanya sampai £341 juta dari investasi
neto pada Entitas Anak B. Dalam kasus ini efektivitas kedua lindung nilai akan dihitung dengan mengacu
pada mata uang fungsional Entitas Induk (euro). Akibatnya, perubahan USD/GBP terhadap nilai pinjaman
eksternal yang dimiliki Entitas Anak B dan perubahan GBP/EUR terhadap nilai pinjaman Entitas Induk
kepada Entitas Anak B (ekuivalen dengan total USD/EUR) akan dimasukkan dalam cadangan penjabaran
valuta asing dalam laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk. Karena Entitas Induk telah sepenuhnya
melindung nilai risiko EUR/USD dari investasi netonya pada Entitas Anak C, Entitas Induk hanya dapat
melindung nilai sampai £341 juta untuk risiko EUR/GBP atas investasi netonya pada Entitas Anak B.
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ISAK i117

Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik
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DAFTAR ISI
paragraf
NTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i117
DISTRIBUSI ASET NONKAS KEPADA PEMILIK
REFERENSI
LATAR BELAKANG

1

RUANG LINGKUP

3

PERMASALAHAN

9

KONSENSUS

10

Saat pengakuan utang dividen

10

Pengukuran utang dividen

11

Akuntansi untuk selisih antara jumlah tercatat aset yang didistribusikan dan jumlah tercatat
utang dividen ketika entitas menyelesaikan utang dividen

14

Penyajian dan pengungkapan

15

TANGGAL EFEKTIF

18

2
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i117 Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik (ISAK i117) terdiri dari paragraf
1–20.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i117
Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik
Referensi
•

PSAK i103 Kombinasi Bisnis (yang direvisi pada tahun 2008)

•

PSAK i105 Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

•

PSAK i107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

•

PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian

•

PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar

•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007)

•

PSAK i210 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Latar belakang
1

Terkadang entitas mendistribusikan aset selain kas (aset nonkas) sebagai dividen kepada pemilik 1 yang
bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dalam situasi tersebut, entitas juga dapat memberikan pilihan
kepada pemilik untuk menerima alternatif aset nonkas atau kas. Komite Interpretasi menerima permintaan
untuk pedoman bagaimana entitas mencatat distribusi tersebut.

2

Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAK-I) tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas
mengukur distribusi kepada pemilik (umumnya sebagai dividen). PSAK i201 mensyaratkan entitas untuk
menyajikan secara rinci dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik baik dalam laporan perubahan
ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Ruang lingkup
3

Interpretasi ini diterapkan untuk jenis distribusi searah (non-reciprocal) aset dari entitas kepada pemilik
dalam kapasitasnya sebagai pemilik berikut ini:
(a)

distribusi aset nonkas (contohnya item aset tetap, bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK
i103, kepemilikan pada entitas lain atau kelompok lepasan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK
i105); dan

(b)

distribusi yang memberikan pilihan kepada pemilik untuk menerima alternatif aset nonkas atau kas.

4

Interpretasi ini hanya diterapkan atas distribusi yang semua pemilik pada kelas instrumen ekuitas yang sama
diperlakukan sama.

5

Interpretasi ini tidak diterapkan pada distribusi aset nonkas yang akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama
sebelum dan setelah distribusi. Pengecualian ini berlaku untuk laporan keuangan tersendiri, laporan keuangan
individual, dan laporan keuangan konsolidasian entitas yang melakukan distribusi.

6

Sesuai dengan paragraf 5, Interpretasi ini tidak berlaku ketika aset nonkas akhirnya dikendalikan oleh pihak
yang sama baik sebelum dan setelah distribusi. PSAK i103 paragraf B2 menyatakan bahwa "Sekelompok
individu dianggap sebagai pengendali suatu entitas jika, sebagai hasil dari suatu pengaturan kontraktual,
mereka secara kolektif memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas
sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas entitas tersebut". Oleh karena itu, untuk distribusi yang berada
di luar lingkup Interpretasi ini dengan dasar bahwa pihak yang sama mengendalikan aset sebelum dan setelah
distribusi, maka kelompok pemegang saham individual penerima distribusi harus memiliki, sebagai akibat
pengaturan kontraktual, suatu kekuasaan kolektif akhir (ultimate collective power) atas entitas yang
melakukan distribusi.

7

Sesuai dengan paragraf 5, Interpretasi ini tidak diterapkan ketika entitas mendistribusikan sebagian dari
kepemilikannya pada entitas anak namun mempertahankan pengendalian atas entitas anak tersebut. Entitas
yang melakukan distribusi yang mengakibatkan entitas mengakui kepentingan nonpengendali pada entitas
anaknya mencatat distribusi tersebut sesuai dengan PSAK i110.

1

PSAK i201 paragraf 7 mendefinisikan pemilik sebagai pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

4
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8

Interpretasi ini hanya membahas akuntansi oleh entitas yang melakukan distribusi aset nonkas. Interpretasi
ini tidak membahas akuntansi pemegang saham yang menerima distribusi tersebut.

Permasalahan
9

Ketika entitas mengumumkan suatu distribusi dan mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan aset kepada
pemilik, maka entitas harus mengakui liabilitas atas utang dividen. Sebagai akibatnya, Interpretasi ini
membahas hal-hal berikut:
(a)

Kapan entitas mengakui utang dividen?

(b)

Bagaimana entitas mengukur utang dividen?

(c)

Ketika entitas menyelesaikan utang dividen, bagaimana entitas mencatat selisih antara jumlah
tercatat aset yang didistribusikan dan jumlah tercatat utang dividen?

Konsensus
Saat pengakuan utang dividen
10

Liabilitas untuk membayar dividen diakui pada saat dividen diotorisasi dan tidak lagi merupakan diskresi
entitas, yaitu tanggal:
(a)

ketika pengumuman dividen, contohnya oleh manajemen atau dewan direksi, disetujui oleh otoritas
relevan, contohnya pemegang saham, jika yurisdiksi mensyaratkan persetujuan tersebut, atau

(b)

ketika dividen diumumkan, contohnya oleh manajemen atau dewan direksi, jika yurisdiksi tidak
mensyaratkan persetujuan lebih lanjut.

Pengukuran utang dividen
11

Entitas mengukur liabilitas untuk mendistribusikan aset nonkas sebagai dividen kepada para pemilik sebesar
nilai wajar aset yang akan didistribusikan.

12

Jika entitas memberikan pilihan kepada pemilik untuk menerima alternatif aset nonkas atau kas, maka entitas
mengestimasi utang dividen dengan mempertimbangkan baik nilai wajar dari setiap alternatif maupun
probabilitas terkait dari pemilik memilih setiap alternatif.

13

Pada setiap akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian, entitas mengkaji dan menyesuaikan
jumlah tercatat utang dividen. Setiap perubahan jumlah tercatat utang dividen diakui dalam ekuitas sebagai
penyesuaian atas jumlah distribusi.

Akuntansi untuk selisih antara jumlah tercatat aset yang
didistribusikan dan jumlah tercatat utang dividen ketika entitas
menyelesaikan utang dividen
14

Ketika entitas menyelesaikan utang dividen, maka entitas mengakui selisih (jika ada) antara jumlah tercatat
aset yang didistribusikan dengan jumlah tercatat utang dividen dalam laba rugi.

Penyajian dan pengungkapan
15

Entitas menyajikan selisih yang dijelaskan di paragraf 14 sebagai pos tersendiri dalam laba rugi.

16

Entitas mengungkapkan informasi berikut, jika dapat diterapkan:

17

(a)

jumlah tercatat utang dividen pada awal dan akhir periode; dan

(b)

peningkatan atau penurunan jumlah tercatat yang diakui dalam periode sesuai dengan paragraf 13
akibat perubahan nilai wajar aset yang akan didistribusikan.

Jika, setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, entitas
mengumumkan dividen dengan mendistribusikan aset nonkas, maka entitas mengungkapkan:
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(a)

sifat dari aset yang akan didistribusikan;

(b)

jumlah tercatat aset yang akan didistribusikan pada akhir periode pelaporan; dan

(c)

nilai wajar aset yang akan didistribusikan pada akhir periode pelaporan, jika berbeda dari jumlah
tercatatnya, dan informasi tentang metode yang digunakan untuk mengukur nilai wajar yang
disyaratkan oleh PSAK i113 paragraf 93(b), (d), (g), dan (i) dan paragraf 99.

Tanggal efektif
18

Entitas menerapkan Interpretasi ini secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Juli 2009. Penerapan retrospektif tidak diperkenankan. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika
entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Juli 2009, maka entitas
mengungkapkan fakta tersebut dan juga menerapkan PSAK i103 (yang direvisi pada tahun 2008), PSAK i227
(yang diamendemen pada bulan Mei 2008), dan PSAK i105 (yang diamendemen oleh Interpretasi ini).

19

PSAK i110, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 7. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i110.

20

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 17. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

6
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Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
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DAFTAR ISI
paragraf
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i119
PENGAKHIRAN LIABILITAS KEUANGAN DENGAN INSTRUMEN EKUITAS
REFERENSI
LATAR BELAKANG

1

RUANG LINGKUP

2

PERMASALAHAN

4

KONSENSUS

5

TANGGAL EFEKTIF DAN TRANSISI

2

12
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i119 Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas (ISAK
i119) terdiri dari paragraf 1–17 dan Lampiran.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i11
Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
Referensi
•

Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan1

•

PSAK i102 Pembayaran Berbasis Saham

•

PSAK i103 Kombinasi Bisnis

•

PSAK i109 Instrumen Keuangan

•

PSAK i113 Pengukuran Nilai Wajar

•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan

•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i232 Instrumen Keuangan: Penyajian

Latar belakang
1

Debitur dan kreditur dapat merenegosiasikan persyaratan liabilitas keuangan dengan hasil bahwa debitur
mengakhiri seluruh atau sebagian liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas kepada kreditur. Transaksi
tersebut terkadang disebut sebagai “swap utang dengan ekuitas (debt for equity swaps)”. IFRIC menerima
permintaan untuk panduan akuntansi atas transaksi tersebut.

Ruang lingkup
2

Interpretasi ini membahas akuntansi oleh entitas ketika persyaratan liabilitas keuangan direnegosiasikan dan
mengakibatkan entitas menerbitkan instrumen ekuitas kepada kreditur untuk mengakhiri seluruh atau
sebagian liabilitas keuangan tersebut. Interpretasi ini tidak membahas akuntansi oleh kreditur.

3

Entitas tidak menerapkan Interpretasi ini untuk transaksi dalam situasi dimana:
(a)

kreditur juga secara langsung maupun tidak langsung merupakan pemegang saham dan bertindak
dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung.

(b)

kreditur dan entitas dikendalikan oleh pihak yang sama sebelum dan sesudah transaksi dan
substansi transaksi tersebut termasuk distribusi ekuitas oleh, atau kontribusi kepada, entitas.

(c)

pengakhiran liabilitas keuangan dengan menerbitkan saham ekuitas sesuai dengan persyaratan awal
dari liabilitas keuangan.

Permasalahan
4

1

4

Interpretasi ini membahas permasalahan berikut:
(a)

Apakah instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas untuk mengakhiri seluruh atau sebagian
liabilitas keuangan merupakan “imbalan yang dibayarkan” sesuai dengan PSAK i109 paragraf
3.3.3?

(b)

Bagaimana entitas pada awalnya mengukur instrumen ekuitas yang diterbitkan untuk mengakhiri
liabilitas keuangan tersebut?

(c)

Bagaimana entitas mencatat selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang diakhiri dan
jumlah pengukuran awal instrumen ekuitas yang diterbitkan?

Referensi adalah pada Kerangka Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan yang dari Komite Standar Akuntansi International (the
International Accounting Standards Committee - IASC), yang diadopsi IASB pada tahun 2001 dan berlaku efektif ketika
Interpretasi ini dibuat.
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Konsensus
5

Penerbitan instrumen ekuitas entitas kepada kreditur untuk mengakhiri seluruh atau sebagian liabilitas
keuangan merupakan imbalan yang dibayarkan sesuai dengan PSAK i109 paragraf 3.3.3. Entitas menghapus
liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dari laporan posisi keuangannya, jika dan hanya
jika, liabilitas keuangan tersebut diakhiri sesuai dengan PSAK i109 paragraf 3.3.1.

6

Ketika instrumen ekuitas yang diterbitkan kepada kreditur untuk mengakhiri seluruh atau sebagian dari
liabilitas keuangan diakui di awal, entitas mengukurnya sebesar nilai wajar instrumen ekuitas yang diterbitkan
tersebut, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diukur secara andal.

7

Jika nilai wajar instrumen ekuitas yang diterbitkan tidak dapat diukur secara andal, maka instrumen ekuitas
diukur untuk mencerminkan nilai wajar liabilitas keuangan yang diakhiri. Dalam mengukur nilai wajar
liabilitas keuangan yang diakhiri dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-waktu (contohnya rekening
giro), PSAK i113 paragraf 47 tidak diterapkan.

8

Jika hanya sebagian dari liabilitas keuangan yang diakhiri, maka entitas menilai apakah sebagian dari imbalan
yang dibayarkan terkait dengan modifikasi persyaratan dari liabilitas yang tersisa. Jika sebagian dari imbalan
yang dibayarkan terkait dengan modifikasi persyaratan dari bagian liabilitas yang tersisa, maka entitas
mengalokasikan imbalan yang dibayarkan antara bagian dari liabilitas yang diakhiri dan bagian dari liabilitas
yang tersisa. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan terkait dengan transaksi
dalam pengalokasian tersebut.

9

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang diakhiri, dengan
imbalan yang dibayarkan, diakui dalam laba rugi, sesuai dengan PSAK i109 paragraf 3.3.3. Instrumen ekuitas
yang diterbitkan diakui di awal dan diukur pada tanggal liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas
tersebut) diakhiri.

10

Ketika hanya sebagian dari liabilitas keuangan diakhiri, maka imbalan dialokasikan sesuai dengan paragraf
8. Alokasi jumlah yang dibayarkan pada liabilitas yang tersisa menjadi bagian dari penilaian apakah
persyaratan dari liabilitas yang tersisa telah dimodifikasi secara substansial. Jika liabilitas yang tersisa telah
dimodifikasi secara substansial, maka entitas mencatat modifikasi tersebut sebagai pengakhiran liabilitas awal
dan mengakui liabilitas baru sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK i109 paragraf 3.3.2.

11

Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang diakui sesuai dengan paragraf 9 dan 10 sebagai pos
terpisah dalam laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Tanggal efektif dan transisi
12

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli
2010. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang
dimulai sebelum tanggal 1 Juli 2010, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

13

Entitas menerapkan perubahan dalam kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK i208 sejak awal periode sajian
komparatif paling awal.

14

[Dihapus]

15

PSAK i113, terbit pada bulan Mei 2011, mengamendemen paragraf 7. Entitas menerapkan amendemen
tersebut ketika menerapkan PSAK i113.

16

[Dihapus]

17

PSAK i109, yang terbit pada bulan Juli 2014, mengamendemen paragraf 4, 5, 7, 9 dan 10 dan menghapus
paragraf 14 dan 16. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i109.
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DAFTAR ISI
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INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN i120
BIAYA PENGUPASAN LAPISAN TANAH DALAM TAHAP PRODUKSI PADA
TAMBANG TERBUKA
REFERENSI
LATAR BELAKANG
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RUANG LINGKUP
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PERMASALAHAN
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Pengakuan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi sebagai aset

8

Pengukuran awal aset aktivitas pengupasan lapisan tanah
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Pengukuran selanjutnya aset aktivitas pengupasan lapisan tanah

14

LAMPIRAN
A Tanggal efektif dan transisi

2
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ISAK i120

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i120 Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada
Tambang Terbuka (ISAK i120), terdiri dari paragraf 1–16 dan Lampiran A.
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ISAK i120

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i120
Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang
Terbuka
Referensi
•

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan1

•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan

•

PSAK i202 Persediaan

•

PSAK i216 Aset Tetap

•

PSAK i238 Aset Takberwujud

Latar belakang
1

Dalam operasi pertambangan terbuka, entitas mungkin memandang perlu untuk memindahkan material
limbah tambang (lapisan penutup (overburden)) untuk mendapatkan akses menuju cadangan bijih mineral
(mineral ore). Aktivitas pemindahan material sisa tersebut dikenal sebagai “pengupasan lapisan tanah”.

2

Selama tahap pengembangan tambang (sebelum produksi dimulai), biaya pengupasan lapisan tanah umumnya
dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pembangunan, pengembangan, dan konstruksi tambang yang dapat
didepresiasikan. Biaya kapitalisasian tersebut didepresiasikan atau diamortisasi menggunakan dasar yang
sistematis, umumnya menggunakan metode unit produksi, sejak produksi dimulai.

3

Entitas pertambangan dapat terus memindahkan lapisan penutup dan menimbulkan biaya pengupasan lapisan
tanah selama tahap produksi tambang.

4

Material yang dipindahkan ketika pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi tidak akan selamanya
adalah 100 persen limbah; seringkali merupakan kombinasi antara bijih (ore) dan limbah. Rasio bijih terhadap
limbah dapat berkisar dari yang berkualitas rendah yang tidak memiliki nilai ekonomi hingga yang berkualitas
tinggi yang dapat menguntungkan. Pemindahan material dengan rasio bijih terhadap limbah yang rendah
mungkin menghasilkan material yang berguna, yang dapat diolah menjadi persediaan. Pemindahan ini
mungkin juga membuka akses menuju material di lapisan yang lebih dalam yang memiliki rasio bijih terhadap
limbah yang lebih tinggi. Dengan demikian dari aktivitas pengupasan lapisan tanah entitas dapat memperoleh
dua manfaat: bijih yang masih bermanfaat (usable ore) yang dapat diolah menjadi persediaan dan peningkatan
akses menuju jumlah material yang lebih besar yang akan ditambang di masa depan.

5

Interpretasi ini mempertimbangkan kapan dan bagaimana untuk mencatat secara terpisah dua manfaat yang
timbul dari aktivitas pengupasan lapisan tanah, dan bagaimana mengukur kedua manfaat tersebut, baik pada
pengakuan awal maupun pada pengakuan selanjutnya.

Ruang lingkup
6

Interpretasi ini diterapkan untuk biaya pemindahan limbah yang terjadi pada aktivitas pertambangan terbuka
selama tahap produksi (“biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi’’).

Permasalahan
7

1

4

Interpretasi ini membahas permasalahan berikut:
(a)

pengakuan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi sebagai aset;

(b)

pengukuran awal aset aktivitas pengupasan lapisan tanah; dan

Referensi adalah pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, terbit pada tahun 2010 dan berlaku efektif ketika Interpretasi
dikembangkan.
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(c)

pengukuran selanjutnya aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Konsensus
Pengakuan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi
sebagai aset
8

Sepanjang manfaat aktivitas pengupasan lapisan tanah direalisasikan dalam bentuk persediaan yang
diproduksi, entitas mencatat biaya aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan prinsip dalam PSAK
i202 Persediaan. Sepanjang manfaat tersebut adalah peningkatan akses menuju bijih, entitas mengakui biaya
tersebut sebagai aset tidak lancar, jika kriteria pada paragraf 9 dipenuhi. Interpretasi ini merujuk aset tidak
lancar tersebut sebagai “aset aktivitas pengupasan lapisan tanah”.

9

Entitas mengakui aset aktivitas pengupasan lapisan tanah, jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut
dipenuhi:
(a)

mungkin terjadi bahwa manfaat ekonomik masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih (ore
body)) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas;

(b)

entitas dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan

(c)

biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dengan komponen tersebut dapat
diukur secara andal.

10

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat sebagai penambahan pada, atau peningkatan aset yang telah
ada. Dengan kata lain, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah akan dicatat sebagai bagian dari aset yang telah
ada.

11

Klasifikasi aset aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagai aset berwujud atau aset takberwujud sama dengan
aset yang telah ada. Dengan kata lain, sifat aset yang telah ada akan menentukan apakah entitas
mengklasifikasikan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagai aset berwujud atau aset takberwujud.

Pengukuran awal aset aktivitas pengupasan lapisan tanah
12

Pada saat pengakuan awal entitas mengukur aktivitas pengupasan lapisan tanah pada biaya perolehan, biaya
ini merupakan akumulasi dari biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan
lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen bijih teridentifikasi, ditambah alokasi biaya
overhead yang dapat diatribusikan secara langsung. Beberapa operasi insidental mungkin terjadi pada saat
yang bersamaan dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah, namun operasi insidental tersebut tidak harus ada
untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan. Biaya yang terkait dengan
operasi insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan
tanah.

13

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat
diidentifikasi secara terpisah, maka entitas mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap
produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar
alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan
bijih teridentifikasi, dan digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan
yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Contoh ukuran termasuk:
(a)

biaya persediaan yang diproduksi dibandingkan dengan biaya ekspektasian;

(b)

volume limbah yang diekstraksi dibandingkan dengan volume ekspektasian, untuk setiap volume
produksi bijih; dan

(c)

kandungan mineral dari bijih yang diekstraksi dibandingkan dengan kandungan mineral
ekspektasian yang akan diekstraksi, untuk setiap jumlah bijih yang diproduksi.
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Pengukuran selanjutnya aset aktivitas pengupasan lapisan tanah
14

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan atau
jumlah revaluasian dikurangi depresiasi atau amortisasi dan rugi penurunan nilai, dengan cara yang sama
seperti aset yang telah ada yang mana aset aktivitas pengupasan lapisan tanah tersebut merupakan bagiannya.

15

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah didepresiasi atau diamortisasi menggunakan dasar yang sistematis,
selama umur manfaat ekspektasian dari komponen badan bijih teridentifikasi yang menjadi lebih mudah
diakses sebagai akibat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah. Metode unit produksi diterapkan kecuali
terdapat metode lain yang lebih tepat.

