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STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN   1 

BERBASIS AKRUAL 2 

PERNYATAAN NO. ... 3 

PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN  4 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf 5 

standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis 6 

dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. 7 

Pendahuluan 8 

Tujuan 9 

1. Tujuan dari pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi terkait 10 

dengan pendapatan dari  transaksi nonpertukaran.  11 

Ruang Lingkup  12 

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

pengungkapan pendapatan dari transaksi nonpertukaran dalam laporan keuangan 14 

berbasis akrual untuk tujuan umum bagi suatu entitas, baik pemerintah pusat 15 

maupun pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.  16 

3. Secara umum pendapatan pemerintah dari transaksi nonpertukaran terdiri 17 

dari:  18 

a. Perpajakan; dan  19 

b. Transfer, baik kas atau nonkas, meliputi: transfer antar entitas pemerintahan, 20 

hibah, denda, dan penghapusan utang. 21 

4. Pernyataan standar untuk pendapatan dari transaksi pertukaran diatur 22 

dalam standar tersendiri. 23 

5. Pemerintah mungkin melakukan reorganisasi entitas pelaporan atau 24 

entitas akuntansi, dapat berupa penggabungan maupun pemisahan, pendapatan 25 

yang berasal dari transfer aset karena reorganisasi tersebut tidak termasuk di dalam 26 

pengaturan standar ini. 27 

Definisi 28 

6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar 29 

dengan pengertian:  30 

Persyaratan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang menetapkan bahwa manfaat 31 

ekonomi atau potensi jasa yang terkandung dalam aset, dikonsumsi oleh entitas 32 

penerima sebagaimana ditentukan atau manfaat ekonomi atau potensi jasa harus 33 

dikembalikan kepada pihak yang memberikan aset tersebut. 34 

Kendali atas suatu aset timbul ketika entitas dapat menggunakan atau menerima 35 

manfaat sesuai dengan tujuannya atau mengatur akses pihak lain untuk 36 

memanfaatkan aset tersebut. 37 
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Denda adalah manfaat ekonomi atau potensi jasa yang diterima atau dapat diterima 1 

sebagaimana ditentukan oleh pengadilan atau badan penegak hukum lainnya. Denda 2 

timbul sebagai konsekuensi pelanggaran hukum atau peraturan. 3 

Ketentuan tentang aset yang ditransfer  adalah ketentuan dalam undang-undang atau 4 

peraturan, atau pengaturan yang mengikat, yang diberlakukan atas penggunaan aset 5 

yang diterima oleh suatu entitas dari suatu entitas atau pihak lain. 6 

Belanja Perpajakan/Tax expenditures adalah selisih antara realisasi penerimaan 7 

perpajakan yang timbul dari penerapan kebijakan khusus di bidang perpajakan 8 

dengan estimasi penerimaan perpajakan yang seharusnya diterima berdasarkan 9 

ketentuan umum perpajakan yang berlaku umum.  10 

Peristiwa kena pajak (the taxable event) adalah peristiwa dimana pemerintah dan/atau 11 

legislator menetapkan sesuatu menjadi kena pajak. 12 

Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 13 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 14 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 15 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  16 

Transfer adalah aliran masuk manfaat ekonomi atau potensi jasa yang berasal dari 17 

transaksi nonpertukaran selain pajak. 18 

Transaksi Nonpertukaran 19 

7. Suatu transaksi nonpertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi 20 

menerima nilai aliran sumber daya tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan 21 

nilai sebagai gantinya. Dalam transaksi nonpertukaran, suatu entitas menerima nilai aliran 22 

sumber daya dari pihak atau entitas lain, tanpa secara langsung memberikan nilai yang 23 

kurang lebih sama dalam pertukaran, atau suatu entitas memberikan nilai aliran sumber 24 

daya kepada entitas lain tanpa secara langsung menerima nilai yang kurang lebih sama 25 

dalam pertukaran. 26 

8. Dalam hal suatu transaksi merupakan kombinasi antara transaksi pertukaran 27 

dan nonpertukaran, entitas memisahkan transaksi tersebut menjadi transaksi pertukaran 28 

dan nonpertukaran, serta masing-masing transaksi diakui secara terpisah. Dalam 29 

menentukan apakah substansi kombinasi transaksi merupakan transaksi nonpertukaran 30 

atau transaksi pertukaran, diperlukan penilaian profesional. Jika tidak dimungkinkan untuk 31 

membedakan transaksi pertukaran dan nonpertukaran secara terpisah, transaksi tersebut 32 

diperlakukan sebagai transaksi nonpertukaran.  33 

Pendapatan  34 

9. Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat ekonomi atau potensi jasa 35 

yang diterima oleh entitas, yang ditunjukan dengan peningkatan aset bersih/ekuitas.  36 

10. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 37 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 38 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 39 

11. Ketika suatu entitas mengeluarkan biaya sehubungan dengan pendapatan yang 40 

timbul dari transaksi nonpertukaran, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat 41 

ekonomi atau potensi jasa di masa depan, dan setiap aliran keluar sumber daya diakui 42 

sebagai biaya transaksi. Misalnya, jika suatu entitas diharuskan membayar biaya pengiriman 43 

dan pemasangan sehubungan dengan pengalihan suatu aset ke entitas lain, biaya-biaya 44 
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tersebut diakui secara terpisah dari pendapatan yang timbul dari pengalihan aset tersebut. 1 

Biaya pengiriman dan pemasangan diakui sebagai penambah jumlah nilai aset.  2 

Ketentuan Aset yang Ditransfer 3 

12. Aset yang ditransfer diharapkan akan digunakan dalam aktivtitas normal entitas 4 

penerima. Jika undang-undang, peraturan atau perjanjian dengan pihak lain dibuat, maka 5 

penerima aset wajib menggunakannya sesuai dengan peraturan atau perjanjian yang telah 6 

dibuat tersebut. 7 

13. Ketentuan terkait dengan aset yang ditransfer dapat berupa persyaratan 8 

penggunaannya. Ketentuan yang terdapat dalam persyaratan tersebut memungkinkan suatu 9 

entitas dapat menggunakan atau mengkonsumsi manfaat ekonomi masa atau potensi jasa 10 

di masa depan yang terkandung dalam aset tersebut untuk tujuan tertentu pada saat 11 

pengakuan awal. Namun, ketentuan yang diatur dalam persyaratan tersebut, juga dapat 12 

mengharuskan manfaat ekonomi atau potensi jasa atas aset dikembalikan ke pengirim 13 

dalam hal ketentuan tersebut dilanggar. 14 

14. Ketentuan yang terkait dengan aset yang ditransfer, yang selanjutnya disebut 15 

sebagai persyaratan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh entitas dalam 16 

mengkonsumsi manfaat ekonomi atau potensi jasa di masa depan atas aset sebagaimana 17 

ditetapkan dalam ketentuan dan akan mengembalikannya kepada pengirim jika persyaratan 18 

tersebut dilanggar. Oleh karena itu, ketika entitas menerima suatu aset yang penggunaanya 19 

ditentukan dalam suatu persyaratan, penerimaan aset tersebut juga menimbulkan 20 

kewajiban. 21 

Analisis atas Aliran Masuk Awal Sumber Daya dari Transaksi 22 

Nonpertukaran 23 

15. Aliran masuk sumber daya ekonomi yang diterima oleh suatu entitas merupakan 24 

aset, baik dalam bentuk kas maupun nonkas. Entitas mengakui aset yang berasal dari 25 

transaksi nonpertukaran pada saat entitas memiliki kendali sumber daya yang memenuhi 26 

definisi aset dan memenuhi kriteria pengakuan. 27 

16. Kendali atas sumber daya timbul ketika entitas dapat menggunakan atau 28 

menerima manfaat sesuai dengan tujuannya atau mengatur akses pihak lain untuk 29 

memanfaatkan aset tersebut. 30 

Pengakuan Aset 31 

17. Aliran masuk sumber daya dari transaksi nonpertukaran, selain dalam 32 

bentuk jasa, yang memenuhi definisi aset harus diakui sebagai aset, jika dan hanya 33 

jika:  34 

(a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi atau potensi jasa akan mengalir ke entitas; 35 

dan 36 

(b) Nilai wajar aset dapat diukur dengan andal. 37 

Pengukuran Awal Perolehan Aset 38 

18. Penilaian awal suatu aset yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran 39 

menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. 40 
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Pengakuan Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran 1 

