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Penghasilan Objek PPh tidak Final 
 Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperolehWajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun, termasuk: 

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh 

termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalamUndang-undang ini; 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. laba usaha; 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran 

tambahanpengembalian pajak; 



 

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada  

         pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta: 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah (PP No. 130 Tahun 2000); 

l. keuntungan selisih kursmata uang asing; 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. premi asuransi; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia. 

 



PPH Penghasilan Objek PPh Final 
 Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: 

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang 

negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi 

orang pribadi; 

b. penghasilan berupa hadiah undian; 

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan 

modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa 

konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan  

e. penghasilan tertentu lainnya,yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 



Penghasilan bukan Objek PPh 
Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 

a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk 

atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang 

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP No. 18 Tahun 2009); dan 

 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalamgaris keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu No. 245/PMK.03/2008), sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. warisan; 

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai 

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura 

dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang 

dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana 

dimaksud dalamPasal 15; 

 



e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan,  

 asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

e. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, 

koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 

modal yang disetor 

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang 

dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (PermenkeuNo. 234/PMK.03/2009); 

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas 

saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif;  

j. dihapus 

 



k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba  

  dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia; 

k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu No. 154/PMK.03/2009); 

l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang 

pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 

membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak 

diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan (PermenkeuNo. 80/PMK.03/2009); dan 

m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak 

tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan 

(PermenkeuNo. 247/PMK.03/2008). 

 



Biaya Fiskal / Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan 

 
Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan 
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,menagih, danmemelihara 
penghasilan, termasuk: 
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 

1. biaya pembelian bahan; 
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,  

gatifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 
3. bunga, sewa, dan royalti; 
4. biaya perjalanan; 
5. biaya pengolahan limbah; 
6. premi asuransi; 
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan PeraturanMenteri 

Keuangan (PermenkeuNo. 02/PMK.03/2010); 
8. biaya administrasi; dan 
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; 
 



b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak 

dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 dan Pasal 

11A; 

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; 

e. kerugian selisih kurs mata uang asing; 

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada  Direktorat Jenderal Pajak; dan 

3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi  pemerintah yang menangani piutang 

negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur 

yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur 

bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; 

 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PermenkeuNo. 

105/PMK.03/2009 jo Permenkeu No. 57/PMK.03/2010); 

 



i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya  

 diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP No. 93 Tahun 2010); 

i. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia 

yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP No. 93 Tahun 2010);  

j. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah (PP No. 93 Tahun 2010); 

k. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah (PP No. 93 Tahun 2010); dan 

l. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah (PP No. 93 Tahun 2010). 

 



Pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 
 Biaya yang tidak bisa sebagai pengurang penghasilan 

1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk  

 usaha tetap tidak boleh dikurangkan: 

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan 

hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 

2.cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial; 

3.cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

4.cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 

5.cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 

6.cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, 

 yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

 



d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi  

 beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan 

 premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura 

dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

e. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

f. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai 

dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk 

atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

 

 

 

 



i. Pajak Penghasilan; 

j. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

k. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

l. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 



 Perlakuan Beda Tetap & Beda Waktu 
Beda Tetap   

• Penghasilan bukan objek pajak  

• Penghasilan dikenakan PPh Final  

• Biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan  

• Pengaturan tersendiri pengakuan biaya yang boleh dikurangkan  

• Biaya pemakaian telepon selular & kendaraan perusahaan (50%) 

 

Beda Waktu  

• Perbedaan metode penyusutan dan amortisasi  

• Perbedaan metode pengakuan pendapatan  

• Biaya cadangan piutang  

• Biaya penghapusan piutang jika melalui cadangan piutang  

• Biaya cadangan penurunan surat berharga  

• Laba / rugi penjualan surat berharga jika melalui cadangan penurunan surat berharga  

• Biaya cadangan penurunan nilai persediaan  

• Biaya penghapusan persediaan jika melalui cadangan penurunan nilai persediaan  

• Perbedaan antara biaya penyusutan aktiva leasing dengan angsuran leasing  

• Estimasi biaya bonus yang diakrual  

• Biaya jaminan (warranty expense)  

 

 



PSAK 71 



PSAK 71  

    Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 memberi 
panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen 
keuangan. Standar yang mengacu kepada International 
Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ini akan menggantikan 
PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. 