16

Umur manfaat ekspektasian dari komponen badan bijih teridentifikasi yang digunakan untuk
mendepresiasikan atau mengamortisasi aset aktivitas pengupasan lapisan tanah akan berbeda dengan umur
manfaat ekspektasian yang digunakan untuk mendepresiasikan atau mengamortisasi tambang itu sendiri dan
umur aset tambang yang terkait. Pengecualian terhadap hal ini adalah dalam kondisi terbatas ketika aktivitas
pengupasan lapisan tanah menyediakan peningkatan akses menuju keseluruhan badan bijih yang belum
ditambang. Sebagai contoh, hal ini mungkin terjadi menjelang akhir umur manfaat tambang ketika komponen
teridentifikasi merepresentasikan bagian akhir dari badan bijih yang akan diekstraksi.

6
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Lampiran A
Tanggal efektif dan transisi
Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ISAK i120 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama
dengan bagian lain dari ISAK i120.
A1

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2013. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan lebih dini Interpretasi ini, maka entitas
mengungkapkan fakta tersebut.

A2

Entitas menerapkan Interpretasi ini pada biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi yang terjadi
pada atau setelah awal dari periode sajian terawal.

A3

Pada permulaan periode sajian terawal, setiap saldo aset yang sebelumnya telah diakui yang dihasilkan dari
aktivitas pengupasan lapisan tanah yang dilakukan selama tahap produksi (“aset pengupasan lapisan tanah
terdahulu”) direklasifikasi sebagai bagian dari aset yang telah ada yang terkait dengan aktivitas pengupasan
lapisan tanah, sepanjang masih terdapat komponen badan bijih teridentifikasi yang dapat dikaitkan dengan
aset pengupasan lapisan tanah terdahulu. Saldo tersebut didepresiasikan atau diamortisasi selama umur
manfaat ekspektasian dari komponen badan bijih teridentifikasi yang terkait dengan setiap saldo aset
pengupasan lapisan tanah terdahulu.

A4

Jika tidak terdapat komponen badan bijih teridentifikasi yang terkait dengan aset pengupasan lapisan tanah
terdahulu, maka entitas mengakuinya dalam saldo laba awal pada permulaan periode sajian terawal.
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ISAK i121

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i121 Pungutan (ISAK i121) terdiri dari paragraf 1-14 dan Lampiran A.
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ISAK i121

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i121
Pungutan
Referensi
•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan

•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i212 Pajak Penghasilan

•

PSAK i220 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

•

PSAK i224 Pengungkapan Pihak Berelasi

•

PSAK i234 Pelaporan Keuangan Interim

•

PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi

•

ISAK i106 Liabilitas yang timbul dari Partisipasi dalam Pasar Spesifik -Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik

Latar belakang
1

Pemerintah dapat mengenakan pungutan kepada entitas. Komite Interpretasi SAK-I (the IFRS Interpretations
Committee) menerima permintaan panduan tentang akuntansi untuk pungutan dalam laporan keuangan entitas
yang membayar pungutan. Pertanyaannya berkaitan dengan kapan mengakui liabilitas untuk membayar
pungutan yang dicatat sesuai dengan PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi.

Ruang lingkup
2

Interpretasi ini membahas akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan jika liabilitas tersebut berada dalam
ruang lingkup PSAK i237. Interpretasi ini juga membahas akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan
yang waktu dan jumlahnya pasti.

3

Interpretasi ini tidak membahas akuntansi untuk biaya yang timbul dari pengakuan liabilitas untuk membayar
pungutan. Entitas menerapkan Standar lain untuk menentukan apakah pengakuan liabilitas untuk membayar
pungutan menimbulkan aset atau beban.

4

Untuk tujuan Interpretasi ini, pungutan adalah arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik
yang dikenakan oleh pemerintah kepada entitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yaitu hukum
dan/atau regulasi), selain:
(a)

arus keluar sumber daya yang berada dalam ruang lingkup Standar lain (seperti pajak penghasilan
yang berada dalam ruang lingkup PSAK i212 Pajak Penghasilan); dan

(b)

denda atau penalti lain yang dikenakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

'Pemerintah' mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah, dan badan sejenis baik lokal, nasional, atau
internasional.
5

Pembayaran yang dilakukan entitas atas akuisisi aset, atau penyediaan jasa dalam perjanjian kontraktual
dengan pemerintah, tidak memenuhi definisi pungutan.

6

Entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan Interpretasi ini pada liabilitas yang timbul dari skema
perdagangan emisi.

Permasalahan
7

Untuk mengklarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, Interpretasi ini membahas
permasalahan sebagai berikut:
(a)

4

peristiwa mengikat (obligating event) apakah yang menimbulkan pengakuan liabilitas untuk
membayar pungutan?
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(b)

apakah tekanan ekonomik (economic compulsion) untuk terus beroperasi di periode masa depan
menimbulkan kewajiban konstruktif untuk membayar pungutan yang akan dipicu dengan
beroperasi di periode masa depan tersebut?

(c)

apakah asumsi kelangsungan usaha berarti bahwa entitas memiliki kewajiban kini untuk membayar
pungutan yang akan dipicu dengan beroperasi di periode masa depan?

(d)

apakah pengakuan liabilitas untuk membayar pungutan timbul pada titik waktu tertentu atau
apakah, dalam beberapa keadaan, timbul secara progresif seiring berjalannya waktu?

(e)

peristiwa mengikat apakah yang menimbulkan pengakuan liabilitas untuk membayar pungutan
yang dipicu jika suatu ambang batas minimum tercapai?

(f)

apakah prinsip untuk mengakui liabilitas untuk membayar pungutan dalam laporan keuangan
tahunan dan dalam laporan keuangan interim sama?

Konsensus
8

Peristiwa mengikat yang menimbulkan liabilitas untuk membayar pungutan adalah aktivitas yang memicu
pembayaran pungutan, sebagaimana diidentifikasi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, jika
aktivitas yang memicu pembayaran pungutan adalah aktivitas menghasilkan pendapatan (generation of
revenue) pada periode berjalan dan perhitungan pungutan tersebut berdasarkan pada pendapatan yang
dihasilkan pada periode sebelumnya, maka peristiwa mengikat untuk pungutan tersebut adalah menghasilkan
pendapatan pada periode berjalan. Menghasilkan pendapatan pada periode sebelumnya dibutuhkan, namun
tidak mencukupi, untuk menimbulkan kewajiban kini.

9

Entitas tidak memiliki kewajiban konstruktif untuk membayar pungutan yang akan dipicu dengan beroperasi
di periode masa depan sebagai akibat entitas dipaksa secara ekonomik (economically compelled) untuk terus
beroperasi dalam periode masa depan tersebut.

10

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha tidak berarti bahwa entitas memiliki
kewajiban kini untuk membayar pungutan yang akan dipicu dengan beroperasi di periode masa depan.

11

Liabilitas untuk membayar pungutan diakui secara progresif jika peristiwa yang mengikat terjadi selama suatu
periode waktu (yaitu jika aktivitas yang memicu pembayaran pungutan, sebagaimana diidentifikasi oleh
peraturan perundang-undangan, terjadi selama suatu periode waktu). Sebagai contoh, jika peristiwa mengikat
adalah menghasilkan pendapatan selama suatu periode waktu, maka liabilitas yang terkait diakui ketika
entitas menghasilkan pendapatan tersebut.

12

Jika kewajiban untuk membayar pungutan dipicu ketika suatu ambang batas minimum tercapai, maka
akuntansi liabilitas yang timbul dari kewajiban tersebut konsisten dengan prinsip yang ditetapkan dalam
paragraf 8–14 Interpretasi ini (khususnya, paragraf 8 dan 11). Sebagai contoh, jika peristiwa mengikat adalah
tercapainya ambang batas minimum aktivitas (seperti jumlah minimum pendapatan atau penjualan yang
dihasilkan, atau output yang diproduksi), maka liabilitas yang terkait diakui ketika ambang batas minimum
aktivitas tersebut tercapai.

13

Entitas menerapkan prinsip pengakuan yang sama dalam laporan keuangan interim sebagaimana diterapkan
dalam laporan keuangan tahunan. Dengan demikian, dalam laporan keuangan interim, liabilitas untuk
membayar pungutan:

14

(a)

tidak diakui jika tidak terdapat kewajiban kini untuk membayar pungutan pada akhir periode
pelaporan interim; dan

(b)

diakui jika terdapat kewajiban kini untuk membayar pungutan pada akhir periode pelaporan
interim.

Entitas mengakui aset jika entitas telah membayar pungutan dimuka namun belum memiliki kewajiban kini
untuk membayar pungutan tersebut.
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Lampiran A
Tanggal efektif dan transisi
Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ISAK i121, dan memiliki kekuatan mengatur yang sama
dengan bagian lain dari ISAK i121.
A1

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2014. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang lebih
dini, entitas mengungkapkan fakta tersebut.

A2

Perubahan kebijakan akuntansi yang disebabkan oleh penerapan awal Interpretasi ini dicatat secara
retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

6
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ISAK i122

Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
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LATAR BELAKANG

1

RUANG LINGKUP

4

PERMASALAHAN

7
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8

LAMPIRAN A
Tanggal efektif dan transisi
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i122 Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka (ISAK i122) terdiri dari
paragraf 1-9 dan Lampiran A.
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i122
Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
Referensi
•

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan1

•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Latar belakang
1

PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing paragraf 21 mensyaratkan entitas untuk mencatat
transaksi valuta asing, pada pengakuan awal dalam mata uang fungsionalnya, dengan memperhitungkan ke
dalam jumlah mata uang asing kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing (kurs) pada tanggal
transaksi. PSAK i221 paragraf 22 menyatakan bahwa tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali
transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SAK-I (Standar).

2

Pada saat entitas membayar atau menerima imbalan di muka dalam valuta asing, umumnya entitas mengakui
aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter2 sebelum pengakuan aset, beban atau penghasilan terkait. Aset,
beban atau penghasilan terkait (atau bagian darinya) adalah jumlah yang diakui dengan menerapkan Standar
yang relevan, yang mengakibatkan penghentian pengakuan atas aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter
yang timbul dari imbalan di muka.

3

Komite Interpretasi SAK-I (Komite Interpretasi) (the IFRS Interpretations Committee (the Interpretations
Committee)) pada awalnya menerima pertanyaan mengenai bagaimana menentukan ‘tanggal transaksi’ dalam
menerapkan PSAK i221 paragraf 21-22 pada saat mengakui pendapatan. Pertanyaan tersebut secara spesifik
merujuk pada keadaan ketika entitas mengakui liabilitas nonmoneter yang timbul dari penerimaan imbalan di
muka sebelum entitas mengakui pendapatan terkait. Dalam membahas permasalahan tersebut, Komite
Interpretasi mencermati bahwa penerimaan atau pembayaran imbalan di muka dalam valuta asing tidak
terbatas pada transaksi pendapatan. Maka, Komite Interpretasi memutuskan untuk mengklarifikasi tanggal
transaksi dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban, atau
penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

Ruang lingkup
4

Interpretasi ini diterapkan pada transaksi valuta asing (atau bagian darinya) pada saat entitas mengakui aset
nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan di muka
sebelum entitas mengakui aset, beban, atau penghasilan terkait (atau bagian darinya).

5

Interpretasi ini tidak diterapkan pada saat entitas mengukur aset, beban, atau penghasilan terkait pada
pengakuan awal:

6

1

2

4

(a)

pada nilai wajar; atau

(b)

pada nilai wajar dari imbalan yang dibayarkan atau diterima pada tanggal selain tanggal pengakuan
awal aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari imbalan di muka (sebagai contoh,
pengukuran goodwill dengan menerapkan PSAK i103 Kombinasi Bisnis).

Entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan Interpretasi ini untuk:
(a)

pajak penghasilan; atau

(b)

kontrak asuransi (termasuk kontrak reasuransi) yang diterbitkan atau kontrak reasuransi yang
dimilikinya.

Referensi adalah pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, yang terbit pada tahun 2010 dan berlaku efektif ketika
Interpretasi ini dibuat.
Sebagai contoh, PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan paragraf 106 mensyaratkan bahwa jika pelanggan
membayar imbalan, atau entitas memiliki hak terhadap jumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu piutang), sebelum entitas
mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, maka entitas menyajikan kontrak sebagai liabilitas kontrak ketika pembayaran
dilakukan atau pembayaran telah jatuh tempo (mana yang lebih awal).
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Permasalahan
7

Interpretasi ini membahas bagaimana menentukan tanggal transaksi dengan tujuan untuk menentukan kurs
yang digunakan dalam pengakuan awal aset, beban, atau penghasilan terkait (atau bagian darinya) dalam
penghentian pengakuan aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau
penerimaan imbalan di muka dalam valuta asing.

Konsensus
8

Dengan menerapkan PSAK i221 paragraf 21 – 22, tanggal transaksi dengan tujuan untuk menentukan kurs
yang digunakan dalam pengakuan awal aset, beban, atau penghasilan terkait (atau bagian darinya) adalah
tanggal di mana entitas pertama kali mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari
pembayaran atau penerimaan imbalan di muka.

9

Jika terdapat beberapa pembayaran atau penerimaan di muka, maka entitas menentukan tanggal transaksi
untuk setiap pembayaran atau penerimaan imbalan di muka.
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Lampiran A
Tanggal efektif dan transisi
Lampiran ini adalah bagian yang takterpisahkan dari ISAK i122 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan
bagian lain dari ISAK i122.

Tanggal efektif
A1

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2018. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang lebih
dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Transisi
A2

A3

6

Dalam penerapan awal, entitas menerapkan Interpretasi ini:
(a)

secara retrospektif dengan menerapkan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan; atau

(b)

secara prospektif untuk seluruh aset, beban, dan penghasilan dalam ruang lingkup Interpretasi ini
pada saat pengakuan awal atau setelah:
(i)

awal periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan Interpretasi ini; atau

(ii)

awal periode pelaporan sebelumnya yang disajikan sebagai informasi komparatif dalam
laporan keuangan dari periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan
Interpretasi ini.

Entitas yang menerapkan paragraf A2(b), pada saat penerapan awal, menerapkan Interpretasi ini untuk aset,
beban, dan penghasilan yang awalnya diakui pada atau setelah awal periode pelaporan dalam paragraf
A2(b)(i) atau (ii) di mana entitas telah mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari
imbalan di muka sebelum tanggal tersebut.

© Ikatan Akuntan Indonesia

ISAK i123

ISAK i123

Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
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ISAK i123
DAFTAR ISI
paragraf

ISAK i123
KETIDAKPASTIAN DALAM PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
REFERENSI
1

LATAR BELAKANG

4

RUANG LINGKUP

5

PERMASALAHAN

6

KONSENSUS
Apakah entitas mempertimbangkan perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah
Pemeriksaan oleh otoritas perpajakan
Penentuan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak belum
dikompensasi, kredit pajak belum dimanfaatkan, dan tarif pajak

8
9
13

Perubahan fakta dan keadaan
LAMPIRAN
LAMPIRAN A
Pedoman Penerapan
LAMPIRAN B
Tanggal efektif dan transisi

2

6
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ISAK i123 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan (ISAK i123) terdiri dari paragraf 1–14 dan Lampiran
A dan B.
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ISAK i123
Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
Referensi
•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan

•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i210 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

•

PSAK i212 Pajak Penghasilan

Latar belakang
1

PSAK i212 Pajak Penghasilan menetapkan persyaratan untuk aset dan liabilitas pajak kini maupun aset dan
liabilitas pajak tangguhan. Entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK i212 berdasarkan peraturan pajak
yang berlaku.

2

Bagaimana peraturan pajak diterapkan untuk transaksi atau keadaan tertentu mungkin tidak jelas.
Akseptabilitas perlakuan pajak tertentu berdasarkan peraturan pajak mungkin tidak diketahui sampai otoritas
perpajakan atau pengadilan yang relevan mengambil keputusan di masa depan. Konsekuensinya, perselisihan
atau pemeriksaan perlakuan pajak tertentu oleh otoritas perpajakan dapat memengaruhi pencatatan entitas
untuk aset dan liabilitas pajak kini atau aset dan liabilitas pajak tangguhan.

3

Dalam Interpretasi ini:
(a)

‘perlakuan pajak’ mengacu pada perlakuan yang digunakan oleh entitas atau yang direncanakan
untuk digunakan dalam pelaporan pajak penghasilannya.

(b)

‘otoritas perpajakan’ mengacu pada badan yang memutuskan apakah perlakuan pajak dapat diterima
berdasarkan peraturan pajak. Hal ini dapat mencakup pengadilan.

(c)

‘perlakuan pajak tidak pasti’ merupakan perlakuan pajak di mana terdapat ketidakpastian mengenai
apakah otoritas perpajakan yang relevan akan menerima perlakuan pajak berdasarkan peraturan
pajak. Sebagai contoh, keputusan entitas untuk tidak menyampaikan pelaporan pajak penghasilannya
dalam suatu yurisdiksi pajak, atau tidak memasukkan penghasilan tertentu dalam laba kena pajak,
merupakan perlakuan pajak tidak pasti jika akseptabilitasnya tidak pasti berdasarkan peraturan pajak.

Ruang lingkup
4

Interpretasi ini mengklarifikasi bagaimana persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK i212
diterapkan ketika terdapat ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan. Dalam keadaan tersebut, entitas
mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak kini atau aset atau liabilitas pajak tangguhan dengan
menerapkan persyaratan dalam PSAK i212 berdasarkan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak,
rugi pajak belum dikompensasi, kredit pajak belum dimanfaatkan, dan tarif pajak yang ditentukan, dengan
menerapkan Interpretasi ini.

Permasalahan
5

4

Ketika terdapat ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan, Interpretasi ini mengatur:
(a)

apakah entitas mempertimbangkan perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah;

(b)

asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan;

(c)

bagaimana entitas menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak belum
dikompensasi, kredit pajak belum dimanfaatkan, dan tarif pajak; dan

(d)

bagaimana entitas mempertimbangkan perubahan dalam fakta dan keadaan.
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Konsensus
Apakah entitas mempertimbangkan perlakuan pajak tidak pasti
secara terpisah
6

Entitas menentukan apakah akan mempertimbangkan setiap perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah atau
bersamaan dengan satu perlakuan pajak tidak pasti lainnya atau lebih berdasarkan pendekatan yang lebih baik
dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian. Dalam menentukan pendekatan yang lebih baik dalam
memprediksi penyelesaian ketidakpastian, entitas dapat mempertimbangkan, sebagai contoh, (a) bagaimana
entitas menyusun pelaporan pajak penghasilannya dan mendukung perlakuan pajaknya; atau (b) bagaimana
entitas memperkirakan otoritas perpajakan melakukan pemeriksaannya dan menyelesaikan isu yang dapat
timbul dari pemeriksaan tersebut.

7

Jika, dengan menerapkan paragraf 6, entitas mempertimbangkan lebih dari satu perlakuan pajak tidak pasti
secara bersamaan, maka entitas memahami ‘perlakuan pajak tidak pasti’ dalam Interpretasi ini sebagai
kelompok perlakuan pajak tidak pasti yang dipertimbangkan secara bersamaan.

Pemeriksaan oleh otoritas perpajakan
8

Dalam menilai apakah dan bagaimana perlakuan pajak tidak pasti memengaruhi penentuan laba kena pajak
(rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak belum dikompensasi, kredit pajak belum dimanfaatkan, dan
tarif pajak, entitas mengasumsikan bahwa otoritas perpajakan akan memeriksa jumlah yang berhak untuk
diperiksa dan otoritas tersebut memiliki pengetahuan penuh atas seluruh informasi terkait ketika melakukan
pemeriksaan tersebut.

Penentuan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi
pajak belum dikompensasi, kredit pajak belum dimanfaatkan, dan
tarif pajak
9

Entitas mempertimbangkan apakah mungkin terjadi bahwa otoritas perpajakan akan menerima perlakuan
pajak tidak pasti.

10

Jika entitas menyimpulkan bahwa kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak
pasti, maka entitas menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak belum
dikompensasi, kredit pajak belum dimanfaatkan, atau tarif pajak secara konsisten dengan perlakuan pajak yang
digunakan atau yang direncanakan untuk digunakan dalam pelaporan pajak penghasilannya.

11

Jika entitas menyimpulkan bahwa kemungkinan otoritas perpajakan tidak akan menerima perlakuan pajak
tidak pasti, maka entitas merefleksikan dampak ketidakpastian tersebut dalam menentukan laba kena pajak
(rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak belum dikompensasi, kredit pajak belum dimanfaatkan, atau
tarif pajak yang terkait. Entitas merefleksikan dampak ketidakpastian untuk setiap perlakuan pajak tidak pasti
tersebut dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, bergantung pada metode mana yang entitas
perkirakan memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik:

12

(a)

jumlah yang paling mungkin–jumlah tunggal yang paling mungkin dalam rentang hasil yang
mungkin. Jumlah yang paling mungkin dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih
baik jika hasil yang memungkinkan adalah biner atau terkonsentrasi pada satu nilai.

(b)

nilai ekspektasian–penjumlahan dari jumlah probabilitas-tertimbang dalam rentang hasil yang
mungkin. Nilai ekspektasian dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik jika
terdapat rentang hasil yang memungkinkan, baik yang tidak biner atau tidak terkonsentrasi pada satu
nilai.

Jika perlakuan pajak tidak pasti memengaruhi pajak kini dan pajak tangguhan (sebagai contoh, jika
memengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menentukan pajak kini dan dasar pengenaan pajak yang
digunakan untuk menentukan pajak tangguhan), maka entitas membuat pertimbangan dan estimasi yang
konsisten untuk pajak kini dan pajak tangguhan.

