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LEMBAR KONFIRMASI 
 
 
Instansi   : ........................................................................... 
Nomor telepon/fax : ........................................................................... 
Nomor ponsel  : ........................................................................... 
 
Berikut adalah nama peserta yang akan hadir pada Public Hearing Draf PSAP PSTP dan 
Limited Hearing Draf PSAP Pengaturan Bersama, PSAP Properti Investasi, PSAP Sewa, PSAP 
KSO dan PSAP 10 tentang kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan 
estimasi akuntansi, koreksi kesalahan, dan operasi yang tidak dilanjutkan (Revisi 2018), yang 
diselenggarakan pada: 
 
 Hari/tanggal : Kamis, 26 Juli 2018 
 Waktu  : Pukul 08.00 – selesai 
 Tempat : Gedung Ex. MA, Kementerian Keuangan  

  Jl. Lapangan Banteng Timur 04, Jakarta Pusat 
 
 

No. NAMA JABATAN 
1.  

  

2.  
  

 
*)  Peserta kami batasi 2 (dua) perwakilan yang berkompeten dalam bidang Akuntansi 

Pemerintahan dari tiap instansi terundang. 
**)  Panitia hanya menanggung biaya penyelenggaraan, tidak termasuk transportasi dan 

akomodasi peserta hearing. 
 
 
 

................,      Juli 2018 
 
 
 
 

       Nama: ............................ 
 
 

Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776 / Foto lembar konfirmasi dikirim melalui 
whatsapp Zulfikar Aragani (081384047137) dan Sri Ismiati (08129298539) atau ke email 
sekretariat.ksap@gmail.com/zulfikararagani@gmail.com. 
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Exposure draft (ED) ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan hanya untuk 

ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan draft ini masih 

dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Tanggapan dikirimkan ke: 

 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan   

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 

Jl. Budi Utomo No. 6  

Jakarta 10710 

E-mail: webmaster@ksap.org 

 

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan 

dikirimkan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Penggandaan ED ini oleh 

individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk 

diperjualbelikan. 
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PENGANTAR 

 

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang menyatakan bahwa: 

1. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 

perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

2. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. 

3. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada 

Menteri Keuangan. 

4. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah  menyusun ED PSAP Pengaturan Bersama untuk 

disebarluaskan  dan  ditanggapi  oleh entitas Pemerintah Pusat, entitas pemerintah daerah, dan pihak lainnya 

sebagai bagian dari due process penyusunan PSAP. Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan 

permasalahan secara  jelas  dan  alternatif  saran  yang  didukung  dengan alasan. 

ED  PSAP Pengaturan Bersama ini disebarluaskan dalam bentuk buku dan melalui situs KSAP: 

www.ksap.org. 
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PERMINTAAN TANGGAPAN 

Penerbitan ED PSAP Pengaturan Bersama bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua 

pengaturan dan paragraf dalam ED Pengaturan Bersama tersebut. Sebagai panduan dalam 

memberikan tanggapan, berikut ini hal-hal yang diharapkan masukannya:  

 

1. Ruang lingkup (paragraf 3 – 4) 
ED PSAP Pengaturan Bersama berlaku untuk pengaturan yang melibatkan dua pihak 

atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengaturan yang tidak memiliki 

pengendalian bersama seperti Kerja Sama Operasi (KSO) diatur dalam pernyataan 

standar akuntansi pemerintahan tersendiri. 

Bagaimana tanggapan Anda atas pemisahan pengaturan yang memiliki pengendalian 

bersama dengan pengaturan yang tidak memiliki pengendalian bersama? 

 

2. Karakteristik pengaturan bersama (paragraf 6 – 25) 
ED PSAP Pengaturan Bersama mengatur bahwa pengaturan bersama memiliki 

karakteristik berikut ini: 

a) Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat. 

b) Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak 

atau lebih. 

 

a. Pengaturan yang mengikat (paragraf 10 – 13) 
ED PSAP Pengaturan Bersama mengatur bahwa pengaturan yang mengikat dan 

dapat dipaksakan dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu bentuk kontrak atau 

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat membentuk 

pengaturan yang dapat dipaksakan, baik oleh mekanisme hukum itu sendiri atau 

bersama dengan kontrak antara para pihak. 

Bagaimana tanggapan Anda atas pengaturan yang mengikat dan dapat dipaksakan 

dituangkan dalam bentuk tertulis? Apakah Anda setuju atas pengaturan mengikat 

dalam bentuk kontrak atau peraturan perundang-undangan? Bagaimana penerapan 

pengaturan yang mengikat dalam praktik kerja sama/pengaturan yang melibatkan 

entitas pemerintah sebagai salah satu pihak dalam pengaturan bersama? 

 
b. Pengendalian bersama (paragraf 14  - 25) 

ED PSAP Pengaturan Bersama mengatur bahwa pengendalian bersama adalah 

persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan bersama yang 



disepakati melalui pengaturan yang mengikat. Keputusan atas aktivitas relevan 

dalam pengendalian bersama mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari 

seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Penilaian mengenai adanya 

pengendalian bersama oleh para pihak dalam pengaturan dilakukan dengan 

melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian 

atas pengaturan secara kolektif kepada seluruh atau sekelompok pihak untuk 

melakukan aktivitas relevan, dan apakah para pihak tersebut memiliki 

pengendalian bersama yang mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat.  

Apakah Anda setuju atas pengendalian bersama yang mensyaratkan pengaturan 

secara kolektif dan persetujuan dengan suara bulat? Bagaimana penerapan 

pengaturan tersebut dalam praktik kerja sama/pengaturan yang melibatkan entitas 

pemerintah sebagai salah satu pihak dalam pengaturan bersama? 

 

3. Jenis pengaturan bersama (paragraf 26 – 29) 
ED PSAP Pengaturan Bersama mengklasifikasikan pengaturan bersama hanya menjadi 

dua yaitu operasi bersama (joint operation) dan ventura bersama (joint venture).  

Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang 

memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan kewajiban. Para pihak 

tersebut disebut operator bersama.  

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang 

memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para 

pihak tersebut disebut venturer bersama. Klasifikasi tersebut didasarkan pada hak dan 

kewajiban yang dimiliki para pihak dalam pengaturan. 

Apakah Anda setuju dengan konsep pengaturan bersama yang didasarkan pada hak dan 

kewajiban para pihak dalam pengaturan bersama, sehingga hanya mengklasifikasikan 

pengaturan bersama menjadi dua yaitu operasi bersama dan ventura bersama? Jika 

tidak, apa alasan Anda dan apa kriteria alternatif yang Anda usulkan, dan mengapa 

kriteria tersebut lebih tepat? 

 
4. Struktur pengaturan bersama (paragraf 30 – 44) 

ED PSAP Pengaturan Bersama mengelompokkan struktur pengaturan bersama menjadi 

pengaturan bersama yang tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah dan pengaturan 

bersama yang dibentuk melalui kendaraan terpisah. 

Apakah Anda setuju dengan pengelompokkan struktur pengaturan bersama menjadi 

pengaturan bersama yang tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah dan pengaturan 



bersama yang dibentuk melalui kendaraan terpisah? Jika tidak, apa alasan Anda dan apa 

kriteria alternatif yang Anda usulkan, dan mengapa kriteria tersebut lebih tepat? 

 
5. Perlakuan akuntansi untuk pengaturan bersama (paragraf 45 – 54) 

ED PSAP Pengaturan Bersama mengatur perlakuan akuntansi dan laporan keuangan 

para pihak dalam pengaturan bersama. Operator bersama mengakui hal berikut terkait 

dengan kepentingannya dalam operasi bersama: 

(a) aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama 

(b) kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang terjadi bersama. 

(c) pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi 

bersama; 

(d) bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan 

(e) beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama. 

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi 

dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan 

PSAP 06: Akuntansi Investasi. 

Apakah Anda setuju dengan perlakuan akuntansi untuk pengaturan bersama baik untuk 

operator bersama maupun venturer bersama? Jika tidak, apa alasan Anda dan apa 

kriteria alternatif yang Anda usulkan, dan mengapa kriteria tersebut lebih tepat? Apakah 

terdapat kendala penerapan perlakuan akuntansi dan laporan keuangan para pihak 

dalam pengaturan bersama tersebut, terutama jika pemerintah merupakan salah satu unit 

yang terlibat dalam pengaturan bersama? 

 
6. Pedoman Penerapan (Application Guidance) 

ED PSAP Pengaturan Bersama mengatur secara principle base dengan 

menggabungkan pengaturan paragraf standar dengan pedoman penerapan menjadi 

satu kesatuan. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) menyusun Pedoman Penerapan untuk memberikan 

penjelasan dan contoh penerapan dari paragraf-pragraf standar sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan. ED PSAP Pengaturan Bersama tidak dilengkapi dengan contoh 

ilustratif untuk mengilustrasikan penerapan aspek dari konsep. 

Bagaimana tanggapan Anda atas penggabungan pengaturan standar dengan pedoman 

penerapan pada PSAP Pengaturan Bersama? Menurut pendapat Anda, apakah 

diperlukan pemisahan antara pengaturan paragraf standar dengan pedoman penerapan 

pada PSAP Pengaturan Bersama? 



 

7. Tanggal Efektif (Paragraf 56) 
PSAP Pengaturan Bersama akan berlaku efektif untuk laporan keuangan atas 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2020. 

Bagaimana tanggapan Anda atas tanggal efektif PSAP Pengaturan Bersama? 

 

8. Tanggapan lain 
Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAP Pengaturan 

Bersama?



STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  BERBASIS AKRUAL                                                     1 
PERNYATAAN NO. XX 2 
AKUNTANSI PENGATURAN BERSAMA  3 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf 4 
standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang 5 
ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 6 

PENDAHULUAN 7 
TUJUAN 8 
1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur prinsip pelaporan 9 
keuangan entitas yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang 10 
dikendalikan bersama. 11 

2. Untuk mencapai tujuan dalam paragraf 01, Pernyataan Standar ini 12 
mendefinisikan pengendalian bersama (joint control) dan menentukan jenis 13 
pengaturan bersama dengan menilai hak dan kewajibannya serta mencatat hak 14 
dan kewajiban tersebut sesuai dengan jenis pengaturan bersama. 15 
Pengendalian bersama dalam standar ini mensyaratkan setidak-tidaknya 16 
entitas pemerintah merupakan salah satu pihak dalam pengaturan bersama. 17 

RUANG LINGKUP 18 
3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan/akuntansi, 19 
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh 20 
anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan 21 
negara/daerah, yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama. 22 

4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk pengaturan yang melibatkan dua pihak 23 
atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengaturan yang tidak memiliki 24 
pengendalian bersama diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan 25 
tersendiri. 26 

DEFINISI 27 

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar 28 
dengan pengertian: 29 

Aktivitas relevan adalah aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi 30 
manfaat pengaturan bersama. 31 

Kendaraan terpisah (separate vehicle) adalah struktur keuangan yang dapat 32 
diidentifikasikan secara terpisah, mencakup entitas hukum terpisah atau 33 
entitas yang diakui oleh undang-undang, terlepas dari apakah entitas tersebut 34 
memiliki subjek hukum. 35 

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai  investasi 36 
awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian 37 



disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas 1 
dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah 2 
perolehan awal investasi. 3 

Operasi bersama (joint operation) adalah pengaturan bersama yang mengatur 4 
bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan 5 
memiliki hak atas aset dan menanggung kewajiban terkait dengan pengaturan 6 
tersebut. 7 

Operator bersama (joint operator) adalah pihak yang memiliki pengendalian 8 
bersama atas operasi bersama tersebut. 9 

Pengaturan bersama (joint arrangement) adalah pengaturan yang melibatkan 10 
dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. 11 

Pengaturan yang mengikat (binding arrangement) adalah pengaturan yang 12 
memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada pihak dalam 13 
pengaturan bersama, seperti dalam bentuk kontrak. Pengaturan yang 14 
mengikat mencakup hak yang berasal dari kontrak atau hak hukum lainnya.  15 

Pengendalian bersama (joint control) adalah persetujuan untuk berbagi 16 
pengendalian atas suatu pengaturan bersama melalui suatu pengaturan yang 17 
mengikat. Pengendalian bersama hanya terjadi ketika keputusan mengenai 18 
aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh 19 
pihak yang berbagi pengendalian. 20 

Pihak dalam pengaturan bersama (party to a joint arrangement) adalah entitas 21 
yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, terlepas dari apakah entitas 22 
tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan. 23 

Ventura bersama (joint venture) adalah pengaturan bersama yang mengatur 24 
bahwa para pihak memiliki pengendalian bersama atas aset neto dalam 25 
pengaturan tersebut. 26 

Venturer bersama (joint venturer) adalah pihak yang memiliki pengendalian 27 
bersama atas ventura bersama tersebut. 28 

PENGATURAN BERSAMA 29 

6. Pengaturan bersama adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau 30 
lebih yang memiliki pengendalian bersama. 31 

7. Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini: 32 

a) Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat. 33 
b) Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada dua 34 

pihak atau lebih. 35 

8. Pengaturan bersama berbentuk operasi bersama atau ventura bersama. 36 



9. Pengaturan bersama dapat dibentuk untuk berbagai tujuan, misalnya untuk 1 
berbagi biaya dan risiko, penyediaan jasa layanan publik atau akses terhadap 2 
teknologi baru. 3 

Pengaturan yang Mengikat 4 

10. Pengaturan yang mengikat dan dapat dipaksakan dituangkan dalam bentuk 5 
tertulis, yaitu bentuk kontrak atau peraturan perundang-undangan. Peraturan 6 
perundang-undangan dapat membentuk pengaturan yang dapat dipaksakan, 7 
baik oleh mekanisme hukum itu sendiri atau bersama dengan kontrak antara 8 
para pihak. 9 

11. Berdasarkan struktur dan bentuk hukum, pengaturan bersama dapat 10 
dikelompokkan menjadi pengaturan bersama yang tidak dibentuk dalam kendaraan 11 
terpisah dan pengaturan bersama yang dibentuk melalui kendaraan terpisah. Ketika 12 
pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, pengaturan yang 13 
mengikat atau beberapa aspek dari pengaturan yang mengikat, dapat dimasukkan di 14 
dalam akta, piagam atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kendaraan 15 
terpisah. 16 

12. Kerangka perjanjian dapat menetapkan persyaratan umum untuk melakukan satu 17 
atau lebih aktivitas yang mengikat para pihak. Kerangka perjanjian dapat 18 
menetapkan para pihak untuk membentuk pengaturan bersama yang berbeda, 19 
berupa operasi bersama dan ventura bersama, jika para pihak memiliki hak dan 20 
kewajiban yang berbeda ketika melakukan aktivitas yang berbeda dalam kerangka 21 
perjanjian yang sama. 22 

13. Pengaturan yang mengikat menetapkan ketentuan untuk para pihak 23 
berpartisipasi dalam aktivitas yang merupakan subjek pengaturan, umumnya 24 
berkaitan dengan hal-hal seperti: 25 

(a) tujuan, aktivitas, dan durasi. 26 
(b) penunjukan organ pengawas atau organ pengatur. 27 
(c) proses pengambilan keputusan: permasalahan yang membutuhkan keputusan 28 

para pihak, hak suara para pihak dan tingkat dukungan yang disyaratkan untuk 29 
permasalahan tersebut. Proses pengambilan keputusan tercermin dalam 30 
pengaturan yang mengikat yang membentuk pengendalian bersama. 31 

(d) ekuitas atau kontribusi lain yang disyaratkan para pihak. 32 
(e) Pembagian aset, kewajiban, pendapatan, beban atau surplus atau defisit 33 

kepada para pihak. 34 

Pengendalian Bersama 35 

14. Pengendalian bersama adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian 36 
atas suatu pengaturan bersama yang disepakati melalui pengaturan yang 37 
mengikat. Keputusan atas aktivitas relevan dalam pengendalian bersama 38 



mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi 1 
pengendalian.   2 

15. Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan 3 
pengaturan secara sepihak. Pihak dengan pengendalian bersama atas pengaturan 4 
dapat mencegah pihak lain atau sekelompok pihak untuk mengendalikan pengaturan 5 
tersebut. 6 

16. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai 7 
apakah seluruh atau sekelompok pihak, memiliki pengendalian bersama atas 8 
suatu pengaturan.  9 

17. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas menilai kembali apakah 10 
entitas masih memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut dan 11 
apakah jenis pengaturan bersama yang entitas terlibat di dalamnya telah 12 
berubah. 13 

18. Penilaian mengenai adanya pengendalian bersama oleh para pihak dalam 14 
pengaturan dilakukan dengan: 15 

(a) Melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat memberikan 16 
pengendalian atas pengaturan secara kolektif kepada seluruh atau sekelompok 17 
pihak untuk melakukan aktivitas relevan. 18 

(b) Setelah ditentukan/disimpulkan bahwa seluruh atau sekelompok pihak 19 
mengendalikan pengaturan tersebut secara kolektif, dilakukan penilaian apakah 20 
para pihak tersebut memiliki pengendalian bersama yang mensyaratkan 21 
persetujuan dengan suara bulat. 22 

19. Persyaratan persetujuan dengan suara bulat berarti para pihak dapat mencegah 23 
pihak lain atau sekelompok pihak dari pembuatan keputusan sepihak tanpa 24 
persetujuannya.  25 

20. Jika persyaratan persetujuan dengan suara bulat hanya terkait dengan 26 
keputusan yang memberikan hak protektif kepada suatu pihak dan tidak terkait 27 
dengan keputusan mengenai aktivitas relevan, maka pihak tersebut bukan 28 
merupakan pihak yang memiliki pengendalian bersama. 29 

21. Pengaturan yang mengikat dapat mencakup klausul mengenai penyelesaian 30 
sengketa, seperti arbitrase. Ketentuan ini mengizinkan keputusan dibuat tanpa 31 
persetujuan dengan suara bulat antara para pihak yang memiliki pengendalian 32 
bersama. Keberadaan ketentuan ini tidak mencegah pengaturan tersebut menjadi 33 
dikendalikan bersama dan, sebagai akibatnya tidak mencegah pengaturan tersebut 34 
menjadi pengaturan bersama. 35 

