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LAMPIRAN C 

 

AMANDEMEN TERHADAP PSAK LAIN 

 

Amandemen ini merupakan amandemen yang diakibatkan dari penerbitan ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan.  

 

Kecuali ditentukan lain, entitas harus menerapkan amandemen dalam lampiran ini ketika 

menerapkan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan. Amandemen ini merupakan adopsi dari IFRS 

yang diterbitkan 1 Januari 2016.  
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DAFTAR AMANDEMEN TERHADAP PSAK LAIN 

 

No Nomor PSAK Nama PSAK 

1 PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan 

2 PSAK 4 Laporan Keuangan Tersendiri 

3 PSAK 8 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 

4 PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing 

5 PSAK 14 Persediaan 

6 PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 

7 PSAK 22 Kombinasi Bisnis 

8 PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan 

9 PSAK 26 Biaya Pinjaman 

10 PSAK 46 Pajak Penghasilan 

11 PSAK 48 Penurunan Nilai Aset 

12 PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian 

13 PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham 

14 PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 

15 PSAK 56 Laba per Saham 

16 PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi,dan Aset Kontinjensi 

17 PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang 

Dihentikan 

18 PSAK 60 Instrumen Keuangan:Pengungkapan 

19 PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah  

20 PSAK 62 Kontrak Asuransi 

21 PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian 

22 PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar 

23 ISAK 13 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri 

24 ISAK 16 Perjanjian Konsensi Jasa  

25 ISAK 17 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai 

26 ISAK 28 Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Keuangan 

*** 
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PSAK 1 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

   

   

   

AK01.01.  Dalam paragraf 07, definisi dari ‘penghasilan komprehensif 

lainnya’ serta paragraf 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 dan 123 

diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai berikut. 

 

Paragraf 139E, 139G dan 139M dihapus.  

 

Paragraf 139O ditambahkan. 

   

 07. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam 

Pernyataan ini: 

  … 

   

  Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan 

beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui 

dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh 

SAK. 

   

  Komponen penghasilan komprehensif lain mencakup: 

  (a) … 

  (d) keuntungan dan kerugian dari investasi pada instrumen ekuitas 

yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan 

komprehensif lain sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 5.7.5; 

  (da)keuntungan dan kerugian dalam aset keuangan yang diukur pada 

nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan 

ED PSAK 71 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 ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui 

penghasilan komprehensif lain sesuai dengan ED PSAK 71 

paragraf 5.7.5 (lihat ED PSAK 71 Bab 6); 

  (f) untuk liabilitas tertentu yang ditetapkan pada nilai wajar melalui 

laba rugi, jumlah perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan 
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ke perubahan risiko kredit liabilitas (lihat ED PSAK 71 paragraf 

5.7.7); 

  (g) 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 ED PSAK 71 Bab 6); dan 

  (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 ED PSAK 71 Bab 6). 

  … 

   

 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 aset keuangan 

yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai 

dengan ED PSAK 71 dan bagian lancar dari aset keuangan tidak 

lancar. 

   

 71. Liabilitas jangka pendek lain tidak diselesaikan dalam siklus operasi 

normal, tetapi jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas 

bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan. Contohnya beberapa liabilitas keuangan yang 

diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai 

dengan ED PSAK 71, 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 
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jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah 

periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang, sebagaimana 

diatur dalam paragraf 74 dan 75. 

   

 82. Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK, bagian 

laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang 

menyajikan jumlah berikut untuk periode: 

  (a) pendapatan, disajikan terpisah dengan pendapatan bunga yang 

dihitung menggunakan metode suku bunga efektif; 

  (aa)keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian 

pengakuan aset keuangan pada biaya yang diamortisasi;  

  (b) biaya keuangan; 

  (ba)kerugian penurunan nilai (meliputi pembalikan kerugian 

penurunan nilai atau keuntungan penurunan nilai) 

sebagaimana ditentukan berdasarkan ED PSAK 71 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 ketegori 

pengukuran biaya perolehan diamortisasi sehingga diukur 

pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau kerugian 

yang berasal dari perbedaan antara biaya perolehan 

diamortisasi sebelumnya dengan nilai wajar aset tersebut pada 

tanggal reklasifikasi (sebagaimana didefinisikan dalam ED 

PSAK 71); 

  (cb)jika aset keuangan direklasifikasi dari nilai wajar melalui 

kategori pengukuran penghasilan komprehensif lain sehingga 

dapat diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, laba 

atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam 

penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke 

laporan laba rugi; 

  (d) … 

   

 93. SAK 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 dimasukkan 

dalam komponen penghasilan komprehensif lain yang terkait pada 

periode dimana penyesuaian direklasifikasikan ke laba rugi. Jumlah 
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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. 

   

 95. Penyesuaian reklasifikasi terjadi, sebagai contoh, dari pelepasan 

kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK 10: Pengaruh Perubahan 

Kurs Valuta Asing) dan ketika suatu lindung nilai atas prakiraan arus 

kas menimbulkan laba atau rugi (lihat ED PSAK 71 paragraf 

6.5.11(d) yang terkait dengan lindung nilai atas arus kas). 

   

 96. Penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus 

revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 16: Aset Tetap atau PSAK 

19: Aset Takberwujud atau pengukuran kembali program imbalan 

pasti diakui sesuai dengan PSAK 24: Imbalan Kerja. Komponen 

tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak 

direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan 

surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode 

berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan 

pengakuannya (lihat PSAK 16 dan PSAK 19). Berdasarkan ED 

PSAK 71, 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) menghasilkan jumlah yang dihapuskan dari 

cadangan lindung nilai atas arus kas atau komponen terpisah dari 

ekuitas, secara berurutan, dan dimasukkan secara langsung ke dalam 

biaya perolehan awal atau jumlah tercatat lainnya atas aset atau 

liabilitas. Jumlah ini secara langsung dipindahkan ke aset atau 

liabilitas. 

   

 106. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana 

disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas 

mencakup informasi sebagai berikut: 

  (a) … 

  (c) dikosongkan. 
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  (d) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah 

tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri (paling 

sedikit) mengungkapkan masing-masing perubahan yang 

timbul dari: 

  (i) laba rugi; 

  (ii) penghasilan komprehensif lain; dan 

  (iii)transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi 

dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak 

kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan 

hilangnya pengendalian. 

   

 123. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen membuat 

berbagai pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi) 

yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah yang diakui 

dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, manajemen membuat 

pertimbangan dalam menentukan: 

  (a) dikosongkan. 

  (b) kapan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang 

signifikan dari kepemilikan aset keuangan dan, untuk lessor, aset 

sewa dialihkan kepada entitas lain; 

  (c) apakah secara substansial penjualan produk tertentu merupakan 

pengaturan pembiayaan dan oleh karena itu tidak meningkatkan 

pendapatan; dan. 

  (d) apakah persyaratan kontraktual aset keuangan pada tanggal 

tertentu menimbulkan arus kas yang merupakan semata-mata 

dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.  

   

 139E. Dikosongkan. 

   

 139G. Dikosongkan. 

   

 139M. Dikosongkan. 

   

 139O. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 07, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 

106 dan 123 serta menghapus paragraf 139E, 139G dan 139M. 

Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan ED 

PSAK 71. 
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  PEDOMAN IMPLEMENTASI 

   

AK01.02.  Paragraf PI02 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

 

Judul diatas paragraf PI07 dan paragraf PI07–PI09 dihapus. 

   

 PI02. Pedoman ini terbagi dalam tiga bagian. Paragraf PI03-PI06 

menyediakan contoh penyajian laporan keuangan. Paragraf 

PI07-PI09 telah dihapus. Paragraf PI10 dan PI11 memberikan 

contoh pengungkapan modal. 

   

AK01.03.  Dalam ilustrasi laporan keuangan, referensi pada “Aset 

keuangan tersedia untuk dijual” diganti menjadi “Investasi pada 

instrumen ekuitas”.   

 

Dalam laporan penghasilan komprehensif lain, referensi pada 

catatan kaki (b) mengenai aset keuangan yang tersedia untuk 

dijual dihapus. 

 

Judul dan tabel ‘Pengungkapan komponen penghasilan 

komprehensif lain’ diamandemen sehingga dibaca menjadi 

sebagai berikut. 
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  BAGIAN I: ILUSTRASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

... 

KELOMPOK USAHA XYZ 

Pengungkapan komponen penghasilan komprehensif lain 

[catatan kaki diabaikan] 

Catatan atas laporan keuangan 

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 

 (dalam ribuan rupiah) 

 20X7 20X6 

Penghasilan komprehensif 

lain: 

  

   

Selisih kurs penjabaran 

laporan keuangan dalam 

valuta asing [catatan kaki 

diabaikan] 

  

Investasi pada instrumen 

ekuitas 

(24.000) 26.667 

   

Lindung nilai arus kas:   

Keuntungan (kerugian) 

tahun berjalan 

(4.667)  (4.000)  

Dikurangi: Penyesuaian 

reklasifikasi atas 

keuntungan yang termasuk 

dalam laba rugi 

    

Keuntungan revaluasi aset 

tetap 

 933  3.367 

Pengukuran kembali 

program pensiun imbalan 

pasti 

 (667)  1.333 

Bagian penghasilan 

komprehensif lain entitas 

asosiasi 

 400  (700) 

Penghasilan komprehensif 

lain 

(18.667) 37.334 

Pajak penghasilan terkait 

[catatan kaki diabaikan] 

4.667 9.334 

Penghasilan komprehensif 

lain tahun berjalan 

(14.000) 28.000 

 

   

AK01.04.  Paragraf kedua catatan kaki (a) pada laporan perubahan ekuitas 

dalam ilustrasi laporan keuangan diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut: 
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(a) Jumlah yang termasuk dalam penjabaran, investasi pada 

instrumen ekuitas dan cadangan lindung nilai arus kas menunjukkan 

penghasilan komprehensif lain untuk setiap komponen, neto setelah 

pajak dan kepentingan nonpengendali, yaitu penghasilan 

komprehensif lain terkait aset keuangan yang investasi pada 

instrumen ekuitas pada tahun 20X6 sebesar Rp16.000 (Rp26.667, 

dikurangi pajak Rp6.667 dan kepentingan nonpengendali Rp4.000). 

   

AK01.05.  Paragraf kedua catatan kaki (b) pada laporan perubahan 

ekuitas dalam ilustrasi laporan keuangan diamandemen 

sehingga dibaca menjadi sebagai berikut: 

  (b) Jumlah yang termasuk dalam penjabaran, investasi pada 

instrumen ekuitas dan cadangan lindung nilai arus kas menunjukkan 

penghasilan komprehensif lain untuk setiap komponen, neto setelah 

pajak dan kepentingan nonpengendali, yaitu penghasilan 

komprehensif lain terkait penjabaran kegiatan usaha luar negeri 

pada tahun 20X7 sebesar Rp3.200 (Rp5.334, dikurangi pajak 

Rp1.334 dan kepentingan nonpengendali Rp800). 
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PSAK 4 LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI 

   

   

   

AK04.01.A.  ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 04, 10, 11 dan 19 

sehingga dibaca menjadi sebagai berikut: 

   

 04. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam 

Pernyataan ini: 

   

  … 

   

  Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang 

disajikan oleh entitas, yang dimana entitas tersebut dapat memilih 

untuk, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pernyataan ini, 

mencatat investasinya pada entitas anak, entitas asosiasi dan 

ventura bersama pada biaya perolehan, sesuai dengan ED PSAK 

71: Instrumen Keuangan, atau menggunakan metode ekuitas 

seperti yang dideskripsikan dalam PSAK 15: Investasi pada 

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. 

   

 10. Ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka 

entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, 

ventura bersama, dan entitas asosiasi pada: 

  (a) biaya perolehan; 

  (b) sesuai dengan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan; atau 

  (c) … 

  Entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap 

kategori investasi. Investasi yang dicatat pada biaya perolehan 

atau menggunakan metode ekuitas dicatat sesuai dengan PSAK 

58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi 

yang Dihentikan ketika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai 

dimiliki untuk dijual atau untuk didistribusikan (atau termasuk 

kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai  dimiliki untuk 

dijual atau untuk didistribusikan). Pengukuran investasi yang 

dicatat sesuai dengan ED PSAK 71 tidak berubah dalam keadaan 

yang demikian. 
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 11. Jika entitas induk juga bertindak sebagai investor atau venturer 

memilih, sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi 

dan Ventura Bersama paragraf 18, mengukur investasinya dalam 

entitas asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba 

rugi sesuai dengan ED PSAK 71, maka entitas juga mencatat 

investasi tersebut dengan cara yang sama dalam laporan keuangan 

tersendirinya. 

   

  Referensi terhadap ED PSAK 71 

   

 19. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini, namun belum menerapkan 

ED PSAK 71, referensi terhadap ED PSAK 71 dibaca sebagai 

referensi terhadap PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan 

Pengukuran. 
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PSAK 8 PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN 

   

   

   

  PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 

   

  Peristiwa Penyesuai Setelah Periode Pelaporan 

   

AK08.01.  Paragraf 09 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

 

Paragraf 23B ditambahkan. 

   

 09. Berikut ini adalah contoh peristiwa penyesuai setelah periode 

pelaporan yang mensyaratkan entitas untuk melakukan penyesuaian 

jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya, atau pengakuan 

dampak peristiwa yang sebelumnya tidak diakui: 

  (a) … 

  (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 mengkonfirmasikan bahwa pada akhir 

periode pelaporan aset keuangan yang berasal dari pelanggan 

tersebut telah mengalami penurunan nilai secara kredit;  

   

 23B. ED PSAK 71: Instrumen Keuangan mengamandemen paragraf 09. 

Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan ED 

PSAK 71. 
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PSAK 10 PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING 

   

   

   

  PENDAHULUAN 

   

  Ruang Lingkup 

   

AK10.01.  Paragraf 03, 04, 05, 27 dan 52 diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut. 

 

Paragraf 60C, 60E dan 60I dihapus.  

 

Paragraf 60J ditambahkan. 

   

 03. Pernyataan ini diterapkan pada [catatan kaki diabaikan]: 

  (a) akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali 

transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang 

lingkup ED PSAK 71: Instrumen Keuangan; 

  (b) … 

   

 04. ED PSAK 71: Instrumen Keuangan 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 ED 

PSAK 71, 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. 

   

 05. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi lindung nilai atas 

valuta asing, termasuk lindung nilai investasi neto dalam kegiatan 

usaha luar negeri. ED PSAK 71 diterapkan pada akuntansi lindung 

nilai. 

   

 27. Seperti dijelaskan di paragraf 03(a) dan 05, ED PSAK 71 diterapkan 

untuk akuntansi lindung nilai atas pos valuta asing. Penerapan 
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akuntansi lindung nilai mensyaratkan entitas untuk menghitung 

beberapa selisih kurs secara berbeda dari perlakuan selisih kurs yang 

disyaratkan Pernyataan ini. Sebagai contoh, ED PSAK 71 

mensyaratkan bahwa selisih kurs pada pos 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. 

   

 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 ED PSAK 71; 

dan 

  (b) … 

   

 60C. Dikosongkan. 

   

 60E. Dikosongkan. 

   

 60I. Dikosongkan. 

   

 60J. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 03, 04, 05, 27 dan 52 serta 

menghapus paragraf 60C, 60E, dan 60I. Entitas harus menerapkan 

amandemen tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 
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PSAK 14 PERSEDIAAN 

   

   

   

AK14.01.  Paragraf 02 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

 

Paragraf 40A, 40B dan 40D dihapus. 

 

Paragraf 40F ditambahkan. 

   

 02. Pernyataan ini diterapkan untuk seluruh persediaan, kecuali: 

  (a) dikosongkan. 

  (b) instrumen keuangan (lihat PSAK 50: Instrumen Keuangan: 

Penyajian dan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan); 

  (c) … 

   

 40A. Dikosongkan. 

   

 40B. Dikosongkan. 

   

 40D. Dikosongkan. 

   

 40F. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 02 dan menghapus paragraf 

40A, 40B dan 40D. Entitas harus menerapkan amandemen tersebut 

saat menerapkan ED PSAK 71. 
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PSAK 15 INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA 

   

   

   

AK15.01.A.  Paragraf 14, 18, 19, 20 dan 22 diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut: 

   

  PENERAPAN METODE EKUITAS 

   

 14. ED PSAK 71: Instrumen Keuangan tidak diterapkan pada 

kepentingan entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat 

dengan menggunakan metode ekuitas. Ketika instrumen 

keuangan mengandung hak suara potensial yang secara 

substansi memberikan akses kepada imbal hasil atas bagian 

kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama, 

instrumen tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup ED 

PSAK 71. Dalam kasus lain, instrumen keuangan yang 

mengandung hak suara potensial dalam entitas asosiasi atau 

ventura bersama dicatat sesuai dengan ED PSAK 71. 

   

  Pengecualian Penerapan Metode Ekuitas 

   

 18. Ketika investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimiliki 

oleh, atau dimiliki secara tidak langsung melalui, entitas yang 

merupakan organisasi modal ventura, atau reksadana, unit perwalian 

dan entitas serupa termasuk dana asuransi terkait investasi, entitas 

dapat memilih untuk mengukur investasi pada entitas asosiasi dan 

ventura bersama tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai 

dengan ED PSAK 71. 

   

 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 terkait investasi, entitas tersebut dapat memilih untuk 

mengukur bagian dari investasi pada entitas asosiasi tersebut pada 

nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan ED PSAK 71 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 
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membuat pilihan tersebut, maka entitas menerapkan metode ekuitas 

untuk setiap bagian yang tersisa dari investasi pada entitas asosiai 

yang tidak dimiliki melalui organisasi modal ventura atau reksa dana, 

unit perwalian dan entitas sejenis termasuk dana asuransi terkait 

investasi. 

   

  Klasifikasi sebagai Dimiliki untuk Dijual 

   

 20. Entitas menerapkan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki 

untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan 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 bagian yang tersisa dalam 

entitas asosiasi atau ventura bersama sesuai dengan ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan kecuali bagian yang tersisa tetap menjadi 

entitas asosiasi atau ventura bersama, dalam kasus ini entitas 

menggunakan metode ekuitas. 

   

  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) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura 

bersama merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur 

sisa kepentngan tersebut pada nilai wajar. Nilai wajar dari sisa 

kepentingan dianggap sebagai nilai wajar pada saat 

pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan ED 

PSAK 71. Entitas mengakui dalam laba rugi selisih antara: 

  (i) … 

  (ii) … 

  (c) … 
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AK15.02.  Paragraf 40-42 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

 

Paragraf 41A-41C dan 45A ditambahkan. 

   

 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. Entitas juga menerapkan persyaratan penurunan nilai dalam ED 

PSAK 71 untuk kepentingan lain entitas tersebut pada asosiasi atau 

ventura bersama yang merupakan ruang lingkup ED PSAK 71 dan 

bukan merupakan bagian dari investasi neto.  

   

 41A. Investasi neto dalam asosiasi atau ventura besama 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. 

Penurunan nilai bahkan 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 telah 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; 
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  (b) pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau wanprestasi 

pembayaran oleh entitas asosiasi atau ventura bersama; 

  (c) entitas, untuk alasan ekonomi atau hukum berkaitan dengan 

kesulitan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama, 

memberikan konsensi kepada 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 asosiasi atau ventura bersama tidak lagi diperdagangkan 

secara publik bukan merupakan bukti penurunan nilai. Penurunan 

dari peringkat kredit asosiasi atau ventura bersama atau penurunan 

dalam nilai wajar 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 tipe-tipe 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 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 nilai tercatat investasi 

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 48: Penurunan Nilai Aset. Sebagai gantinya, 

seluruh nilai tercatat investasi diuji penurunan nilai berdasarkan 

PSAK 48 sebagai suatu aset tunggal, dengan membandingkan antara 

jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan 
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nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah 

tercatatnya, kapanpun penerapan paragraf 41A-41C  

mengindikasikan bahwa investasi mungkin telah mengalami 

penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam keadaan 

tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset, termasuk goodwill, yang 

membentuk bagian dari nilai tercatat pada entitas asosiasi atau 

ventura bersama. Dengan demikian, pembalikan dari penurunan nilai 

diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari 

investasi tersebut kemudian meningkat. Dalam menentukan nilai 

pakai investasi, entitas mengestimasi: 

  (a) bagiannya atas nilai kini arus kas masa depan estimasian yang 

diharapkan akan dihasilkan oleh entitas asosiasi atau ventura 

bersama, termasuk arus kas dari operasional entitas asosiasi atau 

ventura bersama dan hasil dari pelepasan investasi; atau 

  (b) nilai kini arus kas masa depan estimasian yang diharapkan timbul 

dari dividen yang akan diperoleh dari investasi dan pelepasan 

investasi. Dengan asumsi yang tepat, kedua metode tersebut akan 

memberikan hasil yang sama. 

