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Agenda - 1 

Perkembangan Standar Akuntansi 
Keuangan s.d 2018 



PERKEMBANGAN PSAK  

 IFRS 2010 diadopsi full menjadi PSAK dan diterapkan 
efektif 2012.  

 Tahun 2013 dilakukan revisi standar dan ditambahkan 
standar baru 65, 66, 67, 68 yang efektif pada 2015.  

 Pada 2015 dilakukan revisi standar dan ditambahkan 
standar baru PSAK 69 yang efektif pada 2018. 

 Pada tahun 2016 dikeluarkan PSAK 70 yang efektif 
pada 2016  

 Pada tahun 2016 dikeluarkan PSAK 71 dan PSAK 72 
yang efektif pada 2020. 

 Tahun 2017 dikeluarkan PSAK 73 yang efektif pada 
2020. 



KARAKTERISTIK IFRS 

• IFRS menggunakan “Principles Base “ : 
- Lebih menekankan pada intepreatasi  dan aplikasi  atas standar 

sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. 
- Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi 

apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. 
- Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar 

akuntansi. 
• Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif 

harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan 
jasa penilai  

• Mengharuskan pengungkapan yang lebih banyak baik kuantitaif maupun 
kualitatif 

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



PSAK - ISTILAH 

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

PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian menggantikan PSAK 4 Laporan 
Keuangan Konsolidasian dan Tersendiri, PSAK 73 Sewa menggantikan PSAK 30- 
Sewa, ISAK 8 :  Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa, 
ISAK 23 : Sewa Operasi–Insentif; ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi 
yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan ISAK 25: Hak atas Tanah. 

PSAK Baru 

• Perubahan PSAK pada pengukuran, penyajian atau pengungkapan PSAK 16 
(Revisi (2015), PSAK 2 (Revisi 2016) 

• Didahului dengan penerbitan Exposure draft 
• Sebelum tahun 2015 digunakan istilah Revisi setelahnya digunakan istilah 

Amandemen 

PSAK Revisi / Amandemen 

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

• Penyesuaian dilakukan sebagai dampak dari perubahan PSAK lain 
• Jika penyesuaian dilakukan bab perubahan dalam PSAK baru hilang.   

PSAK Penyesuaian 



PSAK Efektif 2018 

NO STATUS 

1. PSAK 69 Agrikultur  – efektif 1 Jan 2018 

2. Amandemen PSAK 16 Aset Tetap – efektif 
1 Jan 2018 

3. Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas – 
efektif 1 Jan 2018 

4. Amandemen PSAK 46: Akuntansi Pajak 
Penghasilan – efektif 1 Jan 2018 



PSAK Efektif 2020 

NO STATUS 

1.  Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi – 
efektif 1 Jan 2020 

2. PSAK 71: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan 
Pengukuran efektif 1 Jan 2020 

3. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan 
Pelanggan – efektif1 Jan 2020 

4. PSAK 73: Sewa – efektif1 Jan 2020 
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Overview PSAK Efektif 1 Januari 2018 

PSAK 69 – AGRIKULTUR dan Amendemen 
PSAK 16  (2016) - ASET TETAP 



RUANG LINGKUP 

 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 termasuk dalam paragraf 

34 dan 35.     
 Tidak diterapkan untuk tanah dan aset takberwujud 

yang terkait dengan aktivitas agrikultur 
 



DEFINISI 

• 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.  

• Transformasi biologis (biological transformation) terdiri 
dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan 
prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau 
kuantitatif aset biologis. 

• Panen adalah pelepasan produk dari aset biologis - atau 
penghentian proses kehidupan aset biologis. 

 
 

 



DEFINISI 

• Aset biologis (biological asset) adalah hewan atau tanaman 
hidup.  

• 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) diharapkan untuk 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). 

 



Contoh Aset Biologis, Produk Agrikultural, dan 

Produk yang Merupakan Hasil Pemrosesan Setelah 
Panen: 



Pengakuan dan Pengukuran 

Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur 
ketika dan hanya ketika 

a) entitas mengendalikan aset biologis sebagai 
akibat dari peristiwa masa lalu;  

b) besar kemungkinan 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. 

