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• Klasifikasi amortized cost dan fair value

• Amortized cost jika memenuhi tes bisnis model (tujuan entitas untuk memperoleh arus kas
yang diperjanjikan dan arus kas (dari pembayaran pokok dan bunga atas pokok)

• Perubahan klasifikasi boleh jika terjadi perubahan bisnis model

Klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan.

Menggunakan expected losses dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan

Memperbaiki model akuntansi hedging 
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Aset keuangan

Liabilitas keuangan

• Kontrak hibrida dengan aset keuangan sebagai
kontrak utama

• Kontrak lainnya

Derivatif melekat
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 Aset keuangan dikelola dalam model
bisnis yang bertujuan untuk memiliki
aset keuangan dalam rangka
mendapatkan arus kas kontraktual;
dan

 Persyaratan kontraktual aset
keuangan yang menimbulkan arus
kas yang semata dari pembayaran
pokok dan bunga (solely payments
of principal and interest) dari jumlah
pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada
biaya perolehan diamortisasi
jika kedua kondisi berikut
terpenuhi:
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 Aset keuangan dikelola dalam model
bisnis yang tujuannya akan terpenuhi
dengan mendapatkan arus kas
kontraktual dan menjual aset
keuangan; dan

 Persyaratan kontraktual dari aset
keuangan tersebut memberikan hak
pada tanggal tertentu atas arus kas yang
semata dari pembayaran pokok dan
bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai
wajar melalui penghasilan
komprehensif lain jika kedua 
kondisi berikut terpenuhi:
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 Aset keuangan diukur pada nilai wajar

melalui laba rugi kecuali diukur pada biaya

perolehan diamortisasi atau nilai wajar

melalui penghasilan komprehensif lain.

 Akan tetapi, entitas dapat menetapkan

pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat

pengakuan awal atas investasi pada

instrumen ekuitas tertentu yang umumnya

diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

sehingga perubahan nilai wajarnya

disajikan dalam penghasilan komprehensif

lain.
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Instrumen aset atau utang (kontrak hybrid) EkuitasDerivatives

Tes SPPI / Arus Kas – pokok dan bunga

Tes Model Bisnis (BM) – arus kas kontraktual Diperdagangkan

Memilih opsi nilai wajar Opsi FVOCI dipilih

Biaya perolehan

Diamortisasi
FVTPL

FVOCI

(with recycling)

FVOCI*

(tanpa

recycling)

Tidak Tidak Tidak YaYa

Ya TidakBM 1: 
arus kas

kontraktual

BM 2: 
arus kas

Kontraktual dan
menjual instrumen

keuangan

Tidak
memenuhi

BM 1 dan
BM 2

MEMENUHI GAGAL

*Tanpa recycling ke laba rugi. Pemilihan tidak dapat dibatalkan dan dapat dilakukan tiap instrument pada saat pengakuan awal
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Saat pengakuan awal entitas

dapat membuat penetapan

yang tidak dapat dibatalkan

untuk mengukur liabilitas

keuangan pada nilai wajar

melalui laba rugi, atau jika

penetapan akan menghasilkan

informasi yang lebih relevan.

kecuali

Entitas
mengklasifikasikan
seluruh liabilitas
keuangan setelah
pengakuan awal
diukur pada biaya
perolehan
diamortisasi
(amortized cost)

liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba
rugi. Liabilitas tersebut, termasuk derivatif yang 
merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur

pada nilai wajar.

liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan
aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian

pengakuan /assigment atau ketika pendekatan
keterlibatan berkelanjutan diterapkan/ garansi atau

opsi. 

kontrak jaminan keuangan. 

komitmen untuk menyediakan pinjaman 
dengan suku bunga di bawah pasar.

imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak
pengakuisisi dalam kombinasi bisnis
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Aset Keuangan

• Reklasifikasi hanya dapat dilakukan jika entitas mengubah model 
bisnis untuk pengelolaan aset keuangan

Liabilitas Keuangan

• Reklasifikasi tidak diizinkan.
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 Perubahan pada model bisnis diperkirakan sangat jarang terjadi

 Perubahan ditentukan oleh manajemen senior entitas sebagai akibat dari

perubahan eksternal atau internal dan harus merupakan suatu perubahan

yang signifikan terhadap operasi entitas dan dapat dibuktikan kepada pihak

eksternal.

 Perubahan pada model bisnis entitas akan terjadi hanya jika entitas

memulai atau berhenti melaksanakan aktivitas yang signifikan terhadap

kegiatan operasinya, contohnya ketika entitas telah memperoleh,

melepaskan, atau mengakhiri lini bisnis.

 Reklasifikasi dilakukan secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi.
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Applying IFRS, EY
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* AFS – Available for sale

PSAK55 PSAK71

Tipe model Kerugian yang telah

terjadi  (incurred

loss)

Kerugiankredit

ekspektasian, rata rata

tertimbangataskerugian

kredit dgnresikogagal

bayarsebagai

penimbang

Jumlah model Beberapa Satu

Ruanglingkup Diperluas

Investasi dalam

instrumen

ekuitas

Penurunan nilai diakui 

untuk  investasi pada 

instrumen ekuitas  yang 

diklasifikasikan sebagai

AFS*

Tidak ada penurunan nilai

yang diakui untuk 

instrumen ekuitas

Pertimbangan

(judgement)

Diperluas

Meningkat
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[Expected credit losses = exposure at default * 

probability of default * loss given default]



 Pada umumnya, seluruh aset keuangan “membawa” penyisihankerugian.

 Tidak diperlukan pemicu (trigger) untuk mengakui penurunannilai

 Lebih banyak pertimbangan.

 Satu model untuk seluruh instrumen keuangan dalam ruang lingkup PSAK71.

Kejadian masa lalu

Informasi

yang 

dicakup

Kondisi sekarang

Perkiraan kondisi ekonomi

masa depan
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