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PSAK yang terkait dengan Agrikultur 
2 

 PSAK 69 : Agrikultur 

 PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar 

 PSAK 16 : Untuk Tanaman Produktif 

 

PSAK 69 akan berlaku efektif 1 Januari 2018. 

Ersa Tri Wahyuni Maret 2017 



3 

Tujuan IAS 41 / PSAK 69 

 Standar ini mengatur perlakukan akuntansi selama proses 
transformasi juga tentang penyajian dan pengungkapan atas 
aktivitas agrikultur 

 Aktivitas agrikultur  manajemen transformasi aset biologi 
untuk: 
 dijual  ayam kecil – ayam besar 
 menghasilkan produk agrikultur  ayam-telur, sapi-susu 
 menambah jumlah aset biologi  ayam – dibiakkan 

 Proses transformasi : 
 Growth  pertumbuhan menjadi lebih besar 
 Degeneration  penurunan jumlah atau kualitas 
 Production  menghasilkan 
 Procreation  penciptaan spesies baru 
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Lini masa adopsi IAS 41 

IAS 41 dikeluarkan 
Februari 2001 

IAS 41 diamandemen, 
keluar tahun 2014 dan 
efektif berlaku 1 Januari 
2016. 

 

DSAK-IAI mengadopsi IAS 41 
agriculture menjadi PSAK 69 
& amandemen PSAK 16 yang 
memasukkan tanaman 
produktif (bearer plant) 
dalam ruang lingkupnya. 

 

Indonesia terlambat 

mengadopsi IAS 41 
karena menunggu 
amandemen IAS 41 
terkait bearer asset. 
 

PSAK 69 akan 
berlaku efektif pada 
1 januari 2018 

ED PSAK 69 Agrikultur 
dikeluarkan pada 
pertengahan tahun 
2015 dan disahkan 
pada Desember 2015. 
 



Problematika Penilaian Aset Biologis 

 Aset biologis pada perusahaan peternakan dan 
perkebunan memiliki risiko ketidakpastian yang 
tinggi seperti misalnya: 

 1. Tambak udang bisa tiba tiba udangnya hilang 
karena penyakit dan kanibalisme 

 2. Tanaman cabai hampir panen terkena badai 
angina sehingga rontok 

 3. Tanaman mangga bisa memiliki masa panen 
berbeda di setiap ranting 

 4. Hutan kayu bisa dipanen 20-30 tahun kemudian 
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Ruang Lingkup 

 Aset biologi tanaman dan hewan 

 Produk agrikultur  hasil panen dari aset biologi. 

 Ciri aset biologi perubahan nilainya karena pertumbuhan. 

 Produk agrikultur termasuk dalam ruang lingkup standar ini 

sampai dengan saat panen, setelah panen termasuk dalam 

ruang lingkup PSAK Persediaan 

 Diluar ruang lingkup 

 Tanah dan peralatan terkait dengan aktivitas agrikultur. 

 Aset tidak berwujud terkait dengan aktivitas agrikultur 

 Tanaman Produktif 
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Pengecualian Tanaman Produktif 

Tanaman produktif tidak termasuk dalam PSAK 69 melainkan 

PSAK 16 aset tetap (amandemen PSAK 16 pada 30 juni 2014) 

 

Tanaman produktif dianalogikan dengan mesin, sehingga 

pengukuran aset produktif bisa dilakukan dengan metode biaya 

atau revaluasi 

 

Produce growing yang menempel pada tanaman produktif masih 

termasuk ruang lingkup PSAK 69 dan harus dicatat sesuai 

dengan nilai wajar.  

Contoh : pohon teh (tanaman produktif) , pucuk daun teh yang 

belum dipanen (Produce growing) 

 

Pohon yang diambil kayunya seperti jati, walaupun berumur 

panjang, tidak termasuk tanaman produktif yang diatur PSAK 16 

 



Contoh aset biologi, produk agrikultur 
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Aset Biologi Produk Agrikultur Produk hasil proses setelah 

panen 

Domba Woll Kain 

Sapi Susu cair Susu skim 

Pohon apel Buah apel Jus apel, selai apel 

Ayam Telur Telur asin 

Pohon anggur Buah anggur Wine 

Pohon teh Daun teh Teh celup 

Ersa Tri Wahyuni Maret 2017 



Beberapa Pertanyaan tentang Ruang 

Lingkup 
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 Perusahaan minuman Yakult, apakah bakteri yang 

digunakan termasuk dalam ruang lingkup ini? 

 Perusahaan penghasil vaksin, apakah induk virus 

dan bakteri masuk dalam ruang lingkup PSAK ini? 

Juga kuda hidup yang menjadi rumah 

pengembangbiakan virus dan bakteri? 