Perubahan fakta dan keadaan
13

Entitas menilai kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan oleh Interpretasi ini jika fakta dan
keadaan yang dijadikan dasar dalam membuat pertimbangan atau estimasi berubah atau sebagai akibat dari
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informasi baru yang memengaruhi pertimbangan atau estimasi tersebut. Sebagai contoh, perubahan fakta dan
keadaan dapat mengubah kesimpulan entitas mengenai akseptabilitas perlakuan pajak atau estimasi entitas
atas dampak ketidakpastian, atau keduanya. Paragraf A1–A3 menetapkan pedoman atas perubahan fakta dan
keadaan.
14

6

Entitas merefleksikan dampak dari perubahan dalam fakta dan keadaan atau dari informasi baru sebagai
perubahan estimasi akuntansi dengan menerapkan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan. Entitas menerapkan PSAK i210 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan untuk
menentukan apakah perubahan yang terjadi setelah periode pelaporan merupakan peristiwa penyesuai atau
nonpenyesuai.
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Lampiran A
Pedoman Penerapan
Lampiran ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari ISAK i123 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama
dengan bagian lain dari ISAK i123.

Perubahan fakta dan keadaan (paragraf 13)
A1

Dalam menerapkan paragraf 13 dari Interpretasi ini, entitas menilai relevansi dan dampak dari perubahan
fakta dan keadaan atau atas informasi baru dalam konteks peraturan pajak yang berlaku. Sebagai contoh,
peristiwa tertentu dapat mengakibatkan penilaian kembali atas pertimbangan atau estimasi yang dibuat untuk
satu perlakuan pajak namun bukan untuk perlakuan pajak lainnya, jika perlakuan pajak tersebut tunduk pada
peraturan pajak yang berbeda.

A2

Contoh perubahan fakta dan keadaan atau informasi baru yang, bergantung pada keadaan, dapat
mengakibatkan penilaian kembali atas pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan oleh Interpretasi ini
mencakup, namun tidak terbatas pada, hal berikut:
(a)

A3

pemeriksaan atau tindakan yang dilakukan dari otoritas perpajakan. Sebagai contoh:
(i)

persetujuan atau ketidaksetujuan dari otoritas perpajakan atas perlakuan pajak atau
perlakuan pajak serupa yang digunakan oleh entitas;

(ii)

informasi bahwa otoritas perpajakan telah menyetujui atau tidak menyetujui perlakuan
pajak serupa yang digunakan oleh entitas lain; dan

(iii)

informasi mengenai jumlah yang diterima atau dibayar untuk menyelesaikan perlakuan
pajak serupa.

(b)

perubahan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan.

(c)

berakhirnya hak otoritas perpajakan untuk memeriksa atau memeriksa kembali perlakuan pajak.

Ketiadaan persetujuan atau ketidaksetujuan dari otoritas perpajakan atas perlakuan pajak, secara terpisah,
bukan merupakan perubahan fakta dan keadaan atau informasi baru yang memengaruhi pertimbangan dan
estimasi yang disyaratkan oleh Interpretasi ini.

Pengungkapan
A4

A5

Ketika terdapat ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan, entitas menentukan apakah akan
mengungkapkan:
(a)

pertimbangan yang dibuat dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak,
rugi pajak belum dikompensasi, kredit pajak belum dimanfaatkan, dan tarif pajak dengan
menerapkan PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan paragraf 122; dan

(b)

informasi mengenai asumsi dan estimasi yang dibuat dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak),
dasar pengenaan pajak, rugi pajak belum dikompensasi, kredit pajak belum dimanfaatkan, dan tarif
pajak dengan menerapkan PSAK i201 paragraf 125–129.

Jika entitas menyimpulkan mungkin terjadi bahwa otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak
pasti, maka entitas menentukan apakah akan mengungkapkan dampak potensial atas ketidakpastian tersebut
sebagai kontingensi terkait-pajak dengan menerapkan PSAK i212 paragraf 88.
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Lampiran B
Tanggal efektif dan transisi
Lampiran ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari ISAK i123 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama
dengan bagian lain dari ISAK i123.

Tanggal efektif
B1

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2019. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode yang lebih
dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Transisi
B2

8

Pada penerapan awal, entitas menerapkan Interpretasi ini:
(a)

secara retrospektif dengan menerapkan PSAK i208, jika hal tersebut memungkinkan tanpa
penggunaan peninjauan ke belakang (hindsight); atau

(b)

secara retrospektif dengan dampak kumulatif awal penerapan Interpretasi ini diakui pada tanggal
penerapan awal. Jika entitas memilih pendekatan transisi ini, maka entitas tidak menyajikan kembali
informasi komparatif. Entitas mengakui dampak kumulatif penerapan awal Interpretasi ini sebagai
penyesuaian terhadap saldo laba awal (atau komponen ekuitas lain, yang sesuai). Tanggal penerapan
awal adalah awal periode tahun buku di mana entitas pertama kali menerapkan Interpretasi ini.
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Pengenalan Euro
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ISAK i207

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i107 Pengenalan Euro (ISAK i207) diatur dalam paragraf 3 dan 4.

2
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i107
Pengenalan Euro
Referensi
•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007)

•

PSAK i208, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i210 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

•

PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (yang direvisi pada tahun 2003)

•

PSAK i227 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri (yang diamendemen pada
tahun 2008)

Permasalahan
1

Sejak tanggal 1 Januari 1999, efektif dimulainya Uni Ekonomi dan Moneter (Economic and Monetary Union
- EMU), euro akan menjadi mata uang yang sah berlaku dan kurs konversi antara euro dan mata uang nasional
yang tergabung akan tetap tak terbatalkan, yaitu risiko selisih kurs selanjutnya terkait dengan mata uang euro
dan mata uang nasional yang tergabung dieliminasi sejak tanggal tersebut.

2

Permasalahannya adalah penerapan PSAK i221 pada peralihan dari mata uang nasional Negara-negara
Anggota Uni Eropa yang berpartisipasi ke euro ('peralihan').

Konsensus
3

Persyaratan PSAK i221 mengenai penjabaran transaksi valuta asing dan laporan keuangan kegiatan usaha luar
negeri diterapkan secara ketat pada peralihan tersebut. Dasar pemikiran yang sama berlaku untuk penetapan
kurs ketika negara- bergabung dengan EMU pada tahap selanjutnya.

4

Hal ini berarti bahwa, secara khusus:
(a)

aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing yang dihasilkan dari transaksi akan tetap dijabarkan ke
dalam mata uang fungsional pada kurs penutup. Selisih kurs yang timbul segera diakui sebagai
penghasilan atau beban, kecuali bahwa entitas tetap menerapkan kebijakan akuntansinya yang
berlaku saat ini atas keuntungan dan kerugian kurs terkait lindung nilai risiko mata uang dari transaksi
prakiraan;

(b)

selisih kurs kumulatif terkait penjabaran laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri, yang diakui
dalam penghasilan komprehensif lain, diakumulasikan dalam ekuitas dan direklasifikasi dari ekuitas
ke laba rugi hanya pada pelepasan atau pelepasan sebagian dari investasi neto dalam kegiatan usaha
luar negeri; dan

(c)

selisih kurs yang dihasilkan dari penjabaran liabilitas yang didenominasi dalam mata uang yang
tergabung tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset terkait.

Tanggal konsensus
Oktober 1997

Tanggal efektif
Interpretasi ini berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 1998. Perubahan kebijakan akuntansi dicatat sesuai dengan
persyaratan PSAK i208.
PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminology yang digunakan dalam SAK-I. Selain itu,
PSAK i201 mengamendemen paragraf 4. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang
lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.
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PSAK i227 (yang diamendemen pada tahun 2008) mengamendemen paragraf 4 (b). Entitas menerapkan amendemen
tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2009. Jika entitas menerapkan PSAK
i227 (amendemen 2008) untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan untuk periode yang lebih
dini tersebut.

4
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ISAK i210

Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan
Aktivitas Operasi
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ISAK i210
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i210 Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas
Operasi (ISAK i210) diatur dalam paragraf 3.

2
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i210
Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik Dengan Aktivitas Operasi
Referensi
•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i220 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

Permasalahan
1

2

Di beberapa negara, bantuan pemerintah kepada entitas mungkin ditujukan untuk mendorong atau
memberikan dukungan jangka panjang atas kegiatan usaha baik pada daerah atau sektor industri tertentu.
Kondisi untuk menerima bantuan tersebut mungkin tidak secara spesifik terkait dengan aktivitas operasi
entitas. Contoh dari bantuan tersebut adalah pengalihan sumber daya oleh pemerintah kepada entitas yang:
(a)

beroperasi pada industri tertentu;

(b)

melanjutkan operasi pada industri yang baru diprivatisasi; atau

(c)

memulai atau melanjutkan untuk menjalankan usahanya di daerah yang belum berkembang.

Permasalahannya adalah apakah bantuan pemerintah tersebut merupakan “hibah pemerintah” dalam ruang
lingkup PSAK i220 dan, oleh karena itu, dicatat sesuai dengan PSAK i220.

Konsensus
3

Bantuan pemerintah kepada entitas memenuhi definisi hibah pemerintah dalam PSAK i220, bahkan jika tidak
ada kondisi yang secara spesifik terkait dengan aktivitas operasi entitas selain persyaratan untuk beroperasi
pada daerah atau sektor industri tertentu. Oleh karena itu, hibah tersebut tidak dikreditkan secara langsung
pada kepentingan pemegang saham

Tanggal konsensus
Januari 1998

Tanggal efektif
Interpretasi ini berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 1998. Perubahan kebijakan akuntansi dicatat sesuai dengan
PSAK i208.
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ISAK i225

Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas
atau Para Pemegang Sahamnya
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ISAK i225
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i225 Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para
Pemegang Sahamnya (ISAK i225) diatur dalam paragraf 4.

2
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i225
Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para
Pemegang Sahamnya
Referensi
•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007)

•

PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

•

PSAK i212 Pajak Penghasilan

Permasalahan
1

Perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang sahamnya dapat mengakibatkan liabilitas atau aset
pajak entitas naik atau turun. Sebagai contoh, hal ini mungkin terjadi pada saat pendaftaran instrumen ekuitas
entitas di bursa atau pada saat restrukturisasi ekuitas entitas. Hal ini mungkin juga terjadi bila pemegang saham
pengendali pindah ke luar negeri. Sebagai akibatnya, entitas dapat dikenakan pajak secara berbeda, contohnya
entitas dapat memperoleh atau kehilangan insentif pajak atau menjadi subjek tarif pajak berbeda di masa
depan.

2

Perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang sahamnya dapat berdampak langsung pada liabilitas
atau aset pajak kini. Perubahan tersebut juga dapat meningkatkan atau menurunkan liabilitas dan aset pajak
tangguhan yang diakui oleh entitas, bergantung pada dampak perubahan dalam status pajak yang memiliki
konsekuensi pajak yang akan timbul dari pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset dan liabilitas
entitas.

3

Permasalahannya adalah bagaimana entitas mencatat konsekuensi pajak atas perubahan dalam status pajaknya
atau status pajak para pemegang sahamnya.

Konsensus
4

Perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang sahamnya tidak menimbulkan kenaikan atau
penurunan jumlah yang diakui di luar laba rugi. Konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan atas perubahan
dalam status pajak dimasukkan dalam laba rugi periode tersebut, kecuali konsekuensi tersebut terkait dengan
transaksi dan peristiwa yang menghasilkan (pada periode sama atau berbeda) kredit atau pembebanan langsung
pada jumlah yang diakui dalam ekuitas atau jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain.
Konsekuensi pajak yang terkait dengan perubahan dalam jumlah yang diakui dalam ekuitas, pada periode sama
atau berbeda (yang tidak termasuk dalam laba rugi), dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.
Konsekuensi pajak yang terkait dengan jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dalam
penghasilan komprehensif lain.

Tanggal konsensus
Agustus 1999

Tanggal efektif
Konsensus ini berlaku efektif pada tanggal 15 Juli 2000. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dicatat sesuai dengan
PSAK i208.
PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam SAK-I. Sebagai
tambahan, PSAK i201 mengamendemen paragraf 4. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode
yang lebih dini, maka amendemen diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.
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ISAK i229

Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
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ISAK i229

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i229 Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan (ISAK i229) dijelaskan dalam
paragraf 6-7.
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ISAK i229
Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
Referensi
•

PSAK i116 Sewa

•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007)

•

PSAK i216 Aset Tetap (yang direvisi pada tahun 2003)

•

PSAK i237 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

•

PSAK i238 Aset Takberwujud (yang direvisi pada tahun 2004)

•

ISAK i112 Perjanjian Konsesi Jasa

Permasalahan
1

Entitas (operator) dapat melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain (pemberi konsesi) untuk menyediakan
jasa yang memberikan akses publik atas fasilitas ekonomi dan sosial utama. Pemberi konsesi dapat merupakan
entitas sektor publik maupun swasta, termasuk badan pemerintah. Contoh perjanjian konsesi jasa meliputi
fasilitas pengolahan dan penyediaan air, jalan raya, tempat parkir, terowongan, jembatan, bandar udara, dan
jaringan telekomunikasi. Contoh perjanjian yang bukan merupakan perjanjian konsesi jasa termasuk entitas
yang mengalihdayakan operasi jasa internalnya kepada pihak lain (misalnya kantin karyawan, pemeliharaan
gedung, dan fungsi akuntansi atau teknologi informasi).

2

Dalam perjanjian konsesi jasa, pemberi konsesi biasanya memberikan hal berikut kepada operator selama
periode konsesi:
(a)

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

(b)

dalam beberapa kasus, hak untuk menggunakan aset berwujud, aset takberwujud, atau aset
keuangan tertentu,

sebagai imbalan untuk operator yang:
(c)

berkomitmen untuk memberikan jasa sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu selama periode
konsesi, dan

(d)

ketika dapat diterapkan, berkomitmen untuk mengembalikan hak yang diterima di awal periode
konsesi dan/atau diperoleh selama periode konsesi pada akhir periode konsesi.

3

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

4

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

5

Aspek dan pengungkapan tertentu yang terkait dengan beberapa perjanjian konsesi jasa sudah dibahas dalam
Standar Akuntansi Keuangan Internasional yang ada (misalnya PSAK i216 diterapkan untuk perolehan item
aset tetap, PSAK i116 diterapkan untuk sewa aset, dan PSAK i238 diterapkan untuk perolehan aset
takberwujud). Namun demikian, perjanjian konsesi jasa dapat meliputi kontrak eksekutori yang tidak dibahas
dalam Standar Akuntansi Keuangan Internasional, kecuali kontrak tersebut memberatkan, maka berlaku
PSAK i237. Oleh karena itu, Interpretasi ini membahas tambahan pengungkapan atas perjanjian konsesi jasa.

Konsensus
6

Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menentukan pengungkapan yang tepat dalam
catatan atas laporan keuangan. Pada setiap periode, operator dan pemberi konsesi mengungkapkan hal
berikut:
(a)

deskripsi perjanjian;

(b)

persyaratan signifikan dari perjanjian yang dapat memengaruhi jumlah, waktu, dan kepastian arus
kas masa depan (misalnya periode konsesi, tanggal penentuan ulang harga dan dasar penentuan
ulang harga atau negosiasi ulang);
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(c)

sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, periode waktu, atau jumlah yang sesuai) dari:
(i)

hak menggunakan aset tertentu;

(ii)

kewajiban untuk menyediakan atau hak yang diperkirakan dalam penyediaan jasa;

(iii)

kewajiban untuk memperoleh atau membangun item aset tetap;

(iv)

kewajiban untuk menyerahkan atau hak untuk menerima aset tertentu pada akhir periode
konsesi;

(v)

opsi pembaruan dan penghentian; dan

(vi)

hak dan kewajiban lain (misalnya perbaikan utama);

(d)

perubahan dalam perjanjian yang terjadi selama periode; dan

(e)

pengklasifikasian perjanjian konsesi jasa.

6A

Operator mengungkapkan jumlah pendapatan dan laba atau rugi yang diakui selama periode atas pertukaran
jasa konstruksi dengan aset keuangan atau aset takberwujud.

7

Pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 6 Interpretasi ini, disajikan secara individual untuk setiap
perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara agregat untuk setiap kelas perjanjian konsesi jasa. Suatu kelas
merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat serupa (misalnya jasa
pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, dan jasa pengolahan air).

Tanggal konsensus
Mei 2001

Tanggal efektif
Interpretasi ini berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2001.
Entitas menerapkan amendemen dalam paragraf 6(e) dan 6A untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2008. Jika entitas menerapkan ISAK i112 untuk periode yang lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan
untuk periode yang lebih dini tersebut.
PSAK i116, diterbitkan pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 5. Entitas menerapkan amendemen tersebut
ketika menerapkan PSAK i116.

4
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Aset Takberwujud – Biaya Situs Web
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ISAK i232
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i232 Aset Takberwujud – Biaya Situs Web (ISAK i232), dijelaskan dalam
paragraf 7–10.

2
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Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan i232
Aset Takberwujud – Biaya Situs Web
Referensi
•

PSAK i103 Kombinasi Bisnis

•

PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

•

PSAK i116 Sewa

•

PSAK i201 Penyajian Laporan Keuangan (yang direvisi pada tahun 2007)

•

PSAK i202 Persediaan (yang direvisi pada tahun 2003)

•

PSAK i216 Aset Tetap (yang direvisi pada tahun 2003)

•

PSAK i236 Penurunan Nilai Aset (yang direvisi pada tahun 2004)

•

PSAK i238 Aset Takberwujud (yang direvisi pada tahun 2004)

Permasalahan
1

Entitas mungkin melakukan pengeluaran internal atas pengembangan dan pengoperasian situs web miliknya
untuk akses internal maupun eksternal. Situs web yang dirancang untuk akses eksternal dapat digunakan
untuk berbagai tujuan seperti untuk mempromosikan dan mengiklankan produk dan jasa entitas, menyediakan
layanan elektronik, dan menjual produk dan jasa. Situs web yang dirancang untuk akses internal dapat
digunakan untuk menyimpan kebijakan perusahaan dan rincian pelanggan, serta mencari informasi yang
relevan.

2

Tahapan dari pengembangan situs web dapat dideskripsikan sebagai berikut:
(a)

Perencanaan – termasuk melakukan studi kelayakan, mendefinisikan tujuan dan spesifikasi,
mengevaluasi alternatif, dan memilih preferensi.

(b)

Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur – termasuk perolehan nama domain, pembelian dan
pengembangan perangkat keras dan pengoperasian perangkat lunak, instalasi aplikasi yang telah
dikembangkan, dan pengujian stabilitas sistem (stress testing).

(c)

Pengembangan Desain Grafis – termasuk perancangan tampilan halaman web.

(d)

Pengembangan Konten – termasuk pembuatan, pembelian, persiapan, dan pengunggahan informasi
(uploading information), baik secara tekstual maupun grafis, dalam situs web sebelum
penyelesaian pengembangan situs web. Informasi ini dapat disimpan dalam basis data (database)
terpisah yang diintegrasikan ke dalam (atau diakses dari) situs web atau dikodekan secara langsung
ke halaman web.

3

Ketika pengembangan situs web telah selesai, tahapan Operasi dimulai. Selama tahapan ini, entitas
memelihara dan meningkatkan aplikasi, infrastruktur, desain grafis, dan konten dari situs web.

4

Permasalahan yang timbul dalam akuntansi untuk pengeluaran internal atas pengembangan dan operasi situs
web yang dimiliki entitas untuk akses internal maupun eksternal, adalah:
(a)

apakah situs web adalah aset takberwujud yang dikembangkan secara internal sesuai dengan
persyaratan dalam PSAK i238; dan

(b)

perlakuan akuntansi yang sesuai atas pengeluaran tersebut.

5

Interpretasi ini tidak berlaku untuk pengeluaran pembelian, pengembangan, dan pengoperasian perangkat
keras (contohnya server web, server staging, server produksi dan koneksi Internet) dari situs web.
Pengeluaran tersebut dicatat sesuai dengan PSAK i216. Selain itu, jika entitas melakukan pengeluaran untuk
penyedia jasa Internet yang menyediakan hos (hosting) situs web entitas, maka pengeluaran tersebut diakui
sebagai beban ketika jasa diterima sesuai dengan PSAK i201 paragraf 88 dan Kerangka Konseptual
Pelaporan Keuangan.

6

PSAK i238 tidak berlaku untuk aset takberwujud yang dikuasai oleh entitas untuk dijual dalam kegiatan usaha
normal (lihat PSAK i202 dan PSAK i115) atau sewa aset takberwujud yang dicatat sesuai dengan PSAK i116.
Sejalan dengan hal tersebut, Interpretasi ini tidak berlaku untuk pengeluaran pengembangan atau
pengoperasian situs web (atau perangkat lunak situs web) untuk dijual kepada entitas lain, atau yang dicatat
sesuai dengan PSAK i116.
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Konsensus
7

Situs web entitas yang muncul dari pengembangan dan digunakan untuk akses internal maupun eksternal
merupakan aset takberwujud yang dihasilkan secara internal yang tunduk pada persyaratan PSAK i238.

8

Situs web yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset takberwujud jika, dan hanya jika, selain
memenuhi persyaratan umum dalam PSAK i238 paragraf 21 untuk pengakuan dan pengukuran awal, entitas
dapat memenuhi persyaratan dalam PSAK i238 paragraf 57. Secara khusus, entitas dapat memenuhi
persyaratan untuk menunjukkan bagaimana situs web entitas akan dapat menghasilkan kemungkinan manfaat
ekonomik masa depan sesuai dengan PSAK i238 paragraf 57(d) jika, misalnya, situs web ini mampu
menghasilkan pendapatan, termasuk pendapatan langsung dari dimungkinkannya penempatan pesanan. Jika
entitas tidak dapat menunjukkan bagaimana situs web yang dikembangkan semata-mata atau terutama untuk
mempromosikan dan mengiklankan produk dan jasa entitas akan menghasilkan kemungkinan manfaat
ekonomik masa depan, maka konsekuensinya seluruh pengeluaran atas pengembangan situs web diakui
sebagai beban pada saat terjadinya.