 



Pengakuan dan Pengukuran 

 

 

 

 

 
 

PSAK 16: “Aset Tetap” 

(Model Biaya atau 

Revaluasi) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PSAK 69: “Agrikultur” 

(Nilai wajar dikurang biaya  

untuk menjual) 

Aset Biologis 

Tanaman 

Tanaman 
Produktif 

Produk yang melekat 
di tanaman produktif 

Produk Agrikultur 

Tanaman 
Lainnya 

Hewan 



Pengakuan dan Pengukuran – 

Tanaman Produktif 

Waktu Pengakuan saat ini  
PSAK 69 dan PSAK 16 Amendment 

2016 

 
Pengakuan awal 

o Diukur bersama-sama dengan 
setiap produk yang tumbuh  (satu 
akun) 

o Diukur secara terpisah dari setiap 
produk yang tumbuh (dua akun) 

o Diukur pada biaya perolehan, 
diakumulasi hingga menghasilkan 

o Diukur pada biaya perolehan, 
diakumulasi hingga menghasilkan 

 
 
Pengukuran 
selanjutnya 
 

o Diukur bersama-sama dengan hasil 
yang tumbuh sampai titik panen 
(satu akun sampai titik panen) 

o Diukur secara terpisah dari setiap 
produk yang tumbuh (dua akun) 

o Diukur menggunakan model biaya 
atau model revaluasi 

o Diukur menggunakan model 
biaya atau model revaluasi 



Pengakuan dan Pengukuran – Tanaman 

Produktif 

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

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



Pengakuan dan Pengukuran – Tanaman 

Produktif 
Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang 
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 secara retrospektif, 
sesuai dengan PSAK 25 kecuali seperti yang dijelaskan dalam paragraf 
81M. 

Penerapan dini diperkenankan. menerapkan sebelum tanggal 1 Januari 
2018, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. 

Entitas dapat memilih untuk mengukur aset tanaman produktif pada 
nilai wajarnya pada periode penyajian terawal dalam laporan keuangan 
untuk periode pelaporan dimana entitas pertama kali menerapkan 
Amandemen PSAK 16 dan menggunakan nilai wajar tersebut sebagai 
biaya perolehan (deemed cost) pada tanggal tersebut.  

Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan nilai wajar diakui dalam 

saldo laba awal pada periode penyajian terawal. 



Pengakuan dan Pengukuran – Produk 

Agrikultur atau Produk yang berkembang 

pada tanaman produktif 

 Waktu Pengakuan Saat Ini  
PSAK 69 dan PSAK 16 Amendment 

2016 

 
Pada periode 
pelaporan 

o Diukur bersama dengan Tanaman 
Produktif (satu akun) (PSAK 16) 

o Diukur secara terpisah dari Tanaman 
Produktif (dua akun)  

o Diukur pada nilai wajar dikurang biaya 
untuk menjual 

 o Keuntungan dan kerugian yang timbul 
dari perubahan nilai wajar diakui 
dalam laporan laba rugi 

 
 
Pada titik panen 
 

o Awalnya diakui sebesar biaya dan 
kemudian diukur dengan 
membandingkan mana yang lebih 
rendah antara biaya dan NRV (PSAK 14) 

o Awalnya diakui pada nilai wajar 
dikurangi biaya untuk menjual.  
Setelahnya diukur dengan 
membandingkan mana yang lebih 
rendah antara biaya dan NRV (PSAK 
14) 

 o Keuntungan dan kerugian dari 
pengukuran nilai wajar diakui dalam 
laporan laba rugi 



Pengakuan dan Pengukuran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contoh transaksi, Pengakuan dan Pengukuran 
 
Tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan membeli 20 ekor sapi berusia 3 tahun dengan 
harga Rp  150.000.000 dengan ongkos angkut ke peternakan sebesar Rp 5.000.000.  
Pada tanggal 1 Juli 2017, sapi tersebut menghasilkan anak sapi sebanyak 5 ekor.   
 