22. Terkadang proses pengambilan keputusan yang disetujui oleh para pihak dalam 36 
pengaturan yang mengikat secara implisit mengarah kepada pengendalian bersama. 37 
Sebagai contoh, diasumsikan dua pihak membentuk pengaturan yang masing-38 
masing pihak memiliki 50 persen hak suara dan pengaturan yang mengikat antara 39 
mereka menentukan bahwa setidaknya 51 persen hak suara disyaratkan untuk 40 



membuat keputusan mengenai aktivitas relevan. Dalam kasus ini, para pihak secara 1 
implisit telah menyetujui bahwa mereka memiliki pengendalian bersama atas 2 
pengaturan karena keputusan mengenai aktivitas relevan tidak dapat dibuat tanpa 3 
persetujuan kedua belah pihak. 4 

23. Dalam keadaan lain, pengaturan yang mengikat mensyaratkan proporsi minimum 5 
atas hak suara untuk membuat keputusan mengenai aktivitas relevan. Ketika 6 
proporsi minimum hak suara yang disyaratkan tersebut dapat dicapai oleh lebih dari 7 
satu kombinasi para pihak yang setuju secara bersama, pengaturan tersebut bukan 8 
merupakan pengaturan bersama kecuali pengaturan yang mengikat menentukan 9 
pihak mana (atau kombinasi dari para pihak mana) yang disyaratkan untuk setuju 10 
dengan suara bulat terhadap keputusan mengenai aktivitas relevan. 11 

24. Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama walaupun tidak seluruh pihak 12 
yang terlibat memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut. Pernyataan 13 
ini membedakan antara para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas 14 
pengaturan bersama (operator bersama atau venturer bersama) dan pihak yang 15 
berpartisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi tidak memiliki pengendalian 16 
bersama atas pengaturan bersama tersebut. 17 

25. Ketika suatu pengaturan berada di luar ruang lingkup pernyataan standar ini, 18 
entitas mencatat kepentingannya dalam pengaturan sesuai dengan Pernyataan 19 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang relevan, seperti PSAP 06: Akuntansi 20 
Investasi, atau PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap, atau pernyataan standar yang 21 
mengatur mengenai pengaturan tanpa pengendalian bersama, atau pernyataan 22 
standar yang mengatur mengenai properti investasi atau pernyataan standar yang 23 
mengatur mengenai sewa. 24 

Jenis Pengaturan Bersama 25 

26. Jenis pengaturan bersama terdiri dari operasi bersama dan ventura 26 
bersama. Klasifikasi pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau 27 
ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam 28 
aktivitas normal operasi. 29 

27. Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para 30 
pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan 31 
kewajiban. Para pihak tersebut disebut operator bersama. 32 

28. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para 33 
pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto 34 
pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama. 35 

29. Entitas menggunakan pertimbangan berikut ketika menilai hak dan 36 
kewajiban yang timbul dari pengaturan untuk menentukan apakah pengaturan 37 
bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama: 38 

a) struktur dan bentuk hukum pengaturan bersama; 39 



Jika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, bentuk 1 
hukum dari kendaraan terpisah perlu dipertimbangkan dalam menilai hak 2 
dan kewajiban yang timbul dari pengaturan. 3 

b) persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan yang 4 
mengikat;  5 

c) jika relevan, fakta dan keadaan lain. 6 

Struktur Pengaturan Bersama 7 

30. Struktur pengaturan bersama dapat dikelompokkan menjadi pengaturan bersama 8 
yang tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah dan pengaturan bersama yang 9 
dibentuk melalui kendaraan terpisah. 10 

Pengaturan Bersama yang Tidak Dibentuk melalui Kendaraan Terpisah 11 

31. Pengaturan bersama yang tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah 12 
merupakan operasi bersama. Dalam hal ini, pengaturan yang mengikat 13 
menetapkan hak para pihak atas aset dan kewajiban, pendapatan dan 14 
kewajiban terhadap beban yang terkait dengan pengaturan. 15 

32. Pengaturan yang mengikat seringkali menggambarkan sifat aktivitas yang 16 
merupakan subjek pengaturan dan bagaimana para pihak tersebut berencana untuk 17 
melakukan aktivitas secara bersama. Sebagai contoh, para pihak dalam pengaturan 18 
bersama setuju untuk memberikan jasa atau memproduksi suatu produk bersama, 19 
dengan masing-masing pihak bertanggung jawab untuk tugas spesifik dan masing-20 
masing pihak menggunakan aset yang dimilikinya dan menanggung kewajibannya. 21 
Pengaturan yang mengikat tersebut juga dapat menetapkan bagaimana pendapatan 22 
dan beban yang umum dibagi di antara para pihak. Dalam kasus demikian, masing-23 
masing operator bersama mengakui aset dan kewajiban yang digunakan untuk 24 
tugas spesifik dalam laporan keuangannya, dan mengakui bagiannya atas 25 
pendapatan dan beban sesuai dengan pengaturan yang mengikat. 26 

33. Dalam kasus lain, para pihak dalam pengaturan bersama dapat setuju, sebagai 27 
contoh, untuk membagi dan mengoperasikan aset secara bersama. Dalam kasus 28 
demikian, pengaturan yang mengikat tersebut menetapkan hak para pihak atas aset 29 
yang dioperasikan bersama, dan bagaimana output atau pendapatan dari aset dan 30 
biaya operasi dibagi antara para pihak. Masing-masing operator bersama mencatat 31 
bagiannya atas aset bersama dan bagiannya yang disetujui atas setiap kewajiban, 32 
dan mengakui bagiannya atas output, pendapatan dan beban sesuai dengan 33 
pengaturan yang mengikat. 34 

Pengaturan Bersama yang Dibentuk melalui Kendaraan Terpisah 35 

34. Pengaturan bersama yang dibentuk melalui kendaraan terpisah dapat 36 
berupa ventura bersama atau operasi bersama, bergantung pada hak para 37 
pihak atas aset dan kewajiban dalam pengaturan tersebut. 38 



35. Ketika para pihak membentuk suatu pengaturan bersama dalam kendaraan 1 
terpisah, para pihak menilai apakah bentuk hukum kendaraan terpisah, 2 
persyaratan pengaturan yang mengikat dan, jika relevan, fakta dan keadaan 3 
lain apapun memberikan kepada para pihak: 4 

(a) hak atas aset, dan kewajiban, yang terkait dengan pengaturan, maka 5 
pengaturan tersebut adalah operasi bersama; atau 6 

(b) hak atas aset neto pengaturan, maka pengaturan tersebut adalah ventura 7 
bersama. 8 

Bentuk Hukum Kendaraan Terpisah 9 

36. Bentuk hukum kendaraan terpisah merupakan hal yang relevan untuk 10 
dipertimbangkan ketika menilai jenis pengaturan bersama. Bentuk hukum tersebut 11 
membantu dalam penilaian awal hak para pihak atas aset dan kewajiban, 12 
kepentingan para pihak atas aset yang dimiliki dan tanggung jawab para pihak atas 13 
kewajiban yang dimiliki dalam kendaraan terpisah. 14 

37. Penilaian hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak dalam 15 
pengaturan bersama dengan bentuk hukum kendaraan terpisah dapat 16 
mengindikasikan bahwa pengaturan tersebut adalah ventura bersama. Aset dan 17 
kewajiban yang dimiliki dalam kendaraan terpisah merupakan aset dan kewajiban 18 
dari kendaraan terpisah dan bukan aset dan kewajiban para pihak. Akan tetapi, 19 
persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat dan, 20 
ketika relevan, fakta dan keadaan lain dapat mengesampingkan penilaian atas hak 21 
dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak berdasarkan bentuk hukum 22 
kendaraan terpisah. 23 

38. Penilaian atas hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak berdasarkan 24 
bentuk hukum kendaraan terpisah dapat disimpulkan sebagai operasi bersama, jika 25 
dan hanya jika bentuk hukum pengaturan bersama dalam kendaraan terpisah tidak 26 
memberikan pemisahan antara para pihak dengan kendaraan terpisah, sehingga 27 
aset dan kewajiban yang dimiliki dalam kendaraan terpisah merupakan aset dan 28 
kewajiban milik para pihak. 29 

Penilaian Persyaratan Pengaturan yang mengikat 30 

39. Pada umumnya, hak dan kewajiban yang disetujui oleh para pihak dalam 31 
pengaturan yang mengikatnya konsisten, atau tidak bertentangan, dengan hak dan 32 
kewajiban yang diberikan kepada para pihak berdasarkan bentuk hukum kendaraan 33 
terpisah pengaturan yang telah dibentuk.  34 

40. Para pihak dapat menggunakan pengaturan yang mengikat untuk membalik 35 
atau memodifikasi hak dan kewajiban yang diberikan berdasarkan bentuk 36 
hukum kendaraan terpisah sehingga menyebabkan pengaturan menjadi 37 
operasi bersama. Misalnya, pembentukan pengaturan bersama dalam bentuk 38 
entitas berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas memungkinkan pemisahan 39 



entitas dari pemiliknya dan sebagai akibatnya aset dan kewajiban yang dimiliki 1 
entitas adalah aset dan kewajiban milik Perseroan Terbatas tersebut. Dalam kasus 2 
demikian, penilaian hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak 3 
berdasarkan bentuk hukum kendaraan terpisah mengindikasikan bahwa para pihak 4 
memiliki hak atas aset neto pengaturan. Akan tetapi, para pihak memodifikasi fitur-5 
fitur perseroan melalui pengaturan yang mengikat sehingga masing-masing pihak 6 
memiliki kepentingan atas aset Perseroan Terbatas dan masing-masing pihak 7 
bertanggung jawab atas kewajiban Perseroan Terbatas dalam proporsi yang telah 8 
ditentukan. Modifikasi yang mengikat terhadap fitur perseroan semacam ini dapat 9 
menyebabkan pengaturan menjadi operasi bersama. 10 

41. Ketika pengaturan yang mengikat menentukan bahwa para pihak memiliki hak 11 
atas aset dan kewajiban yang terkait dengan pengaturan, para pihak tersebut 12 
merupakan pihak dalam operasi bersama dan tidak perlu mempertimbangkan fakta, 13 
dan keadaan lain untuk tujuan pengklasifikasian pengaturan bersama. 14 

Penilaian Fakta dan Keadaan Lain 15 

42. Ketika persyaratan pengaturan yang mengikat tidak menentukan bahwa 16 
para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban dalam pengaturan, maka para 17 
pihak mempertimbangkan fakta, dan keadaan lain untuk menilai apakah 18 
pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama. 19 

43. Pengaturan bersama dapat dibentuk dalam kendaraan terpisah yang bentuk 20 
hukumnya memberikan pemisahan antara para pihak dengan kendaraan terpisah. 21 
Persyaratan yang mengikat yang disetujui oleh para pihak tidak menentukan hak 22 
para pihak atas aset dan kewajiban, namun demikian, pertimbangan atas fakta dan 23 
keadaan lain dapat mengarahkan pengaturan sejenis untuk diklasifikasikan sebagai 24 
operasi bersama apabila fakta dan keadaan lain memberikan kepada para pihak hak 25 
atas aset dan kewajiban dalam pengaturan bersama. 26 

44. Ketika aktivitas pengaturan bersama pada dasarnya didesain untuk mengatur 27 
pembagian output kepada para pihak, hal ini mengindikasikan bahwa para pihak 28 
memiliki hak terhadap seluruh potensi jasa atau manfaat ekonomik dari aset 29 
pengaturan bersama. Para pihak dalam pengaturan bersama tersebut seringkali 30 
memastikan akses mereka terhadap output yang disediakan oleh pengaturan 31 
bersama, dengan mencegah pengaturan bersama tersebut untuk menjual output 32 
kepada pihak ketiga. Dampak dari pengaturan bersama dengan desain dan tujuan 33 
demikian adalah kewajiban yang terjadi dalam pengaturan, secara substansi, 34 
dipenuhi oleh arus kas yang diterima dari para pihak melalui pembelian mereka atas 35 
output. Ketika para pihak secara substansial merupakan satu-satunya sumber arus 36 
kas yang berkontribusi terhadap kelangsungan operasi pengaturan bersama, maka 37 
hal ini mengindikasikan bahwa para pihak memiliki kewajiban yang terkait dengan 38 
pengaturan. 39 



LAPORAN KEUANGAN PARA PIHAK DALAM PENGATURAN 1 
BERSAMA 2 

Operasi Bersama 3 

45. Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya 4 
dalam operasi bersama: 5 

(a) aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama; 6 
(b) kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang terjadi 7 
bersama; 8 
(c) pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari 9 
operasi bersama; 10 
(d) bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; 11 
dan 12 
(e) beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara 13 
bersama-sama. 14 

46. Entitas pemerintah yang merupakan operator bersama mencatat aset, kewajiban, 15 
pendapatan dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama 16 
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dapat diterapkan 17 
untuk aset, kewajiban, pendapatan LO, beban, pendapatan LRA dan belanja 18 
tertentu. 19 

47. Jika entitas pemerintah merupakan pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak 20 
memiliki pengendalian bersama atas, operasi bersama juga mencatat 21 
kepentingannya dalam pengaturan jika memiliki hak atas aset, dan kewajiban, terkait 22 
dengan operasi bersama. 23 

48.  Jika entitas pemerintah merupakan pihak yang berpartisipasi namun tidak 24 
memiliki pengendalian bersama atas suatu operasi bersama dan tidak memiliki hak 25 
atas aset dan kewajiban terkait dengan operasi bersama tersebut, maka entitas 26 
pemerintah tersebut mencatat kepentingannya dalam operasi bersama sesuai 27 
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dapat diterapkan kepada 28 
kepentingan tersebut. 29 

Akuntansi untuk Penjualan atau Kontribusi Aset kepada Operasi Bersama 30 

49. Ketika entitas pemerintah sebagai salah satu operator bersama melakukan 31 
transaksi, seperti penjualan atau kontribusi aset, dengan operasi bersamanya, 32 
entitas pemerintah melakukan transaksi dengan pihak lain dalam operasi bersama 33 
dan, dengan demikian, operator bersama mengakui surplus dan defisit yang 34 
dihasilkan dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam 35 
operasi bersama. 36 

50. Ketika transaksi yang demikian memberikan bukti pengurangan atas nilai 37 
realisasi neto aset yang akan dijual atau dikontribusikan kepada operasi bersama, 38 
atau bukti defisit penurunan nilai aset tersebut, defisit tersebut diakui sepenuhnya 39 
oleh operator bersama. 40 



Akuntansi untuk Pembelian Aset dari Operasi Bersama 1 

51. Ketika entitas pemerintah yang bertindak sebagai salah satu operator bersama 2 
melakukan transaksi, seperti pembelian aset, dengan operasi bersama, entitas 3 
pemerintah tidak mengakui bagian surplus dan defisitnya sampai entitas menjual 4 
kembali aset tersebut kepada pihak ketiga. 5 

52. Ketika transaksi yang demikian memberikan bukti pengurangan atas nilai 6 
realisasi neto aset yang akan dibeli atau bukti defisit penurunan nilai aset tersebut, 7 
operator bersama mengakui bagiannya atas defisit tersebut. 8 

Ventura Bersama 9 

53. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama 10 
sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan 11 
metode ekuitas sesuai dengan PSAP 06: Akuntansi Investasi. 12 

54. Jika entitas pemerintah merupakan pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak 13 
memiliki pengendalian bersama atas, ventura bersama mencatat kepentingannya 14 
dalam pengaturan bersama sesuai dengan PSAP 06: Akuntansi Investasi.  15 

PENGUNGKAPAN 16 

55. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah 17 
berkaitan dengan pengaturan bersama, antara lain: 18 

(a) Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau ventura 19 
bersama; 20 

(b) Komitmen modal dari venturer terkait dengan kepentingannya pada 21 
ventura bersama; 22 

(c) Bagian entitas pemerintah atas komitmen modal bersama dengan venturer 23 
lain dan atas komitmen modal ventura bersama; 24 

(d) Daftar dan penjelasan bagian yang signifikan pada ventura bersama dan 25 
proporsi kepemilikan pada ventura bersama. 26 

TANGGAL EFEKTIF 27 

56. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif 28 
untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 29 
mulai Tahun Anggaran 2020. 30 



 

 

 

EXPOSURE DRAFT 

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL 

 

 

 

 

 

 

 

AKUNTANSI KERJA SAMA OPERASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 



 

 

Exposure draft (ED) ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan hanya untuk 

ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan draft ini masih 

dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Tanggapan dikirimkan ke: 

 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan   

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 

Jl. Budi Utomo No. 6  

Jakarta 10710 

E-mail: webmaster@ksap.org 

 

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan 

dikirimkan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Penggandaan ED ini oleh 

individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk 

diperjualbelikan 

 

 

 

  



 

 
DAFTAR ISI 

 

 Paragraf 

PENDAHULUAN..................................................................................................  
Tujuan...............................................................................................................   

Ruang Lingkup...................................................................................................  

DEFINISI............................................................................................................... 
KAREKTERISTIK KERJA SAMA OPERASI....................................................... 
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KERJA SAMA OPERASI 
KONSESI JASA LAYANAN UMUM............................... 

Pembentukan/Perolehan Aset Kerja Sama Operasi Konsesi Jasa Layanan 

Umum.................................................................. 

Pengoperasian Aset Kerja Sama Operasi Konsesi Jasa Layanan 

Umum........................................................................................... 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KERJA SAMA OPERASI ATAS 
OPTIMALISASI ASET (SELAIN  LAYANAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM)  

Pengakuan dan Pengukuran Aset Kerja Sama Operasi atas Optimalisasi 

Aset.................................................................................................................. 