  Menggunakan asumsi yang tepat, kedua metode memiliki hasil yang 

sama. 

   

 45A. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 40-42 dan menambah 

paragraf 41A-41C. Entitas harus menerapkan amandemen tersebut 

ketika menerapkan ED PSAK 71. 

   

  Referensi terhadap ED PSAK 71 

   

AK15.03.A.  Paragraf 46 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut: 

   

 46. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini namun belum menerapkan 

ED PSAK 71, referensi terhadap ED PSAK 71 dibaca sebagai 

referensi terhadap PSAK 55. 
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PSAK 22 KOMBINASI BISNIS 

   

   

   

AK22.01.  Paragraf 16, 42, 53, 56 dan 58 diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut. 

 

Paragraf 64A, 64D dan 64H dihapus.  

 

Paragraf 64L ditambahkan. 

   

 16. Pada situasi tertentu, SAK 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: 

  (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 ED PSAK 71: Instrumen 

Keuangan; 

  (b) penetapan instrumen derivatif sebagai instrumen lindung nilai 

sesuai dengan ED PSAK 71; dan 

  (c) penilaian apakah suatu derivatif melekat dipisahkan dari kontrak 

utama sesuai dengan ED PSAK 71 (merupakan masalah 

‘klasifikasi’ sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam PSAK 

ini). 

   

 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. 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 
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dasar yang sama sebagaimana disyaratkan jika pihak pengakuisisi 

telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki 

sebelumnya. 

   

 53. Biaya terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan pihak 

pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis. Biaya tersebut 

mencakup fee makelar (finder’s fees); advis, hukum, 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 50: Instrumen Keuangan: 

Penyajian dan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan. 

   

 56. Setelah pengakuan awal dan sampai liabilitas diselesaikan, 

dibatalkan atau kedaluwarsa, pihak pengakuisisi mengukur liabilitas 

kontinjensi yang diakui dalam kombinasi bisnis pada nilai yang lebih 

tinggi antara: 

  (a) jumlah yang diakui sesuai dengan PSAK 57: Provisi, Liabilitas 

Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi; dan 

  (b) jumlah yang pada awalnya diakui setelah dikurangi, jika dapat 

diterapkan, akumulasi amortisasi yang diakui sesuai dengan 

PSAK X [draft] tentang Pendapatan. 

  Persyaratan ini tidak berlaku terhadap kontrak yang dicatat sesuai 

dengan ED PSAK 71. 

   

 58. Beberapa perubahan nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui 

pihak pengakuisisi setelah tanggal akuisisi mungkin dihasilkan dari 

adanya informasi tambahan yang didapatkan 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 riset dan 

pengembangan, bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran. 

Pihak pengakuisisi mencatat perubahan nilai wajar imbalan 
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kontinjensi yang bukan merupakan penyesuai periode pengukuran 

sebagai berikut: 

  (a) … 

  (b) Imbalan kontinjensi lain yang: 

  (i) merupakan instrumen keuangan dan termasuk dalam ruang 

lingkup ED PSAK 71: Instrumen Keuangan yang diukur pada 

nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan 

diakui baik dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif 

lain sesuai dengan ED PSAK 71. 

  (ii) tidak termasuk dalam ruang lingkup ED PSAK 71 yang 

dicatat sesuai dengan PSAK 57: Provisi, Liabilitas 

Kontinjensi dan Aset Kontinjensi atau SAK yang sesuai. 

   

 64A. Dikosongkan. 

   

 64D. Dikosongkan. 

   

 64H. Dikosongkan. 

   

 64I. PSAK 22 (Penyesuaian 2015): Kombinasi Bisnis mengamandemen 

paragraf 40 dan 58 dan menambahkan paragraf 67A dan judul terkait. 

Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk 

kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah tanggal 

1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan. Entitas dapat 

melakukan penerapan dini jika ED PSAK 71 dan PSAK 57: Provisi, 

Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi telah diterapkan. Jika 

entitas melakukan penerapan dini, maka fakta tersebut diungkapkan.  

   

 64L. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 16, 42, 53, 56, 58 dan B41 

serta menghapus paragraf 62A, 64D dan 64H. Entitas menerapkan 

amandemen tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 

   

AK22.02.A.  Paragraf 67A diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 
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  Referensi terhadap ED PSAK 71 

   

 67A. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini tetapi belum menerapkan ED 

PSAK 71, referensi terhadap ED PSAK 71 dibaca sebagai referensi 

terhadap PSAK 55.  
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PSAK 25 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN 

KESALAHAN 

   

   

   

  KETIDAKPRAKTISAN PENERAPAN RETROSPEKTIF DAN 

PENYAJIAN KEMBALI RETROSPEKTIF 

   

AK25.01.  Paragraf 53 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

 

Paragraf 54A, 54B dan 54D dihapus. 

 

Paragraf 54E ditambahkan. 

   

 53. Peninjauan ke belakang tidak digunakan ketika menerapkan 

kebijakan akuntansi baru atau koreksi jumlah pada periode 

sebelumnya. Entitas juga tidak membuat asumsi maksud manajemen 

yang terjadi di periode sebelumnya atau estimasi jumlah yang diakui, 

diukur, atau diungkapkan pada periode sebelumnya.  

 

Sebagai contoh, ketika entitas mengoreksi kesalahan periode 

sebelumnya dalam perhitungan liabilitas atas cuti sakit terakumulasi 

pegawai sesuai dengan PSAK 24: Imbalan Kerja, maka entitas 

mengabaikan informasi musim influenza akut tidak normal selama 

periode mendatang yang informasinya tersedia setelah tanggal 

penyelesaian laporan keuangan periode sebelumnya.  

 

Fakta bahwa estimasi signifikan adalah sering disyaratkan ketika 

mengubah informasi komparatif sajian untuk periode sebelumnya 

tidak mencegah penyesuaian atau koreksi yang andal atas informasi 

komparatif. 

   

 54A. Dikosongkan. 

   

 54B. Dikosongkan. 

   

 54D. Dikosongkan. 
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 54E. ED PSAK 71: Instrumen Keuangan mengamandemen paragraf 53 

serta menghapus paragraf 54A, 54B dan 54D. Entitas menerapkan 

amandemen tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 
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PSAK 26 BIAYA PINJAMAN 

   

   

   

  PENDAHULUAN 

   

  Definisi 

   

AK26.01.  Paragraf 06 diamandemen untuk dibaca sebagai berikut.  

 

Paragraf 29B ditambahkan. 

   

 06. Biaya pinjaman dapat mencakup: 

  (a) beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga 

efektif sebagaimana dijelaskan dalam ED PSAK 71; 

  (b) … 

   

 29B. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 06. Entitas harus 

menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 
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PSAK 46 PAJAK PENGHASILAN 

   

   

   

  PENGAKUAN ASET PAJAK TANGGUHAN DAN 

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN 

   

AK46.01.  Paragraf 20 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

 

Paragraf 96, 97 dan 98D dihapus.  

 

Paragraf 98F ditambahkan. 

   

  Aset Dicatat pada Nilai Wajar 

   

 20. SAK mengizinkan atau mensyaratkan aset tertentu dicatat pada nilai 

wajar atau direvaluasi (lihat, sebagai contoh, PSAK 13: Properti 

Investasi, PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 19: Aset Takberwujud, ED 

PSAK 71: Instrumen Keuangan dan PSAK X [draft] tentang Sewa). 

Dalam hal revaluasi revaluasi atau penyajian kembali lain pada aset 

ke nilai wajar mempengaruhi laba kena pajak (rugi pajak) untuk 

periode berjalan, maka dasar pengenaan pajak aset disesuaikan 

sehingga tidak ada perbedaan temporer. Akan tetapi, jika revaluasi 

atau penyajian kembali lain dari aset tidak mempengaruhi laba kena 

pajak pada periode revaluasi atau penyajian kembali lain tersebut, 

maka dasar pengenaan pajak aset tidak disesuaikan sehingga terdapat 

perbedaan temporer. 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. Perbedaan 

antara jumlah tercatat aset revaluasian dan dasar pengenaan pajak 

merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas 

pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Hal ini akan terjadi 

walaupun: 

   

 96. Dikosongkan. 
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 97. Dikosongkan. 

   

 98D. Dikosongkan. 

   

 98F. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 20 dan menghapus paragraf 

96, 97 dan 98D. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika 

menerapkan ED PSAK 71. 

   

AK46.02.A.  Paragraf 59 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

   

 59. Sebagian besar aset dan liabilitas 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) bunga, royalti, atau pendapatan dividen diterima di akhir periode 

dan dimasukkan dalam laba akuntansi berdasarkan proporsi 

waktu sesuai dengan PSAK X [draft] tentang Pendapatan, PSAK 

55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau ED 

PSAK 71: Instrumen Keuangan, tetapi diperhitungkan dalam 

laba kena pajak (rugi pajak) dengan dasar kas; dan 

  (b) biaya perolehan aset takberwujud yang telah dikapitalisasi sesuai 

dengan PSAK 19: Aset TakBerwujud dan diamortisasi dalam laba 

rugi, tetapi dikurangkan untuk tujuan pajak ketika terjadi. 
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PSAK 48 PENURUNAN NILAI ASET 

   

   

   

AK48.01.  Paragraf 02, 04 dan 05 diamandemen sehingga dibaca menjadi 

sebagai berikut. 

 

Paragraf 140F, 140G dan 140K dihapus. 

 

Paragraf 140M ditambahkan. 

   

 02. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai 

seluruh aset, kecuali: 

  (a) … 

  (e) aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup ED PSAK 

71: Instrumen Keuangan; 

  (f) … 

   

 04. Pernyataan ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan 

sebagai: investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura 

bersama yang disajikan dengan metode biaya dalam laporan 

keuangan tersendiri seperti yang dijelaskan dalam PSAK 4: Laporan 

Keuangan Tersendiri.  

  (a) entitas anak, seperti yang didefinisikan dalam PSAK 65 Laporan 

Keuangan Konsolidasian; 

  (b) entitas asosiasi, seperti yang didefinisikan dalam PSAK 15 

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; dan 

  (c) ventura bersama, seperti yang didefinisikan dalam PSAK 66: 

Pengaturan Bersama. 

  Untuk penurunan nilai aset keuangan lain merujuk pada ED PSAK 

71: Instrumen Keuangan. 

   

 05. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk aset keuangan yang termasuk 

dalam ruang lingkup ED PSAK 71: Instrumen Keuangan atau 

properti investasi yang diukur pada nilai wajar dalam ruang lingkup 

PSAK 13: Properti Investasi. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan 

untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian (yaitu nilai wajar 

pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi biaya penyusutan 
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selanjutnya dan akumulasi rugi penurunan nilai selanjutnya) sesuai 

dengan SAK, seperti model revaluasi dalam PSAK 16: Aset Tetap 

dan PSAK 19: Aset Takberwujud. Satu-satunya perbedaan antara 

nilai wajar aset dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan adalah 

biaya inkremental langsung yang diatribusikan kepada pelepasan 

aset. 

  (a) … 

   

 140F. Dikosongkan. 

   

 140G. Dikosongkan. 

   

 140K. Dikosongkan. 

   

 140M. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 02, 04 dan 05 serta 

menghapus paragraf 140F, 140G dan 140K. Entitas menerapkan 

amandemen tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 
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PSAK 50 INSTRUMEN KEUANGAN: PENYAJIAN 

   

   

   

AK50.01.  Paragraf 03, 04, 08, 12, 23, 31, 42 dan 96C diamandemen 

sehingga dibaca menjadi sebagai berikut.  

 

Paragraf 97F, 97H dan 97P dihapus. 

 

Paragraf 97R ditambahkan. 

   

 03. Prinsip dalam Pernyataan ini melengkapi prinsip pengakuan dan 

pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam ED PSAK 

71: Instrumen Keuangan, dan pengungkapan informasi mengenai 

aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dalam PSAK 60: 

Instrumen Keuangan: Pengungkapan. 

   

 04. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis 

instrumen keuangan, kecuali: 

  (a) penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi atau ventura 

bersama yang dicatat berdasarkan PSAK 65: Laporan 

Keuangan Konsolidasian, PSAK 4: Laporan Keuangan 

Tersendiri atau PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan 

Ventura Bersama. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, PSAK 

4, PSAK 15, atau PSAK 65,  mensyaratkan atau, mengizinkan 

entitas untuk mencatat penyertaan pada entitas anak, entitas 

asosiasi, dan ventura bersama menggunakan ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan; dalam kasus tersebut entitas 

menerapkan persyaratan dalam Pernyataan ini. Entitas juga 

menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh derivatif yang 

terkait dengan penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, 

atau ventura bersama. 

  (b) … 

  (d) kontrak asuransi yang diatur dalam PSAK 62: Kontrak 

Asuransi. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan pada 

derivatif yang melekat pada kontrak asuransi jika ED PSAK 71 

mensyaratkan entitas untuk mencatat kontrak asuransi dan 

derivatifnya secara terpisah. Selanjutnya, penerbit 

menerapkan Pernyataan ini atas kontrak jaminan jika penerbit 
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menerapkan ED PSAK 71  untuk mengakui dan mengukur 

kontrak tersebut, namun penerbit menerapkan PSAK 62 jika 

penerbit memilih untuk menerapkan PSAK 62 dalam 

pengakuan dan pengukurannya sesuai dengan PSAK 62 

paragraf 4(d). 

  (e) instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup 

PSAK 62 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 ketentuan lain yang ada 

dalam Pernyataan ini. Selanjutnya, Pernyataan ini diterapkan 

untuk derivatif melekat pada instrumen tersebut (lihat ED 

PSAK 71). 

  (f) … 

   

 08. Pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan 

item nonkeuangan yang dapat diselesaikan: 

(a) secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau; 

dengan 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 ED PSAK 71: Instrumen Keuangan paragraf 2.5. 

   

 12. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam ED PSAK 

71 Lampiran A atau PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan 

Pengukuran paragraf 09 dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan 

maksud sebagaimana yang ditentukan dalam PSAK 55 dan ED 

PSAK 71. 

   biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas 

keuangan 

   penghentian pengakuan 

   derivatif 
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   metode suku bunga efektif 

   kontrak jaminan keuangan 

   liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi 

   komitmen pasti 

   prakiraan transaksi 

   efektivitas lindung nilai 

   item lindung nilai 

   instrumen lindung nilai 

   dimiliki untuk diperdagangkan 

   pembelian atau penjualan reguler 

   biaya transaksi 

   

 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 ED PSAK 71. Jika kontrak jatuh 

tempo tanpa adanya penyerahan, maka nilai 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 

liabilitas untuk membeli instrumen tersebut bersifat kondisional, 

bergantung pada apakah pihak lawan menggunakan hak untuk 

menebus (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). 

   

 31. ED PSAK 71 mengatur hal-hal yang berhubungan dengan 

pengukuran aset dan liabilitas keuangan. Instrumen ekuitas adalah 

instrumen yang memberikan hak residual atas aset entitas setelah 

dikurangi seluruh liabilitasnya. Oleh karena itu, ketika nilai tercatat 
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awal instrumen keuangan majemuk dialokasikan pada komponen 

ekuitas dan liabilitas, maka komponen ekuitas yang dialokasikan 

adalah jumlah residu 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 nilai 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. 

   

 42. Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan 

nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan 

hanya jika, entitas: 

  (a) … 

   

  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 ED PSAK 71 paragraf 3.2.22). 

   

 96C. Klasifikasi instrumen dalam pengecualian ini dibatasi oleh 

pencatatan instrumen tersebut berdasarkan PSAK 1, PSAK 50, 

PSAK 55, PSAK 60 dan ED PSAK 71. Instrumen tersebut tidak 

dipertimbangkan sebagai sebuah investasi ekuitas berdasarkan 

pedoman lain, contohnya PSAK 53. 

   

 97F. Dikosongkan. 

   

 97H. Dikosongkan. 

   

 97P. Dikosongkan. 

   

 97R. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 03, 04, 08, 12, 23, 31, 42, 

96C, PP02 dan PP30 serta menghapus paragraf 97F, 97H dan 97P. 
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Entitas harus menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan 

ED PSAK 71. 

   

AK50.02.  Dalam lampiran, paragraf PP2 dan PP30 diamandemen 

sehingga dibaca menjadi sebagai berikut: 

   

 PP02. Pernyataan ini tidak mengatur pengakuan atau pengukuran instrumen 

keuangan. Persyaratan tentang pengakuan dan pengukuran aset 

keuangan dan liabilitas keuangan diatur dalam ED PSAK 71. 

   

 PP30. Paragraf 28 hanya diterapkan untuk penerbit instrumen keuangan 

majemuk nonderivatif. Paragraf 28 tidak mengatur instrumen 

keuangan majemuk dari sudut pandang pemegang instrumen. ED 

PSAK 71 mengatur klasifikasi dan pengukuran aset keuangan yang 

merupakan instrumen keuangan majemuk dari sudut pandang 

pemegang instrumen. 

   

  CONTOH ILUSTRATIF 

   

AK50.03.  Paragraf CI01 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut: 

   

 CI01. Contoh-contoh berikut ini [catatan kaki diabaikan] mengilustrasikan 

penerapan paragraf 15–27 dan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan 

atas akuntansi untuk kontrak atas instrumen ekuitas entitas (selain 

instrumen keuangan yang diatur di paragraf 16A dan 16B atau 

paragraf 16C dan 16D). 

   

AK50.04.  Dalam contoh pada paragraf CI05, kalimat penjelas di bawah 

jurnal pertama diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

   

 CI05. 1 Februari 20X2 

  Untuk mencatat kewajiban untuk menyerahkan Rp104.000 dalam 

satu tahun pada nilai wajarnya Rp100.000 yang didiskonto 

menggunakan suku bunga yang sesuai (lihat ED PSAK 71 paragraf 

PP5.1.1). 
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PSAK 53 PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM 

   

   

   

AK53.01.  Paragraf 06 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

 

Paragraf 63C ditambahkan. 

   

 06. 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 50: 

Instrumen Keuangan: Penyajian paragraf 08–10 atau ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan paragraf 05–07. 

   

 63C. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 06. Entitas menerapkan 

amandemen tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 
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PSAK 55 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 

   

   

   

AK55.01.  Judul di atas paragraf 01 dan paragraf 01 dihapus. 

   

  Ruang Lingkup  

   

AK55.02.  Paragraf 02 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut.  

Paragraf 02A, 04-07 dihapus. 

   

 02. Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh 

instrumen keuangan dalam ruang lingkup ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan, jika dan hanya terbatas pada: 

  (a) ED PSAK 71 mengizinkan persyaratan akuntansi lindung 

nilai dari Pernyataan ini untuk diterapkan; dan 

  (b) instrumen keuangan merupakan bagian hubungan lindung 

nilai yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai 

sesuai dengan Pernyataan ini. 

   

 02A. Dikosongkan. 

   

 04-07. Dikosongkan. 
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AK55.03.  Paragraf 08 dan 09 diamandemen sehingga dibaca menjadi 

sebagai berikut. 

 

Pada paragraf 09 tentang ‘Definisi Derivatif’, ‘Definisi Empat 

Kategori Intrumen Keuangan’, ‘Definisi Kontrak Jaminan 

Keuangan’, ‘Definisi Terkait Pengakuan dan Pengukuran’ 

dihapus. 

   

  Definisi  

   

 08. Istilah yang didefinisikan dalam PSAK 50, PSAK 68, dan ED PSAK 

71 digunakan dalam Pernyataan ini dengan makna yang dijelaskan 

dalam PSAK 50 paragraf 11, PSAK 68 Lampiran A, dan ED PSAK 

71 Lampiran A. 

 

PSAK 50, PSAK 68, dan ED PSAK 71 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. 

   

AK55.04.  Judul dan paragraf 10-70, dan paragraf 79 dihapus. 

