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LATAR BELAKANG 

 Definisi SAK dalam PSAK 1 memiliki perbedaan dengan IAS 1 

 Di dalam PSAK 1 dan PSAK 25 definisi SAK adalah:  

 Standar Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar 
Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal 
untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. 

 Masalahnya bagaimana bila regulator pasar modal menerbitkan peraturan yang 
bertentangan dan SAK? Apakah LK masih bisa disebut sesuai dengan SAK? 

  Contohnya : kasus Menara Komunikasi dan penerapan ISAK 8 pada akuntansi jual 
beli listrik  
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LATAR BELAKANG DEFINISI SAK 

 Mengapa Definisi SAK dalam PSAK 1 
berbeda dengan IAS 1? 

 Sebelum konvergensi IFRS, Indonesia 
memiliki House of GAAP (PABU), dimana 
peraturan regulator masuk ke dalam 
PABU 

 Setelah Konvergensi IFRS, PABU 
dihilangkan, diganti dengan hirarki 
standar dalam PSAK 25.  

 Peraturan regulasi pasar modal 
dimasukkan dalam SAK 1 ketika tahun 
revisi PSAK 1 tahun 2009 untuk 
mendorong harmonisasi peraturan pasar 
modal dengan IFRS.  
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HIRARKI SAK SETELAH KONVERGENSI IFRS 
  

 Jika suatu PSAK secara spesifikberlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi, 
kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK 
tersebut. (PSAK 25 par 07) 

 •Jika tidak ada PSAK yang spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi, 
manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menyusun 
kebijakan akuntansi dengan urutan menurun(PSAK 25 par 10 –12): 

 •SAKyang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait; 

 •Definisi, kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, 
dan beban dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan(KKPK); 

 •Standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar 
akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk 
mengembangkan standar akuntansi, literaturakuntansi, dan praktikakuntansi industry 
yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan SAK dan KKPK. 
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RUANG LINGKUP DAN PERMASALAHAN YANG 
DIBAHAS DALAM ISAK 32 

 Ruang Lingkup:  

   

 Menjelaskan dan menegaskan hierarki 
PSAK, ISAK dan peraturan regulator 
pasar modal untuk entitas yang berada 
di bawah pengawasannya 

 Permasalahan : 

  

 Membahas tentang definisi dan hierarki 
SAK 
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INTERPRETASI 

Sejalan dengan Dasar Kesimpulan IAS 8 BC 15, dalam kaitannya 
dengan hierarki, ISAK memiliki status yang sejajar dengan PSAK 

PSAK yang dimaksudkan merujuk pada PSAK dan ISAK 

PSAK 25 Par 07 : Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, 
peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut 

menggunakan PSAK tersebut 
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TANGGAL EFEKTIF 

 Dalam ED tanggal efektif diusulkan 1 Januari 2017 

  

  

  

 Terima Kasih 
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