
 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 14 TAHUN  2017 
 

TENTANG 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan  Badan  
Layanan Umum  Daerah,  perlu  menetapkan Peraturan 
Walikota Padang Panjang tentang Kebijakan Akuntansi Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Padang Panjang. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 962); 

 
2. Undang-Undang Nomor  17 Tahun  2003 tentang Keuangan   

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4287); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara  
(Lembaran  Negara  Tahun  2004 Nomor 66 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23   Tahun  2005   tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58   Tahun  2005   tentang   

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2006 tentang   Pedoman   Pengelolaan   Keuangan   
Daerah,   sebagaimana   telah beberapa  kali  diubah  
terakhir  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  KEBIJAKAN AKUNTANSI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KOTA PADANG PANJANG. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah KotaPadang Panjang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KotaPadang Panjang. 
3. Walikota adalah WalikotaPadang Panjang. 

4. Inspektur adalah Inspektur KotaPadang Panjang. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan 
Kerja Perangkat  Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitasnya. 

6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya  disingkat 
DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 
KotaPadang Panjang. 

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara 
umum daerah. 

8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah 
Sakit Umum Daerah KotaPadang Panjang. 

9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur 
adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. 

10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. 

11. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah 
meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur 
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dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara 
sistematis untuk satu periode. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. 

13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan olehWalikotauntuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

14. Basis Akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang 
timbul dari transaksi keuangan. 

15. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

16. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai 
yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

18. Laporan  Operasional  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  jumlah 
pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.  

19. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan 
dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau 
pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan 
saldo akhir kas selama periode tertentu.  

20. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi 
tentang  penjelasan  naratif  atau  rincian  dari  angka  yang  tertera  dalam 
laporan keuangan 

21. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan 
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 

22. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara 
dua laporan keuangan tahunan. 

23. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan / atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 
alasan sejarah dan budaya. 

24. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 

25. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. 

26. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain 
termasuk dari wajib pajak/wajib bayar.  

27. Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima 
pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-
undangan. 

28. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

29. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti 
bunga, dividen, royalty, manfaat sosial dan / atau manfaat lainnya sehingga 
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dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

30. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

31. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas 
dan manfaat dari suatu aset.  

32. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan 
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk 
hak atas kekayaan intelektual. 

33. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

34. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. 

35. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan 
pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

36. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih RSUD yang merupakan selisih antara 
aset dan kewajiban pemerintah. 

37. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD 
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan 
yang tidak perlu dibayar kembali. 

38. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas 
dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD. 

39. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar 
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasionsl RSUD. 

40. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang 
dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat 

41. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

42. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang 
dibuka oleh pemimpin RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh 
penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD. 

43. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan. 

44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, 
jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD. 

45. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh 
RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada 
masyarakat, hasil kerja RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. 

46.  Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD pada akhir 
suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah 
yang tidak terpisahkan. 

47. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan. 
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Pasal 2 
 

Kebijakan Akuntansi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah KotaPadang Panjang 
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 
Pasal 3 

 
Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mengatur hal-hal 
sebagai berikut : 
a. prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-

praktik spesifik yang dipillih oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang 
Panjang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

b. kebijakan akuntansi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang 
Panjang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

c. kebijakan akuntansi pos-pos laporan keuangan untuk Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 4 

 
Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibangun atas dasar 
kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Padang Panjang yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi 
Pemerintah. 

 
Pasal 5 

 
Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud  pada Pasal 2 terdiri dari: 
a. kerangka dasar kebijakan akuntansi; 
b. kebijakan akuntansi pos neraca; 
c. kebijakan akuntansi laporan operasional. 
d. kebijakanakuntansilaporanrealisasi anggaran 

 
Pasal 6 

 
Kebijakan akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 berpedoman pada 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan  
ketentuan lainnya yang terkait dengan BLU rumah sakit. 

 
Pasal 7 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kemudian 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 8 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan 
walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 

 
Ditetapkan  di  Padang    Panjang 
pada tanggal     8 Mei 2017 

          
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 
dto 

 
HENDRI ARNIS 

 
Diundangkan di   Padang Panjang 
pada tanggal        8 Mei 2017 
 
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 
 

                INDRA GUSNADY 
 
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 14      
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Lampiran : PeraturanWalikota Padang Panjang 
 Nomor 

Tanggal 
Tentang 

:  14 Tahun  2017 
:   8 Mei 2017 
: Kebijakan Akuntansi Badan 

Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah 
Kota Padang Panjang. 

 
BAB I 

KERANGKA DASAR KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 
A. PENDAHULUAN  

 
1. Penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum bertujuan agar 

diperoleh transparansi, peningkatan kinerja, mudah dipahami, memiliki 
relevansi, dan daya banding yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut. 
Laporan keuangan harus disajikan dengan benar sesuai dengan standar 
pelaporan yang berlaku. Dalam hal ini mengacu pada Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan 
Keuangan Badan Layan Umum. Laporan Keuangan Rumah sakit disusun 
dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 
keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Selain itu laporan 
keuangan Rumah sakit juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk 
pengambilan keputusan. 
 

2. BLUD RSUD KotaPadang Panjang yang berstatus BLUD juga melaporkan 
upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam 
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu 
periode pelaporan untuk kepentingan: 
a. akuntabilitas 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

b. manajemen 
membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 
suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga 
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas 
seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk 
kepentingan masyarakat. 

c. transparansi 
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan. 

