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Akuntan Indonesia Gamang Menghadapi AFTA 2015 

24 June 2014   14:00 WIB 

Majalah Akuntan Indonesia - ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015 semakin membayang di pelupuk 
mata. Momentum liberalisasi perdagangan dan jasa tersebut tidak hanya melahirkan secuil harapan, 
tapi justru badai kegelisahan bagi para akuntan. Kekalahan dari segi kuantitas, ‘kualitas’, dan 
bahasa internasional akuntan nasional dibandingkan negara tetangga menjadi kekhwatiran tak 
berujung, dalam kompetisi AFTA 2015 mendatang. Akankan kita menjadi ‘macan ompong’ yang 
kebingungan di negeri sendiri ? 

Liberalisasi jasa akuntan se-ASEAN dalam kerangka AFTA 2015, tampaknya bukanlah masalah enteng 
bagi keprofesian. Data Jumlah Akuntan ASEAN tahun 2010 di masing-masing negara menyebutkan, 
yang menjadi anggota IAI hampir 10.000. Padalah Indonesia adalah negara yang besar, dengan 
perkembangan ekonomi yang mengesankan dan suberdaya alam melimpah, sehingga dibutuhkan 
banyak akuntan berkualitas untuk mengawal pembangunan ekonomi agar semakin efisien dan 
efektif dengan kekuatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Bagi akuntan-akuntan 
luarnegeri, pasar ekonomi Indonesia adalah medan ekonomi yang menarik dan gurih untuk dicicipi. 

Saat ini berdasarkan informasi dari Kepala PPAJP Kementerian Keuangan, Langgeng Subur, 
Indonesia telah membuka pintu untuk jasa tata buku non-perpajakan. Untuk jasa akuntan publik 
seperti jasa audit, Indonesia masih sangat berhati-hati untuk mengijinkan liberalisasi jasa ini. 

“walaupun Indonesia berusaha menahan liberalisasi jasa  akuntan ini, namun kita harus tunduk 
pada perjanjian AFTA 2015 yang harus membuka jasa ini untuk lingkup ASEAN pada tahun 2015”, 
demikian kata Langgeng Subur. 

Sumber : http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid=&id=511 

 

Perspektif Baru Lembaga Keuangan Syariah Metode Anuitas dalam 
Murabahah PSAK 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2013) dan Penerbitan 
SAK Syariah per 1 Januari 2014 

24 June 2014   13:59 WIB  

Popularitas dan pertumbuhan transaksi syariah di Indonesia menuntut adanya penyempurnaan 
dalam Standar Akuntansi agar pencatatan yang dilakukan dapat mencerminkan substansi transaksi 
yang dilakukan. Salah satu transaksi yang populer adalah transaksi dengan akad Murabahah. 
(Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012, Bank Indonesia) 

Pengertian Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan 
ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barag 
tersebut kepada pembeli. Dewan standar Akuntansi Syariah (DSAS) merupakan lembaga yang 
menyusun standar akuntansi terkait transaksi syariah. Sebelum tahun 2007, ketentuan akuntansi 
terkait transaksi syariah diatur di dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 
mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada 
PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. Pengaturan mengenai Akuntansi 
Murabahah dijabarkan pada PSAK 102. 

http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid=&id=511�
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PSAK 102 mengenai Akuntansi Murabahah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Murabahah baik bagi pihak penjual maupun 
pembeli. Pada januari 2013, DSAS menerbitkan Buletin Teknis (Bultek 5)  mengenai Pendapatan dan 
Biaya  terkait Murabahah serta Buletin Teknis 9 (Bultek 9) mengenai Penerapan Metode Anuitas 
dalam Murabahah.  

Sumber : http://www.iaiglobal.or.id/ 

 

Penerapan ISAK 28 : DSAK IAI Atur, Debitur Lunasi Utang Dengan Saham 

24 June 2014   10:41 WIB  

Bagi debitur yang ingin melunasi utangnya dengan menggunakan saham tahun depan, 
sebaiknya mencermati Eksposur Draft Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ED ISAK) 
28 tentang Pengakhiran Liabilitas Keuangan 

Dengan Instrumen Ekuitas yang berlaku efektif pada periode buku 1 Januari 2014. DSAK 
IAI merencanakan memutuskan pemberlakuan ED ISAK 28 menjadi ISAK 28 pada 
pertengahan Juli 2013."Kami masih menerima masukan hingga 21 Juni 2013 sebelum 
memutuskan pemberlakuaanya pada pertemuan DSAK IAI di minggu kedua Juli," kata 
Anggota DSAK IAI, Djohan Pinnnarwan di Jakarta, Kamis (13/06/2013).ED ISAK 28, kata 
Djohan mengatur perlakuan akuntansi bagi perusahaan yang berutang atau debitur yang 
dalam perjalanan utangnya macet atau tidak macet, namun direstrukturisasi. 
Restrukturisasi itu dengan cara pihak debitur memberikan sahamnya kepada pemberi utang 
(kreditur), baik sebagian atau melunasi seluruh hutangnya. 