   

  



ED PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN 

Hak Cipta © 2016 Ikatan Akuntan Indonesia  
71.297 

 

AK55.05.  Paragraf 71, 88-90, dan 96 diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut:  

   

 71. Jika entitas menerapkan ED PSAK 71 dan tidak memilih untuk 

terus menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dari 

Pernyataan ini (lihat ED PSAK 71 paragraf 7.2.21) sebagai 

kebijakan akuntansinya, entitas harus menerapkan persyaratan 

akuntansi lindung nilai dalam ED PSAK 71 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 ED PSAK 71 paragraf 6.1.3, menerapkan 

persyaratan akuntansi lindung nilai dalam Pernyataan ini 

daripada menerapkan ED PSAK 71. Dalam kasus tersebut, 

entitas harus menerapkan persyaratan spesifik akuntansi 

lindung nilai atas nilai wajar untuk portofolio lindung nilai 

risiko suku bunga (lihat paragraf 81A, 89A dan PP114-PP132). 

   

 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) …  

  (d) Efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal, yaitu 

nilai wajar atau arus kas dari item lindung nilai yang dapat 

diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan nilai 

wajar instrumen lindung nilai tersebut dapat diukur secara 

andal.  

  (e) …  

   

  Lindung Nilai atas Nilai Wajar 

   

 89. Jika suatu lindung nilai atas nilai wajar memenuhi ketentuan di 

paragraf 88 selama periode pelaporan keuangan, maka lindung 

nilai tersebut dicatat sebagai berikut: 

  (a) …  

  (b) keuntungan atau kerugian atas item lindung nilai yang dapat 

diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dengan 

menyesuaikan jumlah tercatat item lindung nilai dan diakui 

dalam laba rugi. Ketentuan ini berlaku jika item lindung nilai 

tidak diukur pada biaya perolehan. Pengakuan keuntungan 
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atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang 

dilindung nilai dalam laba rugi diterapkan jika item lindung 

nilai merupakan aset keuangan diukur pada nilai wajar 

melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan ED 

PSAK 71 paragraf 4.1.2A.   

   

 90. Jika risiko yang dilindung nilai hanya risiko tertentu yang dapat 

diatribusikan pada item lindung nilai, maka perubahan yang diakui 

dalam nilai wajar item lindung nilai yang tidak berkaitan dengan 

risiko yang dilindung nilai diakui sebagaimana diatur di ED PSAK 

71 paragraf 5.7.1.  

   

 96. Secara lebih spesifik, suatu lindung nilai atas arus kas dicatat sebagai 

berikut:  

  (a) …  

  (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 ED PSAK 71 paragraf 

5.7.1.  

   

AK55.06. 

 

 Paragraf 103B, 103C, 103D, 103F, 103K, 103H–103J, 103L–

103P, 103S, 103V, 104, 105–107A, 108C, 108E-108F dihapus. 

Paragraf 103U ditambahkan.  

   

 103A–108S.  Dikosongkan. 

   

 103U. ED PSAK 71: Instrumen Keuangan mengamandemen paragraf 2, 8, 

9, 71, 88–90, 96, PP95, PP114, PP118 dan judul diatas AG133 serta 

menghapus paragraf 1, 4–7, 10–70, 79, 103B, 103D, 103F, 103H–

103J, 103L–103P, 103S, 103V, 105–107A, 108E–108F, PP1–PP93 

dan PP96. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika 

menerapkan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan. 

   

 103V. Dikosongkan. 
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 108E-F. Dikosongkan. 

   

  LAMPIRAN A  

   

  PEDOMAN PENERAPAN  

   

AK55.07.  Pada Lampiran A, judul dan paragraf PP01-PP93 dan paragraf 

PP96 dikosongkan. 

   

AK55.08.  Pada lampiran A, paragraf PP95, PP114, dan PP118 

diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai berikut. 

Catatan kaki pertama pada paragraf PP118(b) dihapus. 

   

 PP95. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat 

ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai 

terhadap risiko valuta asing.  

   

  Akuntansi Lindung Nilai atas Nilai Wajar untuk Lindung Nilai 

Portofolio Risiko Suku Bunga  

   

 PP114. Untuk lindung nilai atas nilai wajar dari risiko suku bunga yang 

terkait dengan portofolio aset 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) …  

   

 PP118. Sebagai contoh dari penetapan item lindung nilai di paragraf 

PP114(c), jika dalam suatu periode waktu penentuan harga kembali, 
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entitas memperkirakan bahwa ia memiliki aset berbunga tetap senilai 

Rp100 dan liabilitas dengan suku bunga tetap senilai Rp80 dan 

entitas memutuskan untuk melindung nilai seluruh posisi netonya 

senilai Rp20, maka entitas menetapkan bagian dari aset3 tersebut 

senilai Rp20 sebagai item lindung nilai. Penetapan tersebut 

dinyatakan dalam jumlah mata uang (contohnya jumlah 

dollar,euro,pounds atau rand) bukan sebagai aset individual. Dengan 

demikian, keseluruhan aset (atau liabilitas) yang mendasari jumlah 

yang dilindung nilai, yaitu seluruh nilai aset senilai Rp100 dalam 

contoh di atas, harus merupakan:  

  (a) …  

  (b) item yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai atas nilai 

wajar jika item tersebut telah ditetapkan untuk dilindung nilai 

secara individual. Secara khusus, disebabkan ED PSAK 71 ini 

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 yang dilindung nilai adalah suatu 

jumlah dari aset. Jadi, liabilitas tersebut bukan merupakan bagian 

dari item lindung nilai yang ditetapkan, tetapi digunakan entitas 

untuk menentukan nilai aset yang ditetapkan sebagai item 

lindung nilai. Jika posisi yang ingin dilindung nilai oleh entitas 

merupakan suatu jumlah dari liabilitas, maka jumlah yang 

mewakili item lindung nilai 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 Rp100, terdiri atas giro senilai 

Rp40 dan liabilitas tanpa fitur dapat ditarik sewaktu-waktu 

senilai Rp60, serta aset berbunga tetap senilai Rp70. Jika entitas 

memutuskan untuk melindung nilai posisi netonya senilai Rp30, 
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maka entitas akan menetapkan sebagai item liabilitas lindung 

nilai senilai Rp30 atau 50% dari liabilitas tanpa fitur dapat ditarik 

sewaktu-waktu.  

   

AK55.09.  Pada Lampiran A, judul di atas PP133 diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut: 

   

  Transisi (paragraf 103-108C) 

   

AK55.10.  Bagian A-G dihapus. 
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PSAK 56 LABA PER SAHAM 

   

   

   

AK56.01.  Paragraf 34 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

  

Paragraf 74E ditambahkan. 

   

 34. Setelah instrumen berpotensi saham biasa dikonversi menjadi saham 

biasa, hal yang dijelaskan di paragraf 33(a)-(c) tidak timbul lagi. 

Namun, saham biasa baru mempunyai kepentingan atas laba rugi 

yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas 

induk. Oleh karena itu, laba rugi yang dapat diatribusikan kepada 

pemegang saham biasa entitas induk yang dihitung sesuai dengan 

paragraf 12 disesuaikan dengan hal yang dimaksud di paragraph 

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 ED PSAK 

71). 

   

 74E. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 34. Entitas harus 

menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 
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PSAK 57 PROVISI, LIABILITAS KONTINJENSI, DAN ASET KONTINJENSI 

   

   

   

AK57.01.  Pada judul ‘paragraf 01–99’ diamandemen menjadi ‘paragraf 

01–101’.  

 

Paragraf 02 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut.  

 

Paragraf 97 dan 98 dihapus. 

 

Paragraf 101 ditambahkan. 

   

 02. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk instrumen keuangan (termasuk 

jaminan) yang termasuk dalam ruang lingkup ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan. 

   

 97. Dikosongkan. 

   

 98. Dikosongkan. 

   

 101. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 02 serta menghapus 

paragraf 97 dan 98. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika 

menerapkan ED PSAK 71. 

   

  PEDOMAN IMPLEMENTASI 

   

AK57.02.  Pada Pedoman Implementasi bagian C, ‘Contoh 9: Jaminan 

tunggal’ dihapus. 
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PSAK 58 ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI 

YANG DIHENTIKAN 

   

   

   

AK58.01.  Paragraf 05 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut.  

 

Paragraf 44F dan 44J dihapus. 

 

Paragraf 44K ditambahkan. 

   

 05. Ketentuan tentang pengukuran dalam Pernyataan ini [catatan kaki 

diabaikan] tidak berlaku untuk aset berikut, yang telah diatur dalam 

PSAK terkait, baik sebagai aset tersendiri maupun bagian dari 

kelompok lepasan: 

  (a) … 

  (b) aset keuangan dalam lingkup ED PSAK 71: Instrumen 

Keuangan; 

  (c) … 

   

 44F. Dikosongkan. 

   

 44J. Dikosongkan. 

   

 44K. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 05 serta menghapus 

paragraf 44F dan 44J. Entitas menerapkan amandemen tersebut 

ketika menerapkan ED PSAK 71. 

   

  PEDOMAN IMPLEMENTASI 

   

  Pedoman ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 58. 

   

  PENGALOKASIAN RUGI PENURUNAN NILAI PADA 

KELOMPOK LEPASAN 

   

AK58.02.  Tabel dalam Contoh 10 diamandemen sehingga dibaca menjadi 

sebagai berikut. 
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 PI09.  Jumlah tercatat 

pada tanggal 

pelaporan sebelum 

diklasifikasikan 

sebagai dimiliki 

untuk dijual 

Jumlah tercatat yang 

diukur kembali segera 

sebelum diklasifikasikan 

sebagai dimiliki untuk 

dijual 

  Rp Rp 

Goodwill 1.500 1.500 

Aset tetap (pada 

jumlah revaluasian) 

4.600 4.000 

Aset tetap (pada biaya 

perolehan) 

5.700 5.700 

Persediaan 2.400 2.200 

Investasi pada 

instrumen ekuitas 

1.800 1.500 

Total 16.000 14.900 
 

   

  … 

  Rugi penurunan nilai tersebut dialokasikan ke aset tidak lancar 

dimana pengukuran yang disyaratkan dalam PSAK 58: Aset Tidak 

Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan 

dapat diterapkan. Oleh karena itu, tidak ada rugi penurunan nilai 

yang dialokasikan ke persediaan dan investasi pada instrumen 

ekuitas. Rugi tersebut dialokasikan ke aset-aset lainnya sesuai 

dengan pengalokasian yang diatur di PSAK 48: Penurunan Nilai Aset 

paragraf 104 dan 122. 

  … 

  Pengalokasian dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
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   Jumlah tercatat yang 

diukur kembali segera 

sebelum diklasifikasikan 

sebagai dimiliki untuk 

dijual 

Alokasi rugi 

penurunan 

nilai 

Jumlah 

tercatat 

setelah 

alokasi rugi 

penurunan 

nilai 

    

 Rp Rp Rp 

Goodwill 1.500 (1.500) 0 

Aset tetap (pada 

jumlah 

revaluasian) 

4.000 (165) 3.835 

Aset tetap (pada 

biaya) 

5700 (235) 5465 

Aset tetap (pada 

harga perolehan) 

2.200 – 2.200 

Persediaan 1.500 – 1.500 

Investasi pada 

instrument 

ekuitas 

   

Total 14.900 (1.900) 13.000 
 

   

AK58.03.  Tabel dalam Contoh 12 diamandemen sehingga dibaca menjadi 

sebagai berikut. 

 PI10.  Nilai tercatat setelah diklasifikasikan sebagai 

dimiliki untuk dijual 

 Kelompok lepasan I Kelompok lepasan II 

 Rp Rp 

Aset tetap 4.900 1.700 

Investasi pada 

instrumen ekuitas 

1.400 – 

Liabilitas (2.400) (900) 

Jumlah tercatat 

neto kelompok 

lepasan 

3.900 800 
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PSAK 60 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN 

   

   

   

  PENDAHULUAN 

   

AK60.01.  Paragraf 02-05, 08-11, 14, 20, 28–30, 36 dan 42C–42E telah 

diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai berikut. 

 

Paragraf 12, 12A, 16, 22–24, 37, 44E, 44F dan 44H–44J, 44N, 

44S–44W, 44Y dihapus.  

 

Beberapa judul dan paragraf 05A, 10A, 11A, 11B, 12B–12D, 

16A, 20A, 21A–21D, 22A–22C, 23A–23F, 24A–24G, 35A–35N, 

42I–42S, 44Z dan 44ZA ditambahkan. 

   

 02. Prinsip dalam PSAK ini melengkapi prinsip pengakuan, pengukuran, 

dan penyajian aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 

50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan ED PSAK 71: Instrumen 

Keuangan. 

   

  Ruang Lingkup  

   

 03. PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis 

instrumen keuangan, kecuali: 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi atau ventura 

bersama yang dicatat sesuai dengan PSAK 65: Laporan 

Keuangan Konsolidasian, PSAK 4: Laporan Keuangan 

Tersendiri atau PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan 

Ventura Bersama. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, PSAK 65, 

PSAK 4 atau PSAK 15 mengizinkan entitas untuk mencatat 

penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura 

bersama menggunakan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan. 

Dalam kasus tersebut, entitas menerapkan persyaratan dalam 

PSAK ini dan, untuk penyertaan yang diukur pada nilai wajar, 

persyaratan dalam PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Entitas 

juga menerapkan PSAK ini pada seluruh derivatif yang terkait 

dengan penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi atau ventura 
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bersama kecuali derivatif tersebut memenuhi definisi instrumen 

ekuitas dalam PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; 
  (b) … 

  (d) kontrak asuransi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 62: 

Kontrak Asuransi. Akan tetapi, PSAK ini diterapkan pada 

derivatif yang melekat pada kontrak asuransi jika ED PSAK 71 

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 ED PSAK 71 dalam 

pengakuan dan pengukuran kontrak tersebut, namun penerbit 

menerapkan PSAK 62 jika penerbit memilih untuk menerapkan 

PSAK 62 dalam pengakuan dan pengukurannya sesuai dengan 

PSAK 62 paragraf 04(d); 

  (e) instrumen, kontrak, dan kewajiban keuangan dalam transaksi 

pembayaran berbasis saham berdasarkan PSAK 53: Pembayaran 

Berbasis Saham berlaku, tetapi PSAK ini diterapkan pada 

kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup ED PSAK 71;  

  (f) … 

   

 04. 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 ED PSAK 71. 

Instrumen keuangan yang tidak diakui termasuk beberapa instrumen 

keuangan yang meskipun di luar ruang lingkup ED PSAK 71 namun 

termasuk dalam ruang lingkup PSAK ini.  

   

 05. PSAK ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item 

nonkeuangan dalam ruang lingkup ED PSAK 71.  

   

 05A. Persyaratan pengungkapan risiko kredit dalam paragraf 35A-35N 

diterapkan terhadap hak yang disebutkan dalam PSAK X [draft] 

tentang Pendapatan, dicatat sesuai dengan ED PSAK 71 untuk tujuan 

mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Referensi 

terhadap aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam paragraf ini 

termasuk hak tersebut kecuali ditentukan lain. 

   

 08. Jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana 

ditetapkan dalam ED PSAK 71, 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:  
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  (i) aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar 

melalui laba rugi pada saat pengakuan awal atau selanjutnya 

sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 6.7.1; dan 

  (ii) aset keuangan yang secara wajib diukur pada nilai wajar 

melalui laba rugi sesuai dengan ED PSAK 71. 

  (b) – (d). dikosongkan. 

  (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 pengakuan awal atau 

selanjutnya sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 6.7.1; dan 

  (ii) liabilitas keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk 

diperdagangkan dalam ED PSAK 71. 

  (i) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. 

  (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. 

  (iii)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 ED PSAK 71 

paragraf 4.1.2A; dan 

  (ii) investasi pada instrumen ekuitas ditetapkan untuk diukur 

pada pengakuan awal sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 

5.7.5. 

   

  Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai 

Wajar melalui Laba Rugi 

   

 09. 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 (credit risk) (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 terhadap 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) … 
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  (d) jumlah perubahan nilai wajar dari suatu derivatif kredit terkait 

atau instrumen serupa yang terjadi selama periode dan secara 

kumulatif sejak aset keuangan ditetapkan untuk diukur pada nilai 

wajar melalui laba rugi. 

   

 10. Jika entitas telah menetapkan suatu liabilitas keuangan untuk diukur 

pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan ED PSAK 71 

paragraf 4.2.2 dan disyaratkan untuk menyajikan dampak perubahan 

risiko kredit liabilitas tersebut dalam penghasilan komprehensif lain 

(lihat paragraf ED PSAK 71 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 ED PSAK 71 paragraf PP5.7.13-

PP5.7.20 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. 

   

 10A. Jika entitas telah menetapkan suatu liabilitas keuangan diukur pada 

nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 

4.2.2 dan disyaratkan untuk menyajikan semua perubahan nilai wajar 

liabilitas tersebut (termasuk dampak perubahan risiko kredit 

liabilitas) dalam laba rugi (lihat ED PSAK 71 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 ED PSAK 71 paragraf 

PP5.7.13-PP5.7.20 untuk pedoman dalam menentukan dampak 

perubahan risiko kredit liabilitas); dan 

  (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. 

   

 11. Entitas mengungkapkan: 
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  (a) deskripsi rinci atas metode yang digunakan untuk memenuhi 

persyaratan di paragraf 09(c) dan 10(a) dan 10A(a) dan ED 

PSAK 71 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 di paragraf 09(c), 10(a) atau 10A(a) atau 

ED PSAK 71 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 atau metodologi-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 ED PSAK 71 paragraf 5.7.7 dan 

5.7.8). Jika entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak 

perubahan risiko kredit liabilitas dalam laba rugi (lihat ED PSAK 

71 paragraf 5.7.8), pengungkapan harus mencakup deskripsi rinci 

atas hubungan ekonomik yang dideskripsikan dalam ED PSAK 

71 paragraf PP5.7.6. 

   

  Investasi pada Instrumen Ekuitas Ditetapkan untuk Diukur pada 

Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain 

   

 11A. Jika entitas menetapkan investasi pada instrumen ekuitas untuk 

diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, 

seperti diizinkan oleh ED PSAK 71 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. 

  (e) setiap pengalihan keuntungan atau kerugian kumulatif dalam 

ekuitas selama periode termasuk alasan pengalihan tersebut. 
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 11B. 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. 

   

 12-12A. Dikosongkan.  

   

 12B. Entitas mengungkapkan jika, dalam periode pelaporan kini atau 

sebelumnya, entitas telah mereklasifikasi aset keuangan sesuai 

dengan ED PSAK 71 paragraf 4.4.1. Untuk setiap peristiwa tersebut, 

maka entitas mengungkapkan: 

  (a) tanggal reklasifikasi. 

  (b) penjelasan rinci atas perubahan dalam model bisnis dan deskripsi 

kualitatif atas dampak reklasifikasi tersebut dalam laporan 

keuangan entitas. 

  (c) jumlah reklasifikasi ke dalam dan ke luar dari setiap kategori. 

   

 12C. 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 ED PSAK 71 paragraf 4.4.1: 

  (a) suku bunga efektif ditentukan pada tanggal reklasifikasi; dan 

  (b) pendapatan bunga diakui. 

   

 12D. Jika, sejak tanggal laporan tahunan terakhir, entitas telah 

mereklasifikasi aset keuangan (i) keluar dari kategori nilai wajar  

melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori aset 

keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (ii) 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. 
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 14. Entitas mengungkapkan: 

  (a) jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan sebagai agunan 

untuk liabilitas atau liabilitas kontinjensi, termasuk jumlah yang 

telah direklasifikasi sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 

3.2.23(a); dan 

  (b) syarat dan ketentuan yang terkait dengan penjaminan tersebut.  

   

 16. Dikosongkan. 

   

 16A. Jumlah tercatat aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui 

penghasilan komprehensif lain sesuai dengan ED PSAK 71 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 menyajikan penyisihan kerugian dalam catatan atas 

laporan keuangan.   

   

 20. Entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan atau 

kerugian berikut ini pada laporan laba rugi dan penghasilan 

komprehensif lain atau pada catatan atas laporan keuangan: 

  (a) 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 

ED PSAK 71 paragraf 6.7.1, dan aset keuangan atau liabilitas 

keuangan yang secara wajib diukur pada nilai wajar melalui 

laba rugi sesuai dengan ED PSAK 71 (contohnya liabilitas 

keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk 

diperdagangkan dalam ED PSAK 71). 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) –(vi) Dikosongkan. 

  (v) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan 

diamortisasi; 
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  (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 ED PSAK 71 paragraf 5.7.5.  

  (viii) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan 

komprehensif lain sesuai dengan ED PSAK 71 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) secara terpisah 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 penghasilan komprehensif lain sesuai dengan 

ED PSAK 71 paragraf 4.1.2A; 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 atau 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) Dikosongkan. 