 
3. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan  

 
BLU merupakan satuan kerja pelayanan yang tidak  berbentuk  badan hukum 
yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. BLU selain 
mempunyai sumber penerimaan sendiri juga mendapatkan pendanaan dari 
APBN/APBD. Berdasarkan hal tersebut pernyataan standar ini menyatakan 
bahwa BLU selain sebagai entitas pelaporan keuangan juga merupakan entitas 
akuntansi. BLU adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya 
dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara  
organisatoris membawahinya. Secara umum  BLU mempunyai karakteristik 
sebagai berikut: 
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a. pendanaan  entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD; 
b. entitas  tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; 
c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk; 
d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada 

entitas akuntansi/entitaspelaporan yang membawahinya dan secara tidak 
langsung kepada   wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran; 

e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antaralain 
penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai 
dengan ketentuan; memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak 
ketiga; 

f. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitasakuntansi/entitas 
pelaporan yang membawahinya; 

g. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; 
dan laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor 
eksternal. 

 
Sebagai entitas pelaporan keuangan maka  Laporan Keuangan BLU terdiri dari; 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, 
dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
 
 
B. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN 

 
1. Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik 
keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:  
a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 
b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber 

daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan 
peraturan perundang-undangan. 

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 
dicapai. 

d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan 
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.  

e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan  sumber-sumber penerimaannya, baik 
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari 
pungutan pajak dan pinjaman. 

f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 

 
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, 
pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas 
pelaporan. 

 
C. KARAKTERISTIK BLUD RUMAH SAKIT 
 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan Badan Layanan Umum Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) memiliki karakteristik, antara lain, sebagai 
berikut: 
1. bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan 
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keuangan berdasarkan prinsip efisiensi da n produktivitas, dan penerapan 
praktik bisnis yang etis dan sehat, serta tidak semata-mata mencari 
keuntungan. 

2. merupakan unit pelaksana teknis pemda yang diberi tugas dan wewenang 
untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, penelitian, 
dan pengembangan serta usaha lain dalam bidang kesehatan yang 
bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa 
berorientasi kepada kepentingan masyarakat.  

3. untuk mendukung pembiayaan kegiatan sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya, Rumah Sakit : 
a. dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dan APBN/APBD 

berupa uang ataupun barang; 
b. berhak menerima pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan, dan 

penelitian di bidang kesehatan serta hasil usaha-usaha lain yang sah; 
c. dapat menerima hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait; 
d. penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan Rumah 

sakit merupakan penerimaan PAD Pemerintah Daerah. 
4. dalam rangka pengembangan usaha, Rumah Sakit dapat: 

a. menerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 

b. menerima pinjaman dan bank, lembaga keuangan lain dan atau pinjaman 
dan luar negeri berdasarkan usulan BLUD atas persetujuan kepala 
daerah; dan 

c. bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi. 
5. Kekayaan Rumah Sakit merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, 

yang dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan 
operasional Rumah Sakit.  

6. Modal Rumah Sakit tidak terbagi atas saham-saham. 
 
 
D. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN 
 
Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum 
laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai posisi 
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,  arus kas, basil operasi, 
dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenm alokasi sumber daya. 
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan 
informasi yang berguna untuk  pengambilan keputusan dan untuk 
menunjukkan akuntabilitas entitas  pelaporan atas sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya, dengan: menyediakan informasi mengenai posisi 
sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;  
a. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi  sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas BLU;  
b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi;  
c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;  
d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan kasnya;  
e. menyediakan  informasi  mengenai potensi BLU untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan BLU;  
f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasikemampuan dan 

kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.  
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E. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BLUD RUMAH SAKIT 
 
Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari: 
 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

 
Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih 
kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan 
dengan anggarannya dalam satu periode 

 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang mencakup pos-pos 
sebagai berikut: 
a. Pendapatan-LRA; 
b. Belanja; 
c. Surplus/defisit-LRA; 
d. Penerimaan pembiayaan; 
e. Pengeluaran pembiayaan; 
f. Pembiayaan neto; dan 
g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 

 
Contoh:  Format LRA BLU disajikan pada ilustrasi berikut ini. 
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BLUD RSUD Kota Padang Panjang 

Laporan Realisasi Anggaran 
Periode Tahun Anggaran 20..... 

 

Uraian 
Anggaran 

20X1 

Realisasi 
20X1 

% 
Realisasi 

20X0 

PENDAPATAN     
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat     
Pendapatan jasa layanan daro entitas pelaporan     
Pendapatan hasil kerjasama     
Pendapatan hibah     
Pendapatan usaha lainya     

     
 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx 
BELANJA     
BELANJA OPERASI     
Belanja Pegawai xxx xxx xxx xxx 
Belanja Barang xxx xxx xxx xxx 
Belanja Bunga xxx xxx xxx xxx 
Belanja Lain-lain xxx xxx xxx xxx 

JumlahBelanjaOperasi xxx xxx xxx xxx 
BELANJA MODAL     
Belanja Tanah xxx xxx xxx xxx 
BelanjaPeralatandanMesin xxx xxx xxx xxx 
BelanjaGedungdanBangunan xxx xxx xxx xxx 
BelanjaJalan, IrigasidanJaringan xxx xxx xxx xxx 
BelanjaAsetTetapLainnya xxx xxx xxx xxx 

JumlahBelanja Modal xxx xxx xxx xxx 
JUMLAH BELANJA  xxx xxx xxx xxx 
SURPLUS/DEFISIT xxx xxx xxx xxx 

PEMBIAYAAN     
Penerimaan Pembiayaan     
Penerimaan pinjaman xxx xxx xxx xxx 
Penerimaan dari Divestasi xxx xxx xxx xxx 
Penerimaan Kembali Pinjama kepada Pihak xxx xxx xxx xxx 
.................................................................. xxx xxx xxx xxx 
.................................................................. xxx xxx xxx xxx 

Jumlah Penerimaan xxx xxx xxx xxx 
Pengeluaran Pembiayaan     
Pembanyaran Pokok Pinjaman xxx xxx xxx xxx 
Penyertaan Modal/Investasi xxx xxx xxx xxx 
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain     
.................................................................. xxx xxx xxx xxx 
.................................................................. xxx xxx xxx xxx 

Jumlah Pengeluaran xxx xxx xxx xxx 
PEMBIAYAAN NETTO xxx xxx xxx xxx 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN xxx xxx xxx xxx 

 
 

b. Laporan Perubahan SaldoAnggaranLebih (LP SAL) 
 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU 
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 
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a. saldo anggaran lebih awal; 
b. penggunaan saldo anggaran lebih 
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan; 
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; 
e. lain-lain; dan saldo anggaran lebih akhir. 