 Kebun Binatang, Gelanggang Samudra dan Safari 

Park, apakah hewan hewan didalamnya masuk 

dalam ruang lingkup PSAK ini?  

 



Definisi 

 Aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi 
aset biologis untuk dijual atau untuk dikonversi 
menjadi produk agrikultur atau manambah jumlah 
aset biologis. 

 Produk agrikultur adalah hasil panen dari aset biologi 
suatu entitas. 

 Aset biologi adalah hewan yang hidup atau tanaman.  

 Transformasi biologi terdiri dari proses pertumbuhan, 
degenerasi, produksi, dan prokreasi yang 
menyebabkan perubahan kualitatif atau kuantitatif 
dalam aset biologi. 
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Definisi 

 Biaya untuk menjual adalah biaya yang langsung 

terkait dengan penjualan aset, tidak termasuk biaya 

keuangan dan pajak penghasilan. 

 Kelompok aset biologi adalah keseluruhan binatang 

hidup atau tanaman yang sejenis. 

 Panen adalah pemisahan produksi dari aset biologi 

atau penghentian proses kehidupan suatu aset biologi. 
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Aktivitas Agrikultur 

 Kemampuan untuk berubah. Hewan hidup dan tumbuhan 

memiliki kemampuan untuk transformasi biologis; 

 Manajemen perubahan. Manajemen memfasilitasi 

transformasi biologis dengan meningkatkan, atau 

setidaknya menstabilkan, kondisi yang diperlukan untuk 

keberlangsungan suatu proses.  

 Pengukuran perubahan. Perubahan dalam kualitas, 

kuantitas 

 Hasil: Perubahan aset atau produksi agrikultur 
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Aset Biologi 

 Transformasi biologis dapat menyebabkan hasil yang berbeda: 

 Perubahan aset melalui: 

a. Pertumbuhan (kenaikan dalam kuantitas atau perbaikan dalam kualitas) 

b. Degenerasi (penurunan kuantitas atau kualitas) 

 Penciptaan aset baru: 

a. Produksi (memproduksi terpisah, produk non-hidup) 

b. Prokreasi (penciptaan spesies baru) 

 Kategori sistem produksi agrikultur: 

 Consumable: hewan dan tumbuhan itu sendiri yang dipanen 

 Bearer: Binatang dan tanaman menghasilkan produksi panen. 
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Kriteria Pengakuan 

• Pengendalian: Entitas mengontrol aset sebagai 
akibat dari peristiwa masa lalu 

• Nilai: manfaat ekonomi di masa mendatang 
diharapkan mengalir ke entitas. 

• Pengukuran: Nilai wajar atau biaya aset tersebut 
dapat diukur dengan andal. 

14 
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Perlakuan Aset Biologis 

 Mengukur nilai wajar dikurangi biaya penjualan (point 

of sale), baik pada pengakuan awal dan pada setiap 

tanggal neraca. 

 Perubahan nilai diakui sebagai keuntungan dan 

kerugian dalam laba periode berjalan. 

 Pengecualian untuk aset biologi yang tidak dapat 

diukur dengan andal pada pengakuan awal 

 Tercatat sebesar biaya perolehan dikurangi 

akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, sampai 

pengukuran yang dapat diandalkan memungkinkan 
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Perlakuan Produk Agrikultur 

 Mengukur nilai wajar dikurangi biaya penjualan, 

pada saat pengakuan awal saja. 

 Hal ini merupakan "biaya" memproduksi yang 

dimaksud dalam IAS 2. 

 Keuntungan atau kerugian pengakuan awal dicatat 

dalam laba periode berjalan. 

16 

Ersa Tri Wahyuni Maret 2017 



Biaya Penjualan 

 Termasuk 

 Komisi untuk broker dan dealer 

 Retribusi oleh lembaga regulator dan pertukaran 

komoditas 

 Transfer pajak dan bea 

 Tidak termasuk 

Transportasi dan biaya lainnya yang diperlukan untuk 

menjual aset 

 

17 

Ersa Tri Wahyuni Maret 2017 



Bagan Alur Untuk Pengukuran  
18 
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Kapan boleh menggunakan model 

biaya? 
20 

 Pada intinya PSAK 69 tidak menganjurkan 

menggunakan model biaya 

 Semua asset biologis dianggap dapat diukur 

berdasarkan nilai wajarnya 

 Hanya dapat menggunakan model biaya bila ketika 

pengakuan awal tidak terdapat nilai pasar aktif dan 

alternative lain dalam pengukuran nilai wajar tidak 

bisa diandalkan 

 Bila nilai wajar asset sudah dapat diukur dengan andal 

maka harus menggunakan metode nilai wajar.  
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Amandemen PSAK 16 
21 

 Biological Bearer Asset (BBA) untuk tanaman masuk 
dalam ruang lingkup PSAK 16 sehingga boleh 
menggunakan model biaya atau model revaluasi 

 Contoh : Pohon kelapa sawit, pohon kopi, pohon karet 

 Tidak termasuk untuk BBA binatang seperti sapi 
perah, ayam induk, dll. Hutan kayu juga tidak 
termasuk BBA.  