 

 

 



Selain soal klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting PSAK 71 adalah 
soal pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, 
pinjaman, atau kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode 
penghitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman 
yang tak tertagih. Jika berdasarkan PSAK 55, kewajiban pencadangan baru 
muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar 
(incurred loss), PSAK 71 memandatkan korporasi menyediakan pencadangan 
sejak awal periode kredit. Kini, dasar pencadangan adalah ekspektasi 
kerugian kredit (expected credit loss) di masa mendatang berdasarkan 
berbagai faktor; termasuk di dalamnya proyeksi ekonomi di masa 
mendatang.  

 



 Berdasarkan standar akuntansi baru ini, artinya, korporasi 
harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai 
kredit (CKPN) untuk semua kategori kredit atau pinjaman, baik 
itu yang berstatus lancar (performing), ragu-ragu 
(underperforming), maupun macet (non-performing).  Untuk 
kredit lancar, misalnya, korporasi harus menyediakan CKPN 
berdasarkan ekspetasi kerugian kredit dalam 12 bulan 
mendatang.  

 

 



 Imbasnya, korporasi mesti menyediakan nilai pencadangan atas kredit atau 
piutang tak tertagih lebih besar dibandingkan sebelumnya. “Berdasarkan 
survei internasional, peningkatan pencadangan korporasi bisa mencapai 
25% hingga 35%. Tentu, angka riil sangat tergantung negara, industri, dan 
kondisi masing-masing perusahaan,” Bagi industri perbankan, kewajiban 
untuk mengikuti cara pencadangan anyar ini bisa berujung pada penurunan 
rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR).  



Asal tahu saja, revisi standar pelaporan ini muncul sebagai respons terhadap 
kegagalan korporasi, utamanya di sektor finansial, mengantisipasi tsunami 
gagal bayar kredit akibat perubahan kondisi ekonomi yang mendadak pada 
tahun 2008. “Di masa lalu, pencadangan kredit dianggap terlambat (too late) 
dan terlalu kecil (to little),” ujar Djohan Pinnarwan, Ketua Dewan Standar 
Akutansi (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Seminar Implementasi 
PSAK 71, 72, 73 yang digagas Kompas dan Kontan, Kamis, 9 Mei 2019 di 
Hotel JS Luwansa, Jakarta. Akibatnya, ibuh Djohan, tidak ada sinyal dari pasar 
bahwa tagihan itu tidak tertagih dari awal.  



ASPEK PERPAJAKAN  
PSAK 71 



Pertanyaan : 

 

1. Apakah pencadangan PSAK 71 termasuk dalam biaya untuk perpajakan 
sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang Undang No.36 Tahun 2018 
tentang Pajak Penghasilan ? 



PSAK 72 



PSAK 72 
PSAK 72 tentang Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan merupakan 
adopsi IFRS 15 yang telah berlaku di Eropa sejak Januari 2018. PSAK 72 merupakan 
PSAK sapu jagad karena mengganti banyak standar sebelumnya. Beberapa standar 
yang dicabut dengan terbitnya PSAK 72 adalah PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, 
PSAK 32 tentang Pendapatan, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 
tentang Perjanjian Konstruksi Real Estate, serta ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari 
Pelanggan.  

 

Esensinya, PSAK 72 mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rigid 
(rule based) menjadi berbasis prinsip (principle based). Pengakuan pendapatan 
kontrak, misalnya, sekarang tidak berdasarkan besaran uang muka yang sudah 
diterima.  

 

 



Berdasarkan standar baru ini, pengakuan pendapatan bisa dilakukan 
secara bertahap sepanjang umur kontrak (over the time) atau pada titik 
tertentu (at a point of time). Namun, pengakuan pendapatan bertahap 
tidak bisa diterapkan kepada sembarang kontrak. Ada syarat-syarat terkait 
konsumsi manfaat oleh pelanggan, peningkatan nilai aset di sisi pelanggan, 
serta kesepakatan tahap pembayaran kontrak.  Jika suatu kontrak tidak 
memenuhi syarat-syarat tersebut, pendapatan kontrak itu baru bisa diakui 
saat terjadi penyerahan aset (at a point of time). 

 



“Secara teknis tidak rumit, tapi volume pekerjaannya sangat besar karena 
kita harus mempelajari ribuan kontrak yang kita miliki,” ujar Harry M. Zen, 
Chief Financial Officer PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) saat 
memaparkan pengalaman implementasi IFRS 15 di Telkom. Asal tahu saja, 
Telkom telah menerapkan IFRS 9 (PSAK 71) dan IFRS 15 (PSAK 72) sejak 
2018 karena tercatat di New York Stock Exchange (NYSE).  