19. Aliran masuk sumber daya dari transaksi nonpertukaran yang diakui 2 

sebagai aset diakui sebagai pendapatan, kecuali jika timbul kewajiban yang harus 3 

diakui sehubungan transaksi tersebut. 4 

20. Ketika suatu entitas memenuhi kriteria untuk mengakui kewajiban kini 5 

sebagai kewajiban sehubungan dengan adanya aliran masuk sumber daya yang yang 6 

diakui sebagai aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas tersebut harus 7 

mengurangi nilai tercatat jumlah kewajiban setara yang dengan pengakuan jumlah 8 

pendapatannya. 9 

21. Jika suatu entitas mengakui kenaikan aset bersih yang berasal dari transaksi 10 

nonpertukaran, entitas mengakui adanya pendapatan. Jika entitas mengakui timbulnya 11 

kewajiban sehubungan dengan aliran masuk sumber daya transaksi nonpertukaran, 12 

pengurangan kewajiban yang terjadi karena peristiwa perpajakan diakui sebagai 13 

pendapatan. Jika entitas menerima aliran masuk sumber daya yang berasal dari 14 

pemilik/pemerintah, maka aliran masuk sumber daya tersebut tidak memenuhi kriteria 15 

pengakuan pendapatan maupun pengakuan kewajiban. 16 

Pengukuran Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran 17 

22. Pendapatan dari transaksi nonpertukaran dinilai sebesar jumlah 18 

peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas. 19 

23. Jika dari transaksi nonpertukaran, suatu entitas mengakui suatu aset, entitas 20 

juga mengakui pendapatan yang setara dengan jumlah aset yang dinilai sesuai dengan 21 

paragraf 18, kecuali jika entitas juga diharuskan untuk mengakui kewajiban. Bilamana suatu 22 

kewajiban diakui, maka kewajiban tersebut dinilai sesuai dengan persyaratan pada paragraf 23 

29 dan jumlah kenaikan aset bersih diakui sebagai pendapatan. Pengurangan kewajiban 24 

diakui sebagai kenaikan pendapatan. 25 

Kewajiban Kini diakui Sebagai Kewajiban 26 

24. Kewajiban kini yang timbul dari transaksi nonpertukaran yang memenuhi 27 

definisi kewajiban diakui sebagai kewajiban, jika dan hanya jika :  28 

(a) Kemungkinan keluarnya aliran sumber daya ekonomi atau potensi jasa diperlukan 29 

bagi penyelesaian kewajiban tersebut; dan 30 

(b) Nilai penyelesaian kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. 31 

Kewajiban Kini  32 

25. Kewajiban kini adalah keharusan untuk melaksanakan atau memberikan sesuatu 33 

dan menimbulkan kewajiban sehubungan dengan transaksi nonpertukaran. Kewajiban kini 34 

dapat berasal dari ketentuan perundangan atau perikatan yang mendasari transfer. 35 

Kewajiban kini juga dapat muncul dari kegiatan operasi normal entitas, seperti pengakuan 36 

penerimaan di muka.  37 

26. Dalam operasi normal, suatu entitas dapat menerima sumber daya sebelum 38 

peristiwa kena pajak terjadi. Dalam keadaan seperti itu, kewajiban dengan jumlah yang 39 

sama dengan jumlah yang merupakan penerimaan dimuka diakui sampai peristiwa kena 40 

pajak terjadi. 41 
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27. Jika suatu entitas menerima suatu sumber daya sebelum adanya pengaturan 1 

transfer yang mengikat, entitas mengakui kewajiban atas penerimaan dimuka tersebut, 2 

sampai suatu waktu saat pengaturan menjadi mengikat. 3 

Kondisi Aset yang Ditransfer 4 

28. Kondisi aset yang ditransfer menimbulkan kewajiban kini yang dinilai sesuai 5 

dengan pengakuan awal sebagaimana diatur dalam paragraf 32. 6 

Pengukuran Kewajiban pada Pengakuan Awal 7 

29. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban harus dinilai dengan estimasi 8 

terbaik bagi penyelesaian kewajiban kini tersebut pada tanggal pelaporan. 9 

Perpajakan 10 

30. Suatu entitas mengakui aset yang berasal dari perpajakan pada saat 11 

terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset terpenuhi. 12 

31. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi definisi aset ketika entitas 13 

dapat mengendalikan sumber daya tersebut dan manfaat ekonomi atau potensi jasa di masa 14 

depan akan mengalir ke entitas. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi 15 

kriteria pengakuan sebagai aset ketika kemungkinan manfaat ekonomi atau potensi jasa di 16 

masa depan akan mengalir ke entitas dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 17 