9

Setiap pengeluaran internal atas pengembangan dan pengoperasian situs web entitas dicatat sesuai dengan
PSAK i238. Sifat dari masing-masing aktivitas atas pengeluaran yang terjadi (contohnya pelatihan karyawan
dan pemeliharaan situs web) dan tahapan pengembangan atau pascapengembangan situs web dievaluasi untuk
menentukan perlakuan akuntansi yang sesuai. Sebagai contoh:

10

(a)

Tahapan Perencanaan serupa sifatnya dengan tahapan penelitian dalam PSAK i238 paragraf 54–
56. Pengeluaran yang terjadi dalam tahapan ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

(b)

sepanjang konten dikembangkan untuk tujuan selain untuk mengiklankan dan mempromosikan
produk dan jasa entitas itu sendiri, tahapan Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur, tahapan
Desain Grafis, dan tahapan Pengembangan Konten serupa sifatnya dengan tahapan pengembangan
dalam PSAK i238 paragraf 57–64. Pengeluaran yang terjadi dalam tahapan ini dimasukkan dalam
biaya perolehan situs web yang diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan paragraf 8
Interpretasi ini jika pengeluaran tersebut dapat diatribusikan secara langsung dan diperlukan untuk
pembuatan, produksi atau persiapan situs web supaya mampu beroperasi dengan cara yang
dimaksudkan oleh manajemen. Sebagai contoh, pengeluaran untuk membeli atau membuat konten
yang spesifik untuk situs web (selain konten yang mengiklankan dan mempromosikan barang dan
jasa entitas itu sendiri), atau pengeluaran untuk memungkinkan penggunaan konten dalam situs
web (misalnya biaya memperoleh lisensi untuk memproduksi kembali), dimasukkan dalam biaya
pengembangan jika kondisi ini terpenuhi. Akan tetapi, sesuai dengan PSAK i238 paragraf 71,
pengeluaran untuk item takberwujud yang awalnya diakui sebagai beban dalam laporan keuangan
sebelumnya tidak diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset takberwujud di kemudian hari
(contohnya jika biaya hak cipta telah diamortisasi secara penuh, dan konten kemudian tersedia
dalam situs web).

(c)

pengeluaran yang terjadi dalam tahap Pengembangan Konten, selama konten dikembangkan untuk
mengiklankan dan mempromosikan barang dan jasa entitas itu sendiri (contohnya foto produk
digital), diakui sebagai beban pada saat terjadinya sesuai dengan PSAK i238 paragraf 69(c).
Misalnya, jika mencatat pengeluaran jasa profesional dalam pengambilan foto digital produk
entitas dan dalam peningkatan tampilannya, maka pengeluaran tersebut diakui sebagai beban ketika
jasa profesional diterima selama proses, bukan ketika foto digital ditampilkan pada situs web.

(d)

tahapan Operasi dimulai setelah pengembangan situs web selesai. Pengeluaran yang terjadi dalam
tahap ini diakui sebagai beban ketika terjadinya kecuali memenuhi kriteria pengakuan PSAK i238
paragraf 18.

Situs web yang diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan paragraf 8 Interpretasi ini diukur setelah
pengakuan awal dengan menerapkan persyaratan PSAK i238 paragraf 72–87. Estimasi terbaik atas umur
manfaat situs web adalah singkat.

Tanggal konsensus
Mei 2001

Tanggal efektif
Interpretasi ini berlaku efektif pada tanggal 25 Maret 2002. Pengaruh pengadopsian Interpretasi ini dicatat
menggunakan persyaratan transisi dalam versi PSAK i238 yang terbit pada tahun 1998. Oleh karena itu, jika situs web
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tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset takberwujud tetapi sebelumnya diakui sebagai aset, maka item tersebut
dihentikan pengakuannya pada tanggal ketika Interpretasi ini menjadi efektif. Jika ada situs web dan pengeluaran untuk
mengembangkannya memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset takberwujud, tetapi sebelumnya tidak diakui sebagai
aset, maka aset takberwujud tersebut tidak diakui pada tanggal ketika Interpretasi ini menjadi efektif. Jika ada situs web
dan pengeluaran untuk mengembangkannya memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset takberwujud, sebelumnya
diakui sebagai aset dan pada awalnya diukur pada biaya perolehan, maka jumlah yang diakui pada awalnya dianggap
sudah ditentukan secara tepat.
PSAK i201 (yang direvisi pada tahun 2007) mengamendemen terminologi yang digunakan dalam SAK-I. Selain itu,
PSAK tersebut mengamendemen paragraf 5. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Jika entitas menerapkan PSAK i201 (revisi 2007) untuk periode yang
lebih dini, maka amendemen tersebut diterapkan untuk periode yang lebih dini tersebut.
PSAK i115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terbit pada bulan Mei 2014, mengamendemen bagian
“Referensi” dan paragraf 6. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK i115.
PSAK i116, terbit pada bulan Januari 2016, mengamendemen paragraf 6. Entitas menerapkan amendemen tersebut
ketika menerapkan PSAK i116.
Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK-I, terbit pada tahun 2018, mengamendemen paragraf
5. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2020. Penerapan lebih dini diperkenankan jika pada saat yang bersamaan entitas juga menerapkan seluruh amendemen
lain yang dibuat oleh Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK-I. Entitas menerapkan
amendemen PSAK i232 secara retrospektif sesuai dengan PSAK i208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Kesalahan. Akan tetapi, jika entitas menentukan bahwa penerapan retrospektif tidak praktis atau
mengakibatkan biaya atau upaya berlebihan, maka entitas menerapkan amendemen PSAK i232 berdasarkan referensi
pada PSAK i208 paragraf 23-28, 50-53, dan 54F.
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Glosarium ini merupakan ekstraksi dari Standar Akuntansi Keuangan Internasional (PSAK i1xx) dan Standar
Akuntansi Internasional (PSAK i2xx) yang dipublikasikan dalam edisi ini. PSAK ini diterbitkan oleh Dewan
Standar Akuntansi Internasional (the International Accounting Standards Board - IASB) atau pendahulunya,
Komite Standar Akuntansi Internasional (the International Accounting Standards Committee – IASC). Referensi
disusun berdasarkan PSAK dan nomor paragraf atau PSAK dan huruf lampiran.
Glosarium ini juga mengandung ekstraksi dari Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka
Konseptual). Referensi atas Kerangka Konseptual dimulai dengan huruf KK.
Referensi dalam (tanda kurung) mengindikasikan variasi minor dalam kalimat.

kerugian kredit
ekspektasian 12 bulan
(12-month expected credit
losses)

Bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang
merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari
peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi
dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

PSAK i109.A

kebijakan akuntansi

Prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik spesifik yang
diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

PSAK i208.5

laba akuntansi

Laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban
pajak.

PSAK i212.5

pihak diakuisisi

Bisnis atau beberapa bisnis yang atasnya pihak pengakuisisi
memperoleh pengendalian dalam suatu kombinasi bisnis.

PSAK i103.A

pihak pengakuisisi

Entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi.

PSAK i103.A

tanggal akuisisi

Tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas
pihak diakuisisi.

PSAK i103.A

pasar aktif

Pasar dimana transaksi atas aset atau liabilitas terjadi dengan
frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan
informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

PSAK i113.A

keuntungan dan kerugian
aktuarial

Perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat
dari:

PSAK i219.8

(a) penyesuaian pengalaman (dampak dari perbedaan antara
asumsi aktuarial sebelumya dengan apa yang secara aktual
terjadi); dan
(b) pengaruh perubahan asumsi aktuarial.
nilai kini aktuarial dari
imbalan purnakarya
terjanji

Nilai kini dari pembayaran yang diperkirakan oleh program
imbalan purnakarya kepada karyawan yang masih bekerja dan
sudah tidak bekerja, yang dapat diatribusikan pada jasa yang
telah diberikan.

PSAK i226.8

agregasi

Penjumlahan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban
yang memiliki kesamaan karakteristik dan termasuk dalam
klasifikasi yang sama.

KK.7.20

aktivitas agrikultur

Manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh
entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk
agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan.

PSAK i241.5

produk agrikultur

Produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas.

PSAK i241.5
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amortisasi (depresiasi)1

Alokasi sistematis jumlah terdepresiasikan suatu aset selama
umur manfaatnya.

PSAK i236.6,

biaya perolehan
diamortisasi dari aset
keuangan atau liabilitas
keuangan

Jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur saat
pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau
dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode
suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara jumlah
awal dan jumlah jatuh temponya dan, untuk aset keuangan,
disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

PSAK i109.A

antidilusi

Kenaikan laba per saham atau penurunan rugi per saham
sebagai akibat dari asumsi bahwa instrumen dapat
dikonversi telah dikonversi, opsi atau waran telah
dieksekusi, atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan
pada pemenuhan kondisi tertentu.

PSAK i233.5

aset

Sumber daya yang:

PSAK i238.8,

(a) dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa
lalu; dan

(KK.4.4(a))

PSAK i238.8

(b) manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut
diperkirakan mengalir ke entitas.
aset

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

KK.4.3

batas atas aset

Nilai kini dari manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk
pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran
masa depan untuk program tersebut.

PSAK i219.8

aset yang dimiliki oleh
dana imbalan pekerja
jangka panjang

Aset (selain instrumen keuangan yang diterbitkan entitas
pelapor yang tidak dapat dialihkan) yang:

PSAK i219.8

(a) dimiliki oleh entitas (dana) yang terpisah secara legal
dari entitas pelapor dan dibentuk semata-mata untuk
membayar atau mendanai imbalan p e kerja; dan
(b) tersedia digunakan hanya untuk membayar atau mendanai
imbalan pekerja, tidak dapat digunakan untuk membayar
kreditur dari entitas pelapor tersebut (walaupun dalam
keadaan bangkrut), dan tidak dapat dikembalikan kepada
entitas pelapor, kecuali dalam keadaan:
(i) aset dana telah mencukupi untuk memenuhi
seluruh kewajiban imbalan p e kerja terkait
program atau entitas pelapor; atau
(ii) aset dikembalikan kepada entitas pelapor untuk
mengganti imbalan p e kerja yang telah dibayarkan
oleh entitas.

entitas asosiasi

1

Entitas yang investornya memiliki pengaruh signifikan.

PSAK i228.3

Untuk aset takberwujud, istilah ‘amortisasi’ lebih umum digunakan daripada ‘depresiasi’. Dua istilah tersebut memiliki arti yang
sama.

2
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tanaman produktif
(bearer plant)

Tanaman hidup yang:

PSAK i216.6,

(a) digunakan dalam produksi atau penyediaan produk
agrikultur;

PSAK i241.5

(b) diperkirakan untuk menghasilkan produk untuk jangka
waktu lebih dari satu periode; dan
(c) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk
dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk
penjualan sisa yang insidental (incidental scrap).
aset biologis

Hewan atau tanaman hidup.

PSAK i241.5

transformasi biologis

Proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi
yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset
biologis.

PSAK i241.5

biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas
sehubungan dengan peminjaman dana.

PSAK i223.5

bisnis

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.

PSAK i103.A

kombinasi bisnis

Suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi
memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis.
Transaksi yang kadangkala disebut sebagai ‘penggabungan
sesungguhnya (true merger)’ atau ‘penggabungan setara
(merger of equals)’ juga merupakan kombinasi bisnis
sebagaimana istilah ini dipergunakan dalam PSAK i103.

PSAK i103.A

jumlah tercatat

Jumlah suatu aset yang diakui setelah dikurangi akumulasi
depresiasi (amortisasi) dan akumulasi rugi penurunan nilai.

PSAK i216.6,
PSAK i236.6,
PSAK i238.8

jumlah tercatat

Jumlah s u a t u aset yang diakui dalam laporan posisi
keuangan.

PSAK i240.5,

jumlah tercatat

Jumlah di mana suatu aset, liabilitas atau ekuitas diakui
dalam laporan posisi keuangan.

KK.5.1

kas

Kas dan rekening giro.

PSAK i207.6

setara kas

Investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang
dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam
jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan
nilai yang tidak signifikan.

PSAK i207.6

arus kas

Arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.

PSAK i207.6

unit penghasil kas

Kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan
arus masuk kas yang sebagian besar independen dari arus
masuk kas dari aset atau kelompok aset lain.

PSAK i236.6,

Transaksi pembayaran berbasis saham di mana entitas
memperoleh barang atau jasa dengan menimbulkan liabilitas
untuk mengalihkan kas atau aset lain kepada pemasok barang
atau jasa dengan jumlah yang didasarkan pada harga (atau
nilai) instrumen ekuitas (termasuk saham atau opsi saham)
entitas atau instrumen ekuitas kelompok lain.

PSAK i102.A

transaksi pembayaran
berbasis saham yang
diselesaikan dengan kas
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cedant

Pemegang polis atas kontrak reasuransi.

PSAK i104.A

perubahan estimasi
akuntansi

Penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah
pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status saat
ini dari, serta manfaat dan kewajiban masa depan ekspektasian
yang terkait dengan, aset dan liabilitas. Perubahan estimasi
akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan
baru dan, sejalan dengan hal tersebut, bukan koreksi kesalahan

PSAK i208.5

klasifikasi

Pengurutan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban
berdasarkan kesamaan karakteristik untuk tujuan penyajian
dan pengungkapan.

KK.7.7

anggota keluarga dekat
seseorang

Anggota keluarga yang mungkin diperkirakan memengaruhi,
atau dipengaruhi oleh, orang tersebut dalam hubungan
mereka dengan entitas. Mereka termasuk:

PSAK i224.9

(a) anak dan suami/istri atau pasangan hidup orang tersebut;
(b) anak dari suami/istri atau pasangan hidup orang tersebut;
dan
(c) tanggungan dari orang tersebut atau dari suami/istri atau
pasangan hidup orang tersebut.
kurs penutup

Kurs spot pada akhir periode pelaporan.

PSAK i221.8

laporan keuangan
gabungan

Laporan keuangan entitas pelapor yang terdiri dari dua entitas
atau lebih yang tidak seluruhnya terkait oleh hubungan entitas
induk- anak.

KK.3.12

tanggal permulaan sewa
(tanggal permulaan)

Tanggal ketika pesewa menyediakan aset pendasar untuk
digunakan oleh penyewa.

PSAK i116.A

kompensasi

Seluruh imbalan pekerja (sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK i219) termasuk imbalan pekerja dimana PSAK i102
diterapkan. Imbalan pekerja adalah seluruh bentuk imbalan
yang dibayarkan, terutang atau diberikan oleh entitas, atau
atas nama entitas, atas jasa yang diberikan kepada entitas.
Hal ini juga mencakup imbalan yang dibayarkan atas nama
entitas induk terkait dengan entitas. Kompensasi meliputi:

PSAK i224.9

(a) imbalan pekerja jangka pendek, seperti upah, gaji dan
kontribusi jaminan sosial, cuti tahunan berbayar dan
cuti sakit berbayar, bagi laba dan bonus (jika
dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah akhir
periode) dan imbalan nonmoneter (seperti pelayanan
kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang
diberikan cuma-cuma atau disubsidi) untuk pekerja
yang ada saat ini;
(b) imbalan pascakerja seperti pensiun, imbalan purnakarya
lain, asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan
kesehatan pascakerja;
(c) imbalan pekerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti
besar atau cuti sabbatical, penghargaan masa kerja
(jubilee) atau imbalan jasa jangka panjang lain, imbalan
cacat permanen, dan bagi laba, bonus, dan kompensasi
yang ditangguhkan (jika terutang seluruhnya lebih dari
dua belas bulan pada akhir periode pelaporan);
(d) pesangon; dan
(e) pembayaran berbasis saham.

4
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komponen suatu entitas

Operasi dan arus kas yang dapat dipisahkan secara jelas,
untuk tujuan operasi dan pelaporan keuangan, dari
komponen lain entitas.

PSAK i105.A

laporan keuangan
konsolidasian

Laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset,
liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas
induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas
ekonomik tunggal.

PSAK i227.4,

laporan keuangan
konsolidasian

Laporan keuangan entitas pelapor yang terdiri dari entitas
induk dan entitas anaknya.

KK.3.11

kewajiban konstruktif

kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam
hal ini:

PSAK i237.10

PSAK i228.3,
PSAK i110.A

(a) berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah
dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik,
entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain
bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu;
dan
(b) akibatnya, entitas telah menciptakan ekspektasi valid
kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan
tanggung jawab tersebut.
aset kontingensi

Aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan
keberadaannya menjadi pasti hanya dengan terjadi atau tidak
terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan yang t i dak
p as t i yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

PSAK i237.10

imbalan kontingensi

Pada umumnya, suatu kewajiban pihak pengakuisisi untuk
mengalihkan aset atau kepentingan ekuitas tambahan kepada
pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi sebagai bagian
pertukaran pengendalian atas pihak diakuisisi jika peristiwa
masa depan tertentu terjadi atau keadaan tertentu dipenuhi.
Akan tetapi, imbalan kontingensi dapat juga memberikan
pihak pengakuisisi hak atas imbal hasil dari imbalan yang
dialihkan sebelumnya jika keadaan tertentu dipenuhi.

PSAK i103.A

liabilitas kontingensi

adalah:

PSAK i237.10

(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu
dan keberadaannya menjadi pasti h a n y a dengan
terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa
masa depan yang tidak pasti yang tidak sepenuhnya
berada dalam kendali entitas; atau
(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa
masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
(i) tidak mungkin terjadi arus keluar sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomik yang diperlukan
untuk menyelesaikan kewajiban; atau
(ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur
d en g an keandal an yang m em adai .
perjanjian saham
kontingensi

Perjanjian untuk menerbitkan saham yang bergantung pada
pemenuhan kondisi tertentu.

PSAK i233.5

saham biasa yang dapat
diterbitkan secara
kontingensi

Saham biasa yang dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa
pembayaran baik dalam bentuk kas maupun alat pembayaran
lain berdasarkan pada pemenuhan kondisi tertentu dalam
suatu perjanjian saham kontingensi.

PSAK i233.5
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Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan
hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.

PSAK i115.A,

Hak imbalan entitas dalam pertukaran dengan barang atau
jasa yang telah dialihkan entitas kepada pelanggan ketika hak
tersebut bergantung pada syarat selain berjalannya waktu
(sebagai contoh, pelaksanaan masa depan entitas).

PSAK i115.A,

liabilitas kontrak

Kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada
pelanggan di mana entitas telah menerima imbalan (atau
jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan.

PSAK i115.A

pengendalian sumber
daya ekonomik

Kemampuan kini untuk mengarahkan penggunaan sumber
daya ekonomik dan memperoleh manfaat ekonomik yang
mungkin mengalir darinya.

KK.4.20

pengendalian atas
investee

Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos
atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari
keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan
untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui
kekuasaannya atas investee.

PSAK i110.A

aset korporat

Aset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas
masa depan baik dari unit penghasil kas yang sedang
ditelaah maupun unit penghasil kas lain.

PSAK i236.6

biaya perolehan

Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu
aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat
diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika
pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan spesifik dalam
PSAK lain, contohnya PSAK i102.

PSAK i216.6,

pendekatan biaya

Teknik penilaian yang mencerminkan jumlah yang akan
dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat
(service capacity) aset (sering disebut sebagai biaya
pengganti saat ini (current replacement cost)).

PSAK i113.A

biaya pelepasan

Biaya inkremental yang secara langsung dapat diatribusikan
pada pelepasan aset atau unit penghasil kas, tidak termasuk
biaya keuangan dan beban pajak penghasilan.

PSAK i236.6

biaya untuk menjual

Biaya inkremental yang secara langsung dapat diatribusikan
pada pelepasan aset (atau kelompok lepasan), selain biaya
keuangan dan beban pajak penghasilan.

PSAK i105.A,

Suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi
pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur
ekspektasian dari aset keuangan ke biaya perolehan diamortisasi
dari aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset
keuangan memburuk. Pada saat menghitung suku bunga efektif
yang disesuaikan dengan risiko kredit, entitas mengestimasi
arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh
persyaratan kontraktual dari aset keuangan (sebagai contoh,
percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi
serupa) dan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan
mencakup seluruh imbalan (fee) dan poin yang dibayarkan
atau diterima antara para pihak dalam kontrak yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga
efektif (lihat paragraf B.5.4.1-B.5.4.3), biaya transaksi, dan
seluruh premium atau diskonto lainnya. Terdapat praduga
bahwa arus kas dan umur ekspektasian dari kelompok
instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi dengan

PSAK i109.A

kontrak

aset kontrak

suku bunga efektif yang
disesuaikan dengan
risiko kredit

6
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PSAK i238.8,
PSAK i240.5

(PSAK i241.5)
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andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila
tidak mungkin mengestimasi arus kas atau sisa umur
instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan)
secara andal, entitas menggunakan arus kas kontraktual selama
jangka waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau
kelompok instrumen keuangan) tersebut.
aset keuangan
memburuk (creditimpaired financial
asset)

Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa
yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas
masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa
aset keuangan memburuk termasuk data yang dapat
diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

PSAK i109.A

(a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau
pihak peminjam;
(b) pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau
peristiwa tunggakan;
(c) pihak pemberi pinjaman dari peminjam, untuk alasan
ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan
kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah
memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak
mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami
kesulitan tersebut;
(d) menjadi mungkin bahwa
dinyatakan pailit atau
keuangan lainnya;

pihak peminjam akan
melakukan reorganisasi

(e) hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan tersebut akibat
kesulitan keuangan; atau
(f) pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon
sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang
terjadi.
Sulit untuk mengidentifikasikan peristiwa diskret tunggal,
namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa
dapat menyebabkan aset keuangan memburuk.
kerugian kredit

Selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo
pada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang
diperkirakan diterima entitas (yaitu seluruh kekurangan kas),
didiskontokan dengan suku bunga efektif awal (atau suku
bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk
aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset
keuangan memburuk). Entitas mengestimasi arus kas dengan
mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari
instrumen keuangan (sebagai contoh, percepatan pelunasan,
perpanjangan, opsi beli dan opsi serupa) selama umur
ekspektasian dari instrumen keuangan tersebut. Arus kas yang
dipertimbangkan termasuk arus kas dari penjualan agunan
yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kontraktual.
Terdapat praduga bahwa umur ekspektasian dari instrumen
keuangan dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam
kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin untuk
mengestimasi umur ekspektasian instrumen keuangan dengan
andal, entitas menggunakan sisa jangka waktu kontraktual
dari instrumen keuangan.