  (e) Dikosongkan. 

   

 20A. Entitas mengungkapkan analisis keuntungan dan 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. 

   

  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. 
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Pengungkapan akuntansi lindung nilai harus menyediakan informasi 

tentang: 

  (a) strategi manajemen risiko entitas dan bagaimana strategi tersebut 

diterapkan untuk mengelola risiko; 

  (b) bagaimana aktivitas lindung nilai entitas dapat mempengaruhi 

jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan; dan 

  (c) dampak akuntansi lindung nilai pada laporan posisi keuangan 

entitas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 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 

seberapa rinci untuk mengungkapkan (kecuali ditentukan lain di 

bawah), 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 68: Pengukuran Nilai Wajar.  
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  Strategi risiko manajemen 

   

 22. Dikosongkan. 

   

 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):  

  (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. 

   

 22B. 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 nilai 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. 

   

 22C. Jika entitas menetapkan komponen risiko spesifik sebagai item 

lindung nilai (lihat ED PSAK 71 paragraf 6.3.7), sebagai tambahan 

terhadap pengungkapan yang disyaratkan, entitas harus menyediakan 

informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai: 

  (a) bagaimana entitas menentukan komponen risiko yang ditetapkan 

sebagai item lindung nilai (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).  
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  Jumlah, Waktu dan Ketidakpastian Arus Kas Masa Depan 

   

 23. Dikosongkan. 

   

 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 mempengaruhi jumlah, waktu dan 

ketidakpastian arus kas masa depan dari entitas. 

   

 23B. Untuk memenuhi persyaratan di paragraf 23A, entitas menyediakan 

rincian yang mengungkapkan: 

  (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 dll). 

   

 23C. Dalam situasi dimana entitas sering menetapkan ulang (yaitu 

menghentikan dan memulai kembali) hubungan lindung nilai karena 

instrumen lindung nilai dan item lindung nilai 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 

ED PSAK 71 paragraf PP6.5.24(b)), entitas:   

  (a) dikecualikan dari menyediakan pengungkapan yang disyaratkan 

oleh paragraf 23A dan 23B Pernyataan ini. 

  (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. 
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 23D. Entitas mengungkapkan berdasarkan kategori risiko deskripsi 

sumber ketidakefektifan lindung nilai yang diperkirakan 

mempengaruhi 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.  

   

  Efek Akuntansi Lindung Nilai Terhadap Posisi dan Kinerja 

Keuangan 

   

 24. Dikosongkan. 

   

 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 

  (d) jumlah nominal (termasuk kuantitas seperti tonase atau meter 

kubik) dari instrumen lindung nilai. 

   

 24B. Entitas mengungkapkan, dalam format tabel, jumlah di bawah ini 

yang terkait dengan item lindung nilai secara terpisah dengan 

kategori risiko untuk jenis lindung nilai sebagai berikut: 

  (a) untuk lindung nilai atas nilai wajar: 
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  (i) jumlah tercatat dari item lindung nilai yang diakui dalam 

laporan posisi keuangan (menyajikan aset secara terpisah dari 

liabilitas);  

  (ii) jumlah akumulasi penyesuaian lindung nilai atas nilai wajar 

dari item lindung nilai yang termasuk dalam jumlah tercatat 

item lindung nilai yang diakui dalam laporan posisi keuangan 

(menyajikan aset secara terpisah dari liabilitas); 

  (iii)pos dalam laporan posisi keuangan yang termasuk item 

lindung nilai; 

  (iv) perubahan dalam nilai item lindung nilai 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 nilai yang tidak lagi disesuaikan untuk keuntungan 

dan kerugian lindung nilai sesuai dengan ED PSAK 71 

paragraf 6.5.10. 

  (b) untuk lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai investasi neto 

dalam kegiatan usaha luar negeri: 

  (i) perubahan nilai item lindung nilai 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 ED PSAK 71 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 ED PSAK 71 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. 

   

 24C. Entitas mengungkapkan, dalam format tabel, jumlah di bawah ini 

secara terpisah dengan kategori risiko untuk jenis lindung nilai 

sebagai berikut:   

  (a) 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 nilai 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 

ED PSAK 71 paragraf 5.7.5); dan  
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  (ii) pos dalam laporan penghasilan komprehensif yang termasuk 

ketidakefektifan lindung nilai yang diakui. 

  (b) 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 1) 

(membedakan antara jumlah yang sebelumnya digunakan 

akuntansi lindung nilai, tetapi untuk lindung nilai atas arus 

kas masa depan yang tidak lagi diperkirakan untuk terjadi, 

dan jumlah yang telah dialihkan karena item lindung nilai 

mempengaruhi laba rugi); 

  (v) pos dalam laporan penghasilan komprehensif yang termasuk 

penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 1); dan  

  (vi) untuk lindung nilai posisi neto, keuntungan atau kerugian 

lindung nilai yang diakui dalam pos tersendiri dalam laporan 

laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (lihat ED PSAK 

71 paragraf 6.6.4). 

   

 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 1, yang: 

  (a) membedakan, secara minimum, antara jumlah yang terkait 

dengan pengungkapan di paragraf 24C(b)(i) dan (b)(iv) serta 

jumlah yang dicatat sesuai dengan ED PSAK 71 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 nilai, dan jumlah yang berhubungan dengan nilai waktu 

dari opsi yang melindung nilai item lindung nilai terkait periode 

waktu jika entitas mencatat nilai waktu dari opsi sesuai dengan 

ED PSAK 71 paragraf 6.5.15; dan 
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  (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 nilai, dan jumlah yang berhubungan dengan elemen 

forward dari kontrak forward dan basis spread valuta asing dari 

instrumen keuangan yang melindung nilai item lindung nilai 

terkait periode waktu jika entitas mencatat jumlah tersebut sesuai 

dengan ED PSAK 71 paragraf 6.5.16. 

   

 24F. Entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan paragraf 24E 

secara terpisah berdasarkan kategori risiko. Pemisahan berdasarkan 

risiko ini mungkin 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 ED PSAK 71 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 ED PSAK 71 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 ED PSAK 71 

paragraf 6.7.4 dan jumlah nominal atau jumlah pokok terkait 

(kecuali untuk menyediakan informasi komparatif sesuai dengan 

PSAK 1, entitas tidak perlu melanjutkan pengungkapan ini pada 

periode selanjutnya). 

   

  Nilai Wajar 

   

 28. Dalam beberapa kasus, entitas tidak mengakui keuntungan atau 

kerugian pada pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas 
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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 ED PSAK 

71 paragraf PP5.1.2A). 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 ED PSAK 71 paragraf 

PP5.1.2A(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. 

   

 29. Pengungkapan nilai wajar tidak disyaratkan: 

  (a) … 

  (b) Dikosongkan. 

  (c) … 

   

 30. 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 aset keuangan atau 

liabilitas keuangan dengan nilai wajarnya, mencakup: 

  (a) ... 

   

  Risiko Kredit 

   

  Ruang Lingkup dan Tujuan  

   

 35A. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan di paragraf 35F-35N 

terhadap instrumen keuangan yang mana persyaratan penurunan nilai 

di ED PSAK 71 diterapkan. Akan tetapi: 
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  (a) untuk piutang usaha, aset kontrak dan piutang sewa, paragraf 

35J(a) diterapkan terhadap piutang dagang, aset kontrak atau 

piutang sewa tersebut dimana kerugian kredit ekspektasian 

sepanjang umurnya diakui sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 

5.5.15, jika aset keuangan tersebut dimodifikasi ketika 

tertunggak lebih dari 30 hari; dan  

  (b) paragraf 35K(b) tidak diterapkan untuk piutang sewa. 

   

 35B. 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 
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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. 

   

  Praktek Manajemen Risiko Kredit 

   

 35F. Entitas menjelaskan praktek manajemen risiko kreditnya dan 

bagaimana praktek 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) 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 ED PSAK 71 paragraf 5.5.10, termasuk 

klasifikasi instrumen keuangannya; dan 

  (ii) praduga dalam ED PSAK 71 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 ED PSAK 71 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 
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penyisihan kerugian kembali diukur pada jumlah setara 

dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan sesuai dengan 

ED PSAK 71 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 sesuai 

dengan ED PSAK 71 paragraf 5.5.3. 

   

 35G. Entitas menjelaskan input, asumsi, dan teknik estimasi yang 

digunakan untuk menerapkan persyaratan di ED PSAK 71 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 dimasukan 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: 

  (i) instrumen keuangan yang risiko kreditnya mengalami 

kenaikan secara signifikan sejak pengakuan awal tetapi 

bukan aset keuangan yang memburuk.   



ED PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN 

Hak Cipta © 2016 Ikatan Akuntan Indonesia  
71.326 

 

  (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 ED PSAK 71 

paragraf 5.5.15. 

  (c) aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan yang 

memburuk. Sebagai tambahan rekonsiliasi, entitas 

mengungkapkan jumlah total kerugian kredit ekspektasian yang 

tidak terdiskonto pada pengakuan awal aset keuangan yang telah 

diakui sejak awal selama periode pelaporan. 

   

 35I. 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 kontribusi perubahan ke 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 

ED PSAK 71; 

  (c) perubahan karena instrumen keuangan 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. 

   

 35J. 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 kerugian kredit ekspektasian, entitas mengungkapkan: 

  (a) biaya perolehan diamortisasi sebelum modifikasi dan keuntungan 

atau kerugian modifikasi neto diakui untuk aset keuangan yang 

arus kontraktualnya telah dimodifikasi selama periode pelaporan 
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ketika aset keuangan memiliki penyisihan kerugian yang diukur 

pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 

sepanjang umurnya; dan 

  (b) nilai 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. 

   

 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 55). 

  (b) deskripsi naratif agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan 

perbaikan kredit lain, termasuk: 

  (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. 

  (c) 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. 

   

 35L. Entitas mengungkapkan jumlah kontraktual terutang pada aset 

keuangan yang dihapuskan selama periode pelaporan dan merupakan 

hal yang harus diungkapkan. 

   

  Eksposur risiko kredit 
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 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: 

  (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 ED PSAK 71 

paragraf 5.5.15. 

  (c) yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk. 

   

 35N. Untuk piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa yang dimana 

entitas menerapkan ED PSAK 71 paragraf 5.5.15, informasi 

disediakan sesuai dengan paragraf 35M mungkin berdasarkan pada 

provisi matriks (lihat ED PSAK 71 paragraf PP5.5.35). 

   

 36. Untuk semua instrumen keuangan dalam ruang lingkup PSAK ini, 

tetapi persyaratan penurunan nilai pada ED PSAK 71 tidak 

diterapkan, entitas mengungkapkan instrumen keuangan berdasarkan 

klasifikasi: 

  (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 50: 

Instrumen Keuangan: Penyajian); pengungkapan ini tidak 

disyaratkan untuk instrumen keuangan yang jumlah tercatatnya 

merupakan jumlah terbaik dalam mencerminkan eksposur 

maksimum terhadap risiko kredit; 
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  (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 eksposur 

maksimum terhadap risiko kredit (apakah diungkapkan sesuai 

dengan (a) atau direpresentasikan melalui jumlah tercatat dari 

instrumen keuangan). 

  (c) Dikosongkan. 

  (d) … 

   

 37. Dikosongkan. 

   

 42C. 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) … 

  (b) forward, opsi dan kontrak lain untuk memperoleh kembali aset 

keuangan alihan dimana harga kontrak (atau harga eksekusi) 

adalah nilai wajar aset keuangan alihan; atau 

  (c) pengaturan dimana 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 ED PSAK 71 paragraf 

3.2.5(a)–(c) terpenuhi. 

   

  Aset Keuangan Alihan yang Tidak Dihentikan Pengakuannya 

Secara Keseluruhan 

   

 42D. 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 klasifikasi aset keuangan alihan yang tidak 

dihentikan pengakuannya secara keseluruhan: 

  (a) … 
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  (f) ketika entitas terus mengakui aset sejauh keterlibatan yang 

berkelanjutannya (lihat ED PSAK 71 paragraf 3.2.6(c)(ii) dan 

3.2.16), jumlah nilai tercatat aset awal sebelum pengalihan, nilai 

tercatat aset yang terus diakui entitas, dan nilai tercatat liabilitas 

yang terkait. 

   

  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 ED PSAK 71 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) … 

   

  Penerapan Awal ED PSAK 71 

   

 42I. Pada periode pelaporan termasuk tanggal ED PSAK 71 pertama kali 

diterapkan, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap 

klasifikasi instrumen keuangan dan liabillitas keuangan pada tanggal 

penerapan pertama kali: 

  (a) kategori pengukuran awal dan nilai tercatat yang ditentukan 

sesuai dengan PSAK 55 atau sesuai dengan ED PSAK 71 versi 

sebelumnya (jika entitas memilih pendekatan penerapan ED 

PSAK 71 mencakup lebih dari satu tanggal penerapan awal untuk 

persyaratan yang berbeda); 

  (b) kategori pengukuran baru dan nilai tercatat ditentukan sesuai 

dengan ED PSAK 71; dan 

  (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, untuk membedakan kedua hal tersebut ED PSAK 71 

mensyaratkan entitas untuk melakukan reklasifikasi dan hal-hal 

yang dipilih entitas pilih untuk  direklasifikasi pada tanggal 

penerapan pertama kali. 

  Sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 7.2.2, bergantung pada 

pendekatan yang dipilih entitas untuk menerapkan ED PSAK 71, 

transisi dapat mencakup lebih dari satu tanggal penerapan awal. 

Dengan demikian paragraf ini mungkin dapat menyebabkan 

pengungkapan lebih dari satu tanggal penerapan awal. Entitas 
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menyajikan pengungkapan kuantitatif tersebut dalam bentuk tabel 

kecuali terdapat format lain yang lebih sesuai. 

   

 42J. Pada tanggal pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal ED 

PSAK 71, entitas mengungkapkan informasi kualitatif untuk 

memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami: 

  (a) bagaimana entitas menerapkan persyaratan kualifikasi pada ED 

PSAK 71 untuk aset keuangan yang klasifikasinya telah berubah 

sebagai akibat dari penerapan ED PSAK 71. 

  (b) alasan untuk setiap penetapan atau penetapan ulang aset 

keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar 

melalui laba atau rugi pada tanggal penerapan awal. 

  Sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 7.2.2, bergantung pada 

pendekatan yang dipilih entitas untuk menerapkan ED PSAK 71, 

transisi dapat mencakup lebih dari satu tanggal penerapan awal. 

Dengan demikian paragraf ini mungkin dapat menyebabkan 

pengungkapan lebih dari satu tanggal penerapan awal. 

   

 42K. Pada tanggal pelaporan dimana entitas pertama kali menerapkan 

persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk aset keuangan sesuai 

dengan ED PSAK 71 (contohnya ketika entitas melakukan transisi 

dari PSAK 55 ke ED PSAK 71 untuk aset keuangan), entitas 

menyajikan pengungkapan sebagaimana diatur pada PSAK 60 

paragraf 42L – 42O seperti yang disyaratkan ED PSAK 71 paragraf 

7.2.15.  

   

 42L. Ketika disyaratkan oleh paragraf 42K, entitas menyajikan perubahan 

pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal 

penerapan awal ED PSAK 71, disajikan secara terpisah: 

  (a) perubahan pada nilai tercatat pada basis kategori pengukuran 

sesuai dengan PSAK 55 (yaitu yang tidak dihasilkan dari 

perubahan pada pengukuran yang diatribusikan pada transisi 

menuju ED PSAK 71; dan 

  (b) perubahan nilai tercatat yang muncul dari perubahan pengukuran 

yang diatribusikan pada transisi menuju ED PSAK 71. 

  Pengungkapan pada paragraf ini tidak dibuat setelah periode 

pelaporan tahunan dimana entitas pertama kali menerapkan 

persyaratan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan sesuai dengan 

ED PSAK 71. 
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 42M. Ketika disyaratkan oleh paragraf 42K, entitas menyajikan aset 

keuangan dan liabilitas keuangan yang telah di reklasifikasi sehingga 

aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur berdasarkan biaya 

perolehan diamortisasi dan, dalam hal aset keuangan yang telah di 

reklasifikasi berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka aset 

keuangan dan liabilitas keuangan tersebut diukur berdasarkan nilai 

wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai akibat dari 

transisi ke ED PSAK 71: 

  (a) nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada akhir 

periode pelaporan; dan  

  (b) nilai wajar keuntungan atau kerugian yang diakui pada laba atau 

rugi atau penghasilan komprehensif lain selama periode 

pelaporan jika aset keuangan atau liabilitas keuangan belum 

direklasifikasi. 

  Pengungkapan pada paragraf ini tidak dibuat setelah periode 

pelaporan tahunan dimana entitas pertama kali menerapkan 

persyaratan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan sesuai dengan 

ED PSAK 71. 

   

 42N. Ketika disyaratkan oleh paragraf 42K, entitas mengungkapkan 

beberapa hal berikut untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan 

yang telah direklasifikasi berdasarkan kategori nilai wajar melalui 

laba rugi sebagai akibat transisi ke ED PSAK 71: 

  (a) suku bunga efektif ditetapkan pada tanggal penerapan awal; dan 

  (b) pendapatan bunga atau beban bunga diakui. 

  Jika entitas memperlakukan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas 

keuangan sebagai nilai tercatat bruto pada tanggal penerapan awal 

(lihat ED PSAK 71 paragraf 7.2.11), pengungkapan paragraf ini 

dibuat untuk setiap periode pelaporan sampai pengakuan dihentikan. 

Sebaliknya, pengungkapan dalam paragraf ini tidak dibuat setelah 

periode pelaporan tahunan dimana entitas menerapkan persyaratan 

klasifikasi dan pengukuran untuk aset keuangan sesuai dengan ED 

PSAK 71. 

   

 42O. Ketika entitas menyajikan pengungkapan seperti yang dijelaskan 

pada paragraf 42K-42N, pengungkapan tersebut, dan pengungkapan 

dalam paragraf 25 pada PSAK ini, harus mengizinkan rekonsiliasi 

antara: 

  (a) kategori pengukuran yang disajikan sesuai dengan PSAK 55 dan 

ED PSAK 71; dan 



ED PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN 

Hak Cipta © 2016 Ikatan Akuntan Indonesia  
71.333 

 

  (b) klasfikasi instrumen keuangan 

  sesuai dengan tanggal penerapan awal. 

   

 42P. Pada tanggal penerapan awal ED PSAK 71 bagian 5.5, entitas 

disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang dapat 

mengizinkan rekonsiliasi pada penyisihan penurunan nilai akhir 

sesuai dengan PSAK 55 dan provisi sesuai dengan PSAK 57: Provisi, 

Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi untuk menetapkan 

penyisihan kerugian awal sesuai dengan ED PSAK 71. Untuk aset 

keuangan, pengungkapan ini disediakan berdasarkan kategori 

pengukuran aset keuangan terkait sesuai dengan PSAK 55 dan ED 

PSAK 71, dan menyajikan secara terpisah efek dari perubahan dalam 

kategori pengukuran pada penyisihan kerugian pada tanggal tersebut. 

   

 42Q. Pada periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal ED 

PSAK 71, entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah 

pos yang akan dilaporkan sesuai dengan persyaratan klasifikasi dan 

pengukuran (yang mencakup persyaratan yang terkait dengan 

pengukuran biaya perolehan diamortisasi aset keuangan dan 

penurunan nilai sesuai dengan ED PSAK 71 bagian 5.4 dan 5.5) dari: 

  (a) ED PSAK 71 untuk periode sebelumnya; dan  

  (b) PSAK 55 untuk periode saat ini. 

   

 42R. Sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 7.2.4, jika tidak praktis (seperti 

yang didefinisikan di PSAK 25: Kebijakan Akuntansi Perubahan 

Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan) pada tanggal penerapan awal 

ED PSAK 71 entitas menilai nilai waktu atas uang yang telah di 

modifikasi sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf PP4.1.9B – 

PP4.1.9D berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada saat 

pengakuan awal aset keuangan, entitas menilai karakteristik arus kas 

kontraktual aset keuangan berdasarkan fakta dan keadaan yang ada 

pada saat pengakuan awal aset keuangan tanpa mempertimbangkan 

persyaratan terkait modifikasi elemen nilai waktu uang sesuai dengan 

ED PSAK 71 paragraf PP4.1.9B-PP4.1.9D. Pada tanggal pelaporan, 

entitas mengungkapkan nilai tercatat aset keuangan yang 

karakteristik arus kas kontraktualnya telah dinilai berdasarkan fakta 

dan keadaan yang ada pada saat pengakuan awal aset keuangan tanpa 

mempertimbangkan persyaratan terkait modifikasi elemen nilai 
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waktu uang sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf B4.1.9B – B4.1.9D 

sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya. 