Dalam ED ISAK 28 ini, ada beberap hal yang membutuhkan persetujuan para stakeholder. 
Pertama, penerbitan instrument ekuitas milik entitas kepada kreditur untuk mengakhiri 
seluruh atau sebagian liabilitas keuangan merupakan jumlah yang dibayarkan sesuai 
dengan PSAK 55 tentang Instrument Keuangan terutama menyangkut pengakuan dan 
pengukuran paragraph 41. 

ED ISAK 28 juga mengatur instrument ekuitas yang diterbitkan untuk mengakhiri liabilitas 
keuangan diakui diawal dan diukur pada tanggal liabilitas keuangan diakhiri, dan 
keuntungan atau kerugian yang diakui diungkapkan sebagai pos terpisah dalam laba rugi 
atau dalam catatan atas laporan keuangan. 

(http://akuntanonline.com) 

 

Tax News : Aspek perpajakan sesuai peraturan pemerintah no. 46 tahun 
2013 

24 June 2014   10:37 WIB  

Hal apa sajakah yang diatur dalam PP No 46 Tahun 2013? 

http://www.iaiglobal.or.id/�
http://akuntanonline.com/�
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Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, 
merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

Apakah maksud dan tujuan kebijakan Pemerintah terkait dengan pemberlakuan PP Nomor 46 
Tahun 2013 ini?  

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini  didasari dengan 

maksud : 

a. untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan; 
b. mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi; 
c. mengedukasi masyarakat untuk transparansi; 
d. memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. 

Tujuan: 

a. kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; 
b. meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat; 
c. terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Objek Pajak apa saja yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 
Tahun 2013? 

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari USAHA yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 
tahun Pajak. 

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet 
atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. 

Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah: 

1% dari jumlah peredaran bruto (omzet) 

Catatan: Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, 
pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, waruing/rumah makan, salon, dan usaha lainnya. 

Objek Pajak apa saja yang TIDAK dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 
Tahun 2013? 

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, 
advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan 
sebagaimana diuraikan dalam  penjelasan PP tersebut; 

b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa 
kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh 
usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri. 

c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. 
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Catatan: Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.  

Siapa yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013? 

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah: 

a. Orang Pribadi; 
b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi 
Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

Siapa yang TIDAK dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013? 

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah: 

a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang 
menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh 
tempat untuk kepentingan umum.  misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung 
tenda di area kaki-lima,  dan  sejenisnya. 

b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 
miliar. 

Catatan: Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan 
Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum. 

Termasuk jenis pajak penghasilan apakah ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ? 

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam: 

PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat FINAL 

setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25.  

Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. 

Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013? 

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 
(SSP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama tanggal 20 
bulan berikutnya setelah masa pajak berkahir. Jika SSP sudah validasi NTPN, Wajib Pajak dianggap 
telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penyetoran 
dimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut: 

Kode Akun Pajak : 411128 

Kode Jenis Setoran : 420 
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Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 
pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak  final dan/atau bersifat  final. 

 (Ref:  www.pajak.go.id) 

 

Menguak Transparansi Bansos (Akuntansi Sektor Publik) 

24 June 2014   13:29 WIB  

Dana Bansos penting untuk menjaga masyarakat rentan terhindar dari resiko yang lebih buruk. 
Namun lemahnya pengawasan dan perbedaan persepsi membuat dana triliunan ini rawan 
diselewengkan. 

Payung hukum sebetulnya sudah cukup lengkap untuk mengatur dana Bansos ini. Ada Undang-
undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial yang sudah dilengkapi dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 
Selain itu juga masih banyak payung hukum yang diberlakukan untuk mengontrol atas penggunaan 
Dana Bansos, Namun, Faktanya realisasi dana Bansos jauh dari amanat berbagai peraturan 
perundangan tersebut. 

Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui adanya persoalan persepsi ini. Untuk itu, menurut dia 
langkah Kemenkeu yang mendesak saat ini adanya melakukan penyamaan persepsi terhadap dasar 
hukum yang digunakan dalam penggunaan dana Bansos. 

(Ref : Majalah AKUNTAN INDONESIA, Edisi Juni 2014,hal :06) 

 

Menuju Adopsi IFRS Secara Penuh 

24 June 2014   10:11 WIB  

Tahun 2012 – 2015, Indonesia memasuki fase kedua konvergensi IFRS. Di fase ini kedua ini, Dewan 
Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikantan Akuntan Indonesia (IAI) telah menelurkan banyak 
PSAK, antara lain PSAK 24 (2013) : Imbalan Kerja yang akan berlaku efektif 1 Januari 2015 nanti. 

Ketua DSAK IAI, Rosita Uli Sinaga mengatakan, ada pertimbangan pada 1 Januari 2015 DSAK IAI 
bisa mengadopsi IFRS secara penuh. PSAK 24 ini akan berdampak pada keuangan perusahaan yang 
dikeluarkan untuk pekerjanya (karyawan). PSAK ini mengadopsi pengaturan yang ada dalam IAS 19 : 
Employee Benefit yang disahkan oleh DSAK pada 19 Desember 2013 lalu. 