PSAK i109.A

risiko kredit

Risiko dimana suatu pihak atas instrumen keuangan akan
menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain
diakibatkan kegagalannya dalam memenuhi
suatu
kewajiban.

PSAK i107.A
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credit risk rating grades

Peringkat risiko kredit berdasarkan risiko gagal bayar yang
terjadi pada instrumen keuangan.

PSAK i107.A

risiko mata uang

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu
instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan
kurs valuta asing.

PSAK i107.A

aset lancar

En t i t a s m e n g k l a s i f i k a s i k a n aset sebagai lancar ketika:

PSAK i201.66,

(a) e n t i t a s memperkirakan untuk merealisasikan aset,
atau bermaksud untuk menjual atau menggunakan aset
dalam siklus operasi normal entitas;

(PSAK i105.A)

(b) entitas menguasai
diperdagangkan;

aset

terutama

untuk

tujuan

(c) e n t i t a s memperkirakan untuk merealisasikan aset
dalam dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
(d) aset tersebut merupakan kas atau setara kas
(sebagaimana didefinisikan dalam PSAK i207), kecuali
terdapat pembatasan untuk ditukarkan atau digunakan
untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya dalam dua
belas bulan setelah periode pelaporan.
Entitas mengklasifikasikan aset lainnya sebagai tidak lancar.
biaya jasa kini

Kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang berasal
dari jasa pekerja dalam periode berjalan.

PSAK i219.8

pajak kini

Jumlah pajak penghasilan terutang (terpulihkan) atas laba
kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode.

PSAK i212.5

pelanggan

Pihak yang berkontrak dengan entitas untuk memperoleh
barang atau jasa yang merupakan output dari aktivitas normal
entitas dalam pertukaran dengan imbalan.

PSAK i115.A

tanggal transisi ke SAKI

Mulainya periode paling awal yang mana entitas menyajikan
informasi komparatif secara lengkap berdasarkan SAK-I
dalam laporan keuangan pertama berdasarkan SAK-I.

PSAK i101.A

pengambil keputusan

Entitas dengan hak pengambilan keputusan yang
merupakan prinsipal maupun agen untuk pihak lain.

PSAK i110.A

perbedaan temporer
dapat dikurangkan

Perbedaan temporer yaitu perbedaan temporer yang
menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam
penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan
ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau
diselesaikan.

PSAK i212.5

biaya perolehan bawaan
(deemed cost)

Suatu jumlah yang digunakan sebagai pengganti biaya
perolehan atau biaya perolehan terdepresiasi pada suatu
tanggal tertentu. Depresiasi atau amortisasi selanjutnya
mengasumsikan bahwa entitas pada awalnya telah mengakui
aset atau liabilitas pada tanggal tertentu dan bahwa biayanya
perolehannya sama dengan biaya perolehan bawaan.

PSAK i101.A

aset pajak tangguhan

Jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode
masa depan sebagai akibat adanya:

PSAK i212.5

(a) perbedaan temporer dapat dikurangkan;
(b) akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
(c) akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan
liabilitas pajak
tangguhan

8

Jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan
sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
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defisit atau surplus
(dari liabilitas (aset)
imbalan pasti)

Defisit atau surplus adalah:

PSAK i219.8

(a) nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dikurangi
(b) nilai wajar dari aset program (jika ada).

program imbalan pasti

Program imbalan pascakerja yang bukan merupakan program
iuran pasti.

PSAK i219.8

program imbalan pasti

Program imbalan purnakarya yang mana jumlah yang
dibayarkan sebagai imbalan purnakarya ditentukan dengan
mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada
penghasilan karyawan dan/atau tahun jasa.

PSAK i226.8

program iuran pasti

Program imbalan pascakerja di mana entitas membayar iuran
tetap kepada entitas terpisah (dana) dan tidak memiliki
kewajiban legal atau kewajiban konstruktif untuk membayar
iuran lebih lanjut jika dana tersebut tidak memiliki aset yang
cukup untuk membayar seluruh imbalan pekerja terkait
dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode
berjalan dan periode sebelumnya.

PSAK i219.8

program iuran pasti

Program imbalan purnakarya yang mana jumlah yang
dibayarkan sebagai imbalan purnakarya ditentukan oleh iuran
kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi.

PSAK i226.8

komponen deposit

Komponen kontraktual yang tidak dicatat sebagai derivatif
sesuai PSAK i109 dan termasuk dalam ruang lingkup
PSAK i109 jika komponen tersebut merupakan suatu
instrumen terpisah.

PSAK i104.A

jumlah terdepresiasikan

Biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan
pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residualnya.

PSAK i216.6,
PSAK i236.6,
PSAK i238.8

depresiasi (amortisasi)2

Alokasi sistematis jumlah terdepresiasikan dari aset selama
umur manfaatnya.

PSAK i216.6,

penghentian pengakuan

Penghapusan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang
sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas.

PSAK i109.A

penghentian pengakuan

Penghapusan seluruh atau sebagian aset atau liabilitas yang
diakui dari laporan posisi keuangan entitas.

KK.5.26

derivatif

Instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam
ruang lingkup PSAK i109 (lihat PSAK i109 paragraf 2.1)
dengan tiga karakteristik berikut ini:

PSAK i109.A

PSAK i236.6

(a) nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel
yang telah ditentukan (sering disebut dengan pendasar):
suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas,
kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga,
peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain
sepanjang dalam kasus variabel nonkeuangan, variabel
tersebut tidak spesifik pada salah satu pihak dalam
kontrak;
(b) tidak mensyaratkan investasi awal neto atau investasi awal
neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan
jumlah yang disyaratkan untuk kontrak jenis lain yang

2

Untuk aset takberwujud, istilah ‘amortisasi’ lebih umum digunakan daripada ‘depresiasi’. Dua istilah tersebut memiliki arti yang
sama.
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diperkirakan akan menghasilkan dampak serupa sebagai
akibat perubahan faktor pasar.
(c) diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan.
pengembangan

Penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lain pada
suatu rencana atau rancangan produksi bahan, alat, produk,
proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang mengalami
perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi
komersial atau pemakaian.

PSAK i238.8

dilusi

Penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham
sebagai akibat dari asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi
telah dikonversi, opsi atau waran telah dieksekusi, atau saham
biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan
ketentuan tertentu.

PSAK i233.5

kontrak asuransi
langsung

Kontrak asuransi yang bukan merupakan kontrak reasuransi.

PSAK i104.A

operasi yang dihentikan

Komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan
sebagai dikuasai untuk dijual dan:

PSAK i105.A

(a) merepresentasikan lini usaha
operasi utama yang terpisah,

atau

area geografis

(b) merupakan bagian dari rencana tunggal terkordinasi
untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi
utama yang terpisah, atau
(c) merupakan entitas anak yang diakuisisi secara khusus
dengan tujuan dijual kembali.
fitur partisipasi tidak
mengikat

Hak kontraktual untuk menerima, sebagai tambahan dari
manfaat yang dijamin, manfaat tambahan yang:

PSAK i104.A

(a) mungkin akan menjadi bagian signifikan dari total
manfaat kontraktual;
(b) jumlah atau waktunya secara kontraktual berada pada
diskresi penerbit; dan
(c) secara kontraktual berdasarkan:
(i)

kinerja sekelompok kontrak atau jenis kontrak
tertentu;

(ii)

imbal hasil investasi yang terealisasi dan atau belum
terealisasi dari sekelompok aset tertentu yang
dimiliki penerbit; atau

(iii)

laba rugi dari perusahaan, dana, atau entitas lain
yang menerbitkan kontrak.

kelompok lepasan

Suatu kelompok aset yang dilepaskan, dengan dijual atau cara
lainnya, secara bersama-sama sebagai kelompok dalam suatu
transaksi tunggal dan liabilitas yang berhubungan secara
langsung dengan aset tersebut yang akan dialihkan dalam
transaksi tersebut. Dalam kelompok ini termasuk goodwill
yang diperoleh dalam kombinasi bisnis jika kelompok ini
adalah unit penghasil kas di mana goodwill telah dialokasikan
sesuai dengan persyaratan PSAK i236 paragraf 80–87 atau
jika kelompok lepasan merupakan operasi dalam unit
penghasil kas tersebut.

PSAK i105.A

dividen

Distribusi laba kepada para pemegang instrumen ekuitas
sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelas modal
tertentu.

PSAK i109.A
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umur ekonomik

Periode di mana aset diperkirakan untuk dapat digunakan
secara ekonomik oleh satu pengguna atau lebih atau jumlah
produksi atau unit serupa yang diperkirakan untuk diperoleh
dari aset oleh satu pengguna atau lebih.

PSAK i116.A

sumber daya ekonomik

Hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik.

KK.4.4

tanggal efektif
modifikasi

Tanggal di mana kedua pihak setuju untuk suatu modifikasi
sewa.

PSAK i116.A

metode suku bunga
efektif

Metode yang digunakan dalam perhitungan biaya perolehan
diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan
dalam alokasi dan pengakuan pendapatan bunga atau beban
bunga dalam laba rugi selama periode yang relevan.

PSAK i109.A

suku bunga efektif

Suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi
pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur
ekspektasian atas aset atau liabilitas keuangan ke jumlah
tercatat bruto dari aset keuangan atau ke biaya perolehan
diamortisasi dari liabilitas keuangan. Ketika menghitung suku
bunga efektif, suatu entitas mengestimasi arus kas
ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan
kontraktual dari instrumen keuangan (misalnya, percepatan
pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi serupa), tetapi
tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian.
Perhitungan mencakup seluruh imbalan (fee) dan poin yang
dibayarkan atau diterima antara para pihak dalam kontrak
yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif (lihat
PSAK i109 paragraf B5.4.1–B5.4.3), biaya transaksi, dan
seluruh premi atau diskon lainnya. Terdapat praduga bahwa
arus kas dan umur ekspektasian dari kelompok instrumen
keuangan serupa dapat diestimasi dengan

PSAK i109.A

andal. Namun, dalam kasus yang jarang terjadi, ketika tidak
mungkin mengestimasi arus kas atau perkiraan umur
instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan)
secara andal (lihat paragraf PP8–PP8B atau PSAK i239),
entitas menggunakan arus kas kontraktual selama jangka
waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau kelompok
instrumen keuangan) tersebut.
imbalan p e kerja

Seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam
pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk
terminasi kontrak kerja.

PSAK i219.8

karyawan dan pihak
lain yang memberikan
jasa serupa dengan
karyawan.

Individu yang memberikan jasa secara personal kepada
entitas dan baik (a) individu tersebut dianggap sebagai
karyawan untuk tujuan legal atau perpajakan, (b) individu
tersebut bekerja pada entitas atas arahan entitas sebagaimana
halnya dengan individu yang dianggap sebagai karyawan
untuk tujuan legal atau perpajakan, atau (c) jasa yang
diberikan serupa dengan jasa yang diberikan oleh
karyawan. Sebagai contoh, istilah ini mencakup seluruh
personel manajemen, yaitu pihak yang memiliki wewenang
dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan
mengendalikan kegiatan entitas, termasuk direktur
noneksekutif.

PSAK i102.A

karakteristik kualitatif
peningkat

Suatu karakteristik kualitatif yang membuat informasi
berguna lebih berguna. Karakteristik qualitatif peningkat
adalah keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan,
dan keterpahaman.

KK2.4 KK.2.23
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Nilai kini dari arus kas yang diperkirakan entitas timbul
dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan
aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau diperkirakan
terjadi ketika penyelesaian liabilitas.

PSAK i216.6,

harga masuk

Harga yang dibayar untuk memperoleh suatu aset atau harga
yang diterima untuk mengambil alih suatu liabilitas dalam
transaksi pertukaran.

PSAK i113.A

ekuitas

Hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh
liabilitas.

KK.4.63

klaim ekuitas

Klaim atas hak residual dalam aset entitas setelah dikurangi
seluruh liabilitasnya.

KK.4.64

instrumen ekuitas

Suatu kontrak yang memberikan bukti suatu kepentingan
residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh
liabilitasnya

PSAK i232.11

instrumen ekuitas yang
diberikan

Hak (dengan persyaratan atau tanpa persyaratan)
atas
instrumen ekuitas entitas yang diberikan oleh entitas kepada
pihak lain dalam pengaturan pembayaran berbasis saham.

PSAK i102.A

kepentingan ekuitas

Dalam PSAK i103, kepentingan ekuitas diartikan secara luas
sebagai bagian kepemilikan atas entitas yang dimiliki
investor dan pemilik, anggota atau peserta atas entitas
bersama.

PSAK i103.A

metode ekuitas

Metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui
sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk
perubahan pascaakuisisi dalam bagian investor atas aset neto
investee. Laba rugi investor mencakup bagiannya atas laba
atau rugi investee dan penghasilan komprehensif lain investor
mencakup bagiannya atas penghasilan komprehensif lain
investee.

PSAK i228.3

transaksi pembayaran
berbasis saham yang
diselesaikan dengan
instrumen ekuitas

Suatu transaksi pembayaran berbasis saham dimana entitas
menerima barang atau jasa sebagai imbalan atas instrumen
ekuitasnya (termasuk saham dan opsi saham), atau menerima
barang atau jasa tetapi tidak memiliki kewajiban untuk
menyelesaikan transaksi tersebut dengan pemasok.

PSAK i102.A

peristiwa setelah periode
pelaporan

Peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan
tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik
peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak.
Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

PSAK i210.3

nilai spesifik entitas

PSAK i238.8

PSAK i102.A

(a) peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi
pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuai
setelah periode pelaporan); dan
(b) peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi
setelah periode pelaporan (peristiwa nonpenyesuai
setelah periode pelaporan).
selisih kurs

Selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu
satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang
berbeda.

PSAK i221.8

kurs

Rasio pertukaran untuk dua mata uang.

PSAK i221.8
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kontrak eksekutori

Kontrak, atau bagian dari kontrak, yang sama-sama tidak
dilaksanakan—tidak ada pihak yang telah memenuhi
kewajibannya, atau kedua belah pihak telah memenuhi
sebagian kewajiban mereka pada tingkat yang sama.

KK.4.56

ketidakpastian eksistensi

Ketidakpastian tentang apakah suatu aset atau liabilitas ada.

KK.4.13
KK.4.35

harga keluar

Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga
yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas.

PSAK i113.A

arus kas ekspektasian

Rata-rata probabilitas tertimbang (yaitu rata-rata
distribusi) kemungkinan arus kas masa depan.

dari

PSAK i113.A

kerugian kredit
ekspektasian

Rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masingmasing terjadinya risiko gagal bayar sebagai pembobotan.

PSAK i109.A

beban

Penurunan aset, atau peningkatan liabilitas, yang
mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan
dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas.

KK.4.69

penyesuaian pengalaman

Dampak dari perbedaan antara asumsi aktuarial sebelumnya
dengan apa yang secara aktual terjadi.

PSAK i219.8

aset eksplorasi dan
evaluasi

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang diakui sebagai aset
sesuai dengan kebijakan akuntansi entitas.

PSAK i106.A

pengeluaran eksplorasi
dan evaluasi

Pengeluaran yang terjadi pada entitas yang terkait dengan
eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral sebelum dapat
dibuktikan kelayakan teknis dan komersil atas penambangan
sumber daya mineral.

PSAK i106.A

eksplorasi dan evaluasi
sumber daya mineral

Pencarian sumber daya mineral, termasuk mineral, minyak,
gas alam dan sumber daya alam lain yang tidak dapat
diperbarui setelah entitas memperoleh hak legal untuk
eksplorasi pada suatu wilayah spesifik, sebagaimana
penetapan kelayakan teknis dan komersial atas penambangan
sumber daya mineral.

PSAK i106.A

nilai wajar

Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga
yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam
transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran.

PSAK i202.6,
(PSAK i216.6),
(PSAK i219.8),
(PSAK i220.3),
PSAK i221.8,
PSAK i232.11,
(PSAK i236.6),
(PSAK i238.8),
(PSAK i240.5),
PSAK i241.8
PSAK i103.A,
PSAK i104.A,
PSAK i105.A,
PSAK i109.A,
PSAK i113.A

nilai wajar

Jumlah suatu aset d a p a t dipertukarkan, liabilitas
diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat
dipertukarkan, antara pihak yang berkeinginan dan
memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu transaksi
yang wajar.

PSAK i102.A
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nilai wajar

Untuk tujuan penerapan persyaratan akuntansi pesewa dalam
PSAK i116, jumlah di mana aset dapat dipertukarkan, atau
liabilitas diselesaikan, antara pihak yang berkeinginan dan
memiliki pengetahuan dalam transaksi yang wajar.

PSAK i116.A

sewa pembiayaan

Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan
manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

PSAK i116.A

aset keuangan

Setiap aset yang berbentuk:

PSAK i232.11

(a) kas;
(b) instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain;
(c) hak kontraktual:
(i)

untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari
entitas lain; atau

(ii)

untuk mempertukarkan aset keuangan atau
liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam
kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas
tersebut; atau

(d) kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan
menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh
entitas dan merupakan:
(i)

nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin
diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang
bervariasi
dari
instrumen
ekuitas
yang
diterbitkan entitas; atau

(ii)

derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan
selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu
kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah
tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan
entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang
diterbitkan entitas tidak termasuk instrumen
keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang
diklasifikasikan sebagai
instrumen
ekuitas
sesuai dengan PSAK i232 paragraf 16A dan 16B,
instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban
terhadap entitas untuk menyerahkan kepada
pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya
pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai
instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK i232
paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang
merupakan kontrak untuk menerima atau
menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan
entitas tersebut di masa depan.

kontrak jaminan
keuangan

Kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan
pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas
timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan
pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan
awal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu
instrumen utang.

PSAK i104.A,

instrumen keuangan

Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan satu
entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas
lain.

PSAK i232.11
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liabilitas keuangan

Setiap liabilitas yang berupa:

PSAK i232.11

(a) kewajiban kontraktual:
(i)

untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain
kepada entitas lain; atau

(ii)

untuk mempertukarkan aset keuangan atau
liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan
kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan
entitas tersebut;

(b) kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan
menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas
dan merupakan suatu:
(i)

nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin
diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang
bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan
entitas; atau

(ii)

derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan
selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu
kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah
tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.
Untuk tujuan ini, rights, opsi atau waran untuk
memperoleh suatu jumlah yang tetap instrumen
ekuitas yang dimiliki entitas untuk jumlah yang
tetap dari berbagai mata uang adalah instrumen
ekuitas jika entitas menawarkan rights, opsi atau
waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada
saat ini pada kelas yang sama pada instrumen
ekuitas nonderivatif yang dimiliki. Juga, untuk
tujuan ini instrumen ekuitas yang diterbitkan
entitas tidak termasuk instrumen yang mempunyai
fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai
instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK i232
paragraf 16A dan 16B, instrumen yang
mensyaratkan suatu kewajiban terhadap entitas
untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian
prorata aset neto hanya pada saat likuidasi dan
diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai
dengan PSAK i232 paragraf 16C dan 16D, atau
instrumen yang merupakan kontrak untuk
menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas
yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.

Sebagai pengecualian, suatu instrumen yang memenuhi
definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai
instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur dan memenuhi
kondisi PSAK i232 paragraf 16A dan 16B atau paragraf
16C dan 16D.
liabilitas keuangan yang
diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu dari kondisi
berikut ini:

PSAK i109.A

(a) memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan.
(b) pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas
untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai
dengan paragraf 4.2.2 atau 4.3.5.
(c) ditetapkan baik pada saat pengakuan awal atau
pengukuran selanjutnya pada nilai wajar melalui laba
rugi sesuai dengan paragraf 6.7.1
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risiko keuangan

Risiko atas kemungkinan perubahan di masa depan dalam
satu atau lebih variabel berikut: suku bunga, harga instrumen
keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga
atau suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau
variabel lain; dalam kasus variabel nonkeuangan variabel
tersebut tidak spesifik untuk satu pihak dalam kontrak.

PSAK i104.A

aktivitas pendanaan

Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta
komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas.

PSAK i207.6

komitmen pasti

Perjanjian yang mengikat untuk menukarkan sumber daya
dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada
tanggal tertentu di masa depan.

PSAK i239.9

komitmen pembelian
pasti

Suatu perjanjian dengan pihak yang tidak berelasi, mengikat
kedua belah pihak dan biasanya dapat dipaksakan secara
legal, yang (a) memuat semua persyaratan yang signifikan,
termasuk harga dan waktu transaksi, dan (b) termasuk
disinsentif untuk wanprestasi yang besarnya memadai untuk
para pihak untuk melakukan hal-hal yang diperjanjikan
menjadi sangat mungkin terjadi (highly probable).

PSAK i105.A

laporan keuangan
pertama berdasarkan
SAK-I

Laporan keuangan tahunan pertama yang didalamnya entitas
mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Internasional
(SAK-I), dengan pernyataan kepatuhan secara eksplisit dan
tanpa kecuali pada SAK-I.

PSAK i101.A,

periode pelaporan
pertama berdasarkan
SAK-I

Periode pelaporan terakhir yang dicakup dalam laporan
keuangan pertama berdasarkan SAK-I entitas.

PSAK i101.A

pengadopsi perdana

Entitas yang menyajikan
berdasarkan SAK-I.