 
Contoh:  Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan 
pada ilustrasi berikut ini. 

 
 
 
 
 

BLUD RSUD Kota Padang Panjang 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Periode Tahun Anggaran 20...... 
No Uraian 20X1 20X2 
1 SaldoAnggaranLebihAawal XX XX 
3 Penggunaan SAL (XX) (XX) 
3 Sub Total (1-2) XX XX 
4 SisaLebih/KurangPembiayaanAnggaran 

(SILPA/SIKPA) 
XX XX 

5 Sub Total (3+4) XX XX 
6 KoreksiKesalahanPembukuanTahunSebelumnya XX XX 
7 Lain-lain XX XX 
8 SaldoAnggaranLebihAkhir XX XX 
 

c. Neraca 
 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu  entitas pelaporan mengenai 
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLU menyajikan 
secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 
a. kas dan setara kas; 
b. investasi jangka pendek; 
c. piutang dari kegiatan BLU; 
d. persediaan; 
e. lnvestasi jangka panjang; 
f. aset tetap; 
g. aset lainnya; 
h. kewajiban jangka pendek; 
i. kewajiban jangka panjang; dan 
j. ekuitas. 

 
Contoh format Neraca BLU disajikan dalam ilustrasi berikut ini: 
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BLUD RSUD Kota Padang Panjang 
Neraca 

Periode Tahun Anggaran 20...... 
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d. Laporan Operasional (LO) 
 

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu 
periode pelaporan. 
 
Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut: 
a. pendapatan-LO; 
b. beban; 
c. surplus/defisit dari kegiatan operasional; 
d. kegiatan nonoperasional; 
e. surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa; 
f. pos luar biasa; dan 
g. surplus/defisit-LO. 
 
BLU menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber 
pendapatan, yang terdiri atas: 
a. pendapatan dari alokasi APBN/APBD; 
b. pendapatan layanan yang bersumber dad masyarakat; 
c. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas  

pelaporan; 
d. pendapatan hasil kerja sama; 
e. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan 
f. pendapatan BLU lainnya. 
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Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
 
BLU menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis 
beban. Klasifikasi lain  yang dipersyaratkan menurut ketentuan 
perundangan yang berlaku,  disajikan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

 
 

BLUD RSUD Kota Padang Panjang 
Neraca 

Periode Tahun Anggaran 20...... 
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e. Laporan Arus Kas (LAK) 
 

Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, 
penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode 
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU.  
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, 
investasi, pendanaan, dan transitoris. 
 
Contoh format Laporan Arus Kas BLU disajikan dalam ilustrasi sebagai 
berikut : 
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BLUD RSUD Kota Padang Panjang 
Laporan Arus Kas 

Periode Tahun Anggaran 20...... 
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f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkandengan tahun 
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling 
kurang pos-pos sebagai berikut: 
a. ekuitas awal; 
b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 
c. koreksi-koreksi yang  langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang 

antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh 
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, 
misalnya: 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi 
pada periode-periode sebelumnya; dan 2) perubahan nilai aset tetap 
karena revaluasi aset tetap. 

d. ekuitas akhir. 
 

Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang 
terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
 
Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU disajikan pada 
ilustrasi : 
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BLUD RSUD Kota Padang Panjang 
Laporan Perubahan Ekuitas 

Tahun................ 
 

 
 

 
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
 
 
F. ASUMSI DASAR 
 
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan BLUD RSUD Kota Padang Panjang 
adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu 
dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 
1. Kemandirian Entitas  
      Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, 

berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri 
dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga 
tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan 
keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya 
kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya 
dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas 
pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan 
yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset 
dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan 
entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.   

2. Kesinambungan Entitas 
      Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan 

berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah 
diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan 
dalam jangka pendek. 

3. Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) 
      Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan 

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan 
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam 
akuntansi. 
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G. PRINSIP AKUNTANSI 
 

1. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai 
ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara 
akuntansi dan pelaporan BLUD RSUD Kota Padang Panjang dalam 
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahaml 
laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip 
yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD 
RSUDKotaPadang Panjang: 
a. Basis akuntansi; 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD 
RSUD Kota Padang Panjang adalah Basis Akrual Transaksi  diakui dan 
dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD RSUD Kota 
Padang Panjang, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh 
RSUD. 

b. Prinsip nilai perolehan; 
Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar 
dari imbalan {consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada 
saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan 
akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan 
datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. 

c. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai 
yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. 

d. Prinsip realisasi 
Ketersediaan pendapatan RSUD yang telah diotorisasikan melalui 
APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk 
membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.  

e. Prinsip substansi mengungguli formalitas 
Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur 
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka 
transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan 
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya 
mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau 
peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya,  
maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

f. Prinsip periodisitas 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan rumah sakit dibagi 
menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja rumah sakit dapat 
diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. 
Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah 
tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan. 

g. Prinsip konsistensi 
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang 
serupa dari periode ke periode oleh RSUD (prinsip konsistensi 
internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan 
dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. 

h. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa 
metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih 
baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas 
perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan 
keuangan. 

i. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) Laporan 
keuangan RSUD harus menyajikan secara lengkap informasi yang 
dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh 
pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka {on the face) 
laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 



15 

j. Prinsip Penyajian Wajar Laporan keuangan RSUD harus menyajikan 
dengan wajar Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan 
Catatan Atas Laporan Keuangan.Faktor pertimbangan sehat bagi 
penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika 
menghadapi  ketidakpastian peristiwa dan keadaan  tertentu. 
Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat 
serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan 
sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 
prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau 
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan 
belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, 
penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya 
pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset 
atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat 
kewajiban dan belanja yang terlampau tioggi, sehingga laporan 
keuangan tidak netral dan tidak andal. 
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BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 POS-POS  NERACA 
 
 
A. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 
 
Pengertian 
1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD RSUD Kota Padang 

Panjang sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan mana manfaat ekonomi 
di masa depan diharapkan akan diperoleh  rumah sakit serta dapat diukur 
dalam satuan uang. 

2. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 
RSUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 
Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan berdasarkan likuditas  
menjadi aset lancar dan aset nonlancar.  

 
Karakteristik Aset 
1. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dan 

aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak 
langsung, arus kas dan setara kas kepada BLUD RSUD Kota Padang 
Panjang. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan 
merupakan bagian dan aktivitas operasional  rumah sakit. Mungkin pula 
berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau 
berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti 
penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif. 

2. Rumah sakit biasanya menggunakan aset untuk memberikan pelayanan 
jasa dan memproduksi barang yang dapat memuaskan kebutuhan dan 
keperluan pasien atau pihak-pihak lain yang berkepentingan; maka pasien 
atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bersedia membayar sehingga 
memberikan sumbangan kepada arus kas  rumah sakit. Kas sendiri 
memberikan jasa kepada  rumah sakit karena kekuasaannya terhadap 
sumber daya yang lain. 

3. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke 
dalam  rumah sakit dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat: 
a. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam memberikan 

pelayanan jasa dan memproduksi barang yang dijual oleh  rumah sakit; 
b. dipertukarkan dengan aset lain; atau 
c. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban. 

 
Aset Lancar 
1. Aset lancar diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau 

digunakan dalam jangkawaktu 12 bulan atau kurang. 
2. Aset lancar dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka 

pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari 
tanggal neraca atau kurang.  

3. Aset lancar berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.  
 
Kas dan Setara Kas  
1. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang 

asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.  
2. Giro  adalah  simpanan  pada  bank  yang  dapat  digunakan  sebagai  

alat  pembayaran  dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau 
dengan cara pemindah bukuan antara lain dengan bilyet giro.  

3. Setara kas merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang 
dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 
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bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak 
termasuk piutang dan persediaan.  

4. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, 
bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan 
setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam 
jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai 
yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat 
sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga 
bulan atau kurang.  

5. Kas meliputi: 
a. kas di bank;  
b. kas di bendahara penerimaan;  
c. kas di bendahara pengeluaran;  
d. deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan. 

6. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:  
a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;  
b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan  
c. beresiko rendah. 

 
Pengakuan dan Pengukuran  
1. Pengakuan kas setara diakui dan dicatat pada saat diterima atau 

dikeluarkan Bendahara. 
2. Suatu pengeluaran kas dapat diakui apabila memenuhi kriteria : 

a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa 
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat 
diperoleh RSUD; dan  

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai 
(reliable).  

3. Pengukuran kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat 
diterima/dikeluarkan dan dinyatakan dalam nilai rupiah.  

4. Pengukuran untuk investasi jangka pendek mencakup,  
a. investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat 

sebesar nilai nominal deposito tersebut; dan  
b. investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada investasi 

jangka pendek dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan 
nilai kurs tengah bank indonesia pada tanggal transaksi.  pada  akhir  
tahun,  investasi  jangka  pendek  dalam  valuta  asing  dikonversi 
berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.  

 
Pengungkapan  
1. Penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas merupakan akun yang 

paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset 
lancar dalam neraca.  

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 
meliputi :  
a. kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara 

kas;  
b. rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas; dan  
c. kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya dicatat dan disajikan 

dalam kelompok aset lainnya.  
3. Penyajian dan pengungkapan investasi jangka pendek meliputi:  

a. investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam 
neraca; dan  

b. hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 
adalah rincian jenis dan jumlah penempatan dana, jenis mata uang, 
jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan 
istimewa.  
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Piutang Usaha 
1. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:  

a. terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk 
menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b. persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan  
c. jangka waktu pelunasan. 

2. Piutang Usaha merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa 
layanan kesehatan, terdiridari: 
a. Piutang BPJS, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada BPJS atas 

pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin oleh BPJS;  
b. Piutang Kerja Sama, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada 

perusahaan/asuransi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan 
oleh RSUD; dan  

c. Piutang Pasien Umum  
 
Pengakuan dan Pengukuran 
1. Pengakuan piutang meliputi: 

a. piutang BPJS diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang 
kepada BPJS 

b. piutang  Jamkesmas  diakui  dan  dicatat  pada  saat  pengajuan  
klaim  piutang  kepada penanggungjawab Jamkesmas;  

c. piutang  Jamkesda diakui  dan dicatat pada saat pengajuan klaim 
piutang kepada penanggungjawab Jamkesda;  

d. piutang  kerja  sama  diakui  dan  dicatat  pada  saat  pengajuan  
klaim  piutang  kepada perusahaan/asuransi;  

e. piutang pasien umum diakui dan dicatat pada saat diberikan 
persetujuan piutang dari pejabat RSUD yang ditunjuk  

f. piutang  tuntutan  perbendaharaan  diakui  dan  dicatat  pada  saat  
diterbitkannya  Surat Keputusan TP/TGR;  

g. piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan 
penghapusan;  

h. apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian 
piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan 
kerugian periode bersangkutan; dan  

i. apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang 
tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan 
sebagaimana pelunasan piutang.  