PSAK 72 bisa berdampak besar bagi perusahan properti, kontraktor, 
maskapai penerbangan, ritel, dan masih banyak lagi. “Bahkan, kampir 
semua perusahaan terpengaruh karena mereka pasti memiliki kontrak 
dengan pelanggan, “   

 

 



ASPEK PERPAJAKAN  
PSAK 72 



Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap 
Perpajakan 

Belum lama ini Dewan Standar Akuntasi Keuangan Ikatan Akuntan Publik 
Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan tiga Pernyataan Standar Akuntasi 
Keuangan (PSAK). Ketiga standar tersebut berlaku efektif 1 Januari 2020, 
tetapi diperkenankan opsi penerapan dini. 

 



DSAK menerbitkan PSAK baru yang mengadopsi tiga standar Pelaporan Keuangan 
Internasional (International Financial Reporting Standard/IFRS), yaitu PSAK 71 
Instrumen Keuangan yang mengadopsi IFRS 9, PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak 
dengan Pelanggan yang mengadopsi IFRS 15, dan PSAK 73 Sewa yang mengadopsi 
IFRS 16. Artikel ini akan fokus membahas PSAK 72. 

 

Perubahan mendasar yang ditimbulkan PSAK 72 adalah adanya standar tunggal 
pengakuan pendapatan untuk semua jenis industri. Pada PSAK 72, entitas mencatat 
kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. 

 

 



• Pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara 
tertulis atau lisan sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya serta 
berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. 

• Kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang 
atau jasa yang akan dialihkan.  

• Ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang 
atau jasa yang akan dialihkan.  

• Keempat, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu, atau 
jumlah arus kas masa depan dari entitas diperkirakan berubah sebagai 
akibat dari kontrak. Kelima, kemungkinan besar (probable) entitas akan 
menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang 
atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. 

 



Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan 
kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan 
kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan 
ketika jatuh tempo. 

 

Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari 
harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena 
entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan. 

 



SEJATINYA, PSAK 72 menggantikan PSAK 23. Dalam PSAK 23, definisi pendapatan mensyaratkan 
entitas untuk mengukurnya berdasarkan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau akan 
diterima dengan memperhitungkan potongan dagang dan rabat volume yang diperkenankan 
entitas. 
 
Sementara itu, penyajian Laporan Keuangan dalam PSAK 72 mensyaratkan entitas untuk 
mengukur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan jumlah imbalan yang 
diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang 
dijanjikan. Sebagai contoh, jumlah pendapatan yang diakui mencerminkan setiap potongan 
dagang dan rabat volume yang diperkenankan entitas.  
 
Untuk memahami penjelasan di atas, dapat disimak contoh berikut. Suatu entitas menyepakati 
kontrak penjualan 100 unit barang dengan harga Rp100. Pembayaran diterima ketika 
pengendalian produk dialihkan. 



Kas  Dr Rp10.000 100 unitxRp100 

Liabilitas terkait refund Cr Rp300 3 unit x R100 

Pendapatan Cr Rp9.700 97 unit x Rp100 

Harga Pokok Penjualan  Dr Rp5.280 97 unit x Rp60 

Aset Dr Rp180 3 unit x Rp60 

Persediaan  Cr Rp6.000 100 unit x Rp60 

 Kontrak penjualan mengizinkan pelanggan mengembalikan produk tidak terpakai 
dalam 30 hari dan menerima pengembalian penuh. Biaya setiap produk entitas 
Rp60. Entitas mengestimasi pelanggan akan mengembalikan produk berdasarkan 
faktor pendukung yang ada sebanyak 3 unit. Jurnal transaksi penjualan: 



Jika pada PSAK 23 pengakuan pendapatan berbasis pada perpindahan risiko, pada PSAK 72 
pengakuan ini berbasis pada perpindahan kontrol yang menyebabkan entitas dapat 
mengakui pendapatannya lebih cepat atau lebih lambat. Perbedaan pengakuan pendapatan 
dan beban ini tentu berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan.  

 

Penjelasan Pasal 28 ayat 7 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan menyebut pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang 
lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali 
peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Rumusan penjelasan pasal ini 
ternyata menimbulkan dua pendapat berbeda mengenai hubungan akuntansi dan pajak. 