PSAK i101.A,

laporan

keuangan

pertama

PSAK i109.A

PSAK i114.A

PSAK i114.A

pembayaran tetap

Pembayaran dari penyewa kepada pesewa atas hak untuk
menggunakan aset pendasar selama masa sewa, tidak
termasuk pembayaran sewa variabel.

PSAK i116.A

prakiraan transaksi

Transaksi masa depan yang belum mengikat tetapi telah
diantisipasi.

PSAK i109.A,

valuta asing

Mata uang selain mata uang fungsional entitas.

PSAK i221.8

transaksi valuta asing

Transaksi yang didenominasikan
penyelesaian dalam valuta asing.

kegiatan usaha luar
negeri

Suatu entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi,
pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor, yang
aktivitasnya berada atau dilaksanakan di suatu negara atau
d a l a m mata uang selain negara atau mata uang entitas
pelapor.

PSAK i221.8

pinjaman dapat
dimaafkan (forgivable
loans)

Pinjaman yang mana pemberi pinjaman menyanggupi untuk
membebaskan pembayaran kembali bergantung pada kondisi
yang ditentukan sebelumnya.

PSAK i220.3

mata uang fungsional

Mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas
beroperasi.

PSAK i221.8

karakteristik kualitatif
fundamental

Karakteristik kualitatif yang harus dimiliki informasi
keuangan agar berguna bagi pengguna utama laporan
keuangan bertujuan umum. Karakteristik kualitatif
fundamental meliputi relevansi dan representasi tepat.

CF.2.4
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pendanaan (dari
manfaat purna karya)

Pengalihan aset kepada entitas (dana) yang terpisah dari
entitas pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban masa
depan pembayaran imbalan purnakarya.

PSAK i226.8

laporan keuangan
bertujuan umum

Laporan yang menyediakan informasi keuangan tentang
sumber daya ekonomik entitas pelapor, klaim terhadap
entitas, dan perubahan atas sumber daya ekonomik dan klaim
tersebut yang berguna bagi pengguna utama untuk
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan
sumber daya kepada entitas.

KK.1.2
KK.1.12

laporan keuangan
bertujuan umum

Laporan keuangan yang diintensikan untuk memenuhi
kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta
laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan
informasi pengguna tersebut.

PSAK i201.7

laporan keuangan
bertujuan umum

Bentuk khusus laporan keuangan bertujuan umum yang
menyediakan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas,
penghasilan, dan beban entitas pelapor.

KK.3.2

goodwill

Suatu aset yang merepresentasikan manfaat ekonomik masa
depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam
kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara
individual dan diakui secara terpisah.

PSAK i103.A

pemerintah

Pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik
lokal, nasional maupun internasional.

PSAK i220.3,

bantuan pemerintah

Tindakan oleh pemerintah yang dirancang untuk
memberikan manfaat ekonomi spesifik kepada satu entitas
atau beberapa entitas yang memenuhi syarat atas kriteria
tertentu.

PSAK i220.3

hibah pemerintah

Bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber
daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan
entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan
kondisi tertentu yang berkaitan dengan aktivitas operasi
entitas tersebut. Hibah pemerintah tidak termasuk jenis
bantuan pemerintah yang secara memadai tidak dapat dinilai
dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan
dari transaksi perdagangan normal entitas.

PSAK i220.3

entitas yang berelasi
dengan pemerintah

Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau
dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

PSAK i224.9

tanggal pemberian

Tanggal persetujuan entitas dan pihak lain (termasuk
karyawan)
atas suatu pengaturan pembayaran berbasis
saham, yaitu pada saat entitas dan pihak lawan memiliki
kesepahaman mengenai syarat dan kondisi dari pengaturan
tersebut. Pada tanggal pemberian, entitas memberikan kepada
pihak lawan hak untuk memperoleh kas, atau aset lain, atau
instrumen ekuitas entitas, jika kondisi vesting tertentu (jika
ada) dipenuhi. Jika perjanjian tersebut melalui proses
persetujuan (sebagai contoh, oleh pemegang saham), tanggal
pemberian adalah tanggal pada saat persetujuan tersebut
diperoleh.

PSAK i102.A

© Ikatan Akuntan Indonesia

PSAK i224.9

17

Glosarium

hibah terkait dengan
aset

Hibah pemerintah yang kondisi utamanya adalah bahwa
entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian,
membangun atau memperoleh aset jangka panjang. Kondisi
tambahan mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis
atau lokasi atau periode aset tersebut diperoleh atau
dikuasai.

PSAK i220.3

hibah terkait dengan
penghasilan

Hibah pemerintah selain hibah terkait dengan aset.

PSAK i220.3

jumlah tercatat bruto
aset keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum
disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

PSAK i109.A

investasi bruto dalam
sewa

Jumlah dari:

PSAK i116.A

(a) pembayaran sewa yang akan diterima oleh pesewa
dalam sewa pembiayaan; dan
(b) nilai residual takterjamin yang terutang pada pesewa.

kelompok usaha

Suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya

PSAK i221.8

kelompok aset biologis

Agregasi dari hewan atau tanaman hidup yang serupa.

PSAK i241.5

manfaat yang dijamin

Pembayaran atau manfaat lain yang terkait dengan pemegang
polis atau investor tertentu yang memiliki hak tanpa syarat
yang tidak bergantung pada diskresi kontraktual penerbit.

PSAK i104.A

elemen yang dijamin

Kewajiban untuk membayar manfaat yang dijamin, termasuk
dalam kontrak yang mengandung fitur partisipasi tidak
mengikat.

PSAK i104.A

panen

Pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian
proses kehidupan aset biologis.

PSAK i241.5

efektivitas lindung nilai

Sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item
lindung nilaian yang dapat diatribusikan pada risiko yang
akan dilindung nilai dapat saling hapus dengan perubahan
nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai (lihat
L am p i r an A PP105–PP113A).

PSAK i239.9

rasio lindung nilai

Hubungan antara kuantitas instrumen lindung nilai dan
kuantitas item lindung nilaian dalam hal pembobotan relatif
keduanya.

PSAK i109.A

item lindung nilaian
(hedged item)

Aset, liabilitas, komitmen pasti, prakiraan transaksi yang
sangat mungkin terjadi, atau investasi neto pada kegiatan
usaha luar negeri yang (a) mengekspos entitas pada risiko
perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan, dan (b)
ditetapkan sebagai item lindung nilaian (PSAK i239 paragraf
78–84 dan Lampiran A PP98–PP101 memberikan penjelasan
mengenai definisi item lindung nilaian).

PSAK i239.9

instrumen lindung nilai

Derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai
atau aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan
nonderivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai
(hanya untuk lindung nilai atas risiko perubahan kurs),
yang nilai wajar atau arus kasnya diekspektasikan dapat saling
hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item
lindung nilaian (PSAK i239 paragraf 72–77 dan L am pi r an
A PP94–PP97 memberikan penjelasan mengenai definisi
instrumen lindung nilai).

PSAK i239.9
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dimiliki untuk
diperdagangkan

Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang:

PSAK i109.A

(a) diperoleh atau terjadi terutama untuk tujuan dijual atau
dibeli kembali dalam waktu dekat;
(b) pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio
instrumen keuangan teridentifikasi yang dikelola bersama
dan terdapat bukti pola aktual terkini ambil untung
jangka pendek; atau
(c) merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang
merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai
instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

penggunaan tertinggi
dan terbaik

Penggunaan aset nonkeuangan oleh pelaku pasar yang akan
memaksimalkan nilai aset atau kelompok aset dan liabilitas
(contohnya suatu bisnis) dimana aset tersebut akan digunakan.

PSAK i113.A

sangat mungkin terjadi
(highly probable)

Secara signifikan lebih mungkin terjadi (more likely)
daripada mungkin (probable).

PSAK i105.A

hiperinflasi

Hilangnya daya beli uang sedemikian rupa sehingga
perbandingan jumlah dari transaksi dan peristiwa lain yang
terjadi pada waktu yang berbeda, bahkan dalam periode
akuntansi yang sama, menjadi menyesatkan.

PSAK i229.2-3

Karakteristik dari lingkungan ekonomi suatu negara yang
merupakan indikasi bahwa negara tersebut mengalami
hiperinflasi termasuk, namun tidak terbatas pada, berikut ini:
(a) Penduduknya lebih memilih untuk menyimpan kekayaan

mereka dalam bentuk aset nonmoneter atau dalam valuta
asing yang relatif stabil. Jumlah mata uang lokal yang
dimiliki segera diinvestasikan untuk mempertahankan
daya beli.
(b) Penduduknya memperhitungkan jumlah moneter bukan

dalam mata uang lokal namun dalam valuta asing yang
relatif stabil. Harga-harga mungkin dikuotasikan dalam
valuta asing tersebut.
(c) Penjualan dan pembelian secara kredit dilakukan pada

harga yang mengompensasikan ekspektasi hilangnya
daya beli selama periode kredit, bahkan jika periode
kreditnya singkat.
(d) suku bunga, upah, dan harga dikaitkan dengan suatu

indeks harga.
(e) Tingkat inflasi kumulatif selama tiga tahun mendekati,

atau melebihi, 100%.
teridentifikasi

Suatu aset disebut teridentifikasi jika aset tersebut:

PSAK i103.A

(a) dapat dipisahkan, yaitu mampu dipisahkan atau dipecah

dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan,
direntalkan atau dipertukarkan (baik secara individual
atau bersama-sama dengan kontrak terkait, aset atau
liabilitas teridentifikasi) tanpa memperhatikan apakah
entitas memiliki intensi untuk melakukannya; atau
(b) timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain, tanpa

memperhatikan apakah hak tersebut dapat dialihkan atau
dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban
lainnya.
keuntungan atau
kerugian penurunan
nilai.

Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi sesuai
dengan paragraf 5.5.8 dan yang timbul dari penerapan
persyaratan penurunan nilai pada Bagian 5.5.
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rugi penurunan nilai

Jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset
atas jumlah terpulihkannya.

PSAK i216.6,
(PSAK i236.6),
PSAK i238.8

tidak praktis

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas
tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang
rasional.

PSAK i201.7,

tanggal insepsi sewa
(tanggal insepsi)

Tanggal yang lebih awal antara perjanjian sewa dan tanggal
komitmen oleh para pihak atas syarat dan kondisi pokok
sewa.

PSAK i116.A

penghasilan

Kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi
dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan
liabilitas yang mengakibatkan kenaikan dalam ekuitas, yang
tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

PSAK i115.A

penghasilan

Peningkatan aset, atau penurunan liabilitas, yang
menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan
dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas.

KK.4.68

pendekatan penghasilan

Teknik penilaian yang mengonversikan jumlah masa depan
(contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu
jumlah tunggal kini (yaitu didiskontokan). Pengukuran nilai
wajar ditentukan berdasarkan nilai yang diindikasikan oleh
ekspektasi pasar saat ini mengenai jumlah masa depan
tersebut.

PSAK i113.A

penghasilan dari entitas
terstruktur

Untuk tujuan PSAK i112, penghasilan dari entitas terstruktur
mencakup, tetapi tidak terbatas pada, imbalan berulang dan
tidak berulang, bunga, dividen, keuntungan atau kerugian
dari pengukuran kembali atau penghentian pengakuan
kepentingan dalam entitas terstruktur dan keuntungan atau
kerugian dari pengalihan aset dan liabilitas kepada entitas
terstruktur.

PSAK i112.A

biaya langsung awal

Biaya inkremental untuk mendapatkan sewa yang tidak akan
dikeluarkan jika sewa tidak diperoleh, kecuali biaya ini
dikeluarkan oleh pesewa pabrikan atau dealer dalam
kaitannya dengan sewa pembiayaan.

PSAK i116.A

input

Asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika
menentukan harga aset atau liabilitas, termasuk asumsi
mengenai risiko, seperti sebagai berikut:

PSAK i113.A

(i208.5)

(a) risiko yang inheren dalam teknik penilaian tertentu yang
digunakan untuk mengukur nilai wajar (seperti model
penentuan harga); dan
(b) risiko yang inheren dalam input yang digunakan dalam
teknik penilaian.
Input mungkin dapat diobservasi atau tidak dapat diobservasi.
aset asuransi

Hak kontraktual neto asuradur dalam suatu kontrak asuransi.

PSAK i104.A

kontrak asuransi

Kontrak yang satu pihaknya (asuradur) menerima risiko
asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan
menyetujui untuk mengompensasi pemegang polis jika
kejadian masa depan tidak pasti tertentu (kejadian yang
diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis. (lihat
PSAK i104 Lampiran B untuk panduan definisi ini).

PSAK i104.A
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liabilitas asuransi

Kewajiban kontraktual neto asuradur dalam suatu kontrak
asuransi.

PSAK i104.A

risiko asuransi

Risiko, selain risiko keuangan, yang dialihkan dari pemegang
kontrak kepada penerbit.

PSAK i104.A

kejadian yang
diasuransikan

Kejadian masa depan yang tidak pasti yang dilindungi oleh
kontrak asuransi dan menimbulkan risiko asuransi.

PSAK i104.A

asuradur

Pihak yang memiliki kewajiban dalam kontrak asuransi untuk
mengompensasi pemegang polis jika terjadi kejadian yang
diasuransikan.

PSAK i104.A

aset takberwujud

Suatu aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik.

PSAK i103.A

kepentingan dalam
entitas lain

Untuk tujuan PSAK i112, kepentingan dalam entitas lain
mengacu pada keterlibatan kontraktual dan nonkontraktual
yang mengekspos entitas terhadap variabilitas imbal hasil
dari kinerja entitas lain. Kepentingan dalam entitas lain
dapat dibuktikan dengan, tetapi tidak terbatas pada,
kepemilikan instrumen ekuitas atau instrumen utang
sebagaimana bentuk keterlibatan lainnya seperti
penyediaan dana, dukungan likuiditas, peningkatan kualitas
kredit dan jaminan. Hal tersebut mencakup cara entitas
memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atau
pengaruh signifikan atas entitas lain. Entitas tidak serta
merta memiliki kepentingan dalam entitas lain semata-mata
hanya karena hubungan pemasok pelanggan yang khusus.

PSAK i112.A

PSAK i112 paragraf B7-B9 menjelaskan informasi lebih
lanjut mengenai kepentingan dalam entitas lainnya.
PSAK i110 paragraf B55–B57 menjelaskan
imbal hasil.

variabilitas

suku bunga implisit
dalam sewa

Suku bunga yang mengakibatkan nilai kini: (a) pembayaran
sewa dan (b) nilai residual takterjamin sama dengan jumlah
(i) nilai wajar aset pendasar dan (ii) biaya langsung awal
pesewa.

PSAK i116.A

risiko suku bunga

Risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari
suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena
perubahan suku bunga pasar.

PSAK i107.A

laporan keuangan
interim

Laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap
(seperti yang dideskripsikan dalam PSAK i201) atau laporan
keuangan ringkas (seperti yang dideskripsikan dalam PSAK
i234) untuk suatu periode interim.

PSAK i234.4

periode interim

Suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek
daripada satu tahun buku penuh.

PSAK i234.4

Standar Akuntansi
Keuangan Internasional
(SAK-I)

Standar dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Internasional (the International Accounting
Standards Board - IASB) yang terdiri dari:
(a) Standar Akuntansi Keuangan Internasional (PSAK
i1xx);
(b) Standar Akuntansi Internasional (PSAK i2xx);
(c) Interpretasi IFRIC (ISAK i1xx); dan
(d) Interpretasi SIC (ISAK i2xx).3

PSAK i201.7,

3

PSAK i208.5,
PSAK i101.A

Definisi IFRS diubah setelah perubahan nama diperkenalkan dalam Konstitusi Yayasan IFRS (Constitution of the IFRS
Foundation) pada tahun 2010.
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nilai intrinsik

Selisih antara nilai wajar saham yang pihak lawan memiliki
hak (dengan persyaratan atau tanpa persyaratan) untuk
memesan atau menerima, dan harga (jika ada) pihak lawan
disyaratkan (atau akan disyaratkan) untuk membayar saham
tersebut. Sebagai contoh, suatu opsi saham dengan harga
eksekusi sebesar MU154, atas suatu saham dengan nilai wajar
sebesar MU20, memiliki nilai intrinsik sebesar MU5.

PSAK i102.A

persediaan

Aset:

PSAK i202.6,

(a) dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa

PSAK i202.8

(b) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
(c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan
dalam proses produksi atau pemberian jasa.
Persediaan meliputi barang yang dibeli dan dikuasai untuk
dijual kembali, termasuk, sebagai contoh, barang dagangan
yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau tanah
dan properti lainnya yang dikuasai untuk dijual kembali.
Persediaan juga meliputi barang jadi yang diproduksi atau
barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, oleh
entitas, serta termasuk bahan serta perlengkapannya yang
akan digunakan dalam proses produksi. Biaya yang terjadi
untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan yang tidak
menimbulkan persediaan (atau aset dalam ruang lingkup
PSAK lain) dicatat sesuai dengan PSAK i115 Pendapatan
dari Kontrak dengan Pelanggan.
aktivitas investasi

Perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi
lain yang tidak termasuk setara kas.

PSAK i207.6

entitas investasi

Entitas yang:

PSAK i110.A

(a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan
tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen
investasi;
(b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa
tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan
dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil
dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau
keduanya; dan
(c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh
investasinya yang substantial berdasarkan nilai wajar.
properti investasi

Properti (tanah atau bangunan – atau bagian dari suatu
bangunan – atau keduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau
penyewa sebagai aset hak-guna) untuk menghasilkan rental
atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, daripada untuk:

PSAK i240.5

(a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau
jasa atau untuk tujuan administratif, atau
(b) dijual dalam kegiatan usaha normal.
pengaturan bersama

pengendalian bersama

4

Pengaturan yang dua atau lebih pihaknya memiliki
pengendalian bersama.

PSAK i228.3

Persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas
suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang
aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara
bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

PSAK i228.3

Item moneter didenominasi dalam ‘unit mata uang (UM)’.
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operasi bersama

Pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang
memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak
atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan
pengaturan tersebut.

PSAK i111.A

operator bersama

Pihak dalam operasi bersama yang memiliki pengendalian
bersama atas operasi bersama tersebut.

PSAK i111.A

ventura bersama

Pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang
memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki
hak atas aset neto pengaturan tersebut.

PSAK i228.3

Pihak dalam
ventura
bersama
yang
memiliki
pengendalian bersama atas ventura bersama tersebut.

PSAK i228.3

personel manajemen
kunci

Orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung
jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan
aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung,
termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif )
dari entitas tersebut.

PSAK i224.9

sewa

Kontrak, atau bagian dari kontrak, yang memberikan hak
untuk menggunakan aset (aset pendasar) selama suatu jangka
waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

PSAK i116.A

insentif sewa

Pembayaran dari pesewa kepada penyewa yang terkait
dengan sewa, atau penggantian atau pengambilalihan oleh
pesewa atas biaya penyewa.

PSAK i116.A

modifikasi sewa

Perubahan ruang lingkup sewa, atau imbalan sewa, yang
bukan merupakan bagian dari syarat dan kondisi sewa awal
(sebagai contoh, penambahan atau penghentian hak untuk
menggunakan satu aset pendasar atau lebih, atau
perpanjangan atau pemendekan masa sewa kontraktual).

PSAK i116.A

pembayaran sewa

Pembayaran dari penyewa kepada pesewa terkait hak untuk
menggunakan aset pendasar selama masa sewa, terdiri dari
sebagai berikut:

PSAK i116.A

venturer bersama

PSAK i111.A

PSAK i111.A

(a) pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secarasubstansi), dikurangi dengan insentif sewa;
(b) pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu
indeks atau suku bunga;
(c) harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti
mengeksekusi opsi tersebut; dan
(d) pembayaran penalti untuk menghentikan sewa, jika
masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi
untuk menghentikan sewa.
Untuk penyewa, pembayaran sewa juga termasuk jumlah yang
diperkirakan untuk dibayarkan oleh penyewa berdasarkan
jaminan nilai residual. Pembayaran sewa tidak termasuk
pembayaran yang dialokasikan pada komponen nonsewa dari
kontrak, kecuali penyewa memilih untuk menggabungkan
komponen nonsewa dengan komponen sewa dan
mencatatnya sebagai komponen sewa tunggal.
Untuk pesewa, pembayaran sewa juga termasuk jaminan nilai
residual yang diberikan oleh penyewa kepada pesewa, pihak
yang berelasi dengan penyewa atau pihak ketiga yang tidak
berelasi dengan pesewa yang secara finansial mampu
melaksanakan kewajiban berdasarkan jaminan tersebut.
Pembayaran sewa tidak termasuk pembayaran yang
dialokasikan pada komponen nonsewa.
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masa sewa

Periode yang tidak dapat dibatalkan di mana penyewa
memiliki hak untuk menggunakan aset pendasar, bersamaan
dengan:

PSAK i116.A

(a) periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang
sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi
tersebut; dan
(b) periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan
sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak
mengeksekusi opsi tersebut.
kewajiban legal

kewajiban yang timbul dari:

PSAK i237.10

(a) suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit);
(b) peraturan perundang-undangan; atau
(c) pelaksanaan produk hukum lainnya.
Penyewa (lessee)

Entitas yang memperoleh hak untuk menggunakan aset
pendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan
dengan imbalan.

PSAK i116.A

suku bunga pinjaman
inkremental penyewa

Suku bunga yang akan dibayar oleh penyewa untuk
meminjam selama masa serupa, dan dengan jaminan yang
serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset yang
memiliki nilai yang serupa dengan aset hak-guna dalam
lingkungan ekonomik yang serupa.

PSAK i116.A

Pesewa (lessor)

Entitas yang memberikan hak untuk menggunakan aset
pendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan
dengan imbalan.

PSAK i116.A

input Level 1

Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset
atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada
tanggal pengukuran.