2. Pengukuran piutang meliputi: 
a. piutang  diukur  sebesar  nilai  yang  dapat  direalisasikan (net  

realizable  value)  setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak 
tertagih; dan  

b. penyisihan kerugian piutang tak tertagih atas piutang usaha dibentuk 
sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan 
daftar umur piutang (aging schedule).  

c. penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang 
diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan data historis masing-
masing BLUD RSUDKotaPadang Panjangatau bila tidak ada data 
pendukung yang memadai dapat menggunakan tabel berikut : 

 
Umur Piutang 

Cadangan Kerug ian 

Piutang dengan umur 6-12 bulan 
Piutang dengan umur diatas 12 sd 2 tahun 
Piutang dengan umur di atas 2 tahun 

10% 
50% 
100% 
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d. penyisihan kerugian piutang ini tidak menggugurkan kewajiban BLUD 
RSUD Kota Padang Panjang untuk memproses penagihan piutang dan 
pengajuan usulan penghapusan piutang ke Kepala Daerah melalui PPKD  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. piutang pelayanan yang tidak terbayar atas  permintaan penjamin 
(diskon atau potongan tarif) menjadi beban subsidi pasien. 

f. piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan. 
g. piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. 
h. apabila piutang yang dihapuskan iebih besar dan penyisihan kerugian 

piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban 
penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan. 

i. apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui 
sebagai pendapatan lain-lain. 

j. penyisihan piutang dikecualikan untuk tagihan kepada instansi 
Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. 

 
Pengungkapan  
Penyajian dan pengungkapan piutang meliputi:  
a. rincian jenis dan jumlah piutang; 
b. piutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan 

pada kelompok aset lancar dalam neraca;  
c. piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam 

kelompok aset non lancar dalam kelompok aset lainnya; dan  
d. piutang disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan 

piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. 
e. jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank. 
 
Persediaan  
1. Persediaan adalah persediaan yang dimiliki BLUD RSUD KotaPadang 

Panjangadalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) 
yang digunakan untuk mendukung kegiatan administratif dan pemberian 
pelayanan jasa. Dalam pengertian persediaan termasuk persediaan barang 
farmasi dalam proses, barang jadi hasil produksi farmasi. Persediaan 
terdiri dari : 

a. persediaan barang farmasi; 

b. persediaan barang gizi; 
c. persediaan barang teknik; 

d. persediaan barang rumah tangga; dan  

e. persediaan barang lainnya. 
2. Berdasarkan uraian diatas maka persediaan adalah: 

a. aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;  
b. aset dalam  proses  produksi dan  atau  dalam perjalanan; dan 
c. aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk 

digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan 
mendukung kegiatan administratif.  
 

Pengakuan dan Pengukuruan 
 
Pengakuan persediaan mencakup: 
a. persediaan diakui pada saat barang diterima dan dicatat dalam akun biaya; 

dan  
b. persediaan pada akhir periode akuntansi diakui berdasarkan hasil 

perhitungan fisik (stock opname).  
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Pengukuran 
a. persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang 

lebih rendah (the lower of cost and net realizable value). 
b. biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya 

konversi dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada 
dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual (present 
location and condition). 

c. biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan 
pajak lainnya, dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya 
secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan 
dan jasa. Diskon dagang (trade discount), rabat, dan pos lain yang serupa 
dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. 

d. biaya perolehan persediaan tidak termasuk: 
1. jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang 

tidak normal; 
2. biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses 

produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya; 
3. biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk 

membuat persediaan berada dalam alokasi dan kondisi sekarang; 
4. biaya penjualan. 

e. penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya 
perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan. 

f. persediaan perlengkapan (supplies) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan 
langsung dengan kegiatan operasional BLUD dinilai sebesar harga 
perolehannya. 

g. biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapt diganti dengan 
barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta jasa yang 
dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus  diperhitungkan 
berdasarkan identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing. 

h. biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam point (g), dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang (weighted average 
cost method). 

i. Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan 
tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode di mana pendapatan atas 
penjualan tersebut diakui. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah 
biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus 
diakui  sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau  kerugian 
tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena 
peningkatan kembali nilai realisasi neto, harus diakui sebagai pengurangan 
terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan 
tersebut. 
 

Metode pencatatan menggunakan Perpectual Inventory Method, yaitu 
pembelian/penerimaan dicatat ke dalam persediaan, 
pengeluaranbarang/penjualan/pemakaianakan dibukukan langsung sebagai 
biaya atau harga pokok sesuai harga perolehan.  
 
Pengungkapan  
Penyajian dan pengungkapan persediaan meliputi:  
a. persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca; dan  
b. persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan.  
 
Uang Muka Kegiatan dan Pembelian Barang/Jasa  
1. Uang muka berfungsi antara lain untuk membiayai kelancaran beban 

operasional BLUD RSUD Kota Padang Panjang maupun kepada pihak ketiga.  
2. Uang muka menurut tujuan penggunaanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 

a. uang muka dinas, uang muka dinas adalah pembayaran di muka untuk 
suatu kegiatan mendesak BLUD RSUD Kota Padang Panjang yang belum 
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diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran yang sebenarnya untuk 
kegiatan tersebut dan harus dipertanggung jawabkan setelah kegiatan 
tersebut selesai. 

b. uang muka pembelian barang/jasa. Sedangkan uang muka pembelian 
barang/jasa adalah pembayaran di muka kepada pemasok/rekanan atas 
pembelian barang/jasa yang pada saat pembayaran tersebut dilakukan 
barang/jasa tersebut belum diterima oleh BLUD RSUD Kota Padang 
Panjang dan pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai 
bagian pembayaran barang/jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.  

 
Pengakuan dan Pengukuran  
1. Uang muka diakui terdiri dari: 

a. uang muka yang diakui pada saat pembayaran kas;  
b. uang muka kegiatan yang berkurang pada saat dipertanggungjawabkan; 

dan  
c. uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa  

diterima.  
2. uang muka diukur dengan sejumlah nilai nominal yang dibayarkan.  
 
Pengungkapan  
Penyajian uang muka meliputi: 
a. uang muka disajikan pada kelompok aset lancar di neraca; dan  
b. hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah 

uang muka serta batas waktu pertanggungjawaban.  
 