32. Dalam hal aset yang berasal dari perpajakan telah diakui, namun terdapat 18 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak karena jumlah pajak yang 19 

seharusnya dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dibayarkan 20 

sebelumnya oleh wajib pajak, maka pengembalian atas pendapatan perpajakan tersebut 21 

dapat dikurangkan dari pendapatan perpajakan pada periode pengembalian. 22 

Peristiwa Kena Pajak (The Taxable Event) 23 

33. Suatu peristiwa dikategorikan sebagai peristiwa kena pajak jika terpenuhi syarat 24 

adanya subjek pajak dan objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kecuali 25 

diatur lain, peristiwa kena pajak untuk masing-masing jenis pajak antara lain sebagai berikut: 26 

a). Pajak Penghasilan (PPh) adalah seluruh pendapatan yang wajib dilaporkan 27 

(assessable income) oleh wajib pajak selama periode pajak berjalan dan dilaporkan 28 

dalam Surat Pemberitahuan atau dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 29 

Pajak. 30 

b). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah seluruh kegiatan penyerahan atau perolehan 31 

Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak 32 

dalam periode perpajakan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.  33 

c). Bea Masuk adalah seluruh pergerakan barang produksi luar negeri ke dalam daerah 34 

pabean Indonesia. 35 

d). Cukai adalah konsumsi barang yang menurut undang-undang ditetapkan sebagai 36 

kemewahan. 37 

Penerimaan Pajak Tangguhan  38 

34. Sejalan dengan definisi aset, kewajiban serta perpajakan sebagaimana diatur 39 

dalam paragraf 30, atas penerimaan yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak 40 

diakui sebagai aset dan pendapatan tangguhan.  Tidak termasuk pendapatan pajak 41 
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tangguhan, di antaranya, yaitu pembayaran atas surat ketetapan yang tidak disetujui oleh 1 

wajib pajak dan pembayaran dimuka untuk masa pajak yang sama. 2 

Pengukuran Aset yang Timbul dari Transaksi Perpajakan 3 

35. Aset yang diperoleh dari transaksi perpajakan diukur dengan nilai wajar pada 4 

saat perolehannya. Nilai wajar tersebut merupakan nilai  pajak yang diterima dari wajib pajak 5 

berdasarkan prinsip self assessment dan/atau nilai pajak yang akan diterima sebagaimana 6 

yang tercantum dalam dokumen penetapan pajak. 7 

Beban Terkait Pemungutan Pajak dan Fasilitas Perpajakan 8 

36. Pendapatan perpajakan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Jumlah 9 

pendapatan perpajakan tidak boleh dikurangi dengan biaya pemungutannya. 10 

37. Dalam penatausahaan perpajakan, untuk jenis pajak tertentu, ada kalanya 11 

pemerintah memberikan kemudahan pembayaran pajak dengan berbagai metode 12 

pembayaran, seperti pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme perbankan ataupun 13 

jasa penagihan lainnya yang membuat pemerintah menanggung biaya pemungutannya. 14 

Dalam hal ini, biaya/beban yang terkait dengan pemungutan pajak tersebut diakui secara 15 

terpisah dalam laporan keuangan sebagai beban operasional. Contoh beban tersebut antara 16 

lain biaya administrasi setoran penerimaan pajak yang dibayarkan negara pada bank 17 

persepsi. 18 

38. Pendapatan perpajakan tidak boleh ditambah dengan belanja perpajakan 19 

39. Kadangkala, pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan untuk mendorong 20 

wajib pajak agar melakukan atau tidak melakukan perilaku keuangan tertentu. Misalnya 21 

pemerintah memberikan fasilitas PPN dibebaskan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak 22 

yang bersifat strategis dan fasilitas PPN tidak dipungut untuk penyerahan Barang Kena 23 