Pengakuan dan Pengukuran Pengoperasian Aset Kerja Sama Operasi atas 

Optimalisasi Aset ………………………………………………............................. 

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN................................................................. 
MASA TRANSISI.................................................................................................. 
TANGGAL EFEKTIF............................................................................................ 
 

 

01–09 
01–03  

04–09 

10 
11–15  
 

16–30 
 

16–22 

 

23–30 

 

31–48   
 
31–35 

 

36–48 

49 
50 
51 
 

 



PENGANTAR 

 

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang menyatakan bahwa: 

1. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 

perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

2. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. 

3. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada 

Menteri Keuangan. 

4. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah  menyusun ED PSAP tentang Akuntansi Kerja Sama 

Operasi untuk disebarluaskan  dan  ditanggapi  oleh entitas Pemerintah Pusat, entitas pemerintah daerah, dan 

pihak lainnya sebagai bagian dari due process penyusunan PSAP. Tanggapan akan sangat berguna jika 

memaparkan permasalahan secara  jelas  dan  alternatif  saran  yang  didukung  dengan alasan. 

ED PSAP tentang Akuntansi Kerja Sama Operasi ini disebarluaskan dalam bentuk buku dan melalui situs 

KSAP: www.ksap.org. 
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STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  BERBASIS AKRUAL                                                     1 
PERNYATAAN NO. XXXX 2 

AKUNTANSI KERJA SAMA OPERASI 3 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf 4 
standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis 5 
dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 6 

PENDAHULUAN 7 
TUJUAN 8 

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur pelaporan keuangan 9 
entitas akuntansi/pelaporan pemerintah yang memiliki kepentingan dalam Kerja 10 
Sama Operasi. 11 

2. Untuk mencapai tujuan dalam paragraf 1, Pernyataan Standar ini 12 
mendefinisikan Kerja Sama Operasi dan menentukan karakteristik Kerja Sama 13 
Operasi yang timbul dari perikatan dalam kegiatan usaha operasi atau 14 
pengoperasian aset Kerja Sama Operasi, serta panduan bagi entitas 15 
akutansi/pelaporan dalam mengakui, mengukur dan menyajikan aset, kewajiban, 16 
pendapatan dan beban dari kegiatan usaha operasi atau pengoperasian aset Kerja 17 
Sama Operasi. 18 

3. Selain itu, dalam standar ini bertujuan memberikan penegasan terhadap 19 
perlakuan akuntansi atas pemanfaatan aset yang digunakan dalam perjanjian Kerja 20 
Sama Operasi, sehingga dapat membedakan akuntansi atas pemanfaatan aset yang 21 
diperuntukkan dalam penyertaan modal pemerintah, perjanjian sehubungan 22 
pengaturan bersama, perjanjian sebatas sewa aset, dan/atau properti investasi. 23 

RUANG LINGKUP 24 
4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang 25 

merupakan pihak dalam Kerja Sama Operasi dalam menyusun laporan keuangan 26 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian 27 
pemerintah/daerah. Pernyataan Standar ini tidak berlaku untuk perusahaan 28 
negara/daerah. 29 

5. Pernyataan Standar ini mengatur kegiatan Kerja Sama Operasi 30 
berdasarkan perjanjian Kerja Sama Operasi tanpa pembentukan entitas hukum yang 31 
terpisah, dimana hanya satu pihak saja dari partisipan Kerja Sama Operasi yang 32 
memiliki kendali yang signifikan atas usaha operasi atau aset Kerja Sama Operasi, 33 
dan entitas akuntansi/pelaporan sebagai salah satu pihak partisipan Kerja Sama 34 
Operasi. 35 

6. Pernyataan Standar ini tidak mengatur kegiatan kerja sama berdasarkan 36 
pengaturan/perjanjian yang memiliki pengendalian bersama atas aset dan/atau hak usaha 37 
yang dimiliki, serta kegiatan yang sebatas pada perjanjian penyewakan aset yang telah 38 
disiapkan. Akuntansi untuk kegiatan kerja sama yang memiliki pengendalian bersama atas 39 
aset/operasi dan kegiatan yang sebatas menyewakan aset diatur dalam pernyataan 40 
standar akuntansi pemerintahan tersendiri. 41 



7. Dalam hal pemanfaatan aset dalam rangka penyertaan modal pemerintah pada 1 
badan usaha, perusahaan negara/daerah, dan/atau maksud untuk mendapatkan 2 
pendapatan atau kenaikan nilai aset dalam kegiatan investasi dalam properti, akuntansi 3 
atas pemanfaatan aset tersebut diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan 4 
tersendiri. 5 

8. Pernyataan Standar ini juga tidak mengatur akuntansi yang timbul dari kerja 6 
sama atau perjanjian sehubungan dengan jasa konsesi atas pemanfaatan sumber daya 7 
alam. 8 

9. Kerja Sama Operasi dalam Pernyataan Standar ini mensyaratkan setidak-9 
tidaknya entitas akuntansi/pelaporan pada pemerintah merupakan salah satu pihak 10 
dalam Kerja Sama Operasi yang memiliki kendali yang signifikan atas aset atau 11 
operasi Kerja Sama Operasi sehubungan dengan: 12 

(a) Kerja Sama Operasi konsesi jasa layanan umum; dan 13 
(b) Kerja Sama Operasi atas optimalisasi aset. 14 

DEFINISI 15 

10. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan 16 
Standar dengan pengertian: 17 

Aset Kerja Sama Operasi adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk 18 
menyelenggarakan kegiatan Kerja Sama Operasi. 19 
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas atau nilai wajar imbalan lain yang 20 
telah dan akan dibayarkan/diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat 21 
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat 22 
yang siap untuk dipergunakan. 23 

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai  suatu aset tetap yang 24 
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan 25 
Kerja Sama Operasi adalah pengaturan/perjanjian antara dua pihak atau lebih, di 26 
mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan 27 
menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama 28 
menanggung risiko usaha tersebut. 29 

Entitas Akuntansi/Pelaporan, untuk keperluan Pernyataan Standar ini, adalah entitas 30 
pemerintah yang memilki pengendalian aset atau hak penyelenggaraan usaha 31 
tertentu yang dipakai sebagai obyek atau sarana Kerja Sama Operasi, dan 32 
memberikan hak penyelenggaraan usaha Aset Kerja Sama Operasi kepada operator. 33 
Misalnya Entitas akuntansi/pelaporan memiliki tanah untuk dibangun gedung 34 
perkantoran di atasnya dalam perjanjian Kerja Sama Operasi, atau PT Jasa Marga 35 
yang memiliki hak penyelenggaraan jalan tol. 36 

Operator, untuk keperluan Pernyataan Standar ini, adalah pihak atau entitas yang 37 
mengoperasikan Aset Kerja Sama Operasi yang dikendalikan oleh entitas 38 
akutansi/pelaporan untuk penyediaan layanan untuk kepentingan umum dan/atau 39 
optimalisasi aset. Operator dapat bertindak dan andil sebagai investor yang 40 
menyediakan dana, baik seluruh atau sebagian, untuk mengupayakan aset atau hak 41 



usaha dalam Kerja Sama Operasi berjalan selama masa konsesi sesuai dengan 1 
perjanjian Kerja Sama Operasi. 2 

Masa Konsesi adalah jangka waktu dimana operator dan entitas akutansi/pelaporan 3 
masih terikat dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk 4 
pembayaran lain yang tercantum di dalam perjanjian Kerja Sama Operasi. 5 
Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang 6 
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 7 

KARAKTERISTIK KERJA SAMA OPERASI 8 

11. Entitas akuntansi/pelaporan terlibat dalam kesepakatan kegiatan Kerja Sama 9 
Operasi dipicu dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan tetap berkeinginan 10 
untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat secara berkelanjutan, 11 
memperoleh aset untuk keberlangsungan operasional pemerintah, memperoleh usaha atau 12 
pengendalian penyelenggaraan tertentu, dan/atau kehendak untuk membagi risiko yang 13 
timbul secara alami dalam usaha optimalisasi aset. Kesepakatan dalam perjanjian Kerja 14 
Sama Operasi ini meningkatkan kemampuan entitas akuntansi/pelaporan yang terbatas. 15 

12. Entitas akuntansi/pelaporan melakukan Kerja Sama Operasi dengan operator 16 
berlandaskan pada perjanjian sebagai pihak partisipan Kerja Sama Operasi yang memiliki 17 
kendali yang signifikan atas aset dan/atau operasi Kerja Sama Operasi dan dituangkan 18 
dalam pengaturan terhadap hak, kewajiban, pola/skema kepemilikan aset, dan pola/skema 19 
bagi pendapatan-beban-hasil operasi. 20 

13. Entitas akuntansi/pelaporan melakukan Kerja Sama Operasi terhadap 21 
kepemilikan aset atau pemanfaatan aset pemerintah, misalnya tanah atau hak 22 
penyelenggaraan usaha tertentu (misalnya hak penyelenggaraan telekomunikasi atau hak 23 
penyelenggaraan jalan tol) dan berlandaskan perjanjian Kerja Sama Operasi diserahkan 24 
kepada operator untuk dibangun atau diusahakan.  25 

14. Kesepakatan kerja sama antara entitas akuntansi/pelaporan dan operator 26 
memenuhi karakteristik Kerja Sama Operasi apabila memenuhi kriteria sebagai 27 
berikut: 28 

(a) Kerja Sama Operasi dilandaskan pada perjanjian tertulis yang dituangkan 29 
dalam kontrak yang mengikat; 30 

(b) Kerja Sama Operasi ditujukan kepada pendayagunaan aset yang digunakan 31 
para pihak untuk menyediakan jasa layanan untuk kepentingan umum dan/atau 32 
tujuan berbagi risiko yang timbul secara alami dalam usaha optimalisasi aset; 33 

(c) Kerja Sama Operasi mengatur kesepakatan pola/skema pembagian 34 
pendapatan-beban-hasil operasi atau aset Kerja Sama Operasi; 35 

(d) Salah satu pihak punya kendali yang signifikan atas operasi atau aset Kerja 36 
Sama Operasi;  37 

(e) Kerja Sama Operasi dilaksanakan tanpa pembentukan entitas hukum yang 38 
terpisah; dan 39 

(f) Memiliki jangka waktu Kerja Sama Operasi lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak 40 
operasi atau aset Kerja Sama Operasi mulai dioperasikan. 41 

15. Suatu kejadian kontrak dan/atau perjanjian tidak memenuhi karakteristik Kerja 42 
Sama Operasi dalam standar ini dalam hal: 43 



(a) Penyediaan dan penyerahan aset pemerintah dengan maksud memperoleh atau 1 
menambah aset investasi pemerintah berupa penyertaan modal pemerintah guna 2 
untuk mendapatkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang atas suatu badan 3 
usaha dalam rangka melaksanakan kebijakan fiskal/publik, dan mendapatkan hasil 4 
investasi berupa dividen atau bunga; 5 

(b) Pemberian hak usaha oleh entitas akuntansi/pelaporan kepada operator dalam rangka 6 
eksploitasi, eksplorasi dan/atau pemanfaatan sumber daya alam guna mendapatkan 7 
bagi hasil pemanfaatan sumber daya alam; 8 

(c) Penyediaan dan penyerahan aset pemerintah dengan maksud pemanfaatan aset guna 9 
mendapatkan manfaat ekomomi berupa pendapatan sewa;  10 

(d) Penyediaan dan penyerahan aset milik operator untuk digunakan oleh entitas 11 
akuntansi/pelaporan pemerintah tanpa disertai persyaratan terhadap pembayaran 12 
sewa penggunaan aset dan/atau bagi hasil pendapatan yang diterima dari 13 
penggunaan aset dan/atau kendali dan kepemilikan atas aset dan/atau beban 14 
pemeliharaan dan risiko operasional aset dimaksud, kecuali hal terikat dengan 15 
pembelian bahan persediaan secara khusus yang disediakan oleh operator untuk 16 
berfungsinya layanan aset dimaksud; atau 17 

(e) Penyediaan dan penyerahan aset milik operator untuk digunakan oleh entitas 18 
akuntansi/pelaporan dengan disertai pembayaran sewa penggunaan operasional aset 19 
atau pembayaran cicilan; atau 20 

(f) Kontrak dan/atau perjanjian kerja sama memiliki jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua 21 
belan) bulan sejak aset kerja sama mulai dioperasikan. 22 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KERJA SAMA OPERASI 23 
KONSESI JASA LAYANAN UMUM 24 

PEMBENTUKAN/PEROLEHAN ASET KERJA SAMA OPERASI KONSESI JASA 25 
LAYANAN UMUM 26 

16. Kerja Sama Operasi konsesi jasa layanan umum melibatkan badan usaha 27 
selaku operator melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 28 
Perikatan antara pemerintah dan badan usaha dengan skema KPBU merupakan perikatan 29 
konsesi jasa dimana badan usaha selaku operator menggunakan aset Kerja Sama Operasi 30 
yang sebagian atau seluruhnya diperoleh menggunakan sumber daya badan usaha guna 31 
menyediakan layanan untuk kepentingan umum atas nama pemerintah selama jangka 32 
waktu tertentu (masa konsesi), dan sebagai imbalannya badan usaha mendapatkan 33 
kompensasi manfaat ekonomi yang mendukung iklim investasinya dan kepastian 34 
pengembalian investasinya selama masa konsesi. 35 

17. Penyediaan jasa layanan umum oleh badan usaha selaku operator atas nama 36 
pemerintah melalui skema KPBU diharapkan dapat memenuhi ketersediaan infrastruktur 37 
umum dan/atau layanan sosial yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat 38 
waktu, serta secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan 39 
pemeliharaan ketersediaan infrastruktur umum dan/atau layanan sosial. 40 

18. Aset Kerja Sama Operasi konsesi jasa layanan umum dapat berasal dari: 41 



(a) aset yang sudah ada yang dimiliki badan usaha atau pembangunan baru atau 1 
penambahan/pembangunan aset entitas akuntansi/pelaporan oleh badan usaha 2 
selaku operator; atau 3 

(b) aset yang sudah ada dan/atau penambahan/pembangunan kapitalisasi aset yang 4 
sudah ada pada entitas akuntansi/pelaporan. 5 

19. Entitas akuntansi/pelaporan mengakui aset Kerja Sama Operasi yang 6 
sumber dayanya berasal dari badan usaha jika entitas akuntansi/pelaporan memiliki 7 
kendali yang signifikan atas aset atau usaha operasi yang digunakan dalam Kerja 8 
Sama Operasi konsesi jasa layanan umum. Kendali yang signifikan atas aset atau 9 
usaha operasi dalam Kerja Sama Operasi yang dimiliki entitas akuntansi/pelaporan 10 
yaitu: 11 
(a) Entitas akuntansi/pelaporan mempunyai pengendalian (controls) dan/atau 12 

pengaturan (regulates) mengenai jasa layanan untuk kepentingan umum yang 13 
operator harus sediakan, penerima manfaat jasa layanan, dan penetapan 14 
tarifnya; dan 15 

(b) Entitas akuntansi/pelaporan mempunyai hak status kepemilikan sesuai dengan 16 
pengaturan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi dan/atau berakhirnya 17 
perjanjian Kerja Sama Operasi. 18 

20. Atas aset entitas akuntansi/pelaporan yang digunakan dalam 19 
pembentukan/penambahan/pembangunan aset atau usaha operasi Kerja Sama 20 
Operasi,  entitas akuntansi/pelaporan melakukan reklasifikasi aset yang sudah ada 21 
tersebut sebagai aset Kerja Sama Operasi. 22 

21. Aset Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19 dan 23 
paragraf 20 disajikan di Neraca dalam klasifikasi aset lainnya dalam pos Kemitraan 24 
dengan pihak ketiga.  25 

22. Aset yang diserahkan kepada operator dalam rangka partisipasi entitas 26 
akuntansi/pelaporan dan pembentukan/penambahan/pembangunan aset Kerja Sama 27 
Operasi merupakan aset yang sudah ada dan tersaji dalam laporan keuangan entitas 28 
akutansi/pelaporan sesuai dengan penyajian klasifikasi dan definisi masing-masing aset 29 
tetap, aset lainnya, dan aset tak berwujud. Dalam rangka menjalankan perjanjian Kerja 30 
Sama Operasi konsesi jasa layanan umum, penyerahan aset yang sudah ada tersebut 31 
direklasifikasi menjadi Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Neraca. Penyerahan aset 32 
tersebut tidak merubah status kepemilikan maupun penyerahan status kepemilikan kepada 33 
operator. 34 

23. Selain aset yang diserahkan untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja 35 
Sama Operasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 18 huruf b, entitas 36 
akuntansi/pelaporan dapat menyertakan dana dan diakui sebagai pernyertaan dalam 37 
perjanjian Kerja Sama Operasi yang menambah nilai aset Kerja Sama Operasi. 38 

24. Terhadap pengakuan aset Kerja Sama Operasi yang disediakan oleh 39 
badan usaha selaku operator sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19, entitas 40 
akuntansi/pelaporan juga mengakui kewajiban jangka panjang kemitraan dengan 41 
pihak ketiga. 42 

25. Terhadap reklasifikasi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagaimana 43 
dimaksud dalam paragraf 20 dan dana yang disertakan dalam Kerja Sama Operasi 44 



sebagaimana dimaksud dalam paragraf 23 merupakan ekuitas entitas akuntansi/pelaporan 1 
dan bukan diakui sebagai kewajiban jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga. 2 

PENGOPERASIAN KERJA SAMA OPERASI KONSESI JASA LAYANAN UMUM 3 

26. Dalam pelaksanaan dan pengoperasian aset Kerja Sama Operasi oleh operator 4 
sesuai perjanjian Kerja Sama Operasi konsesi jasa layanan umum, entitas 5 
akuntansi/pelaporan dapat memberikan kompensasi kepada operator melalui skema 6 
dan/atau skema kombinasi kompensasi dari: 7 

(a) Pembayaran kepada operator (model kewajiban pembiayaan atau financial liability 8 
model); 9 