   

 42S. Sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 7.2.5, jika tidak praktis (seperti 

yang didefinisikan di PSAK 25) pada tanggal penerapan awal ED 

PSAK 71 entitas menilai nilai wajar dari fitur percepatan pelunasan 

yang tidak signifikan sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 

PP4.1.12(c) berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal 

penerapan awal aset keuangan, entitas menilai karakteristik arus kas 

kontraktual aset keuangan berdasarkan fakta dan keadaan yang ada 

pada saat pengakuan awal aset keuangan tanpa mempertimbangkan 

pengecualian untuk fitur percepatan pelunasan pada ED PSAK 71 

paragraf PP4.1.12. Pada tanggal pelaporan, entitas mengungkapkan 

nilai 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 ED PSAK 71 

paragraf B4.1.12 sampai aset keuangan tersebut dihentikan 

pengakuannya. 

   

  TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI 

   

 44E. Dikosongkan. 

   

 44F. Dikosongkan. 

   

 44H-44J. Dikosongkan. 

   

 44N. Dikosongkan. 

   

 44S-44W. Dikosongkan. 

   

 44Y. Dikosongkan. 

   

 44Z. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 02–05, 08–11, 14, 20, 28–

30, 36, 42C–42E, Lampiran A dan paragraf PP01, PP05, PP09, PP10, 

PP22 dan PP27, menghapus paragraf 12, 12A, 16, 22–24, 37, dan 

PP04, dan menambahkan paragraf 5A, 10A, 11A–11B, 12B–12D, 
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16A, 20A, 21A–21D, 22A–22C, 23A–23F, 24A–24G, 35A–35N, 

42I–42S, 44Z–44ZA, dan PP08A–PP08J. Entitas menerapkan 

amandemen tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. Amandemen 

tersebut tidak perlu diterapkan untuk informasi komparatif untuk 

periode sebelum tanggal penerapan pertama kali ED PSAK 71. 

   

 44ZA. Sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 7.1.2, untuk periode pelaporan 

tahunan sebelum 1 Januari 2019, entitas mungkin memilih penerapan 

dini hanya untuk persyaratan penyajian keuntungan dan kerugian 

liabilitas keuangan yang ditetapkan berdasarkan nilai wajar melalui 

laba rugi sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 5.7.1(c), 5.7.7-5.7.9, 

7.2.14 dan PP5.7.5-PP5.7.20 tanpa menerapkan persyaratan lain di 

ED PSAK 71. Jika entitas memilih untuk hanya menerapkan 

beberapa paragraf ED PSAK 71 tersebut, entitas mengungkapkan 

fakta dan menyediakan basis berkelanjutan mengenai pengungkapan 

terkait yang dijelaskan di paragraf 10-11 PSAK ini (sesuai dengan 

penerapan ED PSAK 71). 

   

AK60.02.  Pada lampiran A, definisi ‘Credit risk rating grades’ 

ditambahkan, definisi ‘Lewat jatuh tempo’ dihapus, dan 

paragraf terakhir diamandemen sehingga dibaca menjadi 

sebagai berikut: 

   

  LAMPIRAN A  

   

  DEFINISI ISTILAH 

   

  Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari PSAK 60. 

   

  Credit risk rating grades. Peringkat risiko kredit berdasarkan risiko 

gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan. 

   

  Istilah berikut telah didefinisikan dalam PSAK 50: Instrumen 

Keuangan: Penyajian paragraf 11, PSAK 55: Instrumen Keuangan: 

Pengakuan dan Pengukuran paragraf 09, PSAK 68: Pengukuran 

Nilai Wajar Lampiran A atau ED PSAK 71: Instrumen Keuangan 

Lampiran A dan digunakan dalam PSAK ini dengan maksud 

sebagaimana yang ditentukan dalam PSAK 50, PSAK 55, PSAK 68, 

dan ED PSAK 71. 
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   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 

   nilai tercatat bruto aset keuangan 

   instrumen lindung nilai 

   dimiliki untuk diperdagangkan 

   keuntungan atau kerugian penurunan nilai 

   penyisihan kerugian 

   menunggak 

   aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan 

memburuk 

   tanggal reklasifikasi 

   pembelian atau penjualan reguler 

   

AK60.03.  Pada Lampiran B, paragraf PP01, PP05, PP09, PP10, PP22 dan 

PP27 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai berikut.  

 

Judul di atas paragraf PP04 dan paragraf PP04 dihapus. 

 

Judul di atas paragraf PP08A dan paragraf PP08A–PP08J 

ditambahkan. 
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  LAMPIRAN B 

   

  PEDOMAN PENERAPAN  

   

  Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 

60.  

   

  KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN DAN LEVEL 

PENGUNGKAPAN (PARAGRAF 06) 

   

 PP01. Paragraf 06 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 06 

ditentukan oleh entitas dan, sehingga, berbeda dari kategori 

instrumen keuangan yang diatur dalam ED PSAK 71 (yang 

menentukan pengukuran instrumen keuangan dan pengakuan 

perubahan nilai wajar). 

   

 PP04. Dikosongkan. 

   

 PP05. 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) 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 ED 

PSAK 71 paragraf 4.2.2 untuk suatu penetapan.  

  (aa) 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  
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  (ii) bagaimana entitas memenuhi kriteria ED PSAK 71 untuk 

suatu penetapan tertentu. 

  (b) Dikosongkan. 

  (c) apakah pembelian dan penjualan reguler aset keuangan dicatat 

pada tanggal perdagangan atau tanggal penyelesaian (lihat ED 

PSAK 71 paragraf 3.1.2). 

  (d) Dikosongkan. 

  (e) ... 

  (f) Dikosongkan. 

  (g) Dikosongkan. 

   

  Praktek manajemen risiko kredit (paragraf 35F-35G) 

   

 PP08A. 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 ED PSAK 71 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 ED 

PSAK 71 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 menunjukan bahwa aset keuangan telah kembali 

ke kinerja baik) setelah gagal bayar terjadi, pada aset keuangan. 

   

 PP08B. 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) 

adalah selanjutnya diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian 

kredit ekspektasian sepanjang umurnya sesuai dengan ED PSAK 71 

paragraf 5.5.3. Informasi kuantitatif yang akan membantu pengguna 
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laporan keuangan untuk memahami kenaikan selanjutnya atas risiko 

kredit pada aset keuangan yang telah dimodifikasi, mungkin 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). 

   

 PP08C. Paragraf 35G(a) mensyaratkan pengungkapan informasi tentang 

basis input dan asumsi dan teknik estimasi yang digunakan untuk 

menerapkan persyaratan penurunan nilai pada ED PSAK 71. Asumsi 

dan input yang digunakan entitas untuk mengukur kerugian kredit 

ekspektasian atau menetapkan kenaikan pada risiko kredit sejak 

pengakuan awal mungkin 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) 

   

 PP08D. 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 diperoleh; dan 

  (c) tingkat keparahan pada kerugian kredit ekspektasian. 

   

 PP08E. 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 
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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) 

   

 PP08F. Paragraf 35K mensyaratkan pengungkapan informasi yang 

memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami efek 

dari agunan dan peningkatan kredit pada jumlah kerugian kredit 

ekspektasian. Entitas 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). 

   

 PP08G. Deskripsi naratif agunan dan efeknya 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 55); 

  (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) 

   

 PP08H. Paragraf 35M mensyaratkan pengungkapan informasi tentang 

eksposur risiko kredit entitas dan konsentrasi signifikan risiko kredit 

yang signifikan pada tanggal pelaporan. Konsentrasi risiko kredit 
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terjadi ketika beberapa pihak lawan terletak pada 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 dapat memungkinkan pengguna laporan keuangan 

untuk memahami apakah terdapat kelompok instrumen keuangan 

atau portofolio instrumen keuangan dengan fitur tertentu yang dapat 

mempengaruhi 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. 

   

 PP08I. 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 secara signifikan mengalami 

kenaikan sejak pengakuan awal sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 

5.5.11, entitas menyediakan analisa status tunggakan untuk aset 

keuangan tersebut. 

   

 PP08J. Ketika entitas mengukur kerugian kredit ekespektasian secara 

kolektif, entitas mungkin tidak dapat mengalokasikan nilai tercatat 

bruto aset keuangan individu atau eksposur risiko kredit pada 

komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan ke credit risk 

rating grades untuk 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 grades dan 

mengungkapkan secara terpisah nilai tercatat bruto instrumen 

keuangan yang kerugian kredit ekspektasiannya telah diukur secara 

kolektif. 

   

 PP09. 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: 
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  (a) … 

  (b) setiap kerugian penurunan nilai yang diakui sesuai dengan ED 

PSAK 71. 

   

 PP10. Aktivitas yang menimbulkan risiko kredit dan eksposur maksimum 

yang terkait risiko kredit mencakup, tetapi tidak terbatas pada: 

  (a) memberikan pinjaman kepada pelanggan dan menempatkan 

simpanan pada entitas lain. Dalam kasus ini, eksposur maksimum 

atas risiko kredit adalah jumlah tercatat aset keuangan terkait. 

  (b) … 

   

 PP22. 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). 

   

 PP27. 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). 

   

AK60.04.  Lampiran D dihapus. 

   

  PEDOMAN IMPLEMENTASI 

   

AK60.05.  Judul diatas paragraf PI07 dan paragraf PI07-PI11 dihapus. 

   

 PI07–PI11. Dikosongkan. 

   

AK60.06.  Judul dan paragraf PI13C-PI13E ditambahkan. 
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  Akuntansi Lindung Nilai (paragraf 24A–24C) 

   

 PI13C. PSAK 60 paragraf 24A mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan 

jumlah yang terkait dengan item yang ditetapkan sebagai instrumen 

lindung nilai dalam format tabel. Contoh berikut mengilustrasikan 

bagaimana informasi dapat diungkapkan.  

   

   Jumlah 

nominal 

instrumen 

lindung 

nilai 

Jumlah tercatat 

instrumen 

lindung nilai 

Pos 

pencatatan 

instrumen 

lindung 

nilai pada 

laporan 

posisi 

keuangan 

Perubahan nilai 

wajar yang 

digunakan untuk 

menghitung 

ketidakefektifan 

lindung nilai 

pada tahun 20X1 

Aset Liabilitas 

Lindung nilai atas arus kas 

Risiko 

harga 

komoditas 

- Kontrak 

penjualan 

forward  

 

 

 

 

xx 

 

 

 

 

xx 

 

 

 

 

xx 

 

 

 

 

Pos XX 

 

 

 

 

xx 

Lindung nilai atas nilai wajar 

Risiko 

suku 

bunga  

- Interest 

rate swaps 

 

 

 

xx 

 

 

 

xx 

 

 

 

xx 

 

 

 

Pos XX 

 

 

 

xx 

 

 

 

Risiko 

valuta 

asing 

- Pinjaman 

valuta 

asing 

 

 

 

 

xx 

 

 

 

 

xx 

 

 

 

 

xx 

 

 

 

 

Pos XX 

 

 

 

 

xx 

 

   

 PI13D. PSAK 60 paragraf 24B mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan 

jumlah yang terkait dengan item yang ditetapkan sebagai item 

lindung nilai dalam format tabel. Contoh berikut mengilustrasikan 

bagaimana informasi dapat diungkapkan. 
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   Jumlah tercatat 

instrumen lindung 

nilai 

Jumlah akumulasi 

penyesuaian lindung 

nilai atas nilai wajar 

pada item lindung 

nilai yang termasuk 

dalam jumlah 

tercatat item lindung 

nilai 

Pos 

pencatatan 

instrumen 

lindung 

nilai pada 

laporan 

posisi 

keuangan 

Perubahan 

nilai wajar 

yang 

digunakan 

untuk 

menghitung 

ketidak-

efektifan 

lindung nilai 

pada tahun 

20X1 

Cadangan 

lindung 

nilai atas 

arus kas 

Aset Liabilitas Aset Liabilitas 

Lindung nilai atas arus kas  

Risiko 

harga 

komoditas 

       

- Prakiraan 

penjualan 

Tidak 

tersedia 

Tidak 

tersedia 

Tidak 

tersedia 

Tidak 

tersedia 

Tidak 

tersedia 

 

xx 

 

xx 

- Lindung 

nilai yang 

dihentikan 

(prakiraan 

penjualan) 

 

 

 

Tidak 

tersedia 

 

 

 

Tidak 

tersedia 

 

 

 

Tidak 

tersedia 

 

 

 

Tidak 

tersedia 

 

 

 

Tidak 

tersedia 

 

 

 

Tidak 

tersedia 

 

 

 

 

xx 

Lindung nilai atas nilai wajar  

Risiko 

suku 

bunga  

       

- Utang 

pinjaman  

 

- 

 

xx 

 

- 

 

xx 

 

Pos XX 

 

xx 

Tidak 

tersedia 

- Lindung 

nilai yang 

dihentikan 

(Utang 

pinjaman) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

xx 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

xx 

 

 

 

 

Pos XX 

 

 

 

Tidak 

tersedia 

 

 

 

Tidak 

tersedia 

Risiko 

valuta 

asing 

       

- Komitmen 

pasti 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

 

Pos XX 

 

xx 

Tidak 

tersedia 
 

   

 PI13E. PSAK 60 paragraf 24C mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan 

jumlah yang telah mempengaruhi laporan komprehensif lain sebagai 

hasil penerapan akuntansi lindung nilai dalam format tabel. Contoh 

berikut mengilustrasikan bagaimana informasi dapat diungkapkan. 
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  Lindung 

nilai atas 

arus kas(a) 

Pos 

tersendiri 

yang 

diakui di 

laba rugi 

sebagai 

hasil 

lindung 

nilai atas 

posisi 

neto (b) 

Perubahan 

nilai atas 

instrumen 

lindung nilai 

yang diakui di 

penghasilan 

komprehensif 

lain 

Ketidak-

efektifan 

lindung 

nilai yang 

diakui di 

laba rugi 

Pos di laba 

rugi 

(termasuk 

ketidak-

efektifan 

lindung 

nilai) 

Jumlah 

reklasifikasian 

dari cadangan 

lindung nilai 

atas arus kas ke 

laba rugi 

Pos yang 

terpengaruh 

di laba rugi 

karena 

reklasifikasi 

Risiko 

harga 

komoditas 

      

Komoditas 

X 

Tidak 

tersedia 

xx xx Pos XX xx Pos XX 

- Lindung 

nilai yang 

dihentikan  

 

Tidak 

tersedia 

 

Tidak  

tersedia 

 

Tidak 

tersedia 

 

Tidak 

tersedia 

 

 

xx 

 

 

Pos XX 

       

Catatan kaki: 

(a) Informasi yang diungkapkan dalam laporan perubahan ekuitas (cadangan lindung nilai atas arus kas) harus 

memiliki tingkat rincian yang sama seperti pada pengungkapan ini.  

(b) Pengungkapan ini hanya diterapkan lindung nilai atas arus kas terhadap risiko valuta asing. 
 

   

  

Lindung nilai atas nilai 

wajar 

Ketidakefektifan 

diakui di laba rugi 

Pos di laba rugi 

(termasuk 

ketidakefektifan 

lindung nilai) 

Risiko suku bunga xx Pos XX 

Risiko valuta asing xx Pos XX 
 

   

AK60.07.  Paragraf PI14 dan ilustratif pengungkapan pada paragraf PI14 

diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai berikut: 

   

 PI14. Pada pengakuan awal entitas mengukur nilai wajar instrumen 

keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif. Akan tetapi, 

ketika setelah pengakuan awal entitas akan menggunakan teknik 

penilaian yang memasukan data yang tidak diperoleh dari pasar yang 

dapat diobservasi, mungkin terdapat perbedaan antara harga 

transaksi pada pengakuan awal dan jumlah yang ditentukan pada 

pengakuan awal dengan menggunakan teknik penilaian tersebut. 

Dalam hal ini, perbedaannya akan diakui dalam laba rugi periode 

berikutnya sesuai dengan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan dan 

kebijakan akuntansi entitas. Pengakuan tersebut mencerminkan 

perubahan faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan 

pelaku pasar dalam menetapkan harga (lihat ED PSAK 71 paragraf 

PP5.1.2A(b)). Paragraf 28 mensyaratkan pengungkapan dalam 
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keadaan ini. Entitas dapat mengungkapkan hal berikut untuk 

mematuhi paragraf 28:  

   

  … 

 

Kebijakan akuntansi 

Entitas menggunakan teknik penilaian berikut ini untuk mengukur nilai wajar instrumen 

keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif: [deskripsi dari teknik, tidak termasuk 

dalam contoh ini]. Perbedaan dapat timbul antara nilai wajar pada saat pengakuan awal 

(sesuai dengan PSAK 68 dan ED PSAK 71, secara umum adalah harga transaksi) dan 

jumlah yang ditentukan pada pengakuan awal dengan menggunakan teknik penilaian. 

Setiap perbedaan tersebut adalah [deskripsi dari kebijakan akuntansi entitas]. 

 

Dalam catatan atas laporan keuangan  

Seperti yang dijelaskan di catatan X, entitas menggunakan [nama teknik penilaian] untuk 

mengukur nilai wajar instrumen keuangan berikut yang tidak diperdagangkan di pasar 

aktif. Akan tetapi, sesuai dengan PSAK 68 dan ED PSAK 71, nilai wajar dari instrumen 

pada awal penerbitan umumnya adalah harga transaksi. Jika harga transaksi berbeda dari 

jumlah yang ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian pada awal penerbitan, 

maka perbedaan tersebut adalah [deskripsi kebijakan akuntansi entitas]. 
 

   

AK60.08.  Judul dan paragraf PI20A-PI20D ditambahkan.  

 

Judul dan paragraf PI23-PI29 dihapus. 

   

  Risiko Kredit (Paragraf 35A–36 dan PP8A dan PP10) 

   

 PI20A. Contoh berikut mengilustrasikan kemungkinan dimana entitas 

menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 7 paragraf 

35A-35N. Akan tetapi, ilustrasi ini tidak membahas seluruh cara 

yang memungkinkan dalam menerapkan persyaratan pengungkapan. 

   

  Mengilustrasikan penerapan paragraf 35H dan 35I 

   

 PI20B. Contoh berikut mengilustrasikan suatu cara untuk menyediakan 

informasi tentang perubahan pada penyisihan kerugian dan 

perubahan signifikan pada nilai tercatat bruto aset keuangan selama 

periode yang berkontribusi atas perubahan pada penyisihan kerugian 

yang disyaratkan oleh paragraf 35H-35I. Contoh berikut tidak 

mengilustrasikan persyaratan untuk aset keuangan yang dibeli atau 

berasal dari aset keuangan memburuk. 
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  Pinjaman hipotek –

penyisihan kerugian 

Kerugian 

kredit 

ekspektasian 

12 bulan 

Kerugian 

kredit 

ekspektasian 

sepanjang 

umurnya 

(dinilai 

secara 

kolektif) 

Kerugian 

kredit 

ekspektasian 

sepanjang 

umurnya 

(dinilai 

secara 

individual) 

Aset 

keuangan 

memburuk 

(kerugian 

kredit 

ekspektasian 

sepanjang 

umurnya) 

Rp ’000 

Penyisihan kerugian per 

1 Januari 

X X X X 

Perubahan instrumen 

keuangan yang diakui per 

1 Januari akibat dari: 

X - (X) - 

 - Pengalihan ke 

kerugian kredit 

ekspektasian 

sepanjang umurnya 

 

(X) 

 

X 

 

X 

 

- 

 - Pengalihan ke 

aset keuangan 

memburuk 

 

(X) 

 

- 

 

(X) 

 

X 

 - Pengalihan ke 

kerugian kredit 

ekspektasian 12 

bulan 

 

X 

 

(X) 

 

(X) 

 

- 

 - Aset keuangan 

yang telah 

dihentikan 

pengakuannya 

selama periode 

 

 

(X) 

 

 

(X) 

 

 

(X) 

 

 

(X) 

Aset keuangan baru yang 

diterbitkan atau dibeli 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

Penghapusan - - (X) (X) 

Perubahan dalam 

model/parameter risiko  

X X X X 

Valuta asing dan 

perubahan lain 

X X X X 

Penyisihan kerugian per 

31 Desember 

X X X X 

 

   

  Perubahan signifikan pada nilai tercatat bruto pinjaman hipotek yang 

berkontribusi pada perubahan pada penyisihan kerugian adalah: 

   Akuisisi pada prime mortgage portfolio ABC meningkatkan 

buku hipotek perumahan sebesar x%, dengan kenaikan tersebut 

penyisihan kerugian diukur berdasarkan 12 bulan. 