PSAK i113.A

input Level 2

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

PSAK i113.A

input Level 3

Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

PSAK i113.A

liabilitas

Kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya diperkirakan akan mengakibatkan arus
keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat
ekonomik.

PSAK i237.10,

liabilitas

Kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya
ekonomik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.

KK.4.26

tes kecukupan liabilitas

Penilaian apakah jumlah tercatat atas suatu liabilitas asuransi
perlu ditingkatkan (atau jumlah tercatat dari biaya akuisisi
tangguhan atau aset takberwujud terkait menurun),
berdasarkan kajian atas arus kas masa depan.

PSAK i104.A

kerugian kredit
ekspektasian sepanjang
umurnya

Kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh
kemungkinan peristiwa gagal bayar selama umur ekspektasian
dari instrumen keuangan.

PSAK i109.A

risiko likuiditas

Risiko di mana suatu entitas akan menghadapi kesulitan
dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas
keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau
aset keuangan lain.

PSAK i107.A
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pinjaman yang diterima

Liabilitas keuangan, selain utang usaha jangka pendek dalam
siklus kredit yang normal.

PSAK i107.A

penyisihan kerugian.

Penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset
keuangan yang diukur sesuai dengan paragraf 4.1.2, piutang
sewa dan aset kontrak, akumulasi jumlah penurunan nilai untuk
aset keuangan diukur sesuai dengan paragraf 4.1.2A dan provisi
untuk kerugian kredit ekspektasian atas komitmen pinjaman
dan kontrak jaminan keuangan.

PSAK i109.A

pendekatan pasar

Teknik penilaian yang menggunakan harga dan informasi
relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang
melibatkan aset, liabilitas atau sekelompok aset atau liabilitas
(seperti suatu bisnis) yang identik atau sebanding (yaitu
serupa).

PSAK i113.A

kondisi pasar

Suatu kondisi kinerja yang menjadi persyaratan harga
eksekusi, vesting atau ketereksekusian suatu instrumen
ekuitas, yang terkait dengan harga (atau nilai) pasar instrumen
ekuitas milik entitas (atau instrumen ekuitas entitas lain
dalam kelompok usaha yang sama) seperti:

PSAK i102.A

(a) pencapaian harga saham tertentu atau nilai intrinsik
tertentu dari opsi saham; atau
(b) pencapaian target tertentu yang didasarkan pada harga
(atau nilai) pasar dari instrumen ekuitas entitas (atau
instrumen ekuitas entitas lain dalam kelompok u s a h a
yang sama) secara relatif terhadap indeks harga pasar
instrumen ekuitas entitas lain.
Suatu kondisi pasar mensyaratkan pihak lawan untuk
menyelesaikan periode jasa tertentu (yaitu kondisi jasa);
persyaratan jasa dapat eksplisit atau implisit.
input yang diperkuat
pasar

Input yang diperoleh terutama dari atau diperkuat oleh data
pasar yang dapat diobservasi secara korelasi atau dengan cara
lain.

PSAK i113.A

pelaku pasar (market
participants)

Pembeli dan penjual di pasar utama (atau pasar yang paling
menguntungkan) untuk aset atau liabilitas yang memiliki
seluruh karakteristik sebagai berikut:

PSAK i113.A

(a) pembeli dan penjual independen satu sama lain, yaitu
bukan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK i224, walaupun harga dalam transaksi dengan
pihak berelasi dapat digunakan sebagai input dalam
pengukuran nilai wajar jika entitas memiliki bukti bahwa
transaksi dilakukan menggunakan persyaratan pasar.
(b) pembeli dan penjual memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang memadai mengenai aset atau liabilitas
dan transaksi menggunakan seluruh informasi yang
tersedia, termasuk informasi yang dapat diperoleh
melalui upaya uji tuntas yang lazim dan umum.
(c) pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi atas aset
atau liabilitas.
(d) pembeli dan penjual bersedia untuk melakukan
transaksi atas aset atau liabilitas, yaitu mereka
termotivasi namun tidak terpaksa, atau dipaksa untuk
melakukan hal tersebut.
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risiko pasar

Risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan suatu
instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan
harga pasar. Risiko pasar meliputi tiga jenis risiko, yaitu:
risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko harga lain.

PSAK i107.A

material

Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau
pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat
memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama
laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan
keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan
tentang entitas pelapor tertentu.

PSAK i201.7

informasi material

Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau
pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat
memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama
laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan
keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan
tentang entitas pelapor tertentu.

KK.2.11

ukuran

Hasil penerapan dasar pengukuran pada aset atau liabilitas
dan penghasilan serta beban terkait.

KK.6.1

dasar pengukuran

Fitur yang diidentifikasi—misalnya, biaya historis, nilai
wajar, atau nilai pemenuhan—dari item yang diukur.

KK.6.1

tanggal pengukuran

Tanggal nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan diukur
untuk tujuan PSAK ini. Untuk transaksi dengan karyawan dan
pihak lain yang memberikan jasa serupa dengan karyawan,
tanggal pengukuran adalah tanggal pemberian. Untuk
transaksi dengan pihak selain karyawan (dan mereka yang
memberikan jasa serupa dengan karyawan), tanggal
pengukuran adalah tanggal entitas memperoleh barang atau
pihak lawan memberikan jasa.

PSAK i102.A

ketidakpastian
pengukuran

Ketidakpastian yang timbul ketika jumlah moneter dalam
laporan keuangan tidak dapat diobservasi secara langsung
dan sebaliknya harus diestimasi.

KK.2.19

kepentingan minoritas

Lihat ‘kepentingan nonpengendali’.

keuntungan atau
kerugian modifikasian

Jumlah yang timbul dari penyesuaian jumlah tercatat bruto
aset keuangan untuk mencerminkan arus kas kontraktual yang
dinegosiasi ulang atau dimodifikasi. Entitas menghitung ulang
jumlah tercatat bruto aset keuangan sebagai nilai kini dari
estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan
sepanjang umur ekspektasian dari aset keuangan yang
dinegosiasi ulang atau dimodifikasi yang didiskontokan
dengan suku bunga efektif awal aset keuangan (atau suku
bunga efektif awal yang disesuaikan dengan risiko kredit
untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset
keuangan memburuk), atau jika sesuai suku bunga efektif
revision yang dihitung sesuai dengan paragraf 6.5.10. Ketika
mengestimasi arus kas ekspektasian dari aset keuangan,
entitas mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual
dari aset keuangan tersebut (sebagai contoh, percepatan
pelunasan, opsi beli dan opsi serupa) tetapi tidak
mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian, kecuali aset
keuangan tersebut merupakan aset keuangan yang dibeli atau
yang berasal dari aset keuangan memburuk, dalam hal ini
entitas juga mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian
awal yang dipertimbangkan dalam menghitung suku bunga
efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit awal.
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aset moneter

Kas yang dimiliki dan aset yang akan diterima dalam bentuk
kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

PSAK i238.8

item moneter

Unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang
akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang
yang tetap atau dapat ditentukan.

PSAK i221.8

item moneter

Uang yang dimiliki dan item yang akan diterima atau dibayar
dalam bentuk uang.

PSAK i229.12

pa s ar y ang paling me
ng untung k an

Pasar yang memaksimalkan jumlah yang akan diterima
untuk menjual aset atau meminimalkan jumlah yang akan
dibayar
untuk
mengalihkan
liabilitas,
setelah
memperhitungkan biaya transaksi dan biaya transpor.

PSAK i113.A

program multipemberi
kerja

Program iuran pasti atau program imbalan pasti (selain
program jaminan sosial) yang:

PSAK i219.8

(a) menyatukan aset yang dikontribusikan oleh beberapa
entitas yang tidak sepengendali; dan
(b) menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan
kepada para pekerja yang berasal lebih dari satu
entitas, dengan dasar bahwa level iuran dan imbalan
ditentukan tanpa memperhatikan identitas entitas
yang mempekerjakan pekerja tersebut.
entitas bersama (mutual
entity)

Suatu entitas, selain entitas yang dimiliki investor, yang
memberikan dividen, biaya lebih rendah, atau manfaat
ekonomik lain, secara langsung kepada pemilik, anggota, atau
peserta. Sebagai contoh, perusahaan asuransi bersama, credit
union, dan e n t i t a s koperasi seluruhnya merupakan entitas
bersama.

PSAK i103.A

aset neto tersedia untuk
imbalan

Aset dari program dikurangi liabilitas selain nilai kini
aktuarial dari imbalan purnakarya terjanji.

PSAK i226.8

liabilitas (aset) imbalan
pasti neto

Defisit atau surplus, yang disesuaikan untuk setiap dampak
terhadap pembatasan aset imbalan pasti neto ke batas atas aset.

PSAK i219.8

bunga neto atas liabilitas
(aset) imbalan pasti neto

Perubahan selama periode atas liabilitas (aset) imbalan pasti
neto yang timbul dari berlalunya waktu.

PSAK i219.8

investasi neto dalam
kegiatan usaha luar
negeri

Jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari
kegiatan usaha luar negeri tersebut.

PSAK i221.8

investasi neto sewa

Investasi bruto sewa yang didiskontokan pada suku bunga
implisit dalam sewa.

PSAK i116.A

nilai realisasi neto

Estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi
estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang
diperlukan untuk membuat penjualan.

PSAK i202.6-7

Nilai realisasi neto mengacu pada jumlah neto yang
diperkirakan entitas untuk direalisasi dari penjualan
persediaan dalam kegiatan usaha normal. Nilai wajar
mencerminkan suatu harga dimana transaksi teratur untuk
menjual persediaan yang sama di pasar utama (atau paling
menguntungkan) untuk persediaan tersebut akan terjadi
antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai realisasi
neto adalah nilai spesifik entitas, sedangkan nilai wajar bukan
merupakan nilai spesifik entitas. Nilai realisasi neto untuk
persediaan dapat tidak sama dengan nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual.
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peristiwa nonpenyesuai
setelah periode
pelaporan

Lihat ‘peristiwa setelah periode pelaporan’.

kepentingan
nonpengendali

Ekuitas pada entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, baik
langsung maupun tidak langsung, pada entitas induk.

PSAK i103.A,

aset tidak lancar

Aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar.

PSAK i105.A

risiko wanprestasi

Risiko dimana entitas tidak akan memenuhi suatu kewajiban.

PSAK i113.A

PSAK i110.A

Risiko waprestasi termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko
kredit entitas sendiri.
catatan atas laporan
keuangan

Catatan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan
dalam laporan posisi keuangan, laporan penghasilan
komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan),
laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas
laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau
pemisahan item yang disajikan dalam laporan keuangan
tersebut dan informasi mengenai item yang tidak memenuhi
kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

PSAK i201.7

peristiwa yang mengikat

Peristiwa yang menimbulkan kewajiban legal atau kewajiban
konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki
alternatif realistis kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut.

PSAK i237.10

input yang dapat
diobs e r va si

Input yang dikembangkan menggunakan data pasar, seperti
informasi yang tersedia untuk publik mengenai peristiwa atau
transaksi aktual, dan yang mencerminkan asumsi yang akan
digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau
liabilitas.

PSAK i113.A

saling hapus

Mengelompokkan aset dan liabilitas yang diakui dan diukur
sebagai unit akun yang terpisah, ke dalam jumlah neto
tunggal dalam laporan posisi keuangan.

KK.7.10

kontrak memberatkan

Kontrak dengan biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi
kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomik yang
diperkirakan akan diterima dari kontrak tersebut.

PSAK i237.10

laporan posisi keuangan
awal berdasarkan
SAK-I

Laporan posisi keuangan entitas pada tanggal transisi ke
SAK-I.

PSAK i101.A

aktivitas operasi

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

PSAK i207.6

sewa operasi

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh
risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset
pendasar.

PSAK i116.A

pembayaran

Pembayaran dari penyewa kepada pesewa atas hak
untuk menggunakan aset pendasar selama periode yang
dicakup oleh opsi untuk memperpanjang atau menghentikan
sewa yang tidak termasuk dalam masa sewa.

PSAK i116.A

se wa opsional
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segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

PSAK i108.A

(a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana segmen
operasi dapat memperoleh pendapatan dan menimbulkan
beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan
transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama),
(b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh
pengambil keputusan operasional untuk membuat
keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada
segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan
(c) yang tersedia informasi yang dapat dipisahkan.
opsi, waran, dan
ekuivalennya

Instrumen keuangan yang memberikan
pemegangnya untuk membeli saham biasa.

hak

kepada

PSAK i233.5

transaksi teratur

Transaksi yang mengasumsikan eksposur ke pasar untuk
periode sebelum tanggal pengukuran untuk memungkinkan
kegiatan pemasaran yang lazim dan umum untuk transaksi
yang melibatkan aset atau liabilitas; transaksi tersebut bukan
merupakan transaksi yang dipaksakan (contohnya likuidasi
yang dipaksakan atau penjualan karena keterpaksaan).

PSAK i113.A

pemegang ekuitas biasa

Pemegang saham biasa.

PSAK i233.5-7

saham biasa

Instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari seluruh
kelas instrumen ekuitas lain.

PSAK i233.5

penghasilan
komprehensif lain

Item penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian
reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi
sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK-I.

PSAK i201.7

Imbalan pekerja jangka
panjang lain

Seluruh imbalan pekerja selain imbalan pekerja jangka
pendek, imbalan pascakerja, dan pesangon.

PSAK i219.8

risiko harga lain

Risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan
instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan
harga pasar (selain risiko yang timbul dari risiko suku bunga
atau risiko mata uang), baik perubahan tersebut disebabkan
oleh faktor spesifik pada instrumen keuangan individual
atau penerbitnya, atau faktor yang memengaruhi seluruh
instrumen keuangan serupa yang diperdagangkan di pasar.

PSAK i107.A

ketidakpastian hasil

Ketidakpastian tentang jumlah atau waktu dari setiap arus
masuk atau keluar dari manfaat ekonomik yang akan
dihasilkan dari suatu aset atau liabilitas.

KK.6.61

properti yang
digunakan pemilik

Properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa sebagai
aset hak-guna) untuk digunakan dalam produksi atau
penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

PSAK i240.5

pemilik

Pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

PSAK i201.7

pemilik

Dalam PSAK i103, istilah pemilik digunakan secara luas
termasuk pemegang kepentingan ekuitas dari entitas yang
dimiliki investor serta pemilik atau anggota, atau peserta
dari entitas bersama.

PSAK i103.A

entitas induk

Entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas.

PSAK i110.A

peserta

Anggota dari program imbalan purnakarya dan siapa saja
yang berhak menjadi penerima imbalan berdasarkan program
tersebut.

PSAK i226.8
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pihak dalam pengaturan
bersama

Entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama,
terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki pengendalian
bersama atas pengaturan.

PSAK i111.A

tunggakan

Aset keuangan tertunggak jika pihak lawan telah gagal
melakukan pembayaran ketika telah jatuh tempo secara
kontraktual.

PSAK i109.A

biaya jasa lalu

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa
pekerja pada periode sebelumnya, sebagai akibat dari
amendemen program (pemberlakuan awal atau pembatalan,
atau perubahan, program imbalan pasti) atau kurtailmen
(penurunan signifikan yang dilakukan oleh entitas dalam
hal jumlah pekerja yang ditanggung oleh program).

PSAK i219.8

kondisi kinerja

Suatu kondisi vesting yang mensyaratkan:

PSAK i102.A

(a) pihak lawan untuk menyelesaikan periode jasa tertentu
(yaitu kondisi jasa); persyaratan jasa dapat eksplisit atau
implisit; dan
(b) pencapaian target kinerja tertentu ketika pihak lawan
memberikan jasa yang disyaratkan dalam (a).
Periode pencapaian target kinerja:
(a) tidak melewati batas akhir dari periode jasa; dan
(b) dapat dimulai sebelum periode jasa pada kondisi di
mana tanggal dimulainya target kinerja tidak s e c ar a
substansial sebelum dimulainya periode jasa.
Target kinerja didefinisikan dengan mengacu pada:
(a) operasi (atau aktivitas) milik entitas sendiri atau
operasi atau aktivitas dari entitas lain dalam kelompok
u s a h a yang sama (yaitu kondisi non-pasar); atau
(b) harga (atau nilai) dari instrumen ekuitas milik entitas
atau instrumen ekuitas dari entitas lain dalam kelompok
usaha yang sama (termasuk saham dan opsi saham)
(yaitu kondisi pasar).
Target kinerja mungkin terkait dengan kinerja entitas secara
keseluruhan atau sebagian dari entitas (atau bagian dari
kelompok usaha), seperti suatu divisi atau seorang
karyawan.
kewajiban pelaksanaan

Janji dalam kontrak dengan pelanggan untuk mengalihkan
kepada pelanggan baik:

PSAK i115.A

(a) barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang
bersifat dapat dibedakan; atau
(b) serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat
dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki
pola pengalihan yang sama kepada pelanggan.
periode penggunaan

Total jangka waktu di mana aset digunakan untuk
memenuhi kontrak dengan pelanggan (termasuk jangka
waktu tidak berurutan).

PSAK i116.A

aset program (dari
program imbalan
pekerja)

Mencakup:

PSAK i219.8

(a) aset yang dimiliki oleh dana imbalan p e kerja jangka
panjang; dan
(b) polis asuransi kualifikasian.
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pemegang polis

Pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi
dalam kontrak asuransi jika terjadi kejadian yang
diasuransikan.

PSAK i104.A

imbalan pascakerja

Imbalan pekerja (selain pesangon dan imbalan pekerja jangka
pendek) yang terutang setelah penyelesaian kontrak kerja.

PSAK i219.8

program imbalan
pascakerja

Pengaturan formal atau informal di mana entitas memberikan
imbalan pascakerja bagi satu atau lebih pekerja.

PSAK i219.8

instrumen berpotensi
saham biasa

Instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan
pemegangnya memperoleh hak at as saham biasa.

PSAK i233.5

potensi untuk
menghasilkan manfaat
ekonomik

Dalam suatu sumber daya ekonomik, suatu fitur yang sudah
ada dan yang, setidaknya dalam satu keadaan, menghasilkan
manfaat ekonomik bagi entitas di luar manfaat yang tersedia
untuk seluruh pihak lainnya.

KK.4.14

kekuasaan

Hak yang ada saat ini yang memberikan kemampuan kini
untuk mengarahkan aktivitas relevan.

PSAK i110.A

mata uang penyajian

Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan
keuangan.

PSAK i221.8

nilai kini kewajiban
imbalan pasti

Nilai kini dari pembayaran masa depan ekspektasian yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban atas jasa pekerja
periode berjalan dan periode sebelumnya, tanpa dikurangi
dengan aset program,.

PSAK i219.8

standar akuntansi
sebelumnya

Dasar akuntansi yang digunakan pengadospi perdana sebelum
mengadopsi SAK-I.

PSAK i101.A,

pengguna utama (dari
laporan keuangan
bertujuan umum)

Investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lain yang ada saat
ini dan yang potensial.

KK.1.2

pasar utama

Pasar dengan volume dan tingkat aktivitas terbesar untuk
aset atau liabilitas.

PSAK i113.A

kesalahan periode
sebelumnya

Kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam
mencatat, dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau
lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk
menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal
yang:

PSAK i208.5

PSAK i114.A

(a) tersedia ketika laporan keuangan untuk periode tersebut
diotorisasi untuk terbit; dan
(b) secara rasional diperkirakan dapat diperoleh dan
dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.
Kesalahan
tersebut
termasuk
dampak
kesalahan
perhitungan matematis, kesalahan penerapan
kebijakan
akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta,
dan kecurangan.
mungkin terjadi
(probable)

Lebih mungkin terjadi daripada tidak.

laba rugi

Total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen
penghasilan komprehensif lain.

PSAK i105.A,
PSAK i237.23
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aset tetap

Item berwujud yang:

PSAK i216.6

(a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau
penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada
pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
(b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu
periode.
penerapan prospektif

Penerapan prospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi dan
pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi, masingmasing adalah:

PSAK i208.5

(a) penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi,
peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal
perubahan kebijakan tersebut; dan
(b) pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada
periode berjalan dan periode mendatang yang
dipengaruhi oleh perubahan tersebut.
hak protektif

Hak yang didesain untuk melindungi kepentingan pihak
pemegang hak protektif tanpa memberikan kekuasaan kepada
pihak tersebut atas entitas di mana hak tersebut terkait.

PSAK i110.A

provisi

Liabilitas yang waktu dan jumlahnya tidak pasti.

PSAK i237.10

prudensi

Penerapan kehati-hatian ketika membuat penilaian dalam
kondisi ketidakpastian. Penerapan prudensi berarti bahwa
aset dan penghasilan tidak lebih disajikan, dan liabilitas dan
beban tidak kurang disajikan. Sama halnya, penerapan
prudensi tidak memperkenankan kurang saji aset atau
penghasilan, atau lebih saji liabilitas atau beban.

KK.2.16

aset keuangan yang dibeli
atau yang berasal dari
aset keuangan
memburuk

Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset
keuangan memburuk pada saat pengakuan awal.

PSAK i109.A

opsi jual atas saham
biasa

Kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk
menjual saham biasa pada harga tertentu dan untuk jangka
waktu tertentu.

PSAK i233.5

instrumen yang
mempunyai fitur opsi
jual (puttable
instrument)

Instrumen keuangan yang memberikan hak kepada
pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada
penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau
secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau
kematian atau purnakarya dari pemegang instrumen.

PSAK i232.11

aset kualifikasian

Aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap
untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual.