(b) Pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada operator (model pemberian hak usaha 10 
penyenggaraan kepada operator atau grant of a right to the operator model), misalnya: 11 

i. Pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada operator untuk menerima 12 
pendapatan dari pengguna pihak ketiga atas layanan/pemanfaatan/penggunaan 13 
dari aset Kerja Sama Operasi; atau 14 

ii. Pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada operator untuk dapat 15 
memanfaatkan aset Kerja Sama Operasi guna mendapatkan penerimaan selain 16 
dari usaha penyediaan konsesi jasa layanan umum dan penerima manfaat jasa 17 
konsesi layanan umum yang telah ditetapkan, misalnya layanan kesehatan 18 
premium untuk masyarakat kelas ekonomi mampu dan mapan di area terbatas 19 
tertentu yang selebihnya digunakan sesuai Kerja Sama Operasi konsesi jasa 20 
layanan umum, atau pengelolaan parkir di area terbatas tertentu yang mendukung 21 
penyelenggaraan atas penyediaan konsesi jasa layanan umum. 22 

Model Kewajiban Pembiayaan 23 

27. Dalam pengoperasian aset Kerja Sama Operasi dengan model kewajiban 24 
pembiayaan atau financial liability model, terhadap pengakuan aset Kerja Sama 25 
Operasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19, entitas akuntansi/pelaporan 26 
mengakui kewajiban jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga sebagai bentuk 27 
transaksi yang timbul dari pertukaran aset dan jaminan untuk melakukan 28 
pembayaran kepada operator atas penyediaan jasa layanan umum yang memenuhi 29 
ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi konsesi jasa layanan umum. 30 

28. Pembayaran kepada operator atas penyediaan konsesi jasa layanan 31 
umum perlu mempertimbangkan alokasi secara substansi terhadap: 32 

(a) Transaksi pembayaran kepada operator untuk memperhitungkan pengurangan 33 
atas pengakuan nilai kewajiban jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga; 34 
dan 35 

(b) Transaksi pembayaran kepada operator untuk memperhitungkan biaya yang 36 
yang timbul dari pembiayaan keuangan (a finance charge) dan/atau biaya yang 37 
ditagihkan atas penyediaan layanan yang disediakan oleh operator sesuai 38 
perjanjian Kerja Sama Operasi konsesi jasa layanan umum. 39 

29. Dalam hal pembayaran kepada operator sebagaimana dimaksud dalam 40 
paragraf 27 huruf b diakui dan dicatat sebagai belanja/beban. 41 

30. Dalam hal pembayaran kepada operator sebagaimana dimaksud dalam 42 
paragraf 28 huruf b tidak dapat diidentifikasi secara terpisah alokasinya, 43 



pembayaran kepada operator atas komponen biaya yang ditagihkan atas penyediaan 1 
layanan yang disediakan oleh operator dapat ditentukan menggunakan nilai 2 
perhitungan perkiraan yang disepakati bersama. 3 

31. Nilai perhitungan perkiraan yang disepakati bersama dapat mempertimbangkan 4 
perhitungan nilai sekarang atas pembayaran, perhitungan nilai wajar aset Kerja Sama 5 
Operasi, dan perhitungan nilai sisa manfaat aset Kerja Sama Operasi. 6 

Model Pemberian Hak Usaha Penyelenggaraan Kepada Operator 7 

32. Dalam pengoperasian aset Kerja Sama Operasi dengan model pemberian 8 
hak usaha penyelenggaraan kepada operator atau grant of a right to the operator 9 
model, terhadap pengakuan aset Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud dalam 10 
paragraf 19, entitas akuntansi/pelaporan mengakui kewajiban jangka panjang 11 
kemitraan dengan pihak ketiga sebagai bentuk transaksi yang timbul dari 12 
pendapatan yang ditangguhkan atas pertukaran aset dan pemberian hak usaha 13 
penyelenggaraan kepada operator. Atas hal ini entitas akuntansi/pelaporan tidak 14 
melakukan jaminan untuk pembayaran kepada operator atas penyerahan aset Kerja 15 
Sama Operasi dari operator tersebut, namun memberikan hak usaha 16 
penyelenggaraan kepada operator untuk mendapatkan penerimaan dari pihak ketiga 17 
atas aset Kerja Sama Operasi konsesi jasa layanan umum atau aset yang 18 
menghasilkan penerimaan lainnya (another revenue-generating asset). 19 

33. Entitas akuntansi/pelaporan melakukan amortisasi kewajiban jangka 20 
panjang kemitraan dengan pihak ketiga atas pendapatan yang ditangguhkan 21 
sebagaimana paragraf 32 secara garis lurus selama masa konsesi jasa layanan 22 
umum. Nilai amortisasi kewajiban jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga 23 
pada tahun berjalan dicatat dan disajikan sebagai pendapatan Kerja Sama Operasi – 24 
LO dan mengurangi nilai kewajiban jangka panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga. 25 

Penyusutan Aset Kerja Sama Operasi Konsesi Jasa Layanan Umum 26 

34. Aset Kerja Sama Operasi yang dicatat dan disajikan sebagai Kemitraan 27 
dengan Pihak Ketiga di Neraca oleh entitas akuntansi/pelaporan disusutkan secara 28 
sistematis selama umur ekonomi aset yang mempunyai karakteristik untuk 29 
disusutkan, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi. 30 

 31 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KERJA SAMA OPERASI 32 
ATAS OPTIMALISASI ASET  33 

PEMBENTUKAN/PEROLEHAN ASET KERJA SAMA OPERASI ATAS 34 
OPTIMALISASI ASET 35 

35. Kerja Sama Operasi atas optimalisasi aset memiliki keinginan untuk 36 
mengikatkan diri pihak-pihak yang terlibat dalam usaha patungan sesuai kontribusi sumber 37 
daya masing-masing guna memperoleh bagian hasil usaha dari aset atau usaha operasi 38 
Kerja Sama Operasi. Dalam Kerja Sama Operasi atas optimasilasi aset, usaha yang 39 
dikerjasamakan secara patungan tersebut tidak ditujukan hanya kepada penyediaan jasa 40 
pelayanan umum, misalnya penyediaan infrastruktur umum dan/atau layanan sosial, tetapi 41 



terdapat juga dtujukan guna mendapatkan bagian hasil pendapatan secara ekonomi atas 1 
beroperasinya aset atau usaha operasi Kerja Sama Operasi tersebut. 2 

36. Aset Kerja Sama Operasi atas optimalisasi aset dapat berasal dari: 3 
(a) Aset yang sudah ada yang dimiliki operator atau pembangunan baru atau 4 

penambahan/pembangunan aset entitas akuntansi/pelaporan oleh operator; atau 5 
(b) Aset yang sudah ada dan/atau penambahan/pembangunan kapitalisasi aset yang 6 

sudah ada pada entitas akuntansi/pelaporan. 7 

37. Entitas akuntansi/pelaporan mengakui aset Kerja Sama Operasi yang 8 
sumber dayanya berasal dari operator pada saat penyerahan aset oleh operator 9 
kepada entitas akuntansi/pelaporan di awal masa konsesi pada saat aset atau 10 
operasi Kerja Sama Operasai mulai beroperasi atau di akhir masa konsesi atau 11 
perjanjian Kerja Sama Operasi berakhir. 12 

38. Dalam Kerja Sama Operasi atas optimalisasi aset, kendali yang signifikan atas 13 
aset atau operasi Kerja Sama Operasi adalah hak status kepemilikan aset atau operasi 14 
Kerja Sama Operasi. Operator memegang kendali dan kepemilikan aset atau operasi Kerja 15 
Sama Operasi yang pembentukan/perolehannya menggunakan sebagian atau seluruhnya 16 
dari sumber daya operator. Atas hal ini entitas akuntansi/pelaporan tidak mengakui dan 17 
mencatat aset atau operasi Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari 18 
operator sampai dengan terdapat penyerahan status kepemilikan aset atau operasi sesuai 19 
dengan ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi. 20 

39. Atas aset entitas akuntansi/pelaporan yang digunakan dalam 21 
pembentukan/penambahan/pembangunan aset atau usaha operasi Kerja Sama 22 
Operasi, entitas akuntansi/pelaporan melakukan reklasifikasi aset yang sudah ada 23 
tersebut sebagai aset Kerja Sama Operasi. 24 

40. Aset Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 37 dan 25 
paragraf 39 disajikan di Neraca dalam klasifikasi aset lainnya dalam pos Kemitraan 26 
dengan Pihak Ketiga. 27 

41. Aset yang diserahkan kepada operator dalam rangka partisipasi entitas 28 
akuntansi/pelaporan untuk pembentukan/penambahan/pembangunan aset Kerja Sama 29 
Operasi merupakan aset yang sudah ada dan tersaji dalam laporan keuangan entitas 30 
akutansi/pelaporan sesuai dengan penyajian klasifikasi dan definisi masing-masing aset 31 
tetap, aset lainnya, dan aset tak berwujud. Dalam rangka menjalankan perjanjian Kerja 32 
Sama Operasi sehubungan dengan optimalisasi aset, penyerahan aset yang sudah ada 33 
tersebut direklasifikasi menjadi Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Neraca. Penyerahan 34 
aset tersebut tidak merubah status kepemilikan maupun penyerahan status kepemilikan 35 
kepada operator.  36 

42. Dalam hal yang diserahkan untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja 37 
Sama Operasi adalah hak penyelenggaraan usaha yang tidak memiliki biaya 38 
perolehan, maka entitas akuntansi/pelaporan mengungkapkan secara memadai di 39 
Catatan atas Laporan Keuangan mengenai keberadaan transaksi tersebut. 40 

43. Dalam hal terdapat penyerahan aset dari operator kepada entitas 41 
akuntansi/pelaporan diantara masa konsesi sesuai dengan ketentuan dalam 42 
perjanjian Kerja Sama Operasi namun tidak ada peralihan hak kepemilikan atas aset, 43 



entitas akuntansi/pelaporan tidak mengakui dan mencatat penyerahan aset tersebut 1 
sebagai aset atau operasi Kerja Sama Operasi. 2 

44. Selain aset yang diserahkan untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja 3 
Sama Operasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 39 dan hak penyelenggaraan 4 
usaha sebagaimana dimaksud dalam paragraf 42, entitas akuntansi/pelaporan dapat 5 
menyertakan dana dan diakui sebagai pernyertaan dalam perjanjian Kerja Sama 6 
Operasi yang menambah nilai aset Kerja Sama Operasi.  7 

45. Dalam masa pembangunan aset Kerja Sama Operasi seluruh biaya yang 8 
dikeluarkan oleh entitas akuntansi/pelaporan untuk membangun aset Kerja Sama 9 
Operasi diakui dan dicatat dalam Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam Konstruksi 10 
di Neraca. Penyajian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam Konstruksi 11 
direklasifikasi menjadi Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada saat aset telah selesai 12 
dibangun dan siap untuk dioperasikan sesuai perjanjian Kerja Sama Operasi. 13 

PENGOPERASIAN KERJA SAMA OPERASI ATAS OPTIMALISASI ASET 14 

46. Kerja Sama Operasi atas optimalisasi aset dapat disertai dengan 15 
pembangunan aset Kerja Sama Operasi oleh operator atau tanpa pembangunan, dan 16 
sesuai perjanjiannya memberikan pengaturan penyerahan operasi dan status kepemilikan 17 
aset, serta adanya kombinasi perjanjian penerimaan kontribusi, bagi hasil atau bagi 18 
pendapatan. Terdapat 3 (tiga) pola pengoperasian aset Kerja Sama Operasi sehubungan 19 
dengan optimalisasi aset, yaitu: 20 

(a) Pola Bangun, Guna, Serah (Build, Operate, Transfer) 21 
Kerja Sama Operasi dengan pola Bangun, Guna, Serah (Build, Operate, Transfer), 22 
dimana operator membiayai untuk mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 23 
fasilitasnya di atas tanah dan/atau pengembangan gedung dan bangunan atau 24 
peralatan mesin milik entitas akuntansi/pelaporan, dan selanjutnya pada saat 25 
pembangunan selesai, operator mengoperasikan bangunan dan/atau sarana berikut 26 
fasilitasnya sebagai aset Kerja Sama Operasi dalam jangka waktu tertentu (masa 27 
konsesi) yang disepakati dalam perjanjian Kerja Sama Operasi, dan pada akhir masa 28 
konsesi operator menyerahkan operasi atau aset Kerja Sama Operasi kepada entitas 29 
akuntansi/pelaporan. 30 

(b) Pola Bangun, Serah, Guna (Build, Transfer, Operate) 31 
Kerja Sama Operasi dengan pola Bangun, Serah, Guna (Build, Transfer, Operate), 32 
dimana operator membiayai untuk mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 33 
fasilitasnya di atas tanah dan/atau pengembangan gedung dan bangunan atau 34 
peralatan mesin milik entitas akuntansi/pelaporan, dan selanjutnya pada saat 35 
pembangunan selesai, operator menyerahkan bangunan dan/atau sarana berikut 36 
fasilitasnya kepada entitas akuntansi/pelaporan sebagai aset Kerja Sama Operasi, dan 37 
kemudian aset Kerja Sama Operasi dioperasikan oleh operator dalam jangka waktu 38 
tertentu (masa konsesi) yang disepakati dalam perjanjian Kerja Sama Operasi. 39 

(c) Pola Tanpa Pembangunan 40 
Kerja Sama Operasi dengan pola tanpa pembangunan, operator mengoperasikan aset 41 
milik entitas akutansi/pelaporan dalam jangka waktu tertentu (masa konsesi) sesuai 42 
perjanjian Kerja Sama Operasi tanpa melakukan pembangunan.  43 



Pola Bangun, Guna, Serah (Build, Operate, Transfer) 1 

47. Dalam Kerja Sama Operasi atas optimalisasi aset dengan pola Bangun, 2 
Guna, Serah (Build, Operate, Transfer), usaha operasi atau aset Kerja Sama Operasi 3 
yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh operator diakui sebagai aset Kerja 4 
Sama Operasi atau sebagai penambah nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada 5 
saat aset tersebut diserahkan oleh operastor kepada entitas akuntansi/pelaporan 6 
pada berakhirnya masa konsesi.  7 

48. Kendali yang signifikan dalam pengoperasian usaha operasi atau aset Kerja 8 
Sama Operasi dengan pola Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer) ada pada 9 
operator sampai dengan usaha operasi atau aset Kerja Sama Operasi diserahkan kepada 10 
entitas akuntansi/pelaporan pada akhir masa konsesi sesuai pengaturan perjanjian Kerja 11 
Sama Operasi. Kendali yang signifikan ini diwujudkan dalam status kepemilikan aset Kerja 12 
Sama Operasi, dan entitas akuntansi/pelaporan mengakui aset Kerja Sama Operasi yang 13 
berasal dari reklasifikasi aset yang didayagunakan dalam partisipasi sesuai perjanjian 14 
Kerja Sama Operasi, sedangkan aset Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal 15 
dari operator atas pembangunan dan kapitalisasinya diakui pada saat akhir masa konsesi 16 
sesuai pengaturan perjanjian Kerja Sama Operasi. 17 

49. Penerimaan yang timbul dan diterima oleh entitas akuntansi/pelaporan 18 
selama tahap pengoperasian usaha operasi atau aset Kerja Sama Operasi (masa 19 
konsesi) diakui sebagai pendapatan Kerja Sama Operasi. Penerimaan dari 20 
pendapatan Kerja Sama Operasi tersebut diakui berdasarkan asas neto yaitu entitas 21 
akuntansi/pelaporan mengakui bagian pendapatan yang merupakan haknya, 22 
sedangkan penyerahan penerimaan yang merupakan bagian pendapatan operator 23 
bukan sebagai belanja/beban. 24 

50. Sesuai dengan perjanjian Kerja Sama Operasi, pada akhir masa konsesi 25 
aset Kerja Sama Operasi diserahkan kepada entitas akuntansi/pelaporan. 26 
Penyerahan aset Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari operator 27 
pada akhir masa konsesi atau berakhirnya perjanjian Kerja Sama Operasi disertai 28 
dengan penyerahan status kepemilikan aset dari operator kepada entitas 29 
akuntansi/pelaporan. Atas perpindahan status kepemilikan beserta kendali atas aset 30 
tersebut, entitas akuntansi/pelaporan mengakui dan mencatat aset Kemitraan 31 
dengan Pihak Ketiga dengan mengakui pendapatan Kerja Sama Operasi. 32 

51. Nilai aset Kerja Sama Operasi yang diserahkan oleh operator dicatat 33 
sebesar biaya perolehannya atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian 34 
Kerja Sama Operasi atau nilai wajar, dipilih yang paling obyektif, andal dan berdaya 35 
uji.  36 

Pola Bangun, Serah, Guna (Build, Transfer, Operate) 37 

52. Dalam Kerja Sama Operasi atas optimalisasi aset dengan pola Bangun, 38 
Serah, Guna (Build, Transfer, Operate), usaha operasi atau aset Kerja Sama Operasi 39 
yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh operator diserahkan kepada entitas 40 
akuntansi/pelaporan pada saat aset tersebut telah selesai dibangun dan siap 41 
dioperasikan.  42 

53. Penyerahan aset Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari 43 
operator pada awal masa konsesi atau mulai beroperasinya aset atau operasi Kerja 44 



Sama Operasi disertai dengan penyerahan status kepemilikan aset dari operator 1 
kepada entitas akuntansi/pelaporan. Atas perpindahan status kepemilikan beserta 2 
kendali atas aset tersebut, entitas akuntansi/pelaporan mengakui dan mencatat aset 3 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan kewajiban jangka panjang kemitraan dengan 4 
pihak ketiga sebagai bentuk transaksi yang timbul dari pertukaran aset dan jaminan 5 
kepastian pembayaran secara periodik kepada operator. 6 