 Buah yang menempel pada pohon harus 
menggunakan nilai wajar. Tidak termasuk dalam 
ruang lingkup PSAK 16.  
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Persyaratan Pengungkapan 

 Keuntungan atau kerugian keseluruhan yang timbul selama periode 

berjalan: 

 Pada pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur 

 Dari perubahan nilai wajar (dikurangi biaya penjualan) aset biologis 

 Penjelasan masing-masing kelompok aset biologis 

 Sifat aktivitas entitas untuk setiap kelompok aset biologis 

 Ukuran non-keuangan atau estimasi jumlah fisik output produk agrikultur 

selama periode dan aset biologis pada tanggal neraca 

 Metode dan asumsi signifikan dalam menentukan nilai wajar 

 Nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan produk agrikultur yang 

dipanen selama periode tersebut. 

22 
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Persyaratan Pengungkapan (continued) 

 Strategi manajemen risiko keuangan terkait dengan aktivitas agrikultur 

 Rekonsiliasi perubahan aset biologis selama periode berjalan: 

 Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar setelah dikurangi 
biaya penjualan 

 Pembelian 

 Penjualan dan barang-barang yang direklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual 
(held for sale) 

 Menurun karena panen 

 Meningkat sebagai hasil dari kombinasi bisnis 

 Selisih kurs dari translasi laporan keuangan 

 Perubahan-perubahan lain 

 Pembatasan hak, jaminan, komitmen dalam hal aset biologis 

 Sifat dan besarnya hibah pemerintah 

 Kondisi yang tidak terpenuhi dan kontinjensi lain yang melekat pada hibah 

 Penurunan signifikan yang diharapkan dalam hibah pemerintah 
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Pengungkapan Ketika Menggunakan Model Biaya  

 Deskripsi aset biologis ketika menggunakan model biaya 

 Penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal 

 Jika mungkin, selisih pada nilai wajar yang kemungkinan besar bisa bertindak 

curang 

 Metode penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan yang digunakan 

 Nilai tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (termasuk penurunan nilai) pada 

awal dan akhir periode 

 Laba / rugi penjualan aset  

 Rekonsiliasi perubahan dalam jumlah tercatat, termasuk kerugian penurunan 

nilai atau penyesuaian kembali kerugian penurunan nilai, depresiasi. 

 Jika nilai wajar terukur secara andal, Katakan mengapa hal ini merupakan 

kasus, dan berikan deskripsi aset dan pengaruh dari perubahan tersebut. 
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Masalah ketika Adopsi Pertama kali 

  IAS 41 itu sendiri tidak berisi ketentuan transisi 

 Demikian pula, IFRS 1 tidak memiliki ketentuan khusus 

untuk IAS 41 tentang transisi menuju standar 

internasional 

 Oleh karena itu pengukuran harus mengadopsi 

persyaratan standar dari periode pertama kali 

disajikan. 
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Permasalahan Umum dalam Mengadopsi Standar 

 Biasanya tidak ada harga pasar yang tersedia. 

 Beberapa percaya bahwa ketika nilai wajar ditentukan melalui nilai 

sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan dari aset, mungkin 

penyajian angka yang didasarkan pada asumsi subyektif dan diverifikasi 

(potensi kesulitan dalam perhitungan nilai wajar dan menentukan 

dasar/referensi yang dapat diterima akan menyesatkan, terutama 

dengan tahapan yang berbeda dan komposisi dari penanaman). 

 Hal ini menjadi berat untuk mewajibkan penilaian wajar pada setiap 

tanggal neraca, terutama jika laporan interim diperlukan. 

 Masalah peraturan pajak. 

 Penyesuaian potensi signifikan ketika pertama kali mengadopsi IAS 41, 

yaitu fluktuasi laba 
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Dampak Perpajakan 
27 

 Menggunakan nilai wajar dapat menimbulkan 

mismatch antara cash flow perpajakan dan cash 

flow perusahaan. 

 Misalnya untuk perusahaan perhutanan dengan 

jangka waktu panen 10 tahun maka selama 10 

tahun pertama tetap membayar pajak akibat 

pembukuan laba dari peningkatan nilai wajar. 

Padahal belum ada cash flow yang masuk.  
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Thank You 28 
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