Pajak kepada pengusaha di kawasan tertentu (kawasan berikat, kawasan bebas dan 24 

kawasan ekonomi khusus). Dengan pemberian fasilitas perpajakan tersebut, pihak-pihak 25 

yang mendapatkan fasilitas perpajakan akan memiliki beban perpajakan yang lebih rendah 26 

dibandingkan pihak lain yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan.  27 

40. Belanja perpajakan adalah penerimaan pajak yang tidak diterima entitas sebagai 28 

akibat penerapan fasilitas perpajakan. Belanja perpajakan yang timbul dari fasilitas ini bukan 29 

merupakan pengurang pendapatan perpajakan dan bukan merupakan beban karena tidak 30 

menimbulkan aliran masuk atau keluar atas sumber daya. Oleh karena itu belanja 31 

perpajakan  tidak menimbulkan aset, kewajiban, pendapatan, ataupun beban bagi 32 

pemerintah yang mengenakan pajak.  33 

 34 

Transfer  35 

41. Suatu entitas mengakui aset sehubungan dengan transfer ketika sumber 36 

daya yang ditransfer memenuhi definisi aset dan memenuhi kriteria pengakuan aset. 37 

42. Transfers, baik kas atau non kas, meliputi: transfer antar entitas pemerintahan, 38 

hibah, hadiah atau donasi, denda, dan penghapusan utang. Semua item tersebut secara 39 

umum memiliki atribut bahwa suatu entitas memberikan sumber daya dari satu entitas ke 40 

entitas lain tanpa memberikan nilai yang kira-kira sama dalam pertukaran dan bukan 41 

termasuk dalam pajak sebagaimana didefinisikan dalam Standar ini. 42 

43. Transfer memenuhi definisi aset ketika entitas dapat mengendalikan sumber 43 

daya tersebut dan entitas diharapkan akan menerima manfaat ekonomi atau potensi jasa. 44 
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Transfer memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset ketika terdapat kemungkinan aliran 1 

masuk sumber daya ke entitas dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.  2 

Transfer antar Entitas Pemerintahan 3 

44. Transfer antar entitas pemerintahan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-4 

undangan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang diakui sebagai 5 

pendapatan. 6 

45. Transfer antar entitas pemerintahan merupakan transaksi nonpertukaran karena 7 

entitas yang menerima sumber daya berupa uang atau hak menerima uang tidak memiliki 8 

kewajiban untuk memberikan prestasi balik berupa imbalan yang nilainya setara dengan 9 

uang atau hak menerima uang yang diterimanya. 10 

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Entitas Pemerintahan 11 

46. Pendapatan transfer berupa uang atau hak menerima uang diakui pada 12 

saat: 13 

(a) Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa uang; atau 14 

(b) Terdapat kepastian penerimaan transfer uang dari entitas pemberi berupa 15 

penetapan perundangan. 16 

47. Pendapatan transfer antar entitas pemerintahan diakui pada saat terdapat aliran 17 

masuk sumber daya berupa uang yang berasal dari entitas pemberi transfer. 18 

48. Pendapatan transfer antar entitas pemerintahan juga diakui jika terdapat 19 

penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya  pengakuan utang 20 

dari pihak pemberi transfer.  21 

Pengukuran Pendapatan Transfer Antar Entitas Pemerintahan 22 

49. Pendapatan transfer antar entitas pemerintahan dinilai sebesar kas yang 23 

diterima oleh entitas atau sebesar pengakuan kewajiban dari pemberi manfaat. Nilai 24 

penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas 25 

penerima.  26 

50. Dalam hal terdapat lebih salur transfer, kelebihan penyaluran transfer dimaksud 27 

seharusnya dikembalikan kepada entitas penyalur transfer. Pada praktiknya lebih salur 28 

dapat dikompensasikan pada penyaluran berikutnya sehingga penerimaan kas yang 29 

diterima pada tahun berikutnya tersebut tidak sebesar yang telah ditetapkan. Jika terjadi 30 

demikian, pendapatan transfer dicatat sebesar transfer yang seharusnya diterima, dan 31 

kelebihan tersebut dicatat sebagai kewajiban pada tanggal pelaporan. 32 

Hibah 33 

51. Hibah adalah pengalihan aset secara sukarela dalam bentuk uang tunai 34 

atau aset moneter lainnya, barang/jasa yang diberikan oleh individua tau suatu  35 