BIAYA DIBAYAR DI MUKA  
Biaya di bayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka 
panjang bagi kepentingan rumah sakit, misalnya premi asuransi dan sewa 
dibayar di muka.  
 
Pengakuan dan Pengukuran  
1. Pengakuan biaya dibayar dimuka dilakukan dengan:  

a. biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat  
pembayaran;  

b. biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima; dan  
c. biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau  berlalunya 

waktu.  
2. Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas 

prestasi atau jasa yang diterima.  
 
Pengungkapan  
Penyajian dan pengungkapan biaya di bayar di muka meliputi:  
a. biaya yang dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam 

neraca; dan  
b. biaya yang dibayar di muka disajikan secara netto.  
 
ASET TETAP  
1. Aset tetap merupakan aset berwujud dengan ciri-ciri:  

a. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau 
jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 
administratif; dan  

b. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.  
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari pendapatan 

fungsional maupun sumber dana lainnya yang sah melalui pembelian, 
pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (trade-in).  

3. Aset tetap yang dikelola RSUD diklasifikasikan sebagai berikut; 
a. tanah; 
b. peralatan dan mesin; 
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c. gedung dan bangunan; 
d. jalan, jaringan, dan instalasi; 
e. aset tetap lainnya; dan 
f. konstruksi dalam pengerjaan. 

4. Tanah, gedung dan bangunan merupakan aset yang dimaksud untuk 
dipakai dalam kegiatanoperasional RSUD dan dalam kondisi siap dipakai.  

5. Peralatan dan mesin meliputi mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 
elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari satu periode dan dalam 
kondisi siap pakai.  

6. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, dan jaringan yang dimiliki 
dan/atau dikuasaioleh RSUD dan dalam kondisi siap dipakai. 

7. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 
ke dalam kelompokaset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan 
untuk kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap dipakai.  

8. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai 
seluruhnya.  

 
Pengakuan dan Pengkuran  
1. Pengakuan Aset tetap meliputi aset yang diperoleh dari pembelian, pekerjaan 

konstruksi dan atau donasi yang diakui dalam periode berjalan, yaitu 
pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.  

2. Pengakuan Aset tetap harus memenuhi kriteria:  
a. mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode;  
b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  
c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  
d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dimanfaatkan.  

3. Pengukuran Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila 
penilaian aset tetap tidakmemungkinkan untuk menggunakan biaya 
Perolehan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat 
perolehan.  

4. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh tanah tersebutsampai dengan siap digunakan. 

5. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan 
sampai dengan siap untuk dipakai.  

6. Pengukuran bangunan  yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai 
bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum 
lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut.  

7. Pengukuran mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang tidak 
berfungsi (tidak produktif),dikategorikan sebagai berikut: 
a. rusak dan tidak berfungsi;  
b. tidak rusak namun tidak berfungsi;  
c. tidak rusak namun belum berfungsi; dan  
d. aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya.  

8. Aset tetap yang diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan nilai 
wajar dari harga pasaratau harga gantinya dengan mengkredit akun 
“Pendapatan Hibah”.  

9. Pengukuran untuk konstruksi dalam pengerjaan meliputi:  
a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan, berikut tingkat 

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;  
b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; dan  
c. uang muka yang diberikan dan retensi (untuk masa pemeliharaan).  
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Penghapusan  
Usulan penghapusan aset tetap diajukan oleh Pimpinan RSUD kepada 
Kepala Daerah  untuk dimintakan persetujuannya. Jika disetujui, kerugian 
penghapusan dibebankan sebagai iaya lain lain sebesar nilai buku tersebut.  
 
Pengeluaran untuk Aset Tetap  
1. Pengeluaran untuk suatu aset tetap meliputi:  

a. menambah nilai ekonomi;  
b. menambah kapasitas; dan  
c. menambah masa manfaat.  

2. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap akan dikapitalisir 
apabila syarat berikut ini: 
a. memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan kapasitas atau 

meningkatkan standar kinerja 
b. bersifat tidak rutin, dan 
c. melampau ambang batas kapitalisir. 

3. Kapitalisasi biaya perbaikan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: 
a. gedung,  ≥ Rp. 7.000.000, - 
b. peralatan medis, ≥ 10% dari harga perolehan 
c. peralatan non medis, ≥ 20% dan harga perolehan. 

4. Terhadap aset yang mempunyai komponen yang harus diganti secara 
periodik dengan nilai yang material, maka penggantian bagian tertentu aset 
tetap diberlakukan sebagai berikut: 
a. nilai tercatat bagian yang diganti dihentikan pengakuannya (dikeluarkan 

dan nilai aset tersebut); dan 
b. nilai perolehan bagian yang menggantikanditambahkan ke nilai tercatat 

aset tetap. 
      contoh: penggantian dinamo motor pada genset. 
c. penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode 

yang bersangkutan. 
5. Apabila pengeluaran untuk memperoleh suatu barang yang bertujuan  

digunakan dalam kegiatan pelayanan, disewakan, atau tujuan administratif 
apabila memenuhi kriteria di bawah ini  akan dicatat sebagai aset tetap: 
a. pengeluaran  untuk belanja barang  yang memberi mamfaat lebih satu 

periode akuntansi atau 12 bulan dan  
b. bersifat tidak rutin  
c. melebihi jumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per satuan 

barangnya, 
6. Pengeluaran untuk suatu aset tetap dengan maksud untuk mengembalikan 

fungsi aset tetap pada kapasitas dan masa manfaat yang seharusnya diakui 
sebagai beban saat terjadinya.  