 Pertama, perubahan perlakuan akuntansi berpengaruh terhadap hasil 
perhitungan pajak karena ketentuan perpajakan akan mengacu pada 
standar akuntansi yang berubah. Kedua, perubahan perlakuan akuntansi 
tidak berpengaruh terhadap penghitungan pajak karena pada saat 
perhitungan pajak perlakuan akuntansi itu disesuaikan dengan ketentuan 
pajak sehingga dampak hanya timbul pada nilai koreksi fiskal. 
Pertanyaannya, pendapat mana yang benar? 



Pengakuan Pendapatan 
 

PSAK 72 menekankan standar baru dalam pengakuan pendapatan, 
pendapatan yang dicatat harus sesuai dengan kontrak yang disepakati. Jika 
dalam kontrak terdapat unsur pengembalian barang, pendapatan yang 
dicatat harus memperhitungkan kemungkinan pengembalian barang 
dilakukan dalam masa kontrak berdasarkan pengalaman dan risiko dari 
kerja sama dengan pelanggan tersebut. 



Pengakuan pendapatan secara pajak tidak memperhitungkan kemungkinan 
pengembalian barang pada awal pencatatan. Pengembalian barang 
diberlakukan melalui retur penjualan. Kondisi ini yang akan menyebabkan 
perbedaan waktu dalam pencatatan pendapatan secara komersial dengan 
fiskal. 

  

Pendapatan yang diakui secara komersial akan lebih kecil dari pendapatan 
yang diakui secara fiskal pada awal transaksi penjualan. Perbedaan ini 
menyebabkan dasar perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir tahun 
akan mengalami perbedaan antara komersial dan fiskal. 

 



Perbedaan waktu pengakuan pendapatan antara ketentuan perpajakan dan PSAK 
perlu dijembatani dengan pembuatan kertas kerja rekonsiliasi. Perbedaan 
pengakuan pendapatan tentu memengaruhi pengakuan secara langsung biaya yang 
terkait dengan pendapatan dan harga pokok penjualan. Kertas kerja rekonsiliasi 
tidak hanya dibutuhkan untuk perhitungan PPh tetapi diperlukan dalam pelaporan 
pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai kontrol atas penjualan. 

 

Sampai saat ini, otoritas pajak belum mengeluarkan ketentuan perpajakan 
mengenai penerapan PSAK 72. Pelaku usaha membutuhkan kepastian ketentuan 
perpajakan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan.* 

 



ASPEK PERPAJAKAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPH) 

PSAK 72 



Konstruksi 

• Pengakuan pendapatan secara akuntansi atas jasa konstruksi 
merupakan pemehan kewajiban sepanjang waktu. 

 

• Pengakuan pendapatan didasarkan pada estimasi kinerja yang telah 
diselesaikan. 

 

• Menurut aturan pajak, atas jasa konstruksi dikenai PPh Final yang 
didasarkan atas jumlah kas yang telah dibayarkan. 



ASPEK PERPAJAKAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPH) 

PSAK 72 



Pengukuran dengan Dasar Estimasian 

• Pengukuran pendapatan yang didasarkan atas estimasi 
kolektabilitas dapat menimbulkan perbedaan jumlah dengan nilai 
kontrak sebenarnya.  

 

• Penghitungan DPP PPN didasarkan pada nilai kontrak dan tagihan 
atau pembayaran yang sebenarnya, sedangkan estimasi yang 
dilakukan dapat berbeda dengan nilai kontrak dan tagihan 
sehingga dapat terjadi perbedaan jumlah yang diakui menurut 
komersial dan DPP PPN. 



PSAK 73 



PSAK 73  

PSAK 73 yang merupakan adopsi dari IFRS 16 mengatur tentang 
sewa. PSAK ini akan menggantikan beberapa standar; 
diantaranya PSAK 30 tentang Sewa, ISAK 23 tentang Sewa 
Operasi, dan ISAK 25 tentang Hak atas Tanah.  

 

 



Standar baru ini akan mengubah secara substansial pembukuan 
transaksi sewa dari sisi penyewa (lessee). Ringkasnya, 
berdasarkan PSAK 73, korporasi penyewa mesti membukukan 
hampir semua transaksi sewanya sebagai sewa finansial 
(financial lease). Pembukuan sewa operasi (operating lease) 
hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi dua 
syarat:  berjangka pendek (di bawah 12 bulan) dan bernilai 
rendah. Yang masuk kategori ini misalnya sewa ponsel, laptop, 
dan sejenisnya 



Konsekuensi sewa finansial cukup panjang. Yang paling 
mendasar, kini, perusahaan harus mencatatkan aset (sewa) dan 
kewajiban (sewa) di dalam neraca. “Jadi, transaksi sewa yang 
tadinya bisa off balance sheet sekarang menjadi on balance 
sheet,” terang Djohan. Harap dicatat, pencatatan ini bisa 
mempengaruhi rasio utang, rasio pengembalian aset, dan masih 
banyak lagi. 