   Penghapusan pada portofolio RpXX DEF diikuti dengan 

jatuhnya pasar lokal mengurangi penyisihan kerugian pada aset 

keuangan sebagai bukti adanya penurunan nilai pada RpXX. 

   Jumlah pengangguran yang diperkirakan meningkat di daerah X 

menyebabkan kenaikan neto pada aset keuangan yang dimana 
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penyisihan kerugiannya setara dengan kerugian kredit 

ekspetasian sepanjang umurnya dan menyebabkan kenaikan neto 

pada RpX pada penyisihan kerugian ekspektasian kredit 

sepanjang umurnya. 

   

  Perubahan secara signifikan pada nilai tercatat bruto pinjaman 

hipotek akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini: 

   

  

 

Pinjaman hipotek – nilai 

tercatat bruto 

 

Kerugian 

kredit 

ekspektasian 

12 bulan 

Kerugian 

kredit 

ekspektasian 

sepanjang 

umurnya 

(dinilai 

secara 

kolektif) 

Kerugian 

kredit 

ekspektasian 

sepanjang 

umurnya 

(dinilai 

secara 

individual) 

Aset 

keuangan 

memburuk 

(kerugian 

kredit 

ekspektasian 

sepanjang 

umurnya) 

Rp ’000 

Nilai tercatat bruto per 1 

Januari 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Aset keuangan individual 

dialihkan ke kerugian 

kredit ekspektasian 

sepanjang umurnya  

 

 

 

(X) 

 

 

 

- 

 

 

 

X 

 

 

 

- 

Aset keuangan individual 

dialihkan ke aset keuangan 

memburuk 

 

 

(X) 

 

 

- 

 

 

(X) 

 

 

X 

Aset keuangan individual 

dialihkan dari aset 

keuangan memburuk 

 

 

X 

 

 

- 

 

 

X 

 

 

(X) 

Aset keuangan dinilai 

secara kolektif 

 

(X) 

 

X 

 

- 

 

- 

Aset keuangan baru yang 

dibeli atau diterbitkan 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

Penghapusan - - (X) (X) 

Aset keuangan yang 

dihentikan pengakuannya 

 

(X) 

 

(X) 

 

(X) 

 

(X) 

Perubahan akibat 

modifikasi yang tidak 

mengakibatkan 

penghentian pengakuan 

 

 

(X) 

 

 

- 

 

 

(X) 

 

 

(X) 

Perubahan lain X X X X 

Nilai tercatat bruto per 31 

Desember 

X X X X 

   

  Mengilustrasikan penerapan paragraf 35M dan 35N 

   

 PI20C. Contoh berikut mengilustrasikan beberapa cara untuk menyediakan 

informasi tentang eksposur risiko kredit dan konsentrasi risiko kredit 
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entitas yang signifikan sesuai dengan PSAK 60 paragraf 35M. 

Jumlah peringkat yang digunakan untuk mengungkapkan informasi 

sesuai dengan PSAK 60 paragraf 35M konsisten dengan jumlah 

peringkat yang digunakan oleh entitas untuk melaporkan secara 

internal risiko kredit internal untuk tujuan manajemen kepada 

personil manajemen kunci. Akan tetapi jika informasi mengenai 

credit risk rating grades tidak tersedia tanpa perlu mengeluarkan 

biaya atau upaya berlebihan dan entitas menggunakan informasi 

masa lalu untuk menilai apakah risiko kredit telah mengalami 

kenaikan secara signifikan sejak pengakuan awal sesuai dengan ED 

PSAK 71 paragraf 5.5.11, entitas menyediakan analisa berdasarkan 

status tunggakan aset keuangan tersebut. 

   

  Eksposur risiko kredit atas pinjaman konsumer dengan internal rating 

grades 

20XX Konsumer—kartu kredit Konsumer—otomotif 

Rp’000 Jumlah tercatat bruto Jumlah tercatat bruto 

 Sepanjang 

umurnya 

12 bulan Sepanjang 

umurnya 

12 bulan 

Peringkat 

Internal 1–2 

X X X X 

Peringkat 

Internal 3–4 

X X X X 

Peringkat 

Internal 5–6 

X X X X 

Peringkat 

Internal 7 

X X X X 

Total  X X X X 
 

   

  Profil risiko kredit pinjaman korporasi dengan external rating grades 

20XX Korporasi—peralatan Korporasi—konstruksi 

Rp’000 Jumlah tercatat bruto Jumlah tercatat bruto 

 Sepanjang 

umurnya 

12 bulan Sepanjang 

umurnya 

12 bulan 

AAA-AA X X X X 

A X X X X 

BBB-BB X X X X 

B X X X X 

CCC-CC X X X X 

C X X X X 

D X X X X 

Total  X X X X 
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  Profil risiko pinjaman korporasi dengan probability of default 

20XX Korporasi—tanpa jaminan Korporasi—dengan 

jaminan 

Rp’000 Jumlah tercatat bruto Jumlah tercatat bruto 

 Sepanjang 

umurnya 

12 bulan Sepanjang 

umurnya 

12 bulan 

0,00 – 0,10 X X X X 

0,11 – 0,40 X X X X 

0,41 – 1,00 X X X X 

1,01 – 3,00 X X X X 

3,01 – 6,00 X X X X 

6,01 – 11,00 X X X X 

11,01 – 17,00 X X X X 

17,01 – 25,00 X X X X 

25,01 – 50,00 X X X X 

50,01+ X X X X 

Total  X X X X 
 

   

 PI20D. Entitas A memproduksi mobil dan menyediakan pembiayaan untuk 

dealers dan pelanggan. Entitas A menyajikan pembiayaan dealer dan 

pembiayaan pelanggan pada klasifikasi terpisah pada instrumen 

keuangan dan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk 

piutang usaha sehingga penyisihan kerugian selalu diukur pada 

jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang 

umurnya. Tabel berikut mengilustrasi penggunaan provisi matriks 

sebagai profil risiko pengungkapan berdasarkan pendekatan yang 

disederhanakan: 

   

  20XX 

 

Rp’000 

Tunggakan Piutang Dagang 

 Saat ini Lebih 

dari 30 

hari 

Lebih 

dari 60 

hari 

Lebih 

dari 90 

hari 

Total 

Pembiayaan 

dealer 
     

Tingkat kerugian 

kredit 

ekspektasian 

 

 

0,10% 

 

 

2% 

 

 

5% 

 

 

13% 

 

 

Nilai tercatat 

bruto yang 

diestimasi pada 

gagal bayar 

Rp20.777 Rp1.416 Rp673 Rp235 Rp23.101 

     berlanjut… 
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20XX 

 

Rp’000 

Tunggakan 

Piutang Dagang 

    

 Saat ini Lebih 

dari 30 

hari 

Lebih 

dari 60 

hari 

Lebih 

dari 90 

hari 

Total 

…lanjutan      

      

Kerugian kredit 

ekspektasian 

sepanjang 

umurnya—

pembiayaan 

dealer 

Rp21 Rp28 Rp34 Rp31 Rp114 

Pembiayaan 

pelanggan 

     

Tingkat kerugian 

kredit 

ekspektasian 

 

 

0,20% 

 

 

3% 

 

 

8% 

 

 

15% 

 

Nilai tercatat 

bruto yang 

diestimasi pada 

gagal bayar 

Rp19.222 Rp2.010 Rp301 Rp154 Rp21.687 

Kerugian kredit 

ekspektasian 

sepanjang 

umurnya—

pembiayaan 

pelanggan 

Rp38 Rp60 Rp24 Rp23 Rp145 

 

   

 PI23-PI29. Dikosongkan. 

   

AK60.09.  Paragraf PI36 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

   

 PI36. Contoh berikut mengilustrasikan penerapan persyaratan 

pengungkapan di paragraf 40(a): 

   

  Risiko suku bunga 

Pada tanggal 31 Desember 20X2, jika suku bunga pada tanggal tersebut lebih 

rendah 10 basis poin dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba setelah pajak 

untuk tahun berjalan lebih tinggi Rp1,7 juta (20X1 – Rp2,4 juta), terutama yang 

timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih rendah dalam pinjaman variabel. 

Jika suku bunga telah lebih tinggi 10 basis poin, dengan seluruh variabel lain 

tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan lebih rendah Rp1,5 juta 

(20X1 – Rp2,1 juta), terutama yang timbul sebagai akibat beban bunga yang 

lebih tinggi pada pinjaman variabel. 

 

berlanjut… 
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Risiko suku bunga 

…lanjutkan 

 

Laba lebih sensitif terhadap penurunan suku bunga daripada peningkatan 

disebabkan pinjaman dengan suku bunga yang dibatasi (capped interest rate). 

Sensitivitas tersebut lebih rendah di 20X2 daripada 20X1 disebabkan 

pengurangan saldo pinjaman akibat utang entitas yang telah jatuh tempo (lihat 

catatan X). [catatan kaki diabaikan] … 
 

   

AK60.10.  
Judul dan paragraf ditambahkan sebagai berikut. 

   

  Transisi dari PSAK 55 ke ED PSAK 71 (paragraf 42K–42O) 

   

 PI40E. Ilustrasi berikut adalah suatu contoh dari salah satu cara yang 

mungkin untuk memenuhi pengungkapan kuantitatif pada PSAK 60 

paragraf 42K-42O pada tanggal penerapan awal ED PSAK 71. Akan 

tetapi, ilustrasi ini tidak seluruh cara yang memungkinkan dalam 

menerapkan persyaratan pengungkapan sebagaimana diatur dalam 

PSAK ini. 
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  Rekonsiliasi saldo pada laporan posisi keuangan dari PSAK 55 ke ED PSAK 71 per 1 Januari 2018 

Aset keuangan (i)  (ii) (iii) (iv) = (i) + 

(ii) + (iii) 

(v) = (iii) 

 Nilai 

tercatat 

PSAK 55 

per 31 

Desember 

2017 (1) 

Reklasifikasi Penilaian 

kembali 

Nilai 

tercatat 

ED PSAK 

71 per 1 

Januari 

2018 

Efek ke 

saldo laba 

per 1 

Januari 

2018 (2) (3) 

Nilai wajar melalui laba 

rugi 

     

Penambahan:      

Dari tersedia untuk dijual 

(PSAK 55) 

  

(a) 

   

(c) 

Dari biaya perolehan 

diamortisasi (PSAK 55) – 

reklasifikasi disyaratkan 

  

 

(b) 

   

Dari biaya perolehan 

diamortisasi (PSAK 55) – 

opsi nilai wajar dipilih per 

1 Januari 2018 

     

Pengurangan:      

Ke biaya perolehan 

diamortisasi (ED PSAK 71) 

     

Ke nilai wajar melalui 

penghasilan komprehensif 

lain – instrumen utang (ED 

PSAK 71) 

     

Ke nilai wajar melalui 

penghasilan komprehensif 

lain – instrumen ekuitas 

(ED PSAK 71) 

     

Total perubahan dari 

nilai wajar melalui laba 

rugi 

     

Nilai wajar melalui 

penghasilan 

komprehensif lain 

     

Penambahan – instrumen 

utang: 

     

Dari tersedia untuk dijual 

(PSAK 55) 

     

(g) 

Dari biaya perolehan 

diamortisasi (PSAK 55) 

     

(h) 

Dari nilai wajar melalui laba 

rugi  (PSAK 55) –

reklasifikasi disyaratkan 

berdasarkan kriteria 

klasifikasi 

     

 

 

 

(i) 

Dari nilai wajar melalui laba 

rugi (opsi nilai wajar 

berdasarkan PSAK 55) – 

kriteria opsi nilai wajar 

tidak terpenuhi per 1 Januari 

2018 

     

 

 

 

 

(j) 

     

 

    berlanjut… 
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Rekonsiliasi saldo pada laporan posisi keuangan dari PSAK 55 ke ED PSAK 71 per 1 Januari 2018 

Aset keuangan (i)  (ii) (iii) (iv) = (i) + 

(ii) + (iii) 

(v) = (iii) 

 Nilai 

tercatat 

PSAK 55 

per 31 

Desember 

2017 (1) 

Reklasifikasi Penilaian 

kembali 

Nilai 

tercatat 

ED PSAK 

71 per 1 

Januari 

2018 

Efek ke 

saldo laba 

per 1 

Januari 

2018 (2) (3) 

…lanjutan     

     

Dari nilai wajar melalui laba 

rugi (PSAK 55) – opsi nilai 

wajar dibatalkan per 1 

Januari 2018 dengan pilihan 

     

 

 

(k) 

Penambahan – instrumen 

ekuitas: 

     

Dari tersedia untuk dijual 

(PSAK 55) 

     

Dari nilai wajar melalui laba 

rugi (opsi nilai wajar 

berdasarkan PSAK 55) – 

nilai wajar melalui 

penghasilan komprehensif 

lain dipilih per 1 Januari 

2018 

     

Dari biaya (PSAK 55)      

Pengurangan – instrumen 

utang dan instrumen 

ekuitas: 

     

Tersedia untuk dijual 

(PSAK 55) ke nilai wajar 

melalui laba rugi (ED 

PSAK 71) – disyaratkan 

berdasarkan kriteria 

klasifikasi 

     

 

 

 

 

(d) 

Tersedia untuk dijual 

(PSAK 55) ke nilai wajar 

melalui laba rugi (ED 

PSAK 71) – opsi nilai wajar 

dipilih per 1 Januari 2018 

     

Tersedia untuk dijual 

(PSAK 55) ke biaya 

perolehan diamortisasi (ED 

PSAK 71) 

     

 

 

(e) 

Total perubahan ke nilai 

wajar melalui penghasilan 

komprehensif lain  

     

Biaya perolehan 

diamortisasi 

     

Penambahan:      

Dari tersedia untuk dijual 

(PSAK 55) 

     

(f) 

Dari nilai wajar melalui laba 

rugi (PSAK 55) – 

reklasifikasi disyaratkan 

     

      

     berlanjut.. 
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Rekonsiliasi saldo pada laporan posisi keuangan dari PSAK 55 ke ED PSAK 71 per 1 Januari 2018 

Aset keuangan (ii)  (ii) (iii) (iv) = (i) + 

(ii) + (iii) 

(v) = (iii) 

 Nilai 

tercatat 

PSAK 55 

per 31 

Desember 

2017 (1) 

Reklasifikasi Penilaian 

kembali 

Nilai 

tercatat 

ED PSAK 

71 per 1 

Januari 

2018 

Efek ke 

saldo laba 

per 1 

Januari 

2018 (2) (3) 

…lanjutkan      

      

Dari nilai wajar melalui laba 

rugi (opsi nilai wajar 

melalui PSAK 55) – kriteria 

opsi nilai wajar tidak 

terpenuhi per 1 Januari 2018 

     

Dari nilai wajar melalui laba 

rugi (PSAK 55) – opsi nilai 

wajar dibatalkan per 1 

Januari 2018 melalui pilihan 

     

Pengurangan:      

Ke nilai wajar melalui 

penghasilan komprehensif 

lain (ED PSAK 71) 

     

 

(l) 

Ke nilai wajar melalui laba 

rugi (ED PSAK 71) – 

reklasifikasi disyaratkan 

berdasarkan kriteria 

klasifikasi  

     

Ke nilai wajar melalui laba 

rugi (ED PSAK 71) – opsi 

nilai wajar dipilih per 1 

Januari 2018 

     

Total perubahan pada 

biaya perolehan 

diamortisasi  

     

Total saldo aset 

keuangan, reklasifikasi 

dan pengukuran ulang 

per 1 Januari 2018 

 

 

 

(i) 

 

 

 

Total (ii) = 0 

 

 

 

(iii) 

 

 

(iv) = (i) + 

(ii) + (iii) 

 

      

 

Catatan kaki: 

(1) Termasuk dampak dari mereklasifikasi instrumen hibrida yang telah dipisahkan (sesuai dengan PSAK 

55) dari komponen kontrak utama: 

(i)   nilai (a) dimana derivatif melekat yang terasosiasi memiliki nilai wajar sebesar X per 31 Desember 

2017; dan  

(ii) nilai (b) dimana derivatif melekat yang terasosiasi memiliki nilai wajar sebesar Y per 31 Desember 

2017. 

(2) Termasuk (c), (d), (e) dan (f), dengan jumlah yang direklasifikasi dari penghasilan komprehensif lain 

ke saldo laba pada tanggal penerapan awal. 

(3) Termasuk (g), (h), (i), (j), (k) dan (l), dengan jumlah yang direklasifikasi dari saldo laba ke akumulasi 

penghasilan komprehensif lain pada tanggal penerapan awal. 
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PSAK 61 AKUNTANSI HIBAH PEMERINTAH DAN PENGUNGKAPAN BANTUAN 

PEMERINTAH 

   

   

   

AK61.01.  Pada judul ‘paragraf 01-47’ diamandemen menjadi ‘paragraf 

01-48’.  

 

Paragraf 10A diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

 

Paragraf 44 dan 47 dihapus. 

 

Paragraf 48 ditambahkan. 

   

 10A. Manfaat atas pinjaman pemerintah yang memiliki suku bunga di 

bawah suku bunga pasar diperlakukan sebagai hibah pemerintah. 

Pinjaman tersebut diakui dan diukur sesuai dengan ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan. Manfaat pinjaman dengan suku bunga di 

bawah suku bunga pasar diukur sebagai perbedaan antara jumlah 

tercatat awal pinjaman yang ditentukan sesuai dengan ED PSAK 71 

dan jumlah 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. 

   

 44. Dikosongkan. 

   

 47. Dikosongkan. 

   

 48. ED PSAK 71, mengamandemen paragraf 10A serta menghapus 

paragraf 44 dan 47. Entitas harus menerapkan amandemen tersebut 

ketika menerapkan ED PSAK 71. 
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PSAK 62 KONTRAK ASURANSI 

   

   

   

AK62.01.  Paragraf 03, 04, 07, 08, 12, 34, 35 dan 45 diamandemen sehingga 

dibaca menjadi sebagai berikut.  

 

Paragraf 41C, 41D dan 41F dikosongkan. 

 

Paragraf 41H ditambahkan. 

   

 03. 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 50: 

Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60 dan ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan), kecuali ketentuan transisi di paragraf 45. 

   

 04. Entitas tidak menerapkan Pernyataan ini untuk: 

  (a) ... 

  (d) kontrak jaminan keuangan kecuali pihak penerbit sebelumnya 

telah menyatakan secara eksplisit bahwa kontrak tersebut 

merupakan kontrak asuransi dan telah menerapkan akuntansi 

yang berlaku untuk kontrak asuransi, dalam kasus ini penerbit 

dapat memilih untuk menerapkan, PSAK 50, PSAK 60 dan ED 

PSAK 71 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. 

  (e) ... 

   

 07. ED PSAK 71 mensyaratkan entitas untuk memisahkan beberapa 

derivatif melekat dari kontrak utamanya, mengukurnya pada nilai 

wajar, dan memasukkan perubahan nilai wajarnya dalam laba rugi. 

ED PSAK 71 berlaku untuk derivatif melekat dalam kontrak asuransi 

kecuali derivatif melekat tersebut merupakan suatu kontrak asuransi. 

   

 08. Sebagai pengecualian persyaratan dalam ED PSAK 71, asuradur 

tidak perlu memisahkan dan mengukur pada nilai wajar suatu opsi 

pemegang polis untuk menyerahkan kontrak asuransi pada jumlah 
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tetap (atau untuk jumlah yang didasarkan pada jumlah tetap dan suku 

bunga), bahkan jika harga eksekusi berbeda dengan nilai tercatat dari 

liabilitas asuransi utamanya. Akan tetapi, persyaratan dalam ED 

PSAK 71 berlaku untuk opsi jual atau opsi penyerahan kas melekat 

dalam kontrak asuransi jika nilai penyerahan bervariasi sebagai 

respon atas perubahan variabel keuangan (seperti harga saham atau 

harga komoditas atau indeks saham), atau variabel nonkeuangan 

yang tidak spesifik untuk suatu pihak dalam kontrak tersebut. 