(Ref : Majalah AKUNTAN INDONESIA, Edisi Juni 2014,hal :50) 

 

PSAK Three in One  

20 June 2014   09:46 WIB  
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Tiga PSAK baru mulai diterapkan secara bersamaan sejak 1 Januari 2008. PSAK apa sajakah itu? 
Hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian penyusun laporan keuangan dan auditor? 
 
Akhir tahun merupakan merupakan waktu sibuk bagi akuntan publik dan para penyusun laporan 
keuangan. Sebab, pada 31 Desember,  laporan keuangan meng-cut off seluruh aktivitas usaha 
entitas dan kemudian menginformasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada periode 
lalu dan menginformasikan prediksi kegiatan di masa mendatang dalam suatu laporan keuangan. 
 
Akhir tahun 2008, jika dikaitkan dengan penyusunan atau audit atas laporan keuangan, ada hal 
yang perlu untuk dipastikan. Jangan lupa mengecek penerapan tiga PSAK yang penerapannya 
baru dimulai sejak satu Januari 2008. Tiga PSAK tersebut dikenal sebagai PSAK Three in One. 
Sebab, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI menerbitkan dan mengesahkan ketiga standar 
tersebut secara bersamaan. Selain itu, substansi pengaturannya pun saling terkait satu sama lain. 

Daftar PSAK Three in One 

PSAK Baru PSAK Lama (yang Digantikan) 

PSAK 13 (Revisi 2007): Properti 
Investasi PSAK 13 (1994): Investasi 

PSAK 16 (Revisi 2007): Aset Tetap 
PSAK 16 (1994): Aktiva Tetap 
PSAK 17 (1994): Akuntansi Penyusutan 

PSAK 30 (Revisi 2007): Sewa 
PSAK 30 (1994): Akuntansi Sewa Guna 
Usaha 

Perubahan Pengaturan 

Berlakunya tiga PSAK revisian tersebut tentu membawa dampak pada perubahan pengaturan 
perlakuan akuntansi sebelumnya yang didasarkan pada PSAK-PSAK lama. Hal-hal yang perlu 
diperhatikan oleh penyusun laporan keuangan dan auditor atas perubahan pengaturan untuk setiap 
PSAK tersebut adalah sebagai berikut: 

 
1.  Perlakuan Akuntansi untuk Properti Investasi 

• Perubahan definisi dari investasi properti menjadi properti investasi. 
• Pengukuran awal properti investasi. 
• Pengukuran setelah perolehan awal (model biaya atau model nilai wajar). 
• Properti yang dikuasai entitas berdasarkan sewa operasi. 

2.  Perlakuan Akuntansi untuk Aset Tetap 

• Pengukuran setelah perolehan awal (model biaya atau model revaluasi) 
• Perlakuan akuntansi jika entitas menggunakan model revaluasi. 
• Ketentuan mengenai frekuensi revaluasi aset tetap jika menggunakan model revaluasi. 
• Pengukuran pada saat pembongkaran dan pemindahan aset tetap. 
• Reviu metode penyusutan dan umur ekonomi aset tetap. 
• Reviu jumlah yang dapat didepresiasi (nilai residu). 
• Pendekatan komponen untuk penyusutan. 
• Penentuan biaya perolehan aset tetap yang diperoleh secara grup. 
• Biaya inspeksi besar dan overhaul. 
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• Biaya untuk penggantian bagian atau komponen aset tetap. 
• Perlakuan akuntansi transaksi pertukaran aset tetap. 
• Tanggal penghentian pengakuan. 
• Kompensasi dari pihak ketiga atas penurunan nilai aset tetap. 

3.  Perlakuan Akuntansi untuk Sewa 

• Pembedaan definisi antara inception dan commencement. 
• Persyaratan dan penentuan klasifikasi sewa (sewa pembiayaan dan sewa operasi). 
• Penentuan nilai kini (present value) dari pembayaran sewa minimum (minimum lease 

payment). 
• Pengakuan aset sewaan dalam sewa pembiayaan oleh lessee. 
• Pengakuan piutang sewa dalam sewa pembiayaan oleh lessor 
• Perlakuan initial direct cost yang dikeluarkan oleh lessee dalam sewa pembiayaan. 
• Penyusutan aset sewaan dalam sewa pembiayaan oleh lessee. 
• Perlakuan initial direct cost yang dikeluarkan oleh lessor dalam sewa pembiayaan. 
• Pengakuan keuntungan atau kerugian dalam transaksi jual dan sewa balik (sale and 

leaseback) dalam sewa operasi. 
• Pengakuan keuntungan atau kerugian dalam transaksi jual dan sewa balik (sale and 

leaseback) dalam sewa pembiayaan. 
• Penerapan ISAK 8: Penentuan Apakah suatu Perjanjian Mengandung suatu Sewa dan 

Pembahasan Lembih Lanjut Ketentuan Transisi. 

Selain dengan beberapa hal tersebut di atas, juga perlu dicermati ketentuan transisi yang diatur 
dalam setiap PSAK tersebut. Hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan transisi tersebut akan 
berlaku ketentuan dalam PSAK 25 : Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan 
Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi. (SY) 
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