 

 



PSAK 73 juga berdampak luas karena hampir semua perusahaan memiliki 
transaksi sewa dan mayoritas masih mencatatkan sebagai sewa operasi. Ia juga 
menilai, penerapan PSAK 73 dalam laporan keuangan akan merefleksikan kondisi 
yang sebenarnya suatu perusahaan. Dengan demikian, standar ini akan 
menghasilkan informasi keuangan yang tepat sehingga meningkatkan kualitas 
keputusan manajemen. “Misalnya, kita punya perusahaan penerbangan dan 
selama ini pesawat kita tidak pernah ada di neraca keuangan. Seolah-olah, rasio 
utang terhadap ekuitas masih kecil, tapi sebenarnya kita membohongi diri 
sendiri. Sebab, kita punya komitmen (kewajiban) untuk bayar sewa jangka 
panjang, hingga 10 tahun, yang tidak dicatatkan,” 



ASPEK PERPAJAKAN  
PSAK 73 



Implikasi Pajak Penerapan PSAK 73 
 

 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah 
mengesahkan PSAK 73 tentang Sewa yang mengadopsi IFRS 16. 
PSAK ini akan berlaku efektif 1 Januari 2020 dan wajib 
diimplementasikan oleh seluruh perusahaan di Indonesia yang 
menerapkan PSAK. 

 

 



PSAK 73 akan menggantikan sejumlah standar yang lama yaitu: 
 
• PSAK 30  : Sewa; 
• ISAK 8  : Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung     

Suatu Sewa; 
• ISAK 23  : Sewa Operasi – Insentif; 
• ISAK 24  : Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang      

Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan 
• ISAK 25  : Hak atas Tanah. 
  
 Diberlakukannya PSAK 73 akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap 

banyak jenis usaha, baik dari sisi akuntansi maupun perpajakan. 
 



Salah satu hal yang  melatar belakangi lahirnya IFRS 16 adalah karena  berdasarkan  penelitian bahwa 
saat ini  nilai sewa yang dicatat di dalam laporan keuangan perusahaan hanya mempresentasikan 
sebagain kecil  dari total sewa, sedangkan sebagian besar sisanya tidak ada dalam laporan keuangan, 
sehingga  hal ini menunjukan perusahaan kurang mempresentasikan kondisi keuangan yang 
sebenarnya. 

 

Dalam PSAK 73, penyewa diwajibkan untuk mencatat seluruh sewa, baik financial lease ataupun 
operational lease di laporan posisi keuangan penyewa, yang akan merefleksikan hak lease untuk 
memanfaatkan suatu aset selama masa manfaatnya. Di samping itu, penyewa juga harus mengakui 
liabilitas untuk membayar sewa.Sedangkan pada PSAK 30 perusahaan diberikan opsi untuk memilih 
melaksanakan pencatatan dengan metode financial lease ataupun operational lease. Dan pada 
umumnya perusahaan banyak memilih operational lease dalam kegiatan usahanya, namun dengan 
berlakunya PSAK 73 perusahaan diwajibkan menggunakan finance lease. 



Sedangkan yang dikecualikan dari PSAK 73 adalah untuk sewa : 

• Masa sewa jangka pendek 

• Untuk aset yang bernilai rendah 

 



Ketetentuan perpajakan yang berlaku 
 

 Sudah kita ketahui saat ini secara ketetuan perpajakan, telah ada 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sewa 
guna usaha  yaitu KMK No. 1169  yang telah berlaku sejak 19 
Januari 1991 dan masih berlaku hingga saat ini. Dalam Pasal 2 
ayat (1) KMK 1169  aktivitas sewa dibedakan menjadi dua yaitu 
sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) dan sewa-
guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease), tergantung 
kesepakatan perjanjian antara lessee dan lessor. 