Selanjutnya, persyaratan tersebut juga berlaku jika kemampuan 

pemegang polis dalam menyelesaikan opsi jual atau opsi penyerahan 

kas dipicu olehperubahan dalam variabel tersebut (sebagai contoh, 

opsi jual yang dapat diselesaikan jika indeks pasar modal mencapai 

tingkat tertentu). 

   

 12. Untuk memisahkan kontrak, asuradur menerapkan: 

  (a) Pernyataan ini untuk komponen asuransi. 

  (b) ED PSAK 71 untuk komponen deposit. 

   

 34. Beberapa kontrak asuransi mengandung fitur partisipasi tidak 

mengikat sama seperti halnya elemen yang dijamin. Penerbit 

kontrak: 

  (a) ... 

  (d) menerapkan ED PSAK 71 untuk derivatif melekat jika kontrak 

mengandung derivatif melekat yang termasuk dalam ruang 

lingkup ED PSAK 71. 

  (e) ... 

   

  Fitur Partisipasi Tidak Mengikat dalam Instrumen Keuangan 

   

 35. 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 ED PSAK 71 untuk elemen yang dijamin; 
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  (b) jika penerbit mengklasifikasikan sebagian atau seluruh fitur 

tersebut sebagai komponen ekuitas terpisah, maka liabilitas yang 

diakui untuk seluruh kontrak tidak boleh kurang dari jumlah yang 

akan dihasilkan dari penerapan ED PSAK 71 untuk elemen yang 

dijamin.Jumlah tersebut termasuk nilai intrinsik opsi 

menyerahkan (option to surrender) kontrak tersebut, tetapi tidak 

perlu memasukkan nilai waktunya jika opsi tersebut dikecualikan 

dari pengukuran pada nilai wajar dalam paragraf 09. Penerbit 

tidak perlu mengungkapkan nilai yang akan dihasilkan dari 

penerapan ED PSAK 71 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) ... 

   

 41C. Dikosongkan. 

   

 41D. Dikosongkan. 

   

 41F. Dikosongkan. 

   

 41H. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 03, 04, 07, 08, 12, 34, 35, 

45, Lampiran A dan paragraf B18–B20 serta menghapus paragraf 

41C, 41D dan 41F. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika 

menerapkan ED PSAK 71. 

   

 45. Terlepas dari persyaratan ED PSAK 71 paragraf 4.4.1, jika asuradur 

mengubah kebijakan akuntansi untuk liabilitas asuransi, maka 

asuradur diizinkan, tetapi tidak disyaratkan, untuk mereklasifikasi 

beberapa atau seluruh aset keuangannya sebagai diukur pada nilai 

wajar melalui laba rugi. Reklasifikasi ini diizinkan jika asuradur 

mengubah kebijakan akuntansi ketika pertama kali menerapkan 

Pernyataan ini dan jika asuradur mengubah kebijakan selanjutnya 

yang diizinkan di paragraf 22. Reklasifikasi tersebut merupakan 

perubahan kebijakan akuntansi dan diterapkan PSAK 25: Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. 
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  LAMPIRAN A 

   

   

AK62.02.  Dalam Lampiran A definisi istilah ‘komponen deposit’ 

diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai berikut: 

   

  Komponen deposit adalah komponen kontraktual yang tidak dicatat 

sebagai derivatif sesuai ED PSAK 71 dan termasuk dalam ruang 

lingkup ED PSAK 71 jika komponen tersebut merupakan suatu 

instrumen terpisah. 

   

AK62.03.  Dalam Lampiran B, paragraf B18–PP20 diamandemen sehingga 

dibaca menjadi sebagai berikut. 

   

 B18. Berikut adalah contoh kontrak yang merupakan kontrak asuransi, jika 

pengalihan atas risiko asuransi signifikan: 

  (a) ... 

  (g) asuransi kredit yang menyediakan pembayaran tertentu untuk 

mengganti kerugian yang terjadi karena debitur gagal bayar 

ketika jatuh tempo berdasarkan persyaratan awal atau telah 

dimodifikasi dari instrumen utang. Kontrak ini memiliki berbagai 

variasi bentuk hukum, seperti jaminan, letter of credit, kontrak 

kredit derivatif gagal bayar (credit derivative default contract) 

atau kontrak asuransi.Namun, meskipun kontrak tersebut 

memenuhi definisi kontrak asuransi, namun kontrak tersebut juga 

memenuhi definisi sebagai kontrak jaminan keuangan dalam ED 

PSAK 71 dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 60: 

Instrumen Keuangan: dan ED PSAK 71, bukan Pernyataan ini 

(lihat paragraf 04(d)). Sehingga, jika penerbit kontrak jaminan 

keuangan sebelumnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa 

kontrak tersebut diperlakukan sebagai kontrak asuransi dan telah 

menerapkan akuntansi yang berlaku untuk kontrak asuransi,maka 

penerbit dapat memilih untuk menerapkan PSAK 60 dan ED 

PSAK 71 atau Pernyataan ini untuk kontrak jaminan keuangan 

tersebut; 

  (h) ... 

   

 B19. Berikut adalah contoh kontrak yang tidak termasuk kontrak asuransi: 

  (a) ... 
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  (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 

tingkat suku bunga spesfik, harga instrumen keuangan, harga 

komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau tingkat kredit 

atau indeks kredit atau variabel lainnya yang tersedia dalam kasus 

variabel nonkeuangan dimana variabel tersebut tidak spesifik 

pada pihak dalam kontrak (lihat ED PSAK 71). 

  (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 ED PSAK 71). 

  (g) ... 

   

 B20. Jika kontrak yang dijelaskan di paragraf B19 menimbulkan aset 

keuangan atau liabilitas keuangan, maka kontrak tersebut termasuk 

dalam ruang lingkup ED PSAK 71. Di antara hal yang lain, pihak-

pihak dalam kontrak menggunakan apa yang disebut akuntansi 

deposit, yang melibatkan hal berikut: 

  (a) … 

   

  PEDOMAN IMPLEMENTASI 

   

  DEFINISI KONTRAK ASURANSI 

   

AK62.04.  Pada table dalam Contoh 1, ‘Perlakuan dalam tahap I’ kolom 

jenis kontrak 1.7–1.12, 1.15 dan 1.18–1.20 diamandemen 

sehingga dibaca menjadi sebagai berikut. 

   

  No. Perlakuan akuntansi fase 1 

1.7 Pada saat penerbitan kontrak tersebut bukan merupakan 

kontrak asuransi jika asuradur dapat mengubah kembali 

harga risiko mortalitas tanpa batasan. Kontrak tersebut 

termasuk dalam ruang lingkup ED PSAK 71: Instrumen 

Keuangan kecuali mengandung fitur partisipasi tidak 

mengikat. 

  

 berlanjut… 
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No. Perlakuan akuntansi fase 1 

 …lanjutan 

  

 Kontrak tersebut akan menjadi kontrak asuransi jika tingkat 

anuitas tetap (kecuali jumlah kontinjen tidak signifikan pada 

seluruh skenario yang memiliki substansi komersial). 

1.8 Termasuk ruang lingkup ED PSAK 71. 

1.9 PSAK 62 paragraf 35 mengatur persyaratan kontrak 

tersebut, yang dikecualikan dari ruang lingkup ED PSAK 

71. 

1.10 Termasuk dalam ruang lingkup ED PSAK 71. Pembayaran 

didenominasi dalam nilai unit  yang mencerminkan nilai 

wajar atas aset tertentu diukur pada nilai unit kini (lihat ED 

PSAK 71 paragraf PP4.3.8(g)). 

1.11 Kontrak asuransi, tetapi tidak termasuk dalam ruang lingkup 

PSAK 62, namun termasuk dalam ruang lingkup lingkup ED 

PSAK 71. 

 

Jika penerbit sebelumnya menyatakan secara eksplisit 

bahwa penerbit akan memperlakukan kontrak tersebut 

sebagai kontrak asuransi dan telah menggunakan akuntansi 

yang berlaku untuk kontrak asuransi, maka penerbit dapat 

memilih untuk menerapkan ED PSAK 71 dan PSAK 60 atau 

PSAK 62 untuk kontrak jaminan keuangan tersebut. 

 

Bentuk hukum kontrak tidak mempengaruhi pengakuan dan 

pengukurannya. Akuntansi untuk pemegang kontrak tidak 

termasuk dalam ruang lingkup ED PSAK 71 dan PSAK 62 

(kecuali kontrak tersebut adalah kontrak reasuransi).  

 

Oleh karena itu, entitas menerapkan PSAK 25 paragraf 10–

12. Paragraf tersebut menentukan kriteria yang digunakan 

dalam mengembangkan kebijakan akuntansi jika tidak 

terdapat PSAK yang secara spesifik dapat diterapkan untuk 

suatu pos. 

1.12 Bukan merupakan kontrak asuransi. Suatu derivatif yang 

termasuk dalam ruang lingkup ED PSAK 71. 

1.15 Merupakan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang 

lingkup PSAK 62 (kecuali perubahan kondisi aset tidak 

memiliki pengaruh signifikan). Risiko perubahan nilai wajar 

aset nonkeuangan bukan risiko keuangan karena nilai wajar 

tidak hanya mencerminkan perubahan harga pasar aset 

tersebut (suatu variabel keuangan) namun juga kondisi atas 

aset tertentu yang dimiliki (suatu variabel nonkeuangan). 

  

 berlanjut… 
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No. Perlakuan akuntansi fase 1 

 …lanjutan 

  

 Namun demikian, jika kontrak mengompensasi pemegang 

manfaat hanya atas perubahan harga pasar dan bukanuntuk 

perubahan atas kondisi aset pemegang manfaat, maka 

kontrak tersebut adalah derivatif dan termasuk dalam ruang 

lingkup ED PSAK 71. 

 

Jaminan nilai residu yang diberikan oleh lessee melalui sewa 

pembiayaan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 30. 

1.18 Risiko asuransi tidak signifikan. Oleh karena itu, kontrak 

tersebut adalah instrumen keuangan yang termasuk dalam 

ruang lingkup ED PSAK 71. 

 

Pendapatan jasa termasuk dalam ruang lingkup PSAK X 

[draft] tentang Pendapatan (diakui sebagai jasa yang 

disediakan, bergantung pada beragam ketentuan). 

1.19 Instrumen keuangan dengan derivatif melekat dalam ruang 

lingkup ED PSAK 71. Baik pemegang dan penerbit 

mengukur derivatif melekat tersebut pada nilai wajar. 

1.20 Kontrak tersebut adalah kontrak asuransi, dan mengandung 

komponen asuransi (dengan penerbit sebagai pemegang 

polis dan pemegang kontrak sebagai asuradur) dan 

komponen deposit. 

(a) Jika kondisi tertentu terpenuhi, PSAK 62 paragraf 10 

mensyaratkan pemegang kontrak untuk memisahkan 

komponen deposit dan menerapkan ED PSAK 71 atas 

kontrak tersebut. 

(b) … 
 

   

AK62.05.  Paragraf PI03 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

   

  ED PSAK 71 mensyaratkan entitas untuk memisahkan derivatif 

melekat yang memenuhi kondisi tertentu dari instrumen utama, 

mengukurnya pada nilai wajar dan mengakui perubahan nilai wajar 

tersebut dalam laba rugi. 

Akan tetapi, asuradur tidak perlu memisahkan derivatif melekat yang 

memenuhi definisi kontrak asuransi (PSAK 62 paragraf 07). Namun 

demikian, pemisahan dan pengukuran nilai wajar atas derivatif 

melekat tidak dilarang jika kebijakan akuntansi asuradur yang ada 

mensyaratkan pemisahan tersebut, atau jika asuradur mengubah 
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kebijakan akuntansinya dan perubahan tersebut memenuhi kriteria di 

PSAK 62 paragraf 22. 

   

AK62.06.  Pada table Contoh 2, ‘Perlakuan jika melekat dalam kontrak 

asuransi utama’ dan ‘Perlakuan jika melekat dalam kontrak 

investasi utama’ kolom dari jenis derivatif yang melekat 2.4, 2.5, 

2.6(b), 2.12 dan 2.14–2.17 diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut. 

   

  Jenis 

derivatif 

melekat 

Perlakuan jika melekat dalam 

kontrak asuransi 

utama 

Perlakuan jika melekat 

dalam kontrak investasi 

utama 

2.4 Jaminan melekat tersebut bukan 

kontrak asuransi (kecuali 

pembayaran kontinjen-jiwa tidak  

signifikan). Namun, kontrak ini 

terkait erat dengan kontrak utama  

(PSAK 71 paragraf PP4.3.8(b)).  

Pengukuran nilai wajar tidak 

disyaratkan (tapi tidak dilarang).  

Jika pembayaran signifikan 

merupakan kontinjen-jiwa, 

kontrak tersebut adalah kontrak 

asuransi dan mengandung 

komponen deposit (jaminan 

minimum). Namun, asuradur 

tidak disyaratkan untuk 

memisahkan kontrak jika entitas 

mengakui seluruh kewajiban yang 

berasal dari komponen deposit 

(PSAK 62 paragraf 10). Jika 

pembatalan komponen deposit 

mensyaratkan pemegang polis 

untuk membatalkan komponen 

asuransi, dua opsi pembatalan 

mungkin saling bergantung, jika 

opsi untuk membatalkan 

komponen deposit tidak dapat 

diukur secara terpisah (yaitu tanpa 

mempertimbangkan opsi 

lainnya), kedua opsi diperlakukan 

sebagai bagian komponen 

asuransi (PSAK 71 paragraf 

PP4.3.8(h)). 

Pengukuran nilai wajar tidak 

diizinkan (PSAK 71 paragraf 

PP4.3.8 (b)) 
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Jenis 

derivatif 

melekat 

Perlakuan jika melekat dalam 

kontrak asuransi 

utama 

Perlakuan jika melekat 

dalam kontrak investasi 

utama 

2.5 Jaminan melekat tersebut bukan 

kontrak asuransi (kecuali 

jaminan melekat adalah 

kontinjen jiwa yang signifikan). 

Disyaratkan menggunakan 

pengukuran nilai wajar (ED  

PSAK 71 paragraf PP4.3.8(b)). 

Disyaratkan menggunakan 

pengukuran nilai wajar (PSAK 

55 paragraf PP33(b)). 

2.6(b)  Derivatif melekat tersebut 

bukan kontrak asuransi. 

Pengukuran nilai wajar 

disyaratkan (kecuali jaminan 

dianggap terkait erat dengan 

kontrak utama karena jaminan 

merupakan batas bawah bunga 

yang tidak terpengaruh 

(unleveraged interest floor) 

yang berada pada posisi tidak 

untung pada saat penerbitan, 

lihat ED PSAK 71 paragraf 

PP4.3.8 (b)). 

Pengukuran nilai wajar 

disyaratkan (kecuali jaminan 

dianggap terkait erat dengan 

kontrak utama karena jaminan 

tersebut adalah suatu batas 

bawah bunga yang tidak 

terpengaruh (unleveraged 

interest floor) yang berada pada 

posisi tidak untung pada saat 

penerbitan, lihat ED PSAK 71 

paragraf 4.3.8 (b)). 

2.12 Pengukuran nilai wajar tidak 

disyaratkan (tetapi tidak 

dilarang: PSAK 62 paragraf 08).  

 

Nilai penyerahan dapat 

dipandang sebagai komponen 

deposit, tetapi PSAK 62 tidak 

mensyaratkan asuradur untuk 

memisahkan kontrak jika 

mengakui seluruh kewajiban 

yang timbul dari komponen 

deposit (paragraf 10). 

Opsi penyerahan erat terkait 

dengan kontrak utama jika nilai 

penyerahan mendekati dengan 

biaya perolehan diamortisasi 

pada setiap tanggal eksekusi (ED 

PSAK 71 paragraf PP4.3.5(e)). 

Jika sebaliknya, opsi penyerahan 

diukur pada nilai wajar. 

2.14 Opsi ini tidak terkait erat dengan 

kontrak utama (kecuali opsi 

tersebut merupakan kontinjen-

jiwa yang signifikan). 

Pengukuran nilai wajar 

disyaratkan (PSAK 62 paragraf 

08 dan ED PSAK 71 paragraf  

PP4.3.5 (c) dan (d)).      

Pengukuran nilai wajar 

disyaratkan (ED PSAK 71 

paragraf PP4.3.5 (c) dan (d)). 
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Jenis 

derivatif 

melekat 

Perlakuan jika melekat dalam 

kontrak asuransi 

utama 

Perlakuan jika melekat 

dalam kontrak investasi 

utama 

2.15 Jika asuradur mengukur bagian 

kewajibannya pada nilai akun, 

tidak diperlukan penyesuaian 

lebih lanjut untuk opsi tersebut 

(kecuali nilai penyerahan 

berbeda secara signifikan 

dengan nilai akun) (lihat ED 

PSAK 71 paragraf PP4.3.8(g)). 

Jika sebaliknya, pengukuran 

nilai wajar disyaratkan. 

Jika asuradur memperlakukan 

nilai akun sebagai biaya 

perolehan diamortisasi atau nilai 

wajar atas bagian kewajibannya, 

tidak diperlukan penyesuaian 

lebih lanjut untuk opsi tersebut 

(kecuali nilai penyerahan 

berbeda secara signifikan dengan 

nilai akun). Jika sebaliknya, 

pengukuran nilai wajar 

disyaratkan. 

2.16 Derivatif melekat tersebut 

bukan kontrak asuransi dan 

tidak terkait erat dengan kontrak 

asuransi (ED PSAK 71 paragraf 

PP4.3.5(f)). Pengukuran nilai 

wajar disyaratkan. 

Pengukuran nilai wajar 

disyaratkan. 

2.17 Derivatif melekat tersebut (opsi 

untuk menerima bonus 

persistensi) bukan 

kontrak asuransi (kecuali bonus 

persistensi merupakan kontinjen 

jiwa yang signifikan). Risiko 

asuransi tidak termasuk risiko 

kehilangan (lapse) atau risiko 

persistensi (PSAK 62 paragraf 

B15). Pengukuran nilai wajar 

disyaratkan. 

Suatu opsi atau penyisihan 

otomatis untuk memperpanjang 

sisa periode sampai jatuh tempo 

instrumen utang adalah tidak 

terkait erat dengan instrumen 

utang utama kecuali terdapat 

penyesuaian yang terjadi 

bersamaan terhadap perkiraan 

tingkat suku bunga pasar kini 

pada saat perpanjangan (ED 

PSAK 71 paragraf PP4.3.5(b)). 

Jika opsi atau provisi tersebut 

tidak terkait erat dengan 

instrumen utama, pengukuran 

nilai wajar disyaratkan. 
 

   

AK62.07.  Contoh 3 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

    

  Contoh 3: Pemisahan komponen deposit kontrak reasuransi 

Penerapan persyaratan: kasus 1—tidak ada klaim 

… 

 

berlanjut… 
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Contoh 3: Pemisahan komponen deposit kontrak reasuransi 

…lanjutan 

 

Jika reasuradur disyaratkan, atau memilih, untuk memisahkan 

kontrak, hal tersebut dilakukan sebagai berikut. Setiap 

pembayaran oleh cedant memiliki dua komponen: pinjaman di 

muka (komponen deposit) dan pembayaran untuk perlindungan 

asuransi (komponen asuransi). Dalam penerapan ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan untuk komponen deposit, reasuradur 

disyaratkan untuk melakukan pengukuran awal pada nilai wajar. 

Nilai wajar dapat ditentukan dengan mendiskonto arus kas masa 

depan dari komponen deposit. Asumsikan bahwa tingkat diskonto 

yang tepat adalah 10% dan perlindungan asuransi sama setiap 

tahunnya, sehingga pembayaran untuk perlindungan asuransi sama 

setiap tahun. Setiap pembayaran sebesar Rp10 oleh cedant 

kemudian menjadi pinjaman di muka sebesar Rp6,7 dan premi 

asuransi sebesar Rp3,3. 

… 

 

Arus kas tambahan karena klaim di tahun 1 

… 

Arus kas tambahan memiliki nilai kini sebesar Rp35 pada tahun 1 

(asumsi tingkat diskonto yang sesuai adalah 10%). Dalam 

menerapkan PSAK 62 paragraf 10–12, cedant memisahkan 

kontrak dan menerapkan ED PSAK 71 untuk komponen deposit 

(kecuali cedant telah mengakui liabilitas kontraktual untuk 

membayar kembali komponen deposit kepada reasuradur). Jika hal 

ini tidak dilakukan, cedant dapat mengakui Rp150 yang diterima 

di tahun 1 sebagai pendapatan, dan pembayaran tambahan pada 

tahun 2–5 sebagai beban. Namun, secara substansi, reasuradur 

telah membayar klaim sebesar Rp35 dan memiliki pinjaman 

sebesar Rp115 (Rp150 dikurangi Rp35) yang akan dibayar 

kembali secara cicilan.  