54. Kendali yang signifikan atas usaha operasi atau aset Kerja Sama Operasi  7 
dengan pola Bangun, Serah, Guna (Build, Transfer, Operate) ada pada entitas 8 
akuntansi/pelaporan pada saat usaha operasi atau aset Kerja Sama Operasi selesai 9 
dibangun dan siap dioperasikan oleh operator dan diserahkan kepada entitas 10 
akuntansi/pelaporan. Pada tahap ini, entitas akuntansi/pelaporan mengakui tidak hanya 11 
aset Kerja Sama Operasi yang berasal dari reklasifikasi aset yang didayagunakan dalam 12 
partisipasi sesuai perjanjian Kerja Sama Operasi, tetapi juga aset Kerja Sama Operasi 13 
yang sumber dayanya berasal dari operator atas pembangunan dan kapitalisasinya pada 14 
saat penyerahan dan aset Kerja Sama Operasi siap dioperasikan. Selanjutnya, dalam hal 15 
entitas akuntansi/pelaporan menyerahkan manejemen pengelolaan aset Kerja Sama 16 
Operasi kepada operator atau pihak lain, maka penyerahan fungsi manajemen 17 
pengelolaan aset tersebut tidak mengubah hak pengendalian aset dan operasi Kerja Sama 18 
Operasi yang ada pada entitas akuntansi/pelaporan. 19 

55. Nilai aset Kerja Sama Operasi yang diserahkan oleh operator atas 20 
pembangunan dan kapitalisasi asetnya dicatat oleh entitas akuntansi/pelaporan 21 
sebesar biaya perolehannya atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian 22 
Kerja Sama Operasi atau nilai wajar, dipilih yang paling obyektif, andal dan berdaya 23 
uji.  24 

56. Pembayaran secara periodik sebagaimana perjanjian Kerja Sama Operasi 25 
oleh entitas akuntansi/pelaporan kepada operator sehubungan dengan transaksi 26 
pertukaran atau penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada paragraf 53, dicatat 27 
sebagai belanja modal dan mengurangi nilai kewajiban jangka panjang Kemitraan 28 
dengan Pihak Ketiga di Neraca. 29 

57. Penerimaan yang timbul dan diterima oleh entitas akuntansi/pelaporan 30 
selama tahap pengoperasian usaha operasi atau aset Kerja Sama Operasi (masa 31 
konsesi) diakui sebagai pendapatan Kerja Sama Operasi. Penerimaan dari 32 
pendapatan Kerja Sama Operasi tersebut diakui berdasarkan asas neto yaitu entitas 33 
akuntansi/pelaporan mengakui bagian pendapatan yang merupakan haknya, 34 
sedangkan penyerahan penerimaan yang merupakan bagian pendapatan operator 35 
bukan sebagai belanja/beban. 36 

Pola Kerja Sama Operasi Tanpa Pembangunan 37 

58. Dalam Kerja Sama Operasi dengan pola tanpa pembangunan, aset Kerja 38 
Sama Operasi dapat berupa aset fisik yang dimiliki oleh entitas akuntansi/pelaporan 39 
dan/atau hak penyelenggaraan usaha yang pengendaliannya berada pada entitas 40 
akuntansi/pelaporan. 41 

59. Kerja Sama Operasi dengan pola tanpa pembangunan berupa aset fisik, 42 
entitas akuntansi/pelaporan menyerahkan manajemen pengelolaan aset Kerja Sama 43 



Operasi yang siap dioperasikan kepada operator dengan pengendalian aset Kerja 1 
Sama Operasi tetap berada pada entitas akuntansi/pelaporan. 2 

60. Kerja Sama Operasi dengan pola tanpa pembangunan berupa hak 3 
penyelenggaraan usaha, entitas akuntansi/pelaporan menyerahkan manajemen 4 
pengelolaan aset Kerja Sama Operasi berupa hak penyelenggaraan usaha yang siap 5 
dioperasikan kepada operator dengan pengendalian aset Kerja Sama Operasi tetap 6 
berada pada entitas akuntansi/pelaporan. 7 

61. Penerimaan yang timbul dan diterima oleh entitas akuntansi/pelaporan 8 
selama tahap pengoperasian hak penyelenggaraan atau aset Kerja Sama Operasi 9 
(masa konsesi) diakui sebagai pendapatan Kerja Sama Operasi. Penerimaan dari 10 
pendapatan Kerja Sama Operasi tersebut diakui berdasarkan asas neto yaitu entitas 11 
akuntansi/pelaporan mengakui bagian pendapatan yang merupakan haknya, 12 
sedangkan penyerahan penerimaan yang merupakan bagian pendapatan operator 13 
bukan  sebagai belanja/beban. 14 

Penyusutan Aset Kerja Sama Operasi atas Optimalisasi Aset 15 

62. Aset Kerja Sama Operasi, baik yang telah diserahkan oleh operator dan 16 
status kepemilikan berada pada entitas akuntansi/pelaporan maupun yang 17 
direklasifikasi sebagaimana paragraf 39, disusutkan secara sistematis selama umur 18 
ekonomis aset, selain aset berupa tanah dan aset Kerja Sama Operasi dalam 19 
Konstruksi, sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut dan tidak dibatasi 20 
oleh masa konsesi. 21 

PENGUNGKAPAN 22 

63. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah 23 
berkaitan dengan Kerja Sama Operasi, antara lain: 24 

(a) Penjelasan deskripsi perjanjian Kerja Sama Operasi; 25 
(b) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian Kerja Sama Operasi; 26 
(c) Hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan Kerja Sama Operasi 27 

berkenaan dengan perjanjian Kerja Sama Operasi, antara lain: 28 
i. Hak untuk penggunaan atau pengelolaan aset yang ditentukan; 29 
ii. Kewajiban operator untuk menyediakan jasa layanan yang ditentukan; 30 
iii. Pengakuan aset Kerja Sama Operasi pada periode pelaporan termasuk aset 31 

yang telah ada yang direklasifikasi sebagai aset Kerja Sama Operasi; 32 
iv. Hak untuk menerima aset yang ditentukan pada saat perjanjian Kerja Sama 33 

Operasi telah berakhir; 34 
v. Hak dan kewajiban atas pemeliharaan dan perawatan aset Kerja Sama 35 

Operasi; atau 36 
vi. Kewajiban untuk memberikan hak usaha penyelenggaraan operasi atau 37 

memperoleh pendapatan dari pengelolaan aset sesuai dengan perjanjian. 38 
(d) Ketentuan tentang perubahan perjanjian Kerja Sama Operasi, jika ada; 39 
(e) Penentuan biaya perolehan aset Kerja Sama Operasi; 40 
(f) Penentuan depresiasi atau amortisasi aset Kerja Sama Operasi; 41 



(g) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil Kerja Sama Operasi; 1 
(h) Penghitungan (tambahan) beban atau pendapatan Kerja Sama Operasi yang 2 

timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil Kerja Sama Operasi. 3 

MASA TRANSISI 4 

64. Entitas akuntansi/pelaporan yang telah melakukan perikatan perjanjian 5 
Kerja Sama Operasi sebelum Pernyataan Standar ini efektif diterapkan, melakukan 6 
penyesuaian dan koreksi untuk sejalan dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan 7 
Pernyataan Standar ini. 8 

TANGGAL EFEKTIF 9 

65. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif 10 
untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai 11 
Tahun Anggaran 2022. 12 
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PENGANTAR 

 

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang menyatakan bahwa: 

1. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan 

tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

2. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. 

3. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada 

Menteri Keuangan. 

4. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan. 

 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah  menyusun ED PSAP Akuntansi Sewa untuk disebarluaskan  

dan  ditanggapi  oleh entitas Pemerintah Pusat, entitas pemerintah daerah, dan pihak lainnya sebagai bagian dari 

due process penyusunan PSAP. Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara  jelas  

dan  alternatif  saran  yang  didukung  dengan alasan. 

ED  PSAP Akuntansi Sewa ini disebarluaskan dalam bentuk buku dan melalui situs KSAP: www.ksap.org. 
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DRAF STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 

PERNYATAAN NO. XXX 2 

AKUNTANSI SEWA 3 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf 4 

standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis 5 

dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 6 

PENDAHULUAN 7 

TUJUAN 8 

1. Pernyataan Standar ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, 9 

dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan 10 

pesewa memberikan informasi relevan dengan cara merepresentasikan dengan tepat 11 

transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan 12 

untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 13 

entitas untuk tujuan akuntabilitas dan pembuatan keputusan. 14 

 15 

RUANG LINGKUP 16 

2. Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan 17 

pengungkapan Sewa dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas 18 

akuntansi dan/atau entitas pelaporan. 19 

3. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak 20 

guna dalam subsewa, kecuali untuk:  21 

(a) Sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan 22 
sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui;  23 

(b) Sewa aset biologis; 24 

(c) Perjanjian konsesi jasa;  25 

(d) Lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa; 26 

(e) Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi seperti film, rekaman video, 27 
karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten, dan hak cipta.  28 

 29 

DEFINISI 30 

4. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: 31 

Sewa adalah kontrak, atau bagian dari kontrak, yang memberikan hak bagi penyewa 32 
untuk mengendalikan aset sewa selama jangka waktu tertentu untuk mendapatkan 33 
imbalan tunai. 34 

Penyewa (lessee) adalah entitas yang memperoleh hak untuk menggunakan aset 35 
sewa selama masa sewa dengan melakukan pembayaran. 36 

Pesewa (lessor) adalah entitas yang memberikan hak untuk menggunakan aset sewa 37 
selama masa sewa dan mendapat pembayaran. 38 

Tanggal permulaan sewa (commencement date) adalah tanggal dimana pesewa 39 
menyediakan aset sewa untuk digunakan oleh penyewa yang diperhitungkan sebagai 40 



 

 

pemanfaatan aset untuk pertama kalinya. 1 

Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan 2 
kewajiban yang mengikat. 3 

Masa Manfaat adalah: 4 

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau 5 
pelayanan publik; atau 6 

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk 7 
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 8 

Tanggal efektif modifikasi adalah tanggal di mana kedua pihak setuju untuk 9 
memodifikasi perjanjian sewa. 10 

Pembayaran tetap adalah pembayaran dari penyewa kepada pesewa atas hak untuk 11 
menggunakan aset sewa yang nilainya tidak berubah selama masa sewa.  12 

Pembayaran sewa variable adalah bagian pembayaran dari penyewa kepada pesewa 13 
atas hak untuk menggunakan aset sewa yang nilainya berubah selama masa sewa 14 
sesuai dengan perubahan kondisi atau keadaan yang terjadi setelah tanggal 15 
permulaan sewa.  16 

Tanggal insepsi sewa (inception date) adalah tanggal mana yang lebih awal antara 17 
perjanjian sewa dan tanggal komitmen para pihak berdasarkan syarat dan kondisi 18 
pokok sewa. 19 

Biaya langsung awal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak sewa 20 
bagi penyewa yang dapat diperhitungkan dengan pembayaran tetap atau 21 
pembayaran sewa variabel. 22 

Insentif sewa adalah pembayaran atau kompensasi dari pesewa kepada penyewa 23 
terkait dengan sewa, atau penggantian atau pengambilalihan pesewa atas biaya yang 24 
telah dikeluarkan oleh penyewa. 25 

Modifikasi sewa adalah perubahan ruang lingkup sewa, atau imbalan sewa, yang 26 
bukan merupakan bagian dari syarat dan kondisi sewa orisinal (contoh, penambahan 27 
atau pengakhiran hak untuk menggunakan satu atau lebih aset sewa, atau 28 
perpanjangan atau pengakhiran masa sewa). 29 

Pembayaran sewa adalah pembayaran dari penyewa kepada pesewa terkait hak 30 
untuk menggunakan aset sewa selama masa sewa, terdiri dari:  31 

(a) Pembayaran  tetap, dikurangi dengan insentif sewa;  32 

(b) Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks;  33 

(c) Pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika ketentuan sewa memberikan 34 
opsi kepada penyewa untuk mengakhiri kontrak sewa.  35 

Untuk penyewa, pembayaran sewa tidak termasuk pembayaran yang 36 
dialokasikan pada komponen nonsewa dari kontrak, kecuali penyewa memilih 37 
untuk menggabungkan komponen nonsewa dengan komponen sewa dan 38 
mencatatnya sebagai komponen sewa tunggal.  39 

Untuk pesewa, pembayaran sewa tidak termasuk pembayaran yang dialokasikan 40 
pada komponen nonsewa. 41 

Masa sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan di mana penyewa memiliki 42 
hak untuk menggunakan aset sewa, yang mencakup:  43 

(a) periode yang memberikan opsi untuk memperpanjang masa sewa jika penyewa 44 
akan memperpanjang kontrak sewa; dan 45 



 

 

(b) periode yang memberikan opsi untuk mengakhiri masa sewa jika penyewa tidak 1 
akan memperpanjang kontrak sewa tersebut. 2 

Aset hak-guna (right-of-use asset) adalah aset yang menggambarkan hak penyewa 3 
untuk menggunakan aset sewa selama masa sewa.  4 

Sewa jangka pendek adalah sewa yang memiliki masa sewa kurang atau sama 5 
dengan 12 bulan sejak tanggal permulaan sewa.  6 

Tanggal permulaan sewa (commencement date) adalah tanggal dimana pesewa 7 
menyediakan aset sewa untuk digunakan oleh penyewa. 8 

Subsewa adalah transaksi di mana aset sewa disewakan kembali oleh penyewa 9 
(pesewa antara) kepada pihak ketiga dan sewa (sewa utama) antara pesewa utama 10 
dan penyewa tetap berlaku. 11 

Aset sewa adalah aset yang tercantum dalam kontrak sewa, dimana hak untuk 12 
mengendalikan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa.  13 

Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan 14 
kewajiban yang mengikat. 15 

 16 

IDENTIFIKASI SEWA 17 

5. Pada tanggal insepsi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan 18 

atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika 19 

kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama 20 

jangka waktu sewa dengan memperoleh imbalan. 21 

6. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset sewa 22 

(contoh antara lain jumlah unit produksi suatu peralatan yang akan digunakan untuk 23 

memproduksi barang/menghasilkan jasa).  24 

7. Entitas menilai kembali apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung 25 

sewa hanya jika syarat dan ketentuan kontrak berubah.  26 

 27 

MEMISAHKAN KOMPONEN KONTRAK 28 
8. Untuk suatu kontrak sewa atau kontrak yang mengandung sewa, entitas 29 

mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai suatu sewa yang 30 

terpisah dari komponen nonsewa, kecuali entitas menerapkan cara praktis sebagaimana 31 

dalam paragraf 15.  32 

Pesewa 33 

9. Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa serta tambahan satu atau 34 

lebih komponen sewa atau nonsewa, pesewa mengalokasikan imbalan sewa sesuai 35 

dengan kontrak sewa. 36 

Penyewa 37 

10. Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih 38 

komponen sewa atau nonsewa, penyewa mengalokasikan pembayaran sewa untuk setiap 39 

komponen sewa berdasarkan harga satuan komponen sewa dan harga keseluruhan 40 

komponen nonsewa.  41 

11. Harga satuan komponen sewa dan harga keseluruhan komponen nonsewa 42 



 

 

ditentukan berdasarkan harga sewa yang dibebankan oleh pesewa atas masing-masing 1 

komponen tersebut. Jika harga komponen sewa tidak tersedia, maka penyewa melakukan 2 

estimasi harga sewa dengan menggunakan informasi yang tersedia. 3 

12. Sebagai pertimbangan kepraktisan, penyewa dapat memilih untuk tidak 4 

memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-5 

masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai komponen sewa tunggal 6 

berdasarkan kelompok aset sewa. 7 

13. Selain pertimbangan kepraktisan sesuai paragraf 12, penyewa mencatat 8 

komponen nonsewa merujuk pada PSAP lain yang berkaitan.  9 

 10 

MASA SEWA 11 

14. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat 12 

dibatalkan, termasuk menentukan:  13 

(a) periode yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk memperpanjang masa sewa 14 

jika penyewa cukup pasti untuk memperpanjang masa sewa; dan/atau  15 

(b) periode yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk menghentikan sewa jika 16 

penyewa cukup pasti untuk tidak memperpanjang sewa.  17 

15. Penyewa menggunakan pertimbangan relevan yang memberikan keuntungan 18 

ekonomis dalam menentukan pilihan sebagaimana tercantum dalam Paragraf 14. 19 

16. penyewa melakukan penilaian kembali kepastian untuk memilih perpanjangan 20 

sewa pada saat terjadinya peristiwa atau perubahan yang signifikan yang: 21 

(a) berada dalam pengendalian penyewa; dan 22 

(b) mempengaruhi apakah penyewa cukup pasti untuk menentukan pilihan yang 23 

sebelumnya tidak tersedia dalam penentuan masa sewa atau untuk tidak menentukan 24 

pilihan yang sebelumnya tersedia dalam penentuan masa sewa. 25 

 26 

AKUNTANSI SEWA 27 

Akuntansi Pesewa (Lessor) 28 

Pengakuan Aset Sewa 29 

17. Pada tanggal permulaan sewa dan selama masa sewa, pesewa tidak 30 

diperkenankan menghentikan pengakuan aset sewa. 31 

Pengukuran Aset Sewa 32 

18. Pada dan setelah tanggal permulaan sewa: 33 

(a) entitas yang memiliki kewenangan mengelola properti investasi menilai aset 34 

sewa dengan berpedoman pada PSAP terkait. 35 

(b) entitas yang tidak memiliki kewenangan mengelola properti investasi menilai aset 36 

sewa sebesar harga perolehan atau harga wajar. 37 

 38 

 39 



 

 

Ilustrasi pengklasifikasikan dan pengakuan sewa pada harga pasar dan dibawah 1 

harga pasar bagi Pesewa (Lessor) 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Pengakuan Pendapatan dan Kewajiban 18 

19. Pada tanggal permulaan sewa, pesewa (lessor) mengakui aset (piutang 19 

sewa) dan kewajiban (pendapatan yang ditangguhkan). 20 

20. Pesewa dapat memilih untuk tidak mengakui aset (piutang sewa) dan kewajiban 21 

(pendapatan ditangguhkan) untuk sewa jangka pendek. 22 

21. Apabila pesewa memilih untuk tidak mengakui aset (piutang sewa) dan 23 

kewajiban (pendapatan ditangguhkan), pesewa mengakui pembayaran sewa tersebut 24 

sebagai pendapatan sewa. 25 

Pengukuran Pendapatan dan Kewajiban 26 

22. Pada tanggal permulaan sewa, pesewa menilai piutang sewa sebesar nilai 27 

sewa yang belum diterima pada tanggal tersebut.  28 

23. Pada tanggal permulaan sewa, pesewa (lessor) mengakui kewajiban 29 

(pendapatan ditangguhkan) sebesar nilai piutang sewa ditambah dengan 30 

pembayaran yang telah diterima sebelum tanggal permulaan sewa yang berkaitan 31 

dengan masa sewa. 32 

Pengukuran setelah Perolehan 33 

24. Setelah tanggal permulaan sewa, pesewa mengukur piutang sewa, 34 

disesuaikan dengan:  35 

(a) Peningkatan nilai piutang sewa akibat adanya perubahan masa sewa; atau 36 

(b) Pengurangan nilai piutang sewa karena adanya pembayaran. 37 

 38 

Klasifikasi 

Nilai sewa ditetapkan 
sesuai harga pasar 
atau dibawah harga 

pasar 

Merupakan 
transaksi 

pertukaran 
Paragraf .... 