 



 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan terjadi perlakuan yang 
berbeda antara komersial dan fiscal dimana secara komersial meskipun 
kegiatan sewa menurut PSAK 73 yang terbaru dianggap sebagai sewa 
guna usaha dengan hak opsi (finance lease), namun perlakuan pajaknya 
tetap mengacu kepada sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating 
lease), sesuai dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP bahwa 
apabila terdapat ketentuan pajak yang mengatur maka akan mengikuti 
ketentuan perpajakan 



Perlakuan Pajak Umum Atas Sewa 

Pemberi Sewa 

 

• Pendapatan = Pembayaran dikurangi 
pokok nilai sewa 

• Tidak terdapat depresiasi (kecuali 
penyewa tidak menggunakan hak opsi) 

• Rata-rata provisi 2,5% atas piutang sewa 

• Tanpa PPN 

• Tanpa PPH 

 

Penyewa 

 

• Penyewa tidak dapat melakukan depresiasi 
(kecuali hak opsi digunakan berdasarkan 
nilai residual) 

• Pengeluaran = Pembayaran sewa (Pokok + 
Bunga) 

• PPN dipungut oleh pemberi sewa 

• PPh Pasal 23 dipungut oleh Penyewa 

Perlakuan Pajak : 

 

• Sifat les specialis atas akuntansi 

• Pemberi sewa dan penyewa harus melakukan penyesuaian fiscal pada SPT Tahunan PPH Badan 



Akuntansi vs Pajak 

Sewa Guna Usaha 
(Akuntansi) 

 

1. Hak atas kendali  

2. Resiko dan manfaat 

3. Manfaat Ekonomi 
signifikan 

4. Jangka Waktu > 12 bulan 

5. Bernilai tinggi 

Sewa Guna Usaha 
(Pajak) 

 

1. Izin dari Kemenkeu 

2. Nilai Sewa setara nilai 
perolehan 

3. Hak Opsi Pembelian 

4. Sesuai masa sewa 
minimum 

 

Sewa Guna Usaha 
Tanpa Hak Opsi (Pajak) 

 

1. Non Perusahaan leasing  

2. Sewa lintas negara 

3. Niali sewa tidak setara 
nilai perolehan 

4. Tidak ada Hak Opsi 
Pembelian 

5. Tidak sesuai masa sewa 
minimum 

 

 



Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah 



OBJEK PAJAK PPN 

Pasal 4  

1. Pajak Pertambahan Nilai di Kenakan atas :  

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Oleh Pengusaha; 

b. Impor Barang Kena Pajak; 

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan Oleh Pengusaha;  

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ; 

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud Oleh Penguasa Kena Pajak; 

g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud Oleh Penguasa Kena Pajak; dan  

h. Ekspor Jasa Kena Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak.  

2. Ketentuan Mengenai batas Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf h diatur dengan peraturan Mentri 

Keuangan. 



KETENTUAN TERKAIT PPH PADA SEWA GUNA USAHA 
DENGAN HAK OPSI (FINANCE LEASE) 

Perlakuan PPh Bagi Lessor Pada Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi(Pasal 14 KMK-1169/KMK.01/1991) 
• penghasilan lessor yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi 

yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha.   
• lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan hak opsi  
• dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa sewa guna usaha yang seharusnya, DJP melakukan 

koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor (Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan PPh dan PPN nya  
• Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa-guna-usaha 
dengan hak opsi. Piutang sewa-guna-usaha (Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran sewa-guna-
usaha selama masa sewa-guna-usaha 

• kerugian yang diderita karena piutang sewa-guna-usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan 
pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan 

• dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk 
menutup kerugian dimaksud maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut 
tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan 
bruto. 

 



Perlakuan PPh Bagi Lessee Pada Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi(Pasal 16 KMK 1169/KMK.01/1991) 
• selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang 

disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli 
• setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan 

penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan 
•  pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, 

merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa-guna-
usaha tersebut memenuhi ketentuan untuk digolongkan sebagai Sewa Guna Usaha dengan hak opsi 

•  dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa sewa guna usaha yang seharusnya, DJP 
melakukan koreksi atas pembebanan biaya SGU (Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan PPh dan PPN 
nya) 

• Lessee tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang 
berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha dengan hak opsi 

 



KETENTUAN TERKAIT PPN PADA SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI  
(FINANCE LEASE) 

Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi dari lessor kepada 
lessee, dikecualikan dari pengenaan PPN. (Pasal 15 KMK-1169/KMK.01/1991) 
 
1. Ketentuan Lebih Lanjut diatur di  SE-129/PJ/2010 Dalam hal BKP berupa barang modal 

yang menjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok (supplier) 
– BKP tersebut dianggap diserahkan secara langsung oleh PKP pemasok (supplier) kepada lessee; 
– Lessor tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP karena dianggap hanya menyerahkan jasa 

pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN; 
– PKP pemasok wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada lessee dengan menggunakan identitas 

lessee sebagai pembeli BKPk/penerima JKP (tidak menggunakan metode qualitate qua (q.q.)). 
– DPP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah sebesar Harga Jual dari PKP pemasok. 
– Penggunaan qualitate qua (q.q) pada bagian nama dan/atau NPWP pembeli BKP atau penerima 

JKP pada Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh PKP pemasok (supplier) sebelum 
diberlakukannya Surat Edaran ini (sebelum tanggal 29 November 2010) dapat dibenarkan dan 
tidak menjadikan Faktur Pajak tersebut cacat. 