 
Pengeluaran yang Tidak dikapitalisasi  
Pengadaan peralatan yang relatif kecil (pengadaan dalam jumlah kecil) tidak 
dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayakan, meliputi antara lain:  
1. peralatan dapur yang kecil-kecil seperti sendok, garpu, piring, gelas, dan 

lain-lain;  
2. linen seperti selimut, sprei, gordin, celemek, kelambu, skoret, baju operasi, 

dan lain-lain; dan  
3. peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, kemoceng, sikat dan 

lain-lain  
 

Penilaian Kembali  
1. penilaian kembali aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan 

pemerintah yang berlaku secara nasional.  
2. dalam hal terjadi penyimpangan dari konsep harga perolehan maka RSUD 

harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap 
informasi keuangan RSUD.  
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3. selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan 
dalam akun ekuitas.  

 
PENYUSUTAN ASET TETAP  
1. penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari 

suatu aset sepanjang masa manfaat.  
2. jumlah yang  dapat  disusutkan  yaitu  biaya  perolehan  suatu  aktiva,  

atau  jumlah  lain  yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam 
laporan keuangan.  

3. jumlah yang dapat disusutkan harus dialokasikan secara sistematis 
sepanjang masa manfaatnya.  

4. metode penyusutan yang digunakan oleh RSUD adalah metode garis lurus 
(straight-line method).  

 
Tarif Penyusutan  
1. Tarif penyusutan aset dan masa manfaat bukan bangunan 

dikelompokkan menjadi 2(dua) kelompok yaitu:  
a. kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun tarif penyusutan 25% (dua 

puluh lima persen); dan  
b. kelompok masa manfaat 8 (delapan) tahun tarif penyusutan 12,5% 

(dua belas koma lma persen).  
2. Yang termasuk bukan bangunan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun 

adalah:  
a. meubel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, 

bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari 
bangunan; mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, 
duplikator, mesin fotocopy, komputer, printer, scanner, dan 
sejenisnya;alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, 
telepon seluler dan sejenisnya;  

b. perlengkapan lainnya seperti tv, video recorder, tape/cassete, amplifier, 
dan sejenisnya;  

c. sepeda motor, sepeda, dan becak; dan  
d. alat-alat dapur yang relatif besar.  

3. Yang termasuk bukan bangunan kelompok masa manfaat 8 (delapan) tahun 
adalah:  
a. mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, 

dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan;  
b. alat pengatur udara seperti ac, kipas angin, dan sejenisnya;  
c. mobil, bus, truk, dan sejenisnya; dan  
d. peralatan medis.  

4. Tarif penyusutan aset dan masa manfaat bangunan dikelompokkan 
menjadi 2 (dua) kelompok yaitu : 
a. permanen masa manfaat 20 (dua puluh) tahun tarif penyusutan 5% 

(lima persen); dan  
b. tidak permanen manfaat 10 (sepuluh) tahun tarif penyusutan 10% 

(sepuluh persen).  
 
Pengungkapan  
1. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan 

disajikan secara terpisah dari aset tetap.  
2. Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga 

perolehan dengan akumulasipenyusutan. 
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 

antara lain:  
a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat 

bruto. Jika lebih dari satu dasar  yang  digunakan,  jumlah  tercatat  
bruto  untuk  dasar  dalam  setiap  kategori  harus diungkapkan;  

b. metode penyusutan yang digunakan;  
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c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;  
d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 

periode;  
e. nilai tercatat pada awal tahun,  mutasi selama satu periode,  akhir 

periode. dan penjelasan mutasi tersebut;  
f. eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan 

untuk utang;  
g. kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset 

tetap; dan  
h. uraian rincian dari masing-masing aset tetap.  

4. Mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi 
(tidak produktif) harus disajikan terpisah kedalam kelompok Aset Lainnya 
sub kelompok Aset Non Produktif sebesar nilai bukunya.  

 
ASET LAINNYA  
Aset lainnya yaitu aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar 
dan aset tetap yang meliputi:  
a. aset tak berwujud;  
b. aset kerjasama operasi (KSO); dan  
c. aset lain-lain. 
 
Pengakuan dan Pengkuran  
1. Pengakuan aset lainnya apabila : 

a. RSUD akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset 
tersebut dan biayaperolehan tersebut dapat diukur secara andal.  

b. RSUD (tanah, peralatan dan mesin, serta bangunan dan gedung) 
menyerahkan asettetapberwujud kepada pihak lain dalam rangka kerja 
sama operasi.  

c. Aset tetap berwujud tidak dipergunakan dalam kegiatan normal RSUD.  
2. Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh 

pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang 
dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang 
dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut 
sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. 

3. Biaya perolehan aset tidak berwujud meliputi:  
a. pengeluaran   untuk   bahan   baku   dan   jasa   yang   digunakan  

atau   dikonsumsi   dalam menghasilkan aset tidak berwujud;  
b. gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai 

yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;  
c. pengeluaran  yang  langsung  terkait  dengan  dihasilkannya  aset  

tersebut,  seperti  biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten 
dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan  

d. overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat 
dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset 
tersebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap, dan sewa).  

 
Pengungkapan  
1. Penyajian dan pengungkapan aset lainnya disajikan setelah aset tetap.  
2. Amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset tak 

berwujud.  
3. Nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan dengan 

amortisasi.  
4. Pengungkapan aset tidak berwujud dalam catatan atas laporan keuangan 

meliputi antara lain:  
a. kebijakan penilaian aset lainnya;  
b. rincian aset lainnya;  
c. masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;  
d. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir 
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periode; 
e. keberadaan dan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak 

penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas utang; 
dan 

f. jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut. 
 
 
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 

 
1. Kewajiban adalah utang RSUD masa kini yang timbul dari peristiwa 

masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar 
dari sumber daya RSUD yang mengandung manfaat ekonomi.  

2. Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, 
misalnya, pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan 
utang usaha (kecuali kalau dibayarkan dimuka atau pada saat 
penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan  
kewajiban  untuk  membayarkan kembali pinjaman tersebut.  

3. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi 
dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan dan kewajiban juga 
dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim.  

4. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu:  
a. kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau 

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
pelaporan; dan  

b. kewajiban jangka panjang yaitu semua kewajiban lainnya yang 
tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.  

5. Penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:  
a. pembayaran kas;  
b. penyerahan aset lainnya diluar kas;  
c. pemberian jasa; dan/atau  
d. penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.  

 
 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK  
1. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan 

dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang 
setelah tanggal neraca.  

2. Kewajiban jangka pendek dibagi beberapa jenis diantaranya:  
a. utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional 

RSUD, misalnya utang biaya;  
b. utang pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa 

pembayaran pajak;  
c. biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi 

tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca, termasuk accrued interest;  
d. pendapatan diterima dimuka, yaitu penerimaan pendapatan dari 

pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD belum 
memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga, termasuk penerimaan 
droping dana Jamkesmas;  

e. utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 
12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat 
dikelompokkan dalam huruf a sampai d diatas.  

 
Pengakuan dan Pengukuran  
1. Utang usaha diakui pada saat RSUD menerima jasa/hak atas 

barang/jasa, tetapi RSUD belum membayar atas barang/jasa yang 
diterima.  

2. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan 
RSUD untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan 
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perundang-undangan yang berlaku.  
3. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat RSUD telah menerima 

manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi RSUD belum melakukan 
pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.  

4. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari 
pihak ketiga dan RSUD sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD 
belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Bagian lancar 
utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka 
panjang pada setiap akhir periode akuntansi.  

5. Utang lain-lain yang berasal dan utang jangka panjang diakui pada 
saat utang tersebut segera jatuh tempo pada periode berjalan atau kurang 
dan satu tahun. 

6. Kewajiban lancar dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber 
daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain atau sebesar 
utang lancar baru yang timbul untuk menyelesaikan kewajiban 
tersebut. 

 
Pengungkapan  
1. Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut: 

a. jumlah dan rincian jenis utang usaha; 
b. jumlah dan rincian jenis uang muka pasien; 
c. jumlah dan rincian jenis pendapatan yang diterima dimuka; 
d. jumlah dan rincian jenis beban yang masih harus dibayar; 
e. jumlah dan rincian jenis utang pajak; 
f. jumlah dan rincian jenis utang lain-lain yang berasal dan utang 

jangka panjang yang segera jatuh tempo; 
g. jumlah dan rincian kewajiban lancar. 

2. Penyajian dan pengungkapan utang RSUD diungkapkan secara rinci 
dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.  

 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG  
1. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban rumah sakit kepada pihak 

lain yang timbul karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan 
dengan mengorbankan sumber daya ekonomi Rumah sakit dimasa 
datang selama jangka waktu lebih dan satu tahun. Kewajiban jangka 
panjang antara lain: 
a. kredit investasi; 
b. pinjaman jangka panjang dan bank atau lembaga keuangan lainnya. 

2. Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban 
jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh 
tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila:  
a. kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 

dua belas bulan; dan  
b. RSUD bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan 

jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau 
penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum 
laporan keuangan disetujui.  

 
Pengakuan dan Pengukuran  
1. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat RSUD menerima hak dari 

pihak lain tetapi RSUD belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.  
2. Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang.  
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Pengungkapan  
1. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang 

yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 
12 bulan setelah tanggal neraca.  

2. Pengungkapan Kewajiban jangka panjang dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan antara lain mencakup:  
a. jumlah rincian jenis utang jangka panjang;  
b. karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi 

tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman;  
c. jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam 

bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan  
d. hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat 

dipenuhi.  
 
 

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA 
 

 Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih RSUD yang merupakan selisih 
antara asset dan kewajiban RSUD 

 
 

BLUD RSUD Kota Padang Panjang 
Neraca 

Periode Tahun Anggaran 20...... 
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BAB III 
KEBIJAKAN AKUNTANSI POS-POS LAPORAN OPERASIONAL DAN KOREKSI 
KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN POS LUAR BIASA 

 
 
A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN  

 
1. Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas RSUD selama satu periode yang mengakibatkan 
penambahan ekuitas bersih.  

2. Pendapatan terdiri dari:  
a. jasa  layanan  berupa imbalan  yang  diperoleh  dari  jasa  layanan 

yang  diberikan  kepada masyarakat;  
b. hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat;  
c. hasil  kerjasama  dengan  pihak  lain  berupa  perolehan  dari  

kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang 
mendukung tugas dan fungsi RSUD;  

d. APBD berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit 
anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembebanan 
APBD; dan  

e. APBN berupa pendapatan yang  berasal  dari  pemerintah  dalam  
rangka  pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan 
dan lain-lain;  

f. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.   
3. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah meliputi antara lain:  

a. keuntungan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;  
b. hasil pemanfaatan kekayaan;  
c. jasa giro pendapatan bunga;  
d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;  
e. komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD; 
dan  

f. hasil investasi.  
 
Pengakuan dan Pengukuran  
1. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya 

diakui dengan cara sebagai berikut:  
a. untuk  pendapatan  tunai,  pendapatan  diakui  pada  saat  kas  

diterima  oleh  bendahara penerimaan;  
b. untuk pendapatan BPJS, pendapatan diakui pada saat klaim diajukan 

ke BPJS. 
2. Pendapatan dari APBN/APBD diakui pada saat pengeluaran belanja 

dipertanggungjawabkan. 
3. Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan 

berpindah. 
4. Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh RSUD.  
5. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan 

nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.  
6. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata 

uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada 
saat terjadinya pendapatan. 

7. Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak. 
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu 
dengan membukukan penerimaan bruto, dan  tidak mencatat jumlah 
netonya (setelah dikompensasikan dengan  pengeluaran). 

8. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) 
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas 
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bruto dapat dikecualikan.  
9. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), 

diakuiberdasarkan  asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan 
bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. 

 
Pengungkapan  
1. Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap 

jenis pendapatan.  
2. Rincian jenis pendapatan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan.  
 
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI  BEBAN 

 
1. Beban  RSUD terdiri dari: 

a. beban operasional; dan 