 Piutang sewa 
 Kewajiban (pendapatan 

ditangguhkan) 

sewa Pengakuan  

Sewa tidak ada 
nilainya  

Komponen 
nonpertukaran 

Merupakan transaksi 
pinjam pakai 



 

 

25. Penyesuaian nilai piutang sewa setelah tanggal permulaan sewa dilakukan 1 

apabila terjadi perubahan nilai sewa sesuai dengan kontrak. 2 

26. Setelah tanggal permulaan sewa, pesewa (lessor) mengakui pendapatan 3 

sesuai dengan yang telah menjadi hak pesewa, dan mengurangi kewajiban 4 

(pendapatan yang ditangguhkan) sebesar pendapatan yang telah diakui. 5 

27. Pesewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa yang terpisah jika kedua syarat 6 

berikut terpenuhi: 7 

(a) Modifikasi sewa menambah ruang lingkup sewa dengan penambahan hak untuk 8 

menggunakan satu atau lebih aset sewa, dan 9 

(b) Pertimbangan untuk menambah ruang lingkup sewa dimaksud memiliki nilai sewa yang 10 

spesifik apabila sewa tersebut dilakukan secara terpisah. 11 

28. Untuk modifikasi sewa yang tidak diperlakukan sebagai sewa yang terpisah, 12 

pada tanggal efektif modifikasi sewa, pesewa: 13 

(a) Menetapkan jangka waktu modifikasi sewa; dan 14 

(b) Mengukur piutang sewa sesuai dengan nilai sewa yang baru. 15 

29. Pesewa menyajikan aset sewa pada laporan keuangan sesuai dengan 16 

karakteristik aset tersebut.  17 

30. Pesewa menyajikan aset (piutang sewa) dan kewajiban (pendapatan yang 18 

ditangguhkan) pada neraca dan mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan 19 

Keuangan. 20 

 21 

Akuntansi Penyewa (Lessee) 22 

Pengakuan 23 

31. Pada tanggal permulaan sewa, penyewa (lessee) mengakui aset hak guna 24 

dan kewajiban sewa. 25 

32. Penyewa dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan kewajiban 26 

sewa apabila masa sewa kurang dari satu tahun dan aset sewa yang memiliki nilai relatif 27 

kecil. 28 

33. Aset sewa memiliki nilai relatif kecil hanya jika: 29 

(a) penyewa mendapatkan keuntungan dari aset sewa itu sendiri atau bersamaan dengan 30 

aset yang lain; dan 31 

(b) aset sewa tidak dapat berdiri sendiri atau sangat berkaitan dengan aset yang lain. 32 

contoh aset sewa yang memiliki nilai relatif kecil antara tablet, laptop, PC, peralatan 33 

kantor, telepon, dan lain-lain. 34 

34. Apabila penyewa memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan kewajiban 35 

sewa maka pembayaran sewa diakui sebagai beban. 36 

Pengukuran 37 

35. Pada tanggal permulaan sewa, penyewa menilai aset hak guna sebesar nilai 38 

perolehan. 39 



 

 

 1 

36. Biaya perolehan aset hak guna terdiri dari: 2 

(a) Nilai perolehan awal; 3 

(b) Pembayaran sewa lainnya yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan sewa 4 

dikurangi insentif sewa yang diterima; 5 

(c) Biaya langsung lainnya yang dikeluarkan penyewa untuk menjadikan aset sewa siap 6 

digunakan; dan 7 

(d) Perkiraan biaya yang akan dibayar oleh penyewa untuk mengembalikan kondisi aset 8 

seperti yang dipersyaratkan dalam kontrak. Biaya ini juga bisa disampaikan dalam 9 

bentuk jaminan yang dibayarkan langsung oleh penyewa kepada pesewa. 10 

37. Pada tanggal permulaan sewa, penyewa menilai kewajiban sewa sebesar 11 

nilai sewa yang belum dibayar pada tanggal sewa. 12 

38. Setelah tanggal permulaan sewa, penyewa mengukur aset hak guna sesuai 13 

dengan nilai tercatat dan pengurangnya. 14 

39. Penyewa menyajikan aset hak guna dalam kelompok aset lancar pada 15 

neraca dan Kewajiban sewa (jika ada) dalam kelompok kewajiban jangka pendek 16 

pada neraca dan mengungkapkannya secara memadai dalam Catatan atas Laporan 17 

Keuangan. 18 

40. Dalam hal penyewa melakukan subsewa, maka pendapatan yang diperoleh 19 

dari subsewa mengurangi aset hak guna. Apabila nilai subsewa lebih besar dari nilai 20 

perolehan sewa, penyewa mengakui pendapatan sebesar selisih nilai tersebut. 21 

TANGGAL EFEKTIF  22 

41. PSAP ini mulai berlaku untuk pelaporan keuangan tahun 2020. Penerapan 23 

dini dianjurkan. 24 

 25 
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Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang menyatakan bahwa: 

1. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 

perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

2. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. 

3. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada 

Menteri Keuangan. 

4. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan. 
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sebagai bagian dari due process penyusunan PSAP. Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan 

permasalahan secara  jelas  dan  alternatif  saran  yang  didukung  dengan alasan. 

ED  PSAP Properti Investasi ini disebarluaskan dalam bentuk buku dan melalui situs KSAP: 

www.ksap.org. 
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STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL 1 

PERNYATAAN NO. ..... 2 

AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI 3 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf 4 

standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang 5 

ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 6 

PENDAHULUAN 7 

TUJUAN 8 

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi 9 

dan pengungkapan yang terkait.  10 

 11 

RUANG LINGKUP 12 

2. Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan 13 

pengungkapan Properti Investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi 14 

entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang diberi tugas utama / kewenangan 15 

untuk melakukan pendayagunaan aset. 16 

3. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, umumnya melaksanakan tugas 17 

pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintahan, memiliki aset yang digunakan untuk operasionalnya 18 

dalam rangka memberikan pelayanan publik. Disamping itu, terdapat juga entitas akuntansi 19 

dan/atau entitas pelaporan yang melakukan aktivitas pendayagunaan aset untuk 20 

menghasilkan pendapatan atau untuk menaikkan nilai suatu aset. 21 

4. Pernyataan ini juga diterapkan untuk pengukuran hak atas properti investasi 22 

dalam sewa yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuangan penyewa 23 

(lessee) dan untuk pengukuran properti investasi yang diserahkan kepada penyewa (lessee) 24 

yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan pesewa (lessor). Pernyataan ini 25 

tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAP XX: Sewa, antara lain: 26 

(a) pengklasifikasian sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi; 27 

(b) pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi; 28 

(c) pengukuran hak atas properti yang disewakan yang dicatat sebagai sewa operasi 29 

dalam laporan keuangan penyewa (lessee); 30 

(d) pengukuran investasi neto pesewa ( lessor) yang dicatat sebagai sewa pembiayaan 31 

dalam laporan keuangan pesewa (lessor); 32 

(e) pengungkapan tentang sewa pembiayaan dan sewa operasi.  33 

 34 

5. Pernyataan ini tidak berlaku untuk: 35 

(a) aset biologik yang terkait dengan aktivitas agrikultur;  36 

(b) aset properti yang dikonsesikan; dan  37 

(c) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya 38 

alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.  39 

 40 



 

 

DEFINISI 1 

6. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: 2 

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib 3 

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan 4 

untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan 5 

aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 6 

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi 7 

berdasarkan biaya perolehan. 8 

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya 9 

perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan 10 

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang 11 

memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.  12 

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu 13 

bangunan atau kedua-duanya, termasuk infrastruktur yang terintegrasi) yang dikuasai 14 

untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau 15 

kedua-duanya, dan dikelola entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang diberi 16 

tugas untuk melakukan pengelolaan aset, dan tidak untuk: 17 

(a) digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; 18 

atau 19 

(b) diserahkan kepada masyarakat. 20 

 21 

PROPERTI INVESTASI 22 

7. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti 23 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 24 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa 25 

keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan 26 

pendapatan berupa sewa dan/atau aset tersebut dimiliki dengan maksud untuk memperoleh 27 

kenaikan nilai. 28 

8. Sebagai contoh, suatu entitas yang mengelola aset untuk menghasilkan 29 

pendapatan dengan pola pengelolaan komersial, akan menghasilkan pendapatan berupa 30 

sewa atau peningkatan nilai aset tersebut atau kedua-duanya. Aset yang dikelola oleh entitas 31 

tersebut memenuhi definisi properti investasi.  32 

9. Pembedaan antara properti investasi dengan aset tetap biasanya bergantung 33 

pada tujuan penggunaan dari aset tersebut dan tidak bergantung dari sumber pembiayaan 34 

untuk memperoleh aset tersebut. 35 

10. Berikut adalah contoh properti investasi: 36 

(a) tanah yang dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh 37 

kenaikan nilai dan bukan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas 38 

pemerintah yang lain dalam jangka pendek; 39 

(b) tanah yang dikuasai namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika 40 

entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri 41 



 

 

atau akan diserahkan kepada masyarakat atau entitas pemerintah yang lain dalam 1 

jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka 2 

kenaikan nilai; 3 

(c) bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau 4 

lebih sewa operasi; 5 

(d) bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain 6 

melalui satu atau lebih sewa operasi. 7 

(e) infrastruktur yang terintegrasi yang disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih 8 

sewa operasi, seperti misalkan rangkaian infrastruktur dalam pengilangan minyak 9 

bumi. 10 

11. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan 11 

demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini: 12 

(a) Properti yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat; 13 

(b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan;  14 

(c) Properti yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan 15 

oleh masyarakat umum, termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk 16 

digunakan dimasa yang akan datang serta properti yang dimiliki untuk dikembangkan 17 

dimasa yang akan datang dan akan digunakan sendiri; 18 

(d) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan; 19 

(e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat 20 

pendapatan dibawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau 21 

apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan 22 

mengenakan sewa dibawah harga pasar; 23 

(f) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP 07 24 

Akuntansi Aset Tetap.  25 

12. Aset yang dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk 26 

kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan atau kenaikan nilai, 27 

karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, 28 

terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan untuk (a) menghasilkan 29 

pendapatan atau kenaikan nilai dan (b) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. 30 

Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggung-31 

jawabkan secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat 32 

dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika 33 

bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. 34 

13. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti 35 

memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Unit organisasi pemerintah yang diberi 36 

kewenangan dalam bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menetapkan kriteria 37 

suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut 38 

ketika pengklasifikasian dianggap sulit.  39 

14. Apabila entitas pemerintah memiliki properti investasi yang disewakan kepada 40 

entitas pemerintah lainnya, properti investasi tersebut dilaporkan sebagai properti investasi 41 

pada entitas pelaporan, namun karena pada level konsolidasi aset tersebut digunakan oleh 42 

pemerintah lain untuk kegiatan operasional maka aset tersebut tidak dilaporkan sebagai 43 



 

 

properti investasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasi, namun disajikan sebagai aset tetap 1 

sesuai dengan PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap.  2 

15. Untuk properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya 3 

maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus 4 

diungkapkan dalam Laporan Keuangan entitas pelaporan. 5 

 6 

PENGAKUAN 7 

16. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika: 8 

(a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas 9 

dimasa yang akan datang dari aset properti investasi; dan 10 

(b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. 11 

17. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama 12 

pengakuan, suatu entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat 13 

ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Adanya 14 

kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas dimasa yang akan 15 

datang, mengharuskan adanya sebuah kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat 16 

yang melekat pada properti investasi dan risiko yang melekat.  17 

18. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti 18 

perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan 19 

dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal 20 

diperolehnya. 21 

 22 

PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL 23 

19. Properti investasi dinilai sebesar biaya perolehan pada saat diperoleh. 24 

20. Apabila properti investasi diperoleh bukan dari transaksi pembelian, 25 

properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal 26 

diperoleh properti investasi tersebut. 27 

21. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan 28 

semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat 29 

diatribusikan secara langsung diantaranya biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi 30 

lainnya.  31 

22. Biaya properti investasi yang dibangun sendiri adalah semua biaya yang 32 

dikeluarkan pada saat konstruksi atau pembangunan selesai.  33 

23. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini: 34 

(a) Biaya awal (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke 35 

kondisi siap digunakan); 36 

(b) Kerugian  operasional  yang  terjadi  sebelum  properti investasi mencapai tingkat 37 

penggunaan yang direncanakan; atau 38 

(c) Pemborosan bahan baku, buruh atau sumber daya lain yang terjadi selama masa 39 

pembangunan atau pengembangan properti investasi.  40 



 

 

24. Properti investasi dapat diperoleh selain dari pembelian. Misalnya, pemerintah 1 

mengalihkan bangunan kepada entitas pengelola aset dan selanjutnya aset tersebut 2 

disewakan. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui 3 

adalah sebesar nilai wajar.  4 

25. Biaya perolehan awal properti yang diperoleh dengan cara sewa 5 

pembiayaan seperti diatur dalam PSAP XX: Sewa, dinilai dengan jumlah mana yang 6 

lebih rendah antara sebesar harga perolehan. Jumlah yang setara diakui sebagai 7 

liabilitas sesuai dengan PSAP yang sama.  8 

26. Properti investasi kemungkinan diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset 9 

moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai 10 

perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran 11 

tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun 12 

aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat 13 

diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang 14 

diserahkan.  15 

 16 

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL 17 

27. Entitas mengukur properti investasi berdasarkan metode biaya dan 18 

menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasi.  19 

28. Dengan metode biaya, properti investasi dinilai sebesar nilai perolehan 20 

atau nilai wajar apabila properti investasi tidak diperoleh melalui pertukaran dikurangi 21 

akumulasi penyusutan. 22 

29. Dalam keadaan tertentu dan berdasarkan pertimbangan, entitas dapat 23 

melakukan revaluasi atas properti investasi. Dalam hal dilakukan revaluasi, maka 24 

revaluasi tersebut dilakukan atas keseluruhan aset properti investasi. Dalam hal 25 

entitas belum dapat melakukan revaluasi secara keseluruhan, entitas dapat 26 

melakukan revaluasi secara bertahap untuk tiap kelompok aset properti investasi. 27 

30. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak 28 

diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset 29 

berdasakan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini 30 

dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang dibuat secara khusus untuk 31 

properti investasi yang terpisah dari penilaian kembali aset tetap berdasarkan 32 

paragraf 59 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap dan berlaku secara nasional untuk properti 33 

investasi. 34 

31. Ketika melakukan revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar 35 

pada tanggal pelaporan dikurangi akumulasi penyusutan. Selisih antara nilai revaluasi 36 

dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode 37 

terjadinya. 38 

32. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan 39 

tersebut diakui sebagai kenaikan dalam akun ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat 40 

properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan 41 

dalam akun ekuitas. 42 

33. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk 43 



 

 

properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan 1 

kontrak lain yang serupa. Entitas harus memerhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, 2 

atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang 3 

berhubungan dengan properti. 4 

34. Jika properti investasi dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal 5 

berikut harus diungkapkan: 6 

(a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;  7 

(b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; 8 

(c) tanggal efektif penilaian kembali; 9 

(d) nilai tercatat sebelum revaluasi; 10 

(e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; 11 

(f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi. 12 

 13 

PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI 14 

35. Sesuai dengan paragraf 45 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, Properti 15 

investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.  16 

36. Dalam jumlah yang material, properti investasi disajikan terpisah dari kelompok 17 

aset tetap dan aset lainnya.  18 

37. Apabila tidak disajikan dalam akun tersendiri maka entitas menyajikan properti 19 

investasi dalam aset lainnya dan mengungkapkan jumlah properti investasinya.  20 

38. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh 21 

pendapatan atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk memperjual belikan 22 

apabila kenaikan nilai atas properti investasi dianggap menguntungkan, pengklasifikasian 23 

properti investasi tidak mempertimbangkan apakah Properti investasi tersebut dimaksudkan 24 

untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.  25 

39. Penyajian suatu aset ke dalam properti investasi didasarkan pada tujuan 26 

penggunaan aset dan bukan berdasarkan sumber pembiayaan untuk memperoleh aset 27 

properti investasi tersebut.         28 

 29 

ALIH GUNA  30 

40. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, 31 

terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:   32 

(a) dimulainya penggunaan oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, 33 

dialihgunakan dari properti investasi menjadi asset tetap;   34 

(b) berakhirnya pemakaian oleh entitas pengelola aset, dialihgunakan dari asset 35 

tetap menjadi properti investasi;   36 

(c) dimulainya pengembangan untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi 37 

menjadi persediaan;   38 



 