 



2. Dalam hal BKP berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan 
berasal dari persediaan yang telah dimiliki oleh lessor : 
• Lessor pada dasarnya melakukan dua jenis penyerahan, yaitu : 
– Penyerahan jasa pembiayaan yang tidak dikenai PPN;dan 
– penyerahan BKP, yang merupakan objek PPN. 

• Lessor harus dikukuhkan sebagai PKP dan harus menerbitkan Faktur Pajak atas 
penyerahan BKP tersebut kepada lessee. Pengukuhan lessor sebagai PKP ini 
dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan Pengusaha Kecil menurut 
ketentuan Undang-Undang PPN. 

• DPP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah Harga Jual, tidak 
termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lessor 
karena jasa pembiayaan yang diserahkannya. 

 



PELAKSANAAN HAK OPSI 

1. Pada saat berakhirnya masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-
guna-usaha dengan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang 
telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa-guna-usaha. 

2. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa 
barang modal yang disewa-guna-usaha. 

3. Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu 
perjanjian sewa-guna-usaha, maka nilai sisa barang modal yang 
disewa-guna-usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan 
piutang sewa-guna-usaha. 

4. Dalam hal lessee menggunakan opsi membeli maka dasar 
penyusutannya adalah nilai sisa barang modal. 

 



KESIMPULAN DALAM SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI 

• Atas penyerahan jasa dari lessor kepada lessee, dikecualikan 
dari pengenaan PPN. 

 

• Tidak ada pemotongan PPh Pasal 23 

 



SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI 
 (OPERATING LEASE) 

 
• KRITERIA SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI 

 

– Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha tanpa hak 
opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut :(Pasal 4 KMK-
1169/KMK.01/1991) 

1. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak 
dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah 
keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor (harga perolehan barang modal yang 
disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor ≥jumlah 
pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ) 

2. perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee 

 



KETENTUAN TERKAIT PPH 

Perlakuan PPh Bagi Lessor Pada Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi(Pasal 
17 Ayat (1) KMK-1169/KMK.01/1991) 

1. seluruh pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang diterima atau 
diperoleh lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan 

2. lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-
usahakan tanpa hak opsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang 
Pajak Penghasilan 1984 beserta peraturan pelaksanaannya 

 



Perlakuan PPh Bagi Lessee Pada Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi(Pasal 17 
Ayat (2) KMK-1169/KMK.01/1991) 
 

1. pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee 
adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 

 

2. lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-
usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. 

 



KETENTUAN TERKAIT PPN 

• Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa-guna-usaha tanpa 
hak opsi dari lessor kepada lessee, terhutang Pajak 
Pertambahan Nilai.(Pasal 18 KMK-1169/KMK.01/1991) 

 



KETENTUAN TERKAIT SALE AND LEASEBACK 
(SE-129/PJ/2010(berlaku sejak 29 November 2010)) 

• Dalam hal penyewagunausahaan kembalinya merupakan sewa 
guna usaha tanpa hak opsi : 

1. penyerahan BKP dari lessee kepada lessor (sale) dikenai PPN 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan; 

2. penyerahan jasa sewa guna usaha tanpa hak opsi oleh lessor 
kepada lessee (leaseback) dikenai PPN sebagaimana kegiatan 
usaha sewa menyewa pada umumnya. 

 



PERBEDAAN PERLAKUAN PPH DAN PPN ANTARA SGU DENGAN HAK OPSI DAN SGU TANPA 
HAK OPSI 

No PERIHAL SGU DENGAN HAK OPSI SGU TANPA HAK OPSI 

1 Objek PPh  sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa 
imbalan jasa sewa guna usaha.  
 
Imbalan Jasa SGU adalah bagian dari pembayaran SGU yang 
diperhitungkan sebagai pendapatan SGU bagi Lessor 
 
 

 
seluruh pembayaran sewa-guna-
usaha tanpa hak opsi yang diterima 
atau diperoleh lessor 

2 PENYUSUTAN lessor tidak boleh menyusutkan barang modal 
 
 lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang 
disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk 
membeli. 
 
setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal 
tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah 
nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan 
 

 
 
 
 
 
lessor membebankan biaya 
penyusutan atas barang modal 

3 Pembayaran sewa-guna-
usaha 

merupakan biaya yang dapat dikurangkan(kecuali pembebanan atas 
tanah) 

Merupakan biaya yang dapat 
dikurangkan 

4 PPh 23  Tidak ada Ada (dipotong oleh lessee) 

5 Atas penyerahan jasa 
dalam transaksi SGU dari 
lessor kepada lessee 

Tidak dikenakan PPN Dikenakan PPN 



KETENTUAN TERKAIT SALE AND LEASEBACK 
(SE-129/PJ/2010) 

1. Dalam hal penyewagunausahaan kembalinya merupakan sewa guna usaha dengan hak opsi : 
1. penyerahan BKP dari lessee kepada lessor (sale) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP 

yang dikenai PPN karena : 
• BKP yang menjadi objek pembiayaan berasal dari milik lessee, yang dijual oleh lessee untuk kemudian dipergunakan 

kembali oleh lessee; 
• lessor pada dasarnya hanya melakukan penyerahan jasa pembiayaan, tanpa bermaksud memiliki dan menggunakan 

barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut; 
• penyerahan BKP tersebut dari lessee kepada lessor pada dasarnya merupakan penyerahan BKP untuk jaminan utang-

piutang; 

2. penyerahan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi oleh lessor kepada lessee (leaseback) merupakan 
jasa pembiayaan yang tidak dikenai PPN. 

2. Dalam hal penyewagunausahaan kembalinya merupakan sewa guna usaha tanpa hak opsi : 
1. penyerahan BKP dari lessee kepada lessor (sale) dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan; 
2. penyerahan jasa sewa guna usaha tanpa hak opsi oleh lessor kepada lessee (leaseback) dikenai PPN 

sebagaimana kegiatan usaha sewa menyewa pada umumnya. 

 



KETENTUAN TERKAIT  : 

1. KMK-1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha 
(Leasing) 

 

2. SE-129/PJ/2010(berlaku sejak 29 November 2010)tentang 
perlakuan PPN atas transaksi leasing dengan hak opsi dan sale 
and leaseback 

 



• IDENTITAS 
  
 Nama     :  Sempurna Bahri 
 Telephone    :  021 – 3910580 
 Fax    :  021 – 3910583 
 Handphone    :  08129086283/0811 9207780 
 
 
• PENDIDIKAN  
 
 - Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang  
 - Brevet A,B dan C Pajak Widya Bhakti  
 
 

CURICULUM  VITAE 



1990 – 1994           Koperasi Jasa Audit (KJA)  Sumatra Barat                               Senior Auditor 
  

1995 – 1997           PT. Pratama Abadi Industri (Nike Footwear)                                 Chief Accountant 
 

1999 – 2007           Univ. Tarumanegara, Univ. Mpu Tantular, YAI, UKRIDA 

               untuk mata kuliah Akuntansi,Auditing dan Perpajakan                  Dosen Tidak Tetap 
 

1999 – 2007           Kantor Akuntan Publik Drs. Sukrisno Agoes, MM dan Rekan                      Manager 
 

2007 – Sekarang     Pengadilan Pajak                     Kuasa Hukum 
 

2005 – Sekarang     Kantor Konsultan Pajak  Drs. Sempurna Bahri, Ak                                      Pimpinan 
 

Feb 2009 – Sekarang Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan                         Partner  
 

Feb 2017 – Sekarang PT. Sempurna Strategic Consulting                                   CEO 

PENGALAMAN PROFESI 



• Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)  

• Ketua Tim Adhoc IAPI dalam Penyusunan Standar Audit Dana Kampanye Pileg, Pilpres 
Indoneisa 

• Wakil Ketua Komite Perpajakan IAPI 

• Anggota Tim Penyusunan AD/ART IAPI 2016 

• Anggota Komite Nominasi dan Pemilihan Pengurus IAPI 

• Anggota Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) 

• Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 

• Pengurus IKPI Jaksel Bagian Pendidikan  

• Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

• Ketua Alumni SMA 2 Padang di Jabodetabek  

• Bendahara Umum IKA – UNAND Jabodetabek  

• Wakil Ketua Forum Komunikasi Keluarga Besar Akuntan Unand  

• Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan IAPI 2012-2017  

 

PENGALAMAN PROFESI 



Thank You 
Semoga Bermanfaat  Bagi Kita Semua 