Nilai wajar 1 ekor sapi dikurangi biaya untuk menjual adalah sebagai berikut: 
 
Anakan sapi baru lahir tanggal 1 Juli 2018                                        2.000.000 
Anakan sapi pada tanggal 31 Desember 2017                                  3.000.000 
Sapi usia 4 tahun pada tanggal 31 Desember 2017                          9.000.000 
 
Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset biologis Perusahaan untuk setiap 
transaksi yang terjadi dan pada tanggal pelaporan (31 Desember 2017)     
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pengakuan dan Pengukuran  

1 Januari 2017 Debit Credit 

Aset Biologis 155.000.000 

    Hutang usaha/Kas 155.000.000 

1 Juli 2017 

Aset Biologis 10.000.000 

    Laba dari perubahan nilai wajar aset biologis 10.000.000 

31 Desember 2017 

Aset Biologis 30.000.000 

    Laba dari perubahan nilai wajar aset biologis 30.000.000 



Overview PSAK Efektif 1 Januari 2018 

Amandemen PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS 



Amandemen PSAK 2 

Bertujuan untuk meningkatkan informasi kepada 
pengguna laporan keuangan tentang aktivitas 
pendanaan dan likuiditas entitas.  

Amandemen PSAK 2 ini mensyaratkan entitas untuk 
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.  



Amandemen PSAK 2 

Pengungkapan dilakukan dengan cara menyediakan 
rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir pada laporan posisi 
keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas 
pendanaan.  

Jika entitas mengungkapkan rekonsiliasi tersebut, maka 
entitas menyediakan informasi yang memadai agar 
pengguna laporan keuangan mampu mengaitkan item yang 
termasuk dalam rekonsiliasi dengan laporan posisi 
keuangan dan laporan arus kas.    

Penerapan ini hanya menyajikan rekonsiliasi tahun berjalan 
saja. 



Amandemen PSAK 2 

Contoh Rekonsiliasi Arus Kas dari aktivitas pendanaan 



Overview PSAK Efektif 1 Januari 
2018 

Amandemen PSAK 46 – AKUNTANSI PAJAK 
PENGHASILAN 



Amandemen PSAK 46 – AKUNTANSI 
PAJAK PENGHASILAN 

 Perihal ED Amandemen PSAK 46  
PSAK 46 

(Penyesuaian 2014)  

Eksistensi 

perbedaan 

temporer dapat 

dikurangkan  

o Menambahkan contoh ilustrasi untuk 

menglarifikasi bahwa perbedaan temporer dapat 

dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset 

instrumen utang yang diukur pada nilai wajar 

dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar 

pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan 

apakah entitas memperkirakan untuk 

memulihkan jumlah tercatat instrumen utang 

melalui penjualan atau penggunaan, misalnya 

dengan memiliki dan menerima arus kas 

kontraktual, atau gabungan keduanya.  

o Tidak diatur. 

Penilaian 

perbedaan 

temporer yang 

dapat dikurangkan 

(Paragraf 27A)  

o Menglarifikasi bahwa untuk menentukan apakah 

laba kena pajak akan tersedia sehingga 

perbedaan temporer yang dapat dikurangkan 

dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan 

temporer yang dapat dikurangkan tersebut 

dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.  

o Tidak diatur. 



Amandemen PSAK 46 – AKUNTANSI PAJAK 
PENGHASILAN 

 Perihal ED Amandemen PSAK 46  
PSAK 46 (Penyesuaian 

2014)  

Pengaruh aset pajak 

tangguhan terhadap 

laba kena pajak masa 

depan 

o Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal 

dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari 

estimasi laba kena pajak masa depan.  

 

o Entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat 

dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa 

depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang 

dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan 

tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena 

pajak masa depan yang memadai.  

o Entitas mengabaikan jumlah 

kena pajak yang dihasilkan dari 

perbedaan temporer dapat 

dikurangkan yang diharapkan 

timbul di masa depan karena 

aset pajak tangguhan dari 

perbedaan temporer dapat 

dikurangkan tersebut akan 

dengan sendirinya 

membutuhkan laba kena pajak 

masa depan agar dapat 

dimanfaatkan.  

Pemulihan aset yang 

melebihi jumlah 

tercatatnya  

o Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa 

depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas 

melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang 

memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan 

mencapai hal tersebut.  

o Tidak diatur. 



TERIMA KASIH 