 

(d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain atas asset yang diklasifikasikan sebagai 1 

persediaan, dialihgunakan dari persediaan menjadi properti investasi; 2 

(e) berakhirnya konstruksi atau pembangunan, dialihgunakan dari properti dalam 3 

konstruksi ke properti investasi 4 

(f) dimulainya sewa ke pihak lain atas aset yang diklasifikasikan sebagai asset 5 

lainnya, dialihgunakan dari asset lainnya menjadi properti investasi; 6 

(g) dimulainya penggunaan aset untuk kerjasama atau pemberian konsesi, 7 

dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset yang dikerjasamakan;   8 

(h) properti investasi yang masih memiliki umur ekonomis namun tidak lagi dapat 9 

disewakan dan tidak bisa mendapatkan kenaikan nilai, dialihgunakan dari 10 

properti investasi menjadi asset lainnya.   11 

41. Penggunaan properti oleh Pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. 12 

Misalnya, pemerintah dapat memutuskan untuk menguasai sebuah bangunan yang saat ini 13 

digunakan sebagai properti investasi atau mengubah sebuah bangunan yang saat ini 14 

digunakan sebagai tujuan administratif menjadi tujuan komersial dan untuk disewakan 15 

kepada operator sektor swasta. Dalam contoh pertama, bangunan diakui sebagai properti 16 

investasi hingga saat bangunan dikuasai. Dalam kasus kedua, bangunan diakui sebagai aset 17 

tetap hingga disewakan dan mengalihgunakan sebagai properti investasi. 18 

42. Paragraf 40 (c) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti 19 

investasi  menjadi  persediaan  jika,  dan  hanya  jika,  terdapat  perubahan  penggunaan,  20 

yang ditunjukkan   dengan   dimulainya   pengembangan   dengan tujuan untuk dijual. Jika 21 

entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas 22 

tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya 23 

(dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai 24 

persediaan. Demikian pula jika entitas mulai mengembangkan kembali properti investasi 25 

yang ada dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka 26 

properti tersebut tetap properti investasi dan tidak dialihgunakan sebagai properti yang 27 

digunakan sendiri selama masa pengembangan kembali.  28 

43. Entitas atau unit yang membawahi pengelolaan properti pemerintah dapat secara 29 

teratur meninjau gedung-gedung untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat 30 

sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut 31 

untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai 32 

maka di klasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa. 33 

44. Apabila entitas pemerintah memiliki properti yang tidak produktif dan terdapat 34 

perubahan intensi dimana properti tersebut diharapkan menghasilkan pendapatan sewa dan 35 

potensi kenaikan nilai, maka entitas memindahkan terlebih dahulu pengelolaannya kepada 36 

unit umum/ khusus pengelolaan aset. 37 

45. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, 38 

properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti 39 

yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan 40 

pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari 41 

properti investasi yang dialihgunakan. 42 

 43 
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 2 

PELEPASAN 3 

46. Properti   investasi   dihentikan   pengakuannya pada  saat pelepasan  atau  4 

ketika  properti  investasi  tersebut  tidak digunakan  lagi  secara  permanen  dan  tidak  5 

memiliki manfaat ekonomik di masa depan yang dapat diharapkan pada saat 6 

pelepasannya. 7 

47. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, atau 8 

dihentikan pengakuannya.  9 

48. Jika, sesuai  dengan  prinsip  pengakuan  dalam paragraf 16, entitas mengakui 10 

biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah 11 

tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui 12 

lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan 13 

metode biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika 14 

penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis 15 

dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk 16 

menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.  17 

49. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan 18 

properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah 19 

tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian 20 

atau pelepasan tersebut.  21 

50. Entitas mencatat liabilitas yang masih ada sehubungan dengan properti investasi 22 

setelah pelepasan tersebut. 23 

51. Kompensasi  dari  pihak  ketiga  yang  diberikan sehubungan  dengan  24 

penurunan  nilai,  kehilangan  atau pengembalian properti investasi harus diakui dalam 25 

Surplus/Defisit ketika kompensasi tersebut menjadi piutang. 26 

 27 

PENGUNGKAPAN 28 

52. Entitas mengungkapkan: 29 

(a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying 30 

amount) 31 

(b) metode penyusutan yang digunakan;  32 

(c) umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;  33 

(d) jumlah  tercatat  bruto  dan  akumulasi  penyusutan  (agregat dengan akumulasi 34 

rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;  35 

(e) rekonsiliasi  jumlah  tercatat  properti  investasi  pada awal dan akhir periode, 36 

yang menunjukkan:  37 

i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan 38 

yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah 39 

perolehan yang diakui sebagai aset;   40 

ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; 41 



 

 

iii. penyusutan; 1 

iv. perbedaan  nilai  tukar  neto  yang  timbul  pada penjabaran  laporan  2 

keuangan  dari  mata  uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang 3 

berbeda,   termasuk   penjabaran   dari   kegiatan usaha luar negeri menjadi 4 

mata uang penyajian dari entitas pelapor; 5 

v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan 6 

vi. perubahan lain. 7 

(f) Apabila entitas melakukan revaluasi, nilai wajar dari properti investasi yang 8 

menunjukkan: 9 

i. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;  10 

ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; 11 

iii. tanggal efektif penilaian kembali; 12 

iv. nilai tercatat sebelum revaluasi 13 

v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar; 14 

vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi. 15 

(g) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang 16 

digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang 17 

digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan 18 

usaha sehari-hari;  19 

(h) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar 20 

apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup 21 

pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar 22 

atau lebih banyak berdasarkan  faktor  lain  (yang  harus  diungkapkan oleh 23 

entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang 24 

dapat diperbandingkan;  25 

(i) apabila entitas melakukan revaluasi, sejauhmana penentuan nilai wajar properti 26 

investasi  (yang   diukur   atau   diungkapkan   dalam   laporan keuangan)  27 

didasarkan  atas  penilaian  oleh  penilai independen  yang  diakui  dan  memiliki  28 

kualifikasi profesional yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir di 29 

lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Apabila  tidak ada  penilaian  30 

seperti  itu, hal tersebut diungkapkan;  31 

(j) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:  32 

i. penghasilan rental dari properti investasi;   33 

ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul 34 

dari properti investasi yang  menghasilkan  penghasilan  rental  selama 35 

periode tersebut;  36 

iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul 37 

dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selam 38 

periode tersebut.  39 

(k) Kewajiban kontraktual  untuk  membeli,  membangun atau mengembangkan 40 

properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan. 41 

(l) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain. 42 



 

 

 1 

KETENTUAN TRANSISI 2 

53. Entitas menerapkan Pernyataan ini dengan mengklasifikasikan propertinya 3 

dalam Properti Investasi saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset 4 

sebagai nilai perolehannya 5 

54. Entitas yang sebelum penerapan Pernyataan ini telah melakukan revaluasi 6 

atas Propertinya dan kemudian menggunakan metode biaya untuk mengukur Properti 7 

Investasi, maka nilai revaluasi Properti Investasi tersebut (nilai tercatat terakhir 8 

setelah revaluasi) dianggap sebagai biaya perolehan. 9 

55. Entitas menerapkan Pernyataan ini secara prospektif. 10 

 11 

TANGGAL EFEKTIF  12 

56. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif  13 

untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai 14 

Tahun Anggaran 20XX.  15 

  16 



 

 

ILUSTRASI POHON KEPUTUSAN 1 

  2 



 

 

ILUSTRASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 1 

  

 

 
 

 

Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat 

     PEMERINTAH PUSAT 

NERACA 
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

   (Dalam Rupiah) 

          

No.  
Uraian 20X1 20X0 

          
  

 
     

1 
 

ASET     
2 

  
    

3 
 

ASET LANCAR     

4 
 

Kas di Bank Indonesia xxx Xxx 

5 
 

Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxx Xxx 

6 
 

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Xxx 

7 
 

Kas di Bendahara Penerimaan xxx Xxx 

8 
 

Investasi Jangka Pendek xxx Xxx 

9 
 

Piutang Pajak xxx xxx 

10 
 

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak  xxx xxx 

11 
 

Penyisihan Piutang (xxx) (xxx) 

12 
 

Beban Dibayar Dimuka xxx xxx 

13 
 

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara  xxx xxx 

14 
 

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  xxx xxx 

15 
 

Bagian Lancar Pinjaman kepada  Lembaga Internasional xxx xxx 

16 
 

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 

17 
 

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi  xxx xxx 

18 
 

Piutang Lainnya xxx xxx 

19 
 

Persediaan xxx xxx 

20 
 

Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) xxx xxx 

21 
  

    

22 
 

INVESTASI JANGKA PANJANG     

23 
 

Investasi Nonpermanen     

24 
 

Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx 

25 
 

Dana Bergulir xxx xxx 

26 
 

Investasi dalam Obligasi xxx xxx 
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27 
 

Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx 

28 
 

Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx 

29 
 

Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 28) xxx xxx 

30 
 

    Investasi Permanen     

31 
 

    Penyertaan Modal Pemerintah xxx xxx 

32 
 

    Investasi Permanen Lainnya xxx xxx 

33 
 

Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32) xxx xxx 

34 
 

       Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33) xxx xxx 

35        

36 
 

ASET TETAP     

37 
 

Tanah xxx xxx 

38 
 

Peralatan dan Mesin xxx xxx 

39   
Gedung dan Bangunan xxx xxx 

40 
 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx 

41 
 

Aset Tetap Lainnya xxx xxx 

42 
 

Konstruksi Dalam Pengerjaan  xxx xxx 

43 
 

Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 

44 
 

Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43) xxx xxx 

45 
 

     

46 
 

PROPERTI INVESTASI     

47 
 

    Properti Investasi xxx xxx 

48 
 

    Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 

49 
 

Jumlah Properti Investasi (44 s/d 48) xxx xxx 

50 
 

     

51 
 

ASET LAINNYA     

52 
 

    Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 

53 
 

    Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 

54 
 

    Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx 

55 
 

    Aset Tak Berwujud xxx xxx 

56 
 

    Aset Lain-Lain xxx xxx 

57 
 

Jumlah Aset Lainnya (52 s/d 56) xxx xxx 

58 
 

     

59   
       JUMLAH ASET (20+34+44+49+57) xxxx xxxx 

60 
 

     

61 
 

KEWAJIBAN     

62 
 

     

63 
 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK     

64 
 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx 

65 
 

Utang Bunga xxx xxx 

66 
 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx 

67 
 

Pendapatan Diterima Dimuka xxx xxx 



 

 

68 
 

Utang Belanja xxx xxx 

69 
 

Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx 

70 
 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (64 s/d 69) xxx xxx 

71 
 

     

72 
 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG     

73 
 

Utang Luar Negeri xxx xxx 

74 
 

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx 

75 
 

Utang Dalam Negeri – Obligasi xxx xxx 

76 
 

Premium (Diskonto) Obligasi xxx xxx 

77 
 

Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx 

78 
 

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (73 s/d 77) xxx xxx 

79 
 

       JUMLAH KEWAJIBAN (70+78) xxx xxx 

80 
 

     

81 
 

EKUITAS      

82 
 

EKUITAS  xxx xxx 

83 
 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77) xxxx xxxx 

84         

 1 

  2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contoh Format Neraca Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota 

     

PEMERINTAH  PROVINSI/KABUPATEN /KOTA 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

   
(Dalam Rupiah) 

          
No. Uraian 20X1 20X0 

          
1  ASET     

2   
    

3  ASET LANCAR     

4  Kas di Kas Daerah xxx Xxx 

5  Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Xxx 

6  Kas di Bendahara Penerimaan xxx Xxx 

7 
 

Investasi Jangka Pendek xxx Xxx 

8  Piutang Pajak xxx Xxx 

9  Piutang Retribusi xxx Xxx 

10  
Penyisihan Piutang (xxx) (xxx) 

11  
Belanja Dibayar Dimuka xxx Xxx 

12  Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara  xxx Xxx 

13  Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  xxx Xxx 

14  Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx Xxx 

15  Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  xxx Xxx 

16  Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx Xxx 

17  Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi  xxx Xxx 

18  Piutang Lainnya xxx Xxx 

19  Persediaan xxx Xxx 

20 
 

Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) xxx Xxx 

21 
 

 
    

22 
 

INVESTASI JANGKA PANJANG     

23 
 

Investasi Nonpermanen     

24  
Pinjaman Jangka Panjang xxx Xxx 

25 
 

Investasi dalam Surat Utang Negara xxx Xxx 

26 
 

Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx Xxx 

27  
Investasi Nonpermanen Lainnya xxx Xxx 
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28  
Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) xxx Xxx 

29      Investasi Permanen     

30         Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx Xxx 

31         Investasi Permanen Lainnya xxx Xxx 

32  
Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) xxx Xxx 

33  
       Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) xxx Xxx 

34   
    

35  ASET TETAP     

36  Tanah  xxx Xxx 

37  Peralatan dan Mesin xxx Xxx 

38  Gedung dan Bangunan xxx Xxx 

39  Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Xxx 

40   Aset Tetap Lainnya xxx Xxx 

41  Konstruksi  dalam Pengerjaan xxx Xxx 

42  
Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 

43  
Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx Xxx 

44  
     

45  
PROPERTI INVESTASI     

46  
    Properti Investasi xxx Xxx 

47  
    Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 

48  
Jumlah Properti Investasi (46 s/d 47) xxx Xxx 

49 
 

 
    

50 
 

DANA CADANGAN     

51  
    Dana Cadangan xxx Xxx 

52  
Jumlah Dana Cadangan (51) xxx Xxx 

53   
    

54  ASET LAINNYA     

55     Tagihan Penjualan Angsuran xxx Xxx 

56     Tuntutan Ganti Rugi xxx Xxx 

57     Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx Xxx 

58     Aset Tak Berwujud xxx Xxx 

59     Aset Lain-Lain  xxx Xxx 

60   Jumlah Aset Lainnya (55 s/d 59) xxx Xxx 

61   
    

62          JUMLAH ASET (20+33+43+48+52+60) xxxx Xxxx 

63   
    

64  KEWAJIBAN     

65   
    

66  KEWAJIBAN JANGKA PENDEK     

67     Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  xxx Xxx 



 

 

68     Utang Bunga xxx Xxx 

69     Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx Xxx 

70  
Pendapatan Diterima Dimuka xxx Xxx 

71  
Utang Belanja xxx Xxx 

72     Utang Jangka Pendek Lainnya xxx Xxx 

73  
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (67 s/d 72) xxx Xxx 

74   
    

75  KEWAJIBAN JANGKA PANJANG     

76  
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx Xxx 

77  
Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx Xxx 

78  
Premium (Diskonto) Obligasi xxx Xxx 

79  
Utang Jangka Panjang Lainnya xxx Xxx 

80  
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (76 s/d 79) xxx Xxx 

81  
       JUMLAH KEWAJIBAN (73+80) xxx Xxx 

82   
    

83  EKUITAS      

84  
EKUITAS  xxx Xxx 

85   JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79) xxxx Xxxx 
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Exposure draft (ED) ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan hanya untuk ditanggapi dan 

dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan draft ini masih dimungkinkan sebelum 

diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Tanggapan dikirimkan ke: 

 

 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan   

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 

Jl. Budi Utomo No. 6  

Jakarta 10710 

E-mail: webmaster@ksap.org 

 

 

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan 

diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan 

 

 

 

  



 

 

DAFTAR ISI 
 

Paragraf 

PENDAHULUAN -----------------------------------------------------------------------------  1-4 
TUJUAN-----------------------------------------------------------------------------------------  1-2 

RUANG LINGKUP ----------------------------------------------------------------------------  3-4 

DEFINISI  ---------------------------------------------------------------------------------------  5 

OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN -----------------------------  6-7 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN  --------------------------------------------------  8 

PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN   -------------  9 - 10 

PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN   ------  11 - 12 

PENGUNGKAPAN --------------------------------------------------------------------------  13 - 14 
TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DIOTORISASI UNTUK TERBIT -----------  15 - 16 

PEMUTAKHIRAN PENGUNGKAPAN KONDISI PADA TANGGAL 
PELAPORAN  ---------------------------------------------------------------------------------  17 - 18 

PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN -----------  19 - 20 

TANGGAL EFEKTIF ------------------------------------------------------------------------  21 



PENGANTAR 

 

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang menyatakan bahwa: 

1. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 

perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

2. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. 

3. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada 

Menteri Keuangan. 

4. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah  menyusun ED PSAP tentang Peristiwa Setelah Tanggal 

Pelaporan untuk disebarluaskan  dan  ditanggapi  oleh entitas Pemerintah Pusat, entitas pemerintah daerah, dan 

pihak lainnya sebagai bagian dari due process penyusunan PSAP. Tanggapan akan sangat berguna jika 

memaparkan permasalahan secara  jelas  dan  alternatif  saran  yang  didukung  dengan alasan. 