… 
 

   

AK62.08.  Paragraf PI07 dan Contoh 4 diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut. 
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 PI07. Shadow accounting tidak sama dengan akuntansi lindung nilai atas 

nilai wajar berdasarkan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan dan 

biasanya tidak memiliki dampak yang sama. Dalam ED PSAK 71, 

aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif 

dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai hanya untuk 

lindung nilai atas risiko mata uang asing. 

   

  Contoh 4: Shadow accounting 

Latar belakang 

… 

Pada saat penerbitan kontrak, asuradur A memiliki DAC sebesar 

Rp20 terkait dengan kontrak dan nilai kini EGP adalah Rp100 pada 

saat penerbitan. Dengan kata lain DAC adalah 20% dari EGP pada 

saat penerbitan. Sehingga, setiap Rp 1 atas laba bruto yang 

direalisasi asuradur A mengamortisasi DAC sebesar Rp0,20. 

Sebagai contoh, jika asuradur A menjual aset dan mengakui 

keuntungan Rp10, asuradur A mengamortisasi DAC sebesar Rp2 

(20% dari Rp 10). 

 

Sebelum tahun 20X1, asuradur A mengukur aset keuangan dengan 

dasar biaya. (Oleh karena itu, EGP hanya mempertimbangkan 

keuntungan dan kerugian yang direalisasi). Berdasarkan SAK, 

entitas mengklasifikasi aset keuangannya sebagai tersedia untuk 

dijual nilai wajar melalui laba rugi. Sehingga, asuradur A 

mengukur aset pada nilai wajar dan mengakui perubahan pada nilai 

wajar dalam penghasilan komprehensif lain. Pada tahun 20X1, 

asuradur A mengakui keuntungan yang belum direalisasi sebesar 

Rp 10 dalam aset yang mendasari kontrak.  

 

Pada tahun 20X2, asuradur A menjual aset pada jumlah yang sama 

dengan nilai wajarnya pada akhir tahun 20X1 dan, agar sesuai 

dengan ED PSAK 71 mereklasifikasi keuntungan yang direalisasi 

sekarang sebesar Rp 10 dari ekuitas ke laba rugi sebagai 

penyesuaian reklasifikasi. 

 

 

 

berlanjut… 
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Contoh 4: Shadow accounting 

…lanjutan 

 

Penerapan PSAK 62 paragraf 30 

 

PSAK 62 paragraf 30 mengizinkan, namun tidak mensyaratkan, 

asuradur A untuk mengadopsi shadow accounting. Jika asuradur 

A mengadopsi shadow accounting, maka mengamortisasi DAC 

pada tahun 20X1 tambahan sebesar Rp2 (20% dari Rp10) sebagai 

akibat perubahan atas nilai wajar aset. Disebabkan asuradur A 

mengakui perubahan nilai wajarnya dalam penghasilan 

komprehensif lain, tambahan amortisasi sebesar Rp2 diakui dalam 

laba rugi. 

 

Ketika asuradur A menjual aset pada tahun 20X2, tidak perlu 

membuat penyesuaian lanjutan atas DAC. 

 

Sebagai ringkasan, shadow accounting memperlakukan 

keuntungan yang belum direalisasi dengan cara yang sama sebagai 

keuntungan yang direalisasi. Jika asuradur A tidak mengadopsi 

shadow accounting, keuntungan yang belum direalisasi atas aset 

tidak mempengaruhi amortisasi DAC. 
 

   

AK62.09.  Paragraf PI65A diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

   

 PI65A. Penerbit kontrak jaminan keuangan menyediakan pengungkapan 

yang memenuhi PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan jika 

penerbit menerapkan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan dalam 

mengakui dan mengukur kontrak tersebut. Jika penerbit memilih, 

ketika diizinkan oleh PSAK 62: Kontrak Asuransi paragraf 04(d), 

untuk menerapkan PSAK 62 dalam mengakui dan mengukur 

kontrak, penerbit menyediakan pengungkapan sesuai dengan PSAK 

62. Implikasi utamanya adalah sebagai berikut: 

(a) PSAK 62 mensyaratkan pengungkapan tentang klaim aktual 

dibandingkan estimasi sebelumnya (perkembangan klaim), tetapi 

tidak mensyaratkan pengungkapan atas nilai wajar kontrak; 
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(b) PSAK 60 mensyaratkan pengungkapan atas nilai wajar kontrak, 

tetapi tidak mensyaratkan pengungkapan atas perkembangan 

klaim. 
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PSAK 65 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

   

   

   

AK65.01.A  Paragraf 09, 25, PP85L, dan PP91 merubah referensi terhadap 

‘PSAK 55: Pengakuan dan Pengukuran’ menjadi ‘ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan’. 

 

Judul sebelum paragraf C07 diubah menjadi “Referensi 

terhadap ED PSAK 71”. 

 

Paragraf C07, 31, dan catatan kaki pada paragraf 31 

diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai berikut.  

   

   

 09. 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 PSAK yang relevan, seperti PSAK 66: 

Pengaturan Bersama, PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan 

Ventura Bersama atau ED PSAK 71: Instrumen Keuangan. 

   

 25. Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka 

entitas induk: 

  (a) … 

  (b) mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu dan 

selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah 

terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan 

PSAK lain yang relevan. Kepentingan yang tersisa diukur 

kembali, seperti yang dideskripsikan di paragraf PP98(b)(iii). 

Nilai pengukuran ulang pada tanggal hilangnya pengendalian 

dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset 

keuangan sesuai dengan ED PSAK 71 atau biaya perolehan pada 

saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura 

bersama; 

  (c) … 
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 31. Kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 32, entitas 

investasi tidak mengonsolidasi entitas anaknya atau menerapkan 

PSAK 22: Kombinasi Bisnis ketika memperoleh pengendalian 

atas entitas lain. Akan tetapi, entitas investasi mengukur 

investasi  pada entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba 

rugi sesuai dengan ED PSAK 71¹. 

  ¹ PSAK 65 paragraf C07 menyatakan “Jika entitas menerapkan 

PSAK ini tetapi belum menerapkan ED PSAK 71, setiap acuan dalam 

Pernyataan ini untuk ED PSAK 71 dibaca sebagai referensi untuk 

PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.” 

   

 PP85L. Dalam rangka memenuhi persyaratan dalam paragraf PP85K(a), 

entitas investasi akan: 

  (c) mengukur aset keuangannya pada nilai wajar dengan 

menggunakan persyaratan dalam ED PSAK 71. 

   

 PP91. ED PSAK 71 tidak diterapkan untuk kepentingan dalam entitas anak 

yang dikonsolidasi. Ketika instrumen yang mengandung hak suara 

potensial secara substansi memberikan akses terhadap imbal hasil 

terkait bagian kepemilikan dalam entitas anak, instrumen tersebut 

tidak tunduk pada persyaratan dalam ED PSAK 71. Dalam seluruh 

kasus lain, instrumen yang mengandung hak suara potensial pada 

entitas anak dicatat sesuai dengan ED PSAK 71. 

   

  Referensi terhadap ED PSAK 71 

   

 C07. Jika entitas menerapkan PSAK ini tetapi belum menerapkan ED 

PSAK 71, setiap acuan dalam Pernyataan ini untuk ED PSAK 71 

dibaca sebagai referensi untuk PSAK 55: Instrumen Keuangan: 

Pengakuan dan Pengukuran. 
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PSAK 68 PENGUKURAN NILAI WAJAR 

   

   

   

AK68.01.  Paragraf 52 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut. 

   

 52. Pengecualian dalam paragraf 48 hanya berlaku untuk aset keuangan, 

dan liabilitas keuangan dan kontrak lainnya dalam ruang lingkup ED 

PSAK 71: Instrumen Keuangan. Referensi untuk aset keuangan dan 

liabilitas keuangan dalam paragraf 48-51 dan 53-56 diterapkan untuk 

seluruh kontrak dalam ruang lingkup, dan dicatat sesuai dengan ED 

PSAK 71, terlepas dari apakah definisi aset keuangan atau liabilitas 

keuangan dalam PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian 

terpenuhi. 

   

AK68.02.  Dalam Lampiran C, paragraf C05 ditambahkan. 

   

 C05. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 52. Entitas menerapkan 

amandemen tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 
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ISAK 13 LINDUNG NILAI INVESTASI NETO DALAM KEGIATAN USAHA LUAR 

NEGERI 

   

   

   

AKI13.01.  Referensi ED PSAK 71: Instrumen Keuangan ditambahkan di 

bawah judul ‘Referensi’. 

   

AKI13.02.  Paragraf 03, 05–07, 14 dan 16 diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut. 

 

Paragraf 18A dihapus.  

 

Paragraf 18B ditambahkan. 

   

 03. ED PSAK 71 mensyaratkan penetapan item lindung nilai 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. 

   

 05. ED PSAK 71: Instrumen Keuangan 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 kapan, dalam suatu kelompok 

usaha, instrumen lindung nilai yang merupakan lindung nilai 

investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri dapat memenuhi 

kualifikasi akuntansi lindung nilai. 

   

 06. PSAK 10 dan ED PSAK 71 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 



ED PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN 

Hak Cipta © 2016 Ikatan Akuntan Indonesia  
71.375 

 

reklasifikasi ketika entitas induk melepas kegiatan usaha luar negeri. 

Interpretasi ini memberikan paduan bagaimana entitas menentukan 

jumlah yang akan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi baik 

instrumen lindung nilai maupun item lindung nilai. 

   

 07. Interpretasi ini diterapkan untuk entitas yang melindung nilai risiko 

valuta asing yang timbul dari investasi netonya dalam kegiatan usaha 

luar negeri dan berkeinginan dapat memenuhi persyaratan akuntansi 

lindung nilai sesuai dengan ED PSAK 71. Untuk memudahkan, 

Interpretasi ini mengacu pada suatu entitas sebagai entitas induk dan 

laporan keuangan yang mencakup aset neto kegiatan usaha luar 

negeri merupakan laporan keuangan konsolidasian. Semua 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. 

   

 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 ED PSAK 71 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 tingkatan berbeda dari 

kelompok usaha tersebut. 

   

 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 disyaratkan untuk diidentifikasi 

oleh ED PSAK 71 paragraf 6.5.14. Jumlah tersebut merupakan 

keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai 

yang ditentukan sebagai suatu lindung nilai efektif. 

   

 18A. Dikosongkan. 
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 18B. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 03, 05–07, 14, 16, PP01 dan 

PP08 serta menghapus paragraf 18A. Entitas menerapkan 

amandemen tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 

   

AKI13.03.  Dalam Lampiran, paragraf PP01 dan PP08 diamandemen 

sehingga dibaca menjadi sebagai berikut. 

   

 PP01. Pedoman Penerapan ini mengilustrasikan penerapan Interpretasi ini 

dengan menggunakan struktur korporasi yang diilustrasikan di 

bawah ini. Dalam seluruh kasus, hubungan lindung nilai yang 

digambarkan akan diuji efektivitasnya sesuai dengan ED PSAK 71, 

meskipun pengujian tersebut tidak dibahas dalam Pedoman Aplikasi 

Penerapan ini. Entitas induk yang menjadi entitas induk akhir, 

menyajikan laporan keuangan konsolidasiannya dalam mata uang 

fungsional rupiah IDR. Masing-masing entitas anak dimiliki secara 

penuh.Investasi neto Entitas Induk sebesar Rp500 juta pada Entitas 

Anak B (mata uang fungsional poundsterling (GBP)) termasuk 

Rp159 juta yang setara dengan investasi neto Entitas Anak B sebesar 

US$300 juta pada Entitas Anak C (mata uang fungsional dollar 

Amerika (USD)). Dengan kata lain, aset neto Entitas Anak B selain 

investasinya pada Entitas Anak C adalah Rp341 juta. 

   

 PP08. Ketika Entitas Anak C dilepaskan, jumlah yang direklasifikasi ke 

laba rugi dalam laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk dari 

Cadangan Penjabaran Mata Uang Asing (CPMUA) adalah: 

  (a) terkait pinjaman eksternal US$300 juta Entitas Anak A, jumlah 

yang disyaratkan ED PSAK 71 diidentifikasi, yaitu total 

perubahan nilai atas risiko valuta asing yang telah diakui dalam 

penghasilan komprehensif lain sebagai bagian efektif dari 

lindung nilai; dan 

  (b) … 

   

  CONTOH ILUSTRATIF 

   

AKI13.04.  Contoh ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, ISAK 13. 

   

 CI05 Ketika investasi pada Entitas Anak C dilepaskan, ED PSAK 71: 

Instrumen Keuangan mensyaratkan semua keuntungan Rp24 juta 

atas instrumen lindung nilai direklasifikasi ke laba rugi. Dalam hal 
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menggunakan metode bertahap, jumlah yang direklasifikasi ke laba 

rugi terkait dengan investasi neto pada Entitas Anak C menjadi hanya 

kerugian Rp11 juta. Entitas Induk dapat menyesuaikan cadangan 

penjabaran mata uang asing Entitas Anak B dan C sebesar Rp13 juta 

untuk menyesuaikan dengan jumlah yang direklasifikasi terkait 

dengan instrumen lindung nilai dan investasi neto sebagaimana 

kasusnya jika digunakan metode konsolidasi langsung, jika hal ini 

merupakan kebijakan akuntansi Entitas Induk. Suatu entitas yang 

tidak melindung nilai investasi netonya dapat membuat reklasifikasi 

yang sama. 
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ISAK 16 PERJANJIAN KONSENSI JASA 

   

   

   

AKI16.01.  Dibawah judul ‘Referensi’, referensi terhadap PSAK 55 

dihapus, dan referensi ED PSAK 71: Instrumen Keuangan 

ditambahkan.  

 

Paragraf 23–25 diamandemen sehingga dibaca menjadi sebagai 

berikut.  Paragraf 28A–28C dihapus. Paragraf 28E 

ditambahkan. 

   

 23. PSAK 50 dan PSAK 60 dan ED PSAK 71 berlaku untuk aset 

keuangan yang diakui berdasarkan paragraf 16 dan 18. 

   

 24. Jumlah yang dapat ditagih dari, atau atas diskresi pemberi konsesi, 

dicatat sesuai dengan ED PSAK 71 yang diukur pada: 

  (a) biaya perolehan diamortisasi; atau 

  (b) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau 

  (c) nilai wajar melalui laba rugi. 

   

 25. Jika jumlah yang dapat ditagih dari pemberi konsesi diukur pada 

biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan 

komprehensif lain, maka ED PSAK 71 mensyaratkan bunga dihitung 

dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk diakui dalam 

laba rugi. 

   

 28A-28C. Dikosongkan. 

   

 28E.   ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 23–25 serta menghapus 

paragraf 28A–28C. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika 

menerapkan ED PSAK 71. 

   

 CI28. Jumlah terutang dari atau atas diskresi pemberi konsesi dalam 

pertukaran jasa konstruksi memenuhi definisi piutang dalam ED 

PSAK 71: Instrumen Keuangan. Pada saat pengakuan awal, piutang 

diukur pada nilai wajar. Pada saat pengukuran selanjutnya diukur 

pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu jumlah yang diakui 
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sebelumnya ditambah bunga kumulatif atas jumlah tersebut 

dikurangi pembayaran. 
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ISAK 17 LAPORAN KEUANGAN INTERIM DAN PENURUNAN NILAI 

   

   

   

AKI17.01.  Dalam rubrik ‘paragraf 01–13’ diamandemen menjadi 

‘paragraf 01–14’.  

 

Dibawah judul ‘Referensi’, referensi pada PSAK 55 dihapus. 

 

Referensi pada ED PSAK 71: Instrumen Keuangan 

ditambahkan.  

 

Paragraf 01, 02, 07 dan 08 diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut.  

 

Paragraf 05, 06, 11–13 dihapus. 

 

Paragraf 14 ditambahkan. 

   

 01. Entitas disyaratkan untuk melakukan penilaian penurunan nilai 

goodwill pada setiap akhir periode pelaporan, jika disyaratkan, 

mengakui rugi penurunan nilai pada tanggal tersebut sesuai dengan 

PSAK 48: Penurunan Nilai Aset. Akan tetapi, pada akhir periode 

pelaporan selanjutnya, kondisi mungkin telah berubah sehingga rugi 

penurunan nilai dapat dikurangi atau dihindari jika penilaian 

penurunan nilai hanya dibuat pada tanggal tersebut. Interpretasi ini 

memberikan panduan mengenai apakah rugi penurunan nilai tersebut 

dapat dibalik. 

   

 02. Interpretasi ini membahas interaksi antara persyaratan dalam PSAK 

3: Laporan Keuangan Interim dengan pengakuan rugi penurunan 

nilai atas goodwill dalam PSAK 48: Penurunan Nilai Aset dan 

beberapa aset keuangan tertentu dalam ED PSAK 71: Instrumen 

Keuangan serta dampak interaksi tersebut atas laporan keuangan 

interim dan laporan keuangan tahunan selanjutnya. 

   

 05. Dikosongkan. 

   

 06. Dikosongkan. 
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 07. Interpretasi ini membahas hal-hal berikut ini: apakah entitas 

membalik rugi penurunan nilai yang diakui pada periode interim atas 

jika suatu kerugian tidak akan diakui, atau kerugian yang lebih kecil 

akan diakui, apakah penilaian penurunan nilai hanya dilakukan pada 

akhir periode pelaporan selanjutnya? 

   

  INTERPRETASI 

   

 08. Entitas tidak membalik rugi penurunan nilai yang diakui pada 

periode interim sebelumnya berkaitan dengan goodwill. 

   

 11-13. Dikosongkan. 

   

 14. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 01, 02, 07 dan 08 serta 

menghapus paragraf 05, 06, 11–13. Entitas menerapkan amandemen 

tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 
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ISAK 28 PENGAKHIRAN LIABILITAS KUANGAN DENGAN INSTRUMEN 

KEUANGAN 

   

   

   

AKI28.01.  Rubrik ‘paragraf 01–16’ diamandemen menjadi ‘paragraf 01–

17’. 

 

Dibawah judul ‘Referensi’, referensi pada PSAK 55 dihapus. 

 

Referensi pada ED PSAK 71: Instrumen Keuangan 

ditambahkan.  

 

Paragraf 04, 05, 07, 09 dan 10 diamandemen sehingga dibaca 

menjadi sebagai berikut. 

 

Paragraf 14 dan 16 dihapus. 

 

Paragraf 17 ditambahkan. 

   

 04. 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 ED PSAK 71 paragraf 

3.3.3? 

  (b) ... 

   

  INTERPRETASI 

   

 05. Penerbitan instrumen ekuitas entitas kepada kreditur untuk 

mengakhiri seluruh atau sebagian liabilitas keuangan merupakan 

imbalan yang dibayarkan sesuai dengan ED PSAK 71 paragraf 3.3.3. 

Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas 

keuangan) dari laporan posisi keuangannya, jika dan hanya jika, 

liabilitas keuangan tersebut telah diakhiri sesuai dengan ED PSAK 

71 paragraf 3.3.1. 

   

 07. Jika nilai wajar instrumen ekuitas yang diterbitkan tidak dapat diukur 

secara andal, maka instrumen ekuitas diukur dengan nilai yang 



ED PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN 

Hak Cipta © 2016 Ikatan Akuntan Indonesia  
71.383 

 

mencerminkan nilai wajar liabilitas keuangan yang diakhiri. Dalam 

mengukur nilai wajar liabilitas keuangan yang diakhiri dengan fitur 

dapat ditarik kembali sewaktu-waktu (contohnya tabungan), PSAK 

68: Pengukuran Nilai Wajar paragraf 47 tidak diterapkan. 

   

 09. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari 

liabilitas keuangan) yang diakhiri dengan imbalan yang dibayarkan 

diakui dalam laba rugi, sesuai dengan ED PSAK 71 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 yang dibayarkan dialokasikan sesuai dengan paragraf 08. 

Alokasi jumlah yang dibayarkan kepada 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 disyaratkan dalam ED PSAK 

71 paragraf 3.3.2. 

   

 14. Dikosongkan. 

   

 16. Dikosongkan. 

   

 17. ED PSAK 71 mengamandemen paragraf 04, 05, 07, 09 dan 10 serta 

menghapus paragraf 14 dan 16. Entitas menerapkan amandemen 

tersebut ketika menerapkan ED PSAK 71. 

 