entitas ke entitas lain, serta bebas dari suatu ketentuan.  36 

52. Hibah yang diterima oleh suatu entitas dapat disertai dengan ketentuan dan/atau 37 

tanpa ketentuan dari pemberi hibah. 38 

53. Hibah diakui sebagai aset dan pendapatan bila besar kemungkinan bahwa 39 

manfaat ekonomis dan jasa potensial di masa datang akan mengalir ke entitas dan 40 

nilai wajar atas aset/manfaat ekonomi tersebut dapat diukur secara andal. 41 
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54. Apabila tidak terdapat persyaratan pada penerimaan hibah, pengakuan 1 

pendapatan dapat langsung diakui. Adapun jika terdapat persyaratan yang melekat 2 

pada penerimaan hibah tersebut, maka hibah diakui sebagai kewajiban dan diakui 3 

sebagai pendapatan pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan atau 4 

memenuhi persyaratan tersebut. 5 

55. Pemberi hibah berbentuk uang ataupun barang ada kalanya menetapkan 6 

persyaratan tertentu atas penggunaan uang atau barang dimaksud. Sebagai misal, lembaga 7 

bantuan internasional tertentu memberikan sumbangan tunai Rp100 miliar kepada entitas 8 

kota tertentu dengan persyaratan untuk meningkatkan dan memelihara sistem angkutan 9 

masal (40% untuk sistem kereta api yang ada, 60% untuk sistem kerata api yang baru). 10 

Dibawah ketentuan hibah, uang hanya dapat digunakan sesuai persyaratan yang ditentukan 11 

dan diminta untuk mengungkap dalam penjelasan atas Laporan Keuangan terkait 12 

penggunaan uang hibah, atau dikembalikan ke lembaga terkait. Atas hibah dimaksud, 13 

entitas pemerintah akan mengakui uang hibah sebagai aset dan mengakui kewajiban 14 

sehubungan dengan persyaratan yang melekat pada hibah.  15 

56. Entitas pemerintah dapat namun tidak diwajibkan untuk mengakui hibah 16 

jasa sebagai pendapatan dan aset. 17 

57. Yang dimaksud dengan jasa dalam standar ini adalah jasa yang diberikan oleh 18 

perorangan atau pemerintah/organisasi internasional ke suatu entitas dalam transaksi 19 

nonpertukaran. Jasa ini memenuhi definisi aset karena entitas mengendalikan sumber daya 20 

yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis atau jasa potensial di masa datang 21 

yang mengalir ke entitas. Sebagai contoh, sekolah negeri yang menerima tenaga 22 

sukarelawan pengajar yang nilai wajarnya dapat diukur secara memadai, mungkin mengakui 23 

adanya pertambahan dalam aset dan pendapatan, dan penurunan aset serta beban. Dalam 24 

hal ini, jasa langsung dikonsumsi pada tahun berjalan sehingga tidak menambah ekuitas. 25 

Namun demikian, jasa mungkin dimanfaatkan juga dalam pekerjaan konstruksi aset, yang 26 

dalam kasus ini jumlah yang diakui sehubungan dengan jasa termasuk di dalam biaya aset 27 

dalam konstruksi tersebut. Dalam hal ini jasa dikapitalisasi ke dalam nilai aset sehingga 28 

menambah ekuitas.  29 

58. Beberapa jasa tidak memenuhi definisi aset karena entitas pemerintah tidak 30 

mempunyai pengendalian yang cukup atas jasa yang diberikan tersebut. Dalam keadaan 31 

lainnya, entitas pemerintah mungkin mempunyai pengendalian atas jasa, tapi tidak dapat 32 

diukur secara andal, dan tidak memenuhi kriteria pengakuan aset. Namun demikian, entitas 33 

pemerintah mungkin saja dapat mengukur nilai wajar atas jasa tertentu, seperti profesional 34 

atau jasa lainnya yang tersedia nilainya tersedia baik di pasar nasional maupun 35 

internasional. Ketika menentukan nilai wajar atas jenis jasa pada paragraf sebelumnya, 36 

entitas pemerintah mungkin berkesimpulan bahwa nilai dari jasa tersebut tidaklah material.  37 

59. Dikarenakan banyak ketidakpastian yang ada di sekitar jasa, termasuk 38 

kemampuan untuk menjalankan pengendalian atas jasa tersebut dan mengukur nilai wajar 39 

atas jasa tersebut, pernyataan ini tidak mengharuskan pengakuan jasa. Namun demikian, 40 

dianjurkan informasi mengenai jasa disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. 41 