PSAK i223.5

polis asuransi
kualifikasian

Polis asuransi yang diterbitkan oleh asuradur yang bukan
merupakan pihak berelasi (sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK i224) dengan entitas pelapor, jika hasil polis tersebut:

PSAK i219.8

(a) dapat digunakan hanya untuk membayar atau mendanai
imbalan pekerja dalam program imbalan pasti; dan
(b) tidak dapat digunakan untuk membayar kreditur dari
entitas pelapor tersebut (walaupun dalam keadaan
bangkrut), dan tidak dapat dikembalikan kepada entitas
pelapor, kecuali dalam keadaan:
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(i)

hasil polis mencerminkan surplus aset yang
tidak dibutuhkan polis untuk memenuhi
seluruh kewajiban imbalan p e kerja; atau

(ii)

hasil polis dikembalikan ke entitas pelapor
untuk mengganti imbalan pekerja yang telah
dibayarkan oleh entitas.

aktivitas tarif-diregulasi

Aktivitas entitas yang tunduk pada regulasi tarif.

PSAK i114.A

regulasi tarif

Kerangka dalam menetapkan harga yang dapat dibebankan
kepada pelanggan untuk barang atau jasa dan kerangka
tersebut tunduk pada pengawasan dan/atau persetujuan dari
regulator tarif.

PSAK i114.A

regulator tarif

Suatu badan berwenang yang memiliki kuasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan untuk menetapkan tarif atau
rentang tarif yang mengikat entitas. Regulator tarif dapat
berupa suatu badan pihak ketiga atau pihak berelasi dari
entitas, termasuk dewan pengarah entitas, jika badan tersebut
dipersyaratkan oleh undang-undang atau peraturan untuk
menetapkan tarif, baik untuk kepentingan pelanggan maupun
untuk memastikan kelangsungan keuangan entitas secara
keseluruhan.

PSAK i114.A

penyesuaian
reklasifikasi

Jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi pada periode
berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan
komprehensif lain pada periode berjalan atau periode
sebelumnya.

PSAK i201.7

tanggal reklasifikasi

Hari pertama pada periode pelaporan pertama setelah
perubahan model bisnis yang mengakibatkan entitas
mereklasifikasi aset keuangan.

PSAK i109.A

jumlah terpulihkan

Nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual, dan nilai pakai dari suatu aset (atau unit penghasil
kas).

PSAK i216.6
PSAK i236.6
PSAK i105.A

pengakuan

Proses pencakupan untuk dicantumkan dalam laporan posisi
keuangan atau laporan kinerja keuangan suatu item yang
memenuhi definisi dari salah satu elemen laporan
keuangan—aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban.
Pengakuan meliputi penggambaran item dalam salah satu
laporan tersebut—baik tersendiri atau secara agregasi dengan
item lain — dalam kata dan dengan jumlah moneter, dan
memasukkan jumlah tersebut dalam satu atau lebih total
dalam laporan tersebut.

KK.5.1

pembelian atau
penjualan reguler

Pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak
yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang
umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang
berlaku di pasar terkait.

PSAK i109.A

saldo akun
penangguhan-regulatori

Saldo akun beban (penghasilan) yang tidak akan diakui
sebagai aset atau liabilitas sesuai dengan PSAK lain, namun
yang memenuhi syarat untuk penangguhan karena tercakup,
atau diperkirakan tercakup, oleh regulator tarif dalam
penetapan tarif yang dapat dibebankan kepada pelanggan.

PSAK i114.A

aset reasuransi

Hak kontraktual neto cedant dalam kontrak reasuransi.

PSAK i104.A
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kontrak reasuransi

Kontrak asuransi yang diterbitkan oleh satu asuradur
(reasuradur) untuk mengkompensasi asuradur lain (cedant)
atas kerugian dari satu atau lebih kontrak yang diterbitkan
oleh cedant.

PSAK i104.A

reasuradur

Pihak yang memiliki kewajiban dalam kontrak reasuransi
untuk mengompensasi cedant jika terjadi kejadian yang
diasuransikan.

PSAK i104.A

pihak berelasi

Orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyusun
laporan keuangannya (dalam PSAK i224 dirujuk sebagai
“entitas pelapor”).

PSAK i224.9

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai
relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
(i)

memiliki pengendalian atau
bersama atas entitas pelapor;

pengendalian

(ii)

memiliki pengaruh signifikan atas entitas
pelapor; atau

(iii)

merupakan anggota personel manajemen kunci
entitas pelapor atau entitas induk dari entitas
pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika
memenuhi salah satu hal berikut:
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(i)

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari
kelompok usaha yang sama (artinya setiap
entitas induk, entitas anak, dan sesama
entitas anak saling berelasi dengan entitas
lainnya).

(ii)

Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura
bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi
atau ventura bersama dari anggota suatu
kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut
adalah anggotanya).

(iii)

Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama
dari pihak ketiga yang sama.

(iv)

Satu entitas adalah ventura bersama dari
entitas ketiga dan entitas yang lain adalah
entitas asosiasi dari entitas ketiga tersebut.

(v)

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan
pascakerja untuk imbalan pekerja dari salah
satu entitas pelapor atau entitas yang berelasi
dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor
adalah entitas yang menyelenggarakan program
tersebut, maka pemberi kerja sponsor juga
berelasi dengan entitas pelapor.

(vi)

Entitas dikendalikan
atau
dikendalikan
bersama oleh orang yang diidentifikasi
dalam huruf (a).

(vii)

Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i)
memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau
merupakan personel manajemen kunci entitas
(atau entitas induk dari entitas).

(viii)

Entitas, atau anggota dari kelompok di mana
entitas merupakan bagian dari kelompok
tersebut,
menyediakan
jasa
personel
manajemen kunci kepada entitas pelapor atau
kepada entitas induk dari entitas pelapor.
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transaksi pihak berelasi

Suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara
entitas pelapor dengan pihak berelasi, terlepas apakah ada
harga yang dibebankan.

PSAK i224.9

aktivitas relevan

Untuk tujuan PSAK i110, aktivitas relevan adalah aktivitas
investee yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil
investee.

PSAK i110.A

fitur penambahan kembali

Fitur yang memberikan opsi saham tambahan secara otomatis
jika pemegang opsi mengeksekusi opsi yang diterima
sebelumnya dengan menggunakan saham entitas, dan bukan
dengan kas, untuk memenuhi harga eksekusi.

PSAK i102.A

opsi penambahan kembali

Opsi saham baru yang diberikan jika saham digunakan untuk
memenuhi harga eksekusi opsi saham sebelumnya.

PSAK i102.A

pengukuran kembali
liabilitas (aset) imbalan
pasti neto

Terdiri atas:

PSAK i219.8

(a) keuntungan dan kerugian aktuarial;
(b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah
yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset)
imbalan pasti neto; dan
(c) setiap perubahan atas dampak batas atas aset, tidak
termasuk jumlah yang tercakup dalam bunga neto atas
liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

hak pencabutan

Hak untuk mencabut kewenangan pengambilan keputusan
yang dimiliki oleh pengambil keputusan.

PSAK i110.A

segmen dilaporkan

Segmen operasi yang PSAK i108 mensyaratkan informasinya
untuk diungkapkan.

PSAK i108.11

entitas pelapor

Entitas yang disyaratkan, atau memilih, untuk menyusun
laporan keuangan bertujuan umum.

KK.3.10

penelitian

Penyelidikan awal dan terencana yang dilaksanakan dengan
harapan memperoleh pengetahuan dan pemahaman i l m i ah
a t a u teknis yang baru.

PSAK i238.8

jaminan nilai residual

Jaminan yang dibuat untuk pesewa oleh pihak yang tidak
berelasi dengan pesewa dimana nilai (atau bagian dari nilai)
aset pendasar pada akhir sewa paling tidak akan sebesar
jumlah yang ditetapkan.

PSAK i116.A

nilai residual (dari suatu
aset)

Jumlah estimasian yang akan diperoleh entitas saat ini dari
pelepasan aset, setelah dikurangi biaya pelepasan aset
estimasian, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang
diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.

PSAK i216.6,

restrukturisasi

Program yang direncanakan dan dikendalikan
manajemen dan secara material mengubah:

PSAK i237.10

oleh

(PSAK i238.8)

(a) lingkup kegiatan usaha entitas; atau
(b) cara mengelola usaha.
program imbalan
purnakarya

Pengaturan yang mana entitas menyediakan imbalan
untuk pekerja pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik
dalam bentuk penghasilan tahunan atau dibayar sekaligus
(lump sum)) ketika imbalan tersebut, atau iuran kepada
program imbalan purnakarya, dapat ditentukan atau
diestimasi sebelum masa purnakarya berdasarkan ketentuan
yang terdapat dalam dokumen atau praktik entitas tersebut.
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penerapan retrospektif

Penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa,
dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah
diterapkan.

PSAK i208.5

penyajian kembali
retrospektif

Koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah
elemen laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode
sebelumnya tidak pernah terjadi.

PSAK i208.5

imbal hasil aset program
(dari suatu program
imbalan pekerja)

Bunga, dividen, dan penghasilan lain yang berasal dari aset
program, termasuk keuntungan atau kerugian aset program yang
telah atau belum direalisasi, dikurangi:

PSAK i219.8

(a) biaya pengelolaan aset program; dan
(b) pajak terutang dari program tersebut, selain pajak yang
termasuk dalam asumsi aktuarial yang digunakan untuk
mengukur nilai kini kewajiban imbalan pasti.
pendapatan

Penghasilan yang timbul dari aktivitas normal entitas.

PSAK i115.A

as et hak-guna

Aset yang merepresentasikan hak penyewa
menggunakan aset pendasar selama masa sewa.

untuk

PSAK i116.A

premi risiko

Kompensasi yang dicari pelaku pasar yang menghindari
risiko (risk-averse market participants) untuk menanggung
ketidakpastian yang inheren dalam arus kas suatu aset atau
liabilitas. Disebut juga sebagai ‘penyesuaian risiko’.

PSAK i113.A

laporan keuangan
tersendiri

Laporan keuangan yang disajikan oleh entitas, yang mana
entitas tersebut dapat memilih untuk, tergantung pada
persyaratan dalam PSAK i227, mencatat investasinya pada
entitas anak, ventura Bersama, dan entitas asosiasi baik pada
biaya perolehan, sesuai dengan PSAK i109 Instrumen
Keuangan, atau menggunakan metode ekuitas seperti yang
dideskripsikan dalam PSAK i228 Investasi pada Entitas
Asosiasi dan Ventura Bersama.

PSAK i227.4

kendaraan terpisah

Struktur keuangan yang dapat diidentifikasikan secara
terpisah, mencakup entitas legal terpisah atau entitas yang
diakui oleh undang-undang, terlepas dari apakah entitas
tersebut memiliki subjek hukum.

PSAK i111.A

kondisi jasa

Suatu kondisi vesting yang mensyaratkan pihak lawan untuk
menyelesaikan periode jasa tertentu selama jasa diberikan
kepada entitas. Jika pihak lawan, terlepas dari alasannya,
berhenti untuk memberikan jasa selama periode vesting, maka
pihak lawan telah gagal memenuhi kondisi tersebut. Suatu
kondisi jasa tidak mensyaratkan pencapaian target kinerja.

PSAK i102.A

biaya jasa

Terdiri atas:

PSAK i219.8

(a) biaya jasa kini,
(b) biaya jasa lalu,
(c) keuntungan atau kerugian atas penyelesaian.
penyelesaian (dari
kewajiban imbalan
pekerja)
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Transaksi yang menghilangkan seluruh kewajiban legal atau
kewajiban konstruktif lebih lanjut untuk sebagian atau seluruh
imbalan yang diberikan berdasarkan program imbalan pasti,
selain pembayaran imbalan kepada, atau atas nama, pekerja yang
diatur dalam ketentuan program dan termasuk dalam asumsi
aktuarial.
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pengaturan pembayaran
berbasis saham

Perjanjian antara entitas (atau entitas lain dalam kelompok
usaha)5 atau pemegang saham dari entitas manapun dalam
kelompok usaha) dan pihak lain (termasuk karyawan) yang
menyebabkan pihak lain berhak untuk menerima:

PSAK i102.A

(a) kas atau aset lain entitas dengan jumlah yang didasarkan
pada harga (atau nilai) instrumen ekuitas (termasuk
saham atau opsi saham) entitas atau entitas lain dalam
kelompok usaha; atau
(b) instrumen ekuitas (termasuk saham atau opsi saham)
entitas atau entitas lain dalam kelompok usaha,
apabila kondisi vesting tertentu, jika ada dipenuhi.
transaksi pembayaran
berbasis saham

Transaksi entitas

PSAK i102.A

(a) menerima barang atau jasa dari pemasok barang atau
jasa
(termasuk
karyawan)
dalam
pengaturan
pembayaran berbasis saham; atau
kewajiban
untuk
menyelesaikan
(b) menimbulkan
transaksi
dengan
pemasok
dalam pengaturan
pembayaran berbasis saham jika entitas lain d a l a m
k e l o m p o k u s a h a menerima barang atau jasa.

opsi saham

Kontrak yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban,
kepada pemegangnya untuk membeli saham entitas pada
suatu harga tetap atau yang dapat ditentukan selama periode
waktu tertentu.

PSAK i102.A

imbalan p e kerja jangka
pendek

imbalan p e kerja (selain dari pesangon) yang diperkirakan
akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah
akhir periode pelaporan tahunan di mana pekerja memberikan
jasa terkait.

PSAK i219.8

sewa jangka-pendek

Sewa yang, pada tanggal permulaan, memiliki masa sewa 12
bulan atau kurang. Sewa yang mengandung opsi beli bukan
merupakan sewa jangka-pendek.

PSAK i116.A

pengaruh signifikan

Kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan
keuangan dan operasional investee, tetapi bukan
pengendalian atau pengemdalian bersama atas kebijakan
tersebut.

PSAK i228.3

kurs spot

Kurs untuk realisasi segera.

PSAK i221.8

harga jual berdiri
sendiri (stand-alone
selling price) (atas
barang atau jasa)

Harga barang atau jasa yang dijanjikan dijual secara terpisah
oleh entitas kepada pelanggan.

PSAK i115.A

entitas terstruktur

Entitas yang telah didesain sehingga hak suara atau hak
serupa bukan merupakan faktor dominan dalam
memutuskan
siapa yang mengendalikan entitas, seperti
ketika hak suara apapun hanya terkait dengan tugas
administrasi, dan aktivitas relevan diarahkan melalui
pengaturan kontraktual.

PSAK i112.A

PSAK i112 paragraf B22-B24 menjelaskan informasi lebih
lanjut mengenai entitas terstruktur.

5

Suatu ‘grup’ diedefinisikan dalam Lampiran A PSAK i110 Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai ‘entitas induk dan entitas
anaknya’.
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subsewa

Transaksi di mana aset pendasar disewakan kembali oleh
penyewa (‘pesewa-antara’) kepada pihak ketiga, dan sewa
(‘sewa utama’) antara pesewa utama dan penyewa tetap
berlaku.

PSAK i116.A

entitas anak

Entitas yang dikendalikan oleh entitas lain

PSAK i110.A

dasar pengenaan pajak
atas aset atau liabilitas

Jumlah y a n g d i a t r i b u s i k a n p a d a aset atau liabilitas
untuk tujuan pajak.

PSAK i212.5

beban pajak
(penghasilan pajak)

Jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang
diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu
periode.

PSAK i212.5,
PSAK i212.6

Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini
(penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan
(penghasilan pajak tangguhan).
laba kena pajak atau
laba fiskal (rugi pajak
atau rugi fiskal)

Laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan
peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan, yang atas
laba rugi tersebut pajak penghasilan yang terutang
(dipulihkan).

PSAK i212.5

perbedaan temporer
kena pajak

Perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak
dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa
depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan
atau diselesaikan.

PSAK i212.5

perbedaan temporer

Perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam
laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya.
Perbedaan temporer dapat berupa:

PSAK i212.5

(a) perbedaan temporer kena pajak; atau
(b) perbedaan temporer dapat dikurangkan.
pesangon

Imbalan pekerja yang diberikan dalam pertukaran atas
terminasi kontrak kerja dengan pekerja sebagai akibat dari:

PSAK i219.8

(a) keputusan entitas untuk menghentikan kontrak kerja
sebelum tanggal purnakarya normal; atau
(b) keputusan pekerja menerima tawaran imbalan sebagai
pertukaran atas terminasi kontrak kerja.
total penghasilan
komprehensif

Perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari
transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan
dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik.

PSAK i201.7

biaya transaksi

Biaya untuk menjual suatu aset atau mengalihkan suatu
liabilitas di pasar utama (atau pasar yang paling
menguntungkan) untuk aset atau liabilitas yang dapat
diatribusikan secara langsung kepada pelepasan aset atau
pengalihan liabilitas dan biaya tersebut memenuhi kedua
kriteria sebagai berikut:

PSAK i113.A

(a) timbul secara langsung dari transaksi tersebut dan
penting bagi transaksi tersebut.
(b) tidak akan dikeluarkan entitas jika keputusan untuk menjual
aset atau mengalihkan liabilitas tidak dibuat (serupa
dengan biaya untuk menjual, sebagaimana didefinisikan
dalam PSAK i105).
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biaya transaksi
(instrumen keuangan)

Biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung
pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau
liabilitas keuangan (lihat PSAK i109 paragraf B5.4.8). Biaya
inkremental adalah biaya yang tidak akan terjadi jika entitas
tidak memperoleh, menerbitkan, atau melepaskan instrumen
keuangan.

PSAK i109.A

harga transaksi (untuk
kontrak dengan
pelanggan)

Jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam
pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang
dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang
ditagih atas nama pihak ketiga.

PSAK i115.A

biaya transpor

Biaya yang akan dikeluarkan untuk mentranspor aset dari
lokasinya saat ini ke pasar utamanya (atau pasar yang paling
menguntungkan).

PSAK i113.A

pemisahan

Pencatatan komponen kontrak seolah-olah komponen tersebut
merupakan kontrak terpisah.

PSAK i104.A

laporan keuangan tidak
dikonsolidasikan

Laporan keuangan entitas pelapor yang merupakan entitas
induk sendiri.

KK.3.11

aset pendasar

Aset yang terikat pada suatu sewa, di mana hak untuk
menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa
kepada penyewa.

PSAK i116.A

penghasilan keuangan
yang belum diterima

Selisih antara:

PSAK i116.A

(a) investasi bruto sewa; dan
(b) investasi neto sewa.

nilai residual
takterjamin

Bagian nilai residual aset pendasar, di mana realisasinya oleh
pesewa tidak dipastikan atau dijamin hanya oleh pihak yang
berelasi dengan pesewa.

PSAK i116.A

unit akun

Level dimana aset atau liabilitas diagregasikan atau
didisagregasikan dalam suatu PSAK untuk tujuan pengakuan.

PSAK i113.A

unit akun

Hak atau kelompok hak, kewajiban atau kelompok
kewajiban, atau kelompok hak dan kewajiban, dimana
kriteria pengakuan dan konsep pengukuran diterapkan.

KK.4.48

input yang tidak dapat
diobservasi

Input ketika data pasar tidak tersedia dan yang dikembangkan
dengan menggunakan informasi terbaik yang tersedia mengenai
asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan
harga aset atau liabilitas.

PSAK i113.A

informasi keuangan yang
berguna

Informasi keuangan yang berguna bagi pengguna utama
laporan keuangan bertujuan umum dalam membuat
keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas
pelapor. Agar informasi keuangan menjadi berguna,
informasi keuangan harus relevan dan merepresentasikan
secara tepat apa yang akan direpresentasikan.

KK.1.2

umur manfaat

Salah satu dari:

PSAK i216.6,
PSAK i236.6,
PSAK i238.8
PSAK i116.A

( a ) jangka waktu suatu aset y a n g d i p e r k i r a k a n dapat
digunakan oleh entitas; atau
(b) jumlah produksi atau unit sejenis yang diperkirakan
dapat dihasilkan dari suatu aset oleh entitas.
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pengguna (dari laporan
keuangan bertujuan
umum)

Lihat pengguna utama (dari laporan keuangan bertujuan umum).

-

nilai pakai

Nilai kini dari taksiran arus kas masa depan yang diharapkan
akan timbul dari penggunaan aset dan penghentian
penggunaannya pada akhir umur manfaatnya.

PSAK i105.A

nilai pakai

Nilai kini dari arus kas masa depan yang diperkirakan akan
diterima dari aset atau unit penghasil kas.

PSAK i236.6

pembayaran sewa
variabel

Bagian pembayaran dari penyewa kepada pesewa atas hak
untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang
berbeda karena perubahan fakta atau keadaan yang terjadi
setelah tanggal permulaan, selain dari berlalunya waktu.

PSAK i116.A

ve st

Memenuhi kondisi untuk memiliki. Dalam pengaturan
pembayaran berbasis saham, hak pihak lawan untuk
menerima kas, aset lain, atau instrumen ekuitas entitas
menjadi vest jika hak (kepemilikan) pihak lawan tidak lagi
dengan syarat pemenuhan kondisi vesting.

PSAK i102.A

imbalan telah menjadi
hak (vested benefit)

Imbalan, hak atas imbalan, dalam ketentuan dari program
imbalan purnakarya, yang tidak bergantung pada kelangsungan
ikatan kerja.

PSAK i226.8

kondisi vesting

Suatu kondisi yang menentukan apakah entitas menerima jasa
yang memberikan hak kepada pihak lawan untuk menerima
kas, aset lain, atau instrumen ekuitas entitas, dalam
pengaturan pembayaran berbasis saham. Suatu kondisi vesting
dapat berupa kondisi jasa atau kondisi kinerja.

PSAK i102.A

periode vesting

Periode seluruh kondisi vesting yang ditentukan dalam
pengaturan pembayaran berbasis saham terpenuhi.

PSAK i102.A

jumlah rata-rata
tertimbang saham biasa
yang beredar selama
suatu periode

Jumlah saham biasa yang beredar pada awal periode,
disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali
atau diterbitkan selama periode tersebut, dikalikan dengan
faktor pembobot waktu.

PSAK i233.20

40

© Ikatan Akuntan Indonesia