ED PSAP tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan ini disebarluaskan dalam bentuk buku dan melalui 

situs KSAP: www.ksap.org. 
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DRAF STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN                  1 

BERBASIS AKRUAL                                                                            2 

PERNYATAAN NO. XXX 3 

 4 

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 5 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf 6 

standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis 7 

dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 8 

 9 

PENDAHULUAN 10 

TUJUAN 11 

1. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan: 12 

(a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal 13 

pelaporan; dan 14 

(b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk 15 

terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan. 16 

2. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan 17 

laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah 18 

tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak 19 

dapat diterapkan.  20 

 21 
RUANG LINGKUP 22 

3. Pernyataan standar ini diterapkan oleh entitas pelaporan yang menyusun 23 

dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.  24 

4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun 25 

laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan 26 

keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. 27 

 28 

DEFINISI 29 

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan 30 

Standar dengan pengertian: 31 

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan 32 

maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan 33 

tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi 34 

menjadi dua jenis, yaitu: 35 

(a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan 36 

(merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan 37 

(b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan 38 

(merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).  39 



Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal dimana audit 1 

laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam tanggal LHP auditor atau 2 

tanggal dimana pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan 3 

tersebut.  4 

 5 

OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN 6 

6. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal 7 

pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan 8 

diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan 9 

keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal 10 

dimana audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam tanggal LHP auditor 11 

atau tanggal dimana pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan 12 

tersebut.  13 

7. Proses yang terjadi diantara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi 14 

penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur 15 

organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam 16 

proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan. Pemerintah bertanggung jawab 17 

atas laporan keuangan pada saat terbit laporan hasil pemeriksaan.  18 

 19 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 20 

8. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan 21 

diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang mungkin 22 

berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Peristiwa 23 

akibat kebijakan pemerintah yang berdampak pada penyesuaian laporan keuangan 24 

tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup 25 

tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup 26 

memadai yang dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.  27 

Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa penyesuai maka diungkapkan 28 

secara memadai dalam laporan keuangan. 29 

 30 

PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN  31 

9.  Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan 32 

karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan. 33 

10.  Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan 34 

yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui 35 

peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, mencakup: 36 

(a) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya 37 

penurunan nilai aset pada tanggal pelaporan , atau adanya kerugian penurunan nilai 38 

aset yang telah diakui sebelumnya yang memerlukan penyesuaian, misalnya 39 

penghapustagihan piutang yang terjadi setelah tanggal pelaporan dan karena itu 40 

entitas perlu menyesuaikan jumlah piutangnya; 41 



(b) Penetapan jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima/diberikan setelah tanggal 1 

pelaporan; 2 

a. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan 3 

keuangan; 4 

 5 

PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN  6 

11. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan 7 

keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan. 8 

12. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan diantaranya: 9 

(a) Penyelesaian putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan 10 

hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki 11 

kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas mengungkapkan kewajiban yang timbul 12 

tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas tidak menyesuaikan pos 13 

kewajiban yang terkait dengan penyelesaian perkara pengadilan tersebut sampai 14 

dengan adanya penetapan anggaran yang berakibat pada penyajian laporan 15 

keuangan periode berikutnya. 16 

(b) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar 17 

secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan 18 

dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak 19 

berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan 20 

menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya. 21 

(c) Apabila suatu entitas dibebani dengan program layanan masyarakat yang ditetapkan 22 

setelah tanggal pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 23 

Entitas tidak menyesuaikan beban yang telah diakui sebelumnya dalam laporan 24 

keuangan periode berjalan. 25 

(d) Angsuran Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar dan/atau 26 

dipotong/dipungut sebelum tanggal pelaporan dan dilaporkan sebelum laporan 27 

keuangan diotorisasi untuk terbit. 28 

(e) Pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah. 29 

 30 

PENGUNGKAPAN 31 

13. Entitas pelaporan mengungkapkan bahwa laporan keuangan disusun dengan 32 

asumsi kesinambungan entitas. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak 33 

bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. 34 

14. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar 35 

kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan 36 

pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. 37 

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit 38 

15. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi 39 

untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.  40 



16. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh 1 

pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan 2 

keuangan diotorisasi untuk terbit. 3 

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan 4 

17. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan 5 

dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas 6 

memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut. 7 

18. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan 8 

laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal 9 

pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam 10 

laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah 11 

ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia 12 

setelah akhir tanggal pelaporan. 13 

 14 

Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan  15 

19. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai 16 

yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan 17 

keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk 18 

setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai mencakup: 19 

(a) Sifat peristiwa; dan 20 

(b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut 21 

tidak dapat dibuat. 22 

20. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang 23 

umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan: 24 

(a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, 25 

pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program 26 

atau kegiatan pemerintah; 27 

(b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan; 28 

(c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan; 29 

(d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta 30 

asing; 31 

(e) Perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan 32 

setelah tanggal pelaporan yang memiliki pengaruh signifikan pada piutang 33 

perpajakan dan kewajiban pemerintah; 34 

(f) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan 35 

yang memiliki nilai yang signifikan; dan 36 

(g) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal 37 

pelaporan. 38 

 39 

 40 

 41 



TANGGAL EFEKTIF 1 

21. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk 2 

laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 3 

Anggaran 20xx. 4 
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 1 

PENGANTAR 2 

 3 

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 4 

Pemerintahan yang menyatakan bahwa: 5 

1. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 6 

perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari 7 

Badan Pemeriksa Keuangan. 8 

2. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan 9 

mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. 10 

3. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada 11 

Menteri Keuangan. 12 

4. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada 13 

ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan. 14 

 15 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah  menyusun ED PSAP 10 tentang kebijakan akuntansi, 16 

perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, kesalahan, dan operasi yang tidak dilanjutkan 17 

(Revisi 2018) untuk disebarluaskan  dan  ditanggapi  oleh entitas Pemerintah Pusat, entitas pemerintah daerah, 18 

dan pihak lainnya sebagai bagian dari due process penyusunan PSAP. Tanggapan akan sangat berguna jika 19 

memaparkan permasalahan secara  jelas  dan  alternatif  saran  yang  didukung  dengan alasan. 20 

ED PSAP 10 tentang kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi 21 

akuntansi, kesalahan, dan operasi yang tidak dilanjutkan (Revisi 2018) ini disebarluaskan dalam bentuk buku 22 

dan melalui situs KSAP: www.ksap.org. 23 

 24 
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DRAF STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 

PERNYATAAN NO. XXX 2 

KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, 3 

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, KESALAHAN DAN OPERASI 4 

YANG TIDAK DILANJUTKAN 5 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf 6 

standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis 7 

dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 8 

PENDAHULUAN 9 

TUJUAN 10 

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas 11 

kebijakan akuntansi yang dipilih, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi 12 

akuntansi, kesalahan, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 13 

2. Pernyataan standar ini ditujukan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan 14 

laporan keuangan entitas, dan keterbandingan laporan keuangan tersebut antar waktu dan 15 

dengan laporan keuangan entitas lain. 16 

  17 

RUANG LINGKUP 18 

3. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, suatu entitas harus 19 

mengikuti Pernyataan Standar ini. Penerapan standar dalam rangka memilih dan 20 

menerapkan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan 21 

estimasi akuntansi, kesalahan, dan operasi yang tidak dilanjutkan, disajikan dalam 22 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 23 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan 24 

atas Laporan Keuangan. 25 

4. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun 26 

laporan keuangan, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah 27 

pemerintah pusat/daerah. 28 

 29 

DEFINISI 30 

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar 31 

dengan pengertian: 32 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-33 

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dari 34 

berbagai alternative pilihan yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP 35 

khususnya dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 36 

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan 37 

akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah 38 

kebijakan akuntansi terpilih yang baru bagi entitas. 39 

Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai 40 



 

 

dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan untuk satu atau 1 

lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau 2 

kesalahan penggunaan informasi andal yang: 3 

(a) Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; 4 

dan 5 

(b) Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan 6 

penyajian laporan keuangan tersebut. 7 

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan 8 

penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta 9 

kecurangan. 10 

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji 11 

dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya 12 

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian sebagian  atau seluruh tugas dan 13 

fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan 14 

kewajiban, serta berhentinya operasi tanpa mengganggu fungsi, program, atau 15 

kegiatan yang lain pada entitas tersebut 16 

Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang 17 

mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan 18 

pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain 19 

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan 20 

keuangan 21 

Retrospektif adalah pengaruh atas penerapan kebijakan akuntansi baru yang 22 

berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya 23 

Prospektif adalah pengaruh atas penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya 24 

berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya. 25 

 26 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 27 

6. Tujuan dari Kebijakan Akuntansi antara lain adalah: 28 

(a) Memberikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam 29 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun 30 

antar entitas pelaporan/akuntansi; dan 31 

(b) Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi 32 

pemerintahan. 33 

7. Kebijakan akuntansi mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan 34 

akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintahan yang 35 

dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan.  36 

8. Kebijakan akuntansi mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua 37 

hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.  38 

9. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan 39 

dapat menyajikan informasi yang: 40 



 

 

(a) Relevan, apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi 1 

keputusan pengguna; 2 

(b) Dapat diandalkan, dengan pengertian: 3 

1) mencerminkan kejujuran penyajian transaksi; 4 

2) dapat diverifikasi; 5 

3) Netralitas, bahwa informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 6 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 7 

(c) Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan 8 

keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 9 

periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada 10 

umumnya. 11 

(d) Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan 12 

keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta 13 

istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. 14 

 15 

Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi  16 

10. Suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang telah diatur secara 17 

spesifik dalam suatu PSAP tertentu, maka kebijakan akuntansinya mengikuti PSAP 18 

tersebut. 19 

11. Kebijakan akuntansi yang dipilih harus berdasarkan PSAP untuk menghasilkan 20 

laporan keuangan yang relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya. 21 

12. Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, 22 

peristiwa atau kondisi lainnya, maka entitas menggunakan pertimbangannya dalam 23 

mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi.  24 

13. Dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dijelaskan di 25 

paragraf 12, entitas mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-26 

sumber berikut ini, sesuai dengan urutan menurun: 27 

(a) ketentuan dalam PSAP yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait; 28 

(b) definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, 29 

ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan 30 

dalam Kerangka Konseptual; 31 

(c) peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk transaksi, peristiwa atau 32 

kondisi tersebut; 33 

(d) standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar 34 

akuntansi lainnya yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk 35 

mengembangkan standar akuntansi; dan 36 

(e) literatur akuntansi lainnya dan praktik akuntansi industri yang berlaku, 37 

sepanjang tidak bertentangan dengan sumber-sumber tersebut pada huruf a 38 

sampai d di atas. 39 

 40 



 

 

 1 

Konsistensi Kebijakan Akuntansi 2 

14. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten 3 

untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali suatu PSAP 4 

secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan 5 

kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengatur 6 

atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat 7 

harus dipilih dan diterapkan secara konsisten. 8 

15. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari 9 

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini 10 

tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke 11 

metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan 12 

syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih 13 

baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 14 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 15 

 16 

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 17 

16. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila: 18 

(a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh standar 19 

akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau  20 

(b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai 21 

posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih 22 

andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. 23 

17. Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan 24 

keuangan suatu entitas antar periode untuk mengidentifikasi perubahan laporan 25 

keuangannya, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang sama 26 

diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali 27 

perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana paragraf 28 

16. 29 

18. Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya 30 

termasuk ke dalam perubahan kebijakan akuntansi. 31 

19. Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran 32 

suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap 33 

sebagai perubahan kebijakan akuntansi. 34 

20. Perubahan kebijakan akuntansi meliputi: 35 

(a) perubahan atas basis akuntansi 36 

(b) perubahan kriteria kapitalisasi 37 

(c) perubahan lainnya yang mengakibatkan perubahan perlakuan dalam pengakuan 38 

atau pengukuran akuntansi 39 

 40 

21. Tidak termasuk ke dalam perubahan kebijakan akuntansi: 41 



 

 

(d) Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa lain atau kondisi 1 

yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan 2 

(e) Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa lain atau kondisi 3 

yang tidak terjadi sebelumnya atau yang tidak material. 4 

22. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan prospektif 5 

disyaratkan. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan yang telah 6 

diotorisasi untuk terbit. 7 

23. Penerapan prospektif dari suatu perubahan kebijakan akuntansi merupakan 8 

penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, kejadian lain dan kondisi-kondisi yang 9 

terjadi setelah tanggal dimana kebijakan tersebut berubah. 10 

24. Ketika penerapan retrospektif di syaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi 11 

diterapkan secara retrospektif, kecuali penerapan retrospektif tidak praktis. Hal ini 12 

dikarenakan jika dan hanya jika suatu entitas tidak dapat menerapkan kebijakan yang 13 

dipilih. Penerapan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyusun 14 

kembali laporan periode sebelumnya menjadi tidak praktis jika: 15 

(a) Pengaruh penerapan secara retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif 16 

tidak ditetapkan; 17 

(b) Penerapan secara retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif 18 

membutuhkan asumsi tentang apa yang manajemen tuju pada periode tersebut; 19 

(c) Penerapan secara retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif 20 

membutuhkan perkiraan secara signifikan suatu nilai dan dimungkinkan untuk 21 

membedakan informasi secara obyektif tentang perkiraan-perkiraan: 22 

i. Yang memberikan bukti tentang kondisi yang terjadi pada tanggal dimana jumlah 23 

tersebut diakui, diukur, atau dijelaskan; 24 

ii. Yang akan tersedia saat laporan keuangan periode sebelumnya diotorisasi untuk 25 

terbit; 26 

iii. Ketidakpraktisan untuk menerapkan.  27 

 28 

25. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi 29 

yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada 30 

Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 31 

Keuangan. 32 

26. Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan 33 

kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan 34 

dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan 35 

kebijakan baru. 36 

27. Dalam hal terjadi perubahan basis standar akuntansi, entitas tidak 37 

menyajikan kembali Laporan Keuangan periode terakhir dengan basis akuntansi 38 

yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan 39 

periode berjalan dengan basis standar akuntansinya masing-masing namun tidak 40 

untuk dibandingkan. 41 

 42 

Pengungkapan 43 



 

 

28. Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas perlu 1 

mengungkapkan: 2 

(a) sifat perubahan kebijakan akuntansi; 3 

(b) Alasan mengapa dengan menerapkan kebijakan akuntansi baru memberikan 4 

informasi yang andal dan lebih relevan; 5 

(c) nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak untuk 6 

periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang 7 

memungkinkan; dan 8 

(d) Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan. 9 

(e) Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi dikarenakan adanya penerapan 10 

pernyataan standar akuntansi pemerintahan  yang baru maka pengungkapan 11 

ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan 12 

standar tersebut. 13 

 14 

KESALAHAN 15 

29. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan bukti transaksi, kesalahan 16 

perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau 17 

kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan 18 

Standar Akuntansi Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak 19 

material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan neraca, laporan 20 

operasional, atau laporan arus kas. Kesalahan potensial yang ditemukan pada periode 21 

berjalan dikoreksi dengan melakukan penyesuaian sebelum laporan keuangan diotorisasi 22 

untuk terbit. Namun kesalahan yang material terkadang tidak ditemukan sampai dengan 23 

setelah tanggal neraca dan kesalahan-kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dalam 24 

laporan keuangan tahun berjalan. 25 

30. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. 26 

31. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode 27 

sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk 28 

terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun 29 

lain yang terkait. 30 

32. Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas diantaranya yaitu 31 

adanya mark-up atas perolehan aset tetap yang diketahui setelah laporan keuangan 32 

diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang 33 

bersangkutan dan ekuitas. 34 

33. Kesalahan atas pencatatan pendapatan LRA/LO dan belanja/beban yang 35 

terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut 36 

sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan padakun kas, 37 

LPE dan LP SAL. 38 

34. Khusus Pengembalian atas kelebihan pendapatan pajak yang terjadi pada 39 

periode sebelumnya diakui sebagai pengurang pendapatan pajak pada tahun 40 

berjalan. 41 



 

 

35. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran pajak yang 1 

dilakukan oleh wajib bayar dapat dilakukan pengembalian (restitusi). Atas kelebihan 2 

tersebut wajib bayar dapat meminta pengembalian pembayaran yang akan mengurangi 3 

pendapatan pajak pemerintah pada periode dilakukannya restitusi pajak tersebut. 4 

36. Penerimaan atas kekurangan pendapatan pajak yang terjadi pada periode 5 

sebelumnya diakui sebagai penambah pendapatan pajak pada tahun berjalan. 6 

37. Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang 7 

terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut 8 

sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 9 

akun LP SAL. 10 

38. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode 11 

sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk 12 

terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan 13 

akun terkait. 14 

39. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal dimana audit 15 

laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam tanggal LHP auditor atau tanggal 16 

dimana pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. 17 

40. Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi 18 

untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 19 

 20 

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 21 

41. Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, namun 22 

hanya dapat diestimasi. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang 23 

andal dan update. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan: 24 

(a) Persediaan usang. 25 

(b) Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih. 26 

(c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang dharapakan 27 

atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan.  28 

42. Penggunaan estimasi yang wajar merupakan bagian yang penting dari 29 

penyusunan laporan keuangan dan tidak menurunkan keandalannya. 30 

43. Estimasi perlu direvisi jika perubahan terjadi pada kondisi dan 31 

pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau 32 

peristiwa baru yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak 33 

terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan. 34 

44. Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi 35 

dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika sulit membedakan 36 

antara perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi, 37 

perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. 38 

45. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu 39 

disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi 40 

lingkungan entitas yang berubah. 41 



 

 

46. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada 1 

Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang 2 

terpengaruh 3 

47. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada 4 

LO pada tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap 5 

tersebut. 6 

48. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang 7 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, 8 

harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. 9 

 10 

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 11 

49. Operasi yang tidak dilanjutkan antara lain berupa: 12 

(a) Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan 13 

ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah. 14 

(b) Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan 15 

mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan /entitas akuntansi. 16 

50. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan harus diungkapkan 17 

pada Catatan atas Laporan Keuangan. 18 

51. Informasi penting terkait operasi yang tidak dilanjutkan mengungkapkan dasar 19 

peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, 20 

kegitan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan 21 

pengalihan pendapatan dan beban. 22 

52. Agar  Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang 23 

dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol 24 

untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada 25 

Laporan Keuangan. 26 

53. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan 27 

sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, 28 

seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.  29 

54. Bukan merupakan penghentian operasi apabila: 30 

(a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. 31 

Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus 32 

merosot, pergantian kebutuhan lain. 33 

(b) Fungsi tersebut tetap ada. 34 

(c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan 35 

seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. 36 

(d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual 37 

sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. 38 

 39 



 

 

TANGGAL EFEKTIF 1 

55. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif 2 

untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai 3 

Tahun Anggaran 2020. 4 
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