Pengukuran Pendapatan Hibah 42 

60. Pada saat pengakuan awal, penerimaan hibah dinilai sesuai atau nilai 43 

wajar. 44 
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61. Pendapatan Hibah tersebut dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan 1 

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.  2 

Penghapusan Utang 3 

62. Pemberi pinjaman kadang-kadang akan melepaskan hak mereka untuk menagih 4 

utang yang dimiliki oleh suatu entitas, yang secara efektif membatalkan utang. Misalnya, 5 

pemerintah pusat dapat membatalkan pinjaman yang terhutang oleh pemerintah daerah. 6 

Atas hal tersebut, pemerintah daerah akan mengakui peningkatan aset bersih karena 7 

hilangnya hapusnya utang yang sebelumnya diakui. 8 

63. Entitas mengakui pendapatan sehubungan dengan penghapusan utang ketika 9 

utang yang sebelumnya dicatat tidak lagi memenuhi definisi kewajiban atau memenuhi 10 

kriteria pengakuan kewajiban. 11 

64. Pendapatan yang timbul dari penghapusan utang dinilai sebesar nilai tercatat 12 

dari utang yang dihapuskan. 13 

Denda 14 

65. Denda biasanya mensyaratkan entitas atau individu untuk membayar sejumlah 15 

uang tunai kepada pemerintah dan tidak membebankan kewajiban apa pun kepada 16 

pemerintah yang dapat diakui sebagai kewajiban. Dengan demikian, denda diakui sebagai 17 

pendapatan ketika memenuhi definisi aset dan kriteria pengakuan aset sebagaimana 18 

dinyatakan dalam paragraf 18.  Aset yang timbul dari denda dinilai dengan estimasi terbaik 19 

dari kemungkinan aliran masuk sumber daya ekonomi ke entitas. 20 

Penyajian dan Pengungkapan serta Informasi Lainnya  21 

66. Entitas pemerintah harus menyajikan di lembar muka atau 22 

mengungkapkan di catatan atas laporan keuangan untuk tujuan umum: 23 

(a) Jumlah pendapatan dari transaksi nonpertukaran yang diakui selama periode 24 

pelaporan dengan klasifikasi utama yang memperlihatkan secara terpisah: 25 

(i) Pendapatan Perpajakan yang menunjukkan jumlah dan klasifikasi jenis pajak;  26 

(ii) Pendapatan Perpajakan yang menunjukkan jumlah pokok pajak dan jumlah 27 

sanksi administrasi perpajakan. 28 

(iii) Pendapatan Transfer yang menunjukkan jumlah dan jenis transfer;  29 

(b) Jumlah tagihan yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari transaksi 30 

nonpertukaran; 31 

(c) Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan aset yang ditransfer dengan 32 

persyaratan-persyaratan yang ada. 33 

67. Entitas pemerintah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan 34 

keuangan untuk tujuan umum: 35 

(a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pengakuan pendapatan dari transaksi 36 

nonpertukaran; 37 

(b) Untuk masing-masing klasifikasi utama pendapatan dari transaksi nonpertukaran, 38 

informasi mengenai dasar penerapan nilai wajar dalam melakukan pengukuran 39 

sumber daya yang mengalir masuk; 40 

(c) Untuk masing-masing klasifikasi pendapatan perpajakan, informasi mengenai 41 

pengukuran yang tidak dapat dilakukan secara memadai selama periode 42 
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pelaporan walaupun pajak terutang (taxable event) telah terjadi serta informasi 1 

mengenai sifat dari perpajakannya;  2 

(d) Untuk masing-masing klasifikasi pendapatan transfer, informasi mengenai 3 

pengukuran yang tidak dapat dilakukan secara memadai selama periode 4 

pelaporan walaupun pajak terutang (taxable event) telah terjadi serta informasi 5 

mengenai sifat dari perpajakannya; dan 6 

(e) Sifat dan jenis hibah yang menunjukkan klasifikasi yang terpisah dari barang 7 

yang diperoleh dari rampasan/sitaan.  8 

Tanggal Efektif  9 

68. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk 10 

laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 11 

anggaran 2021. 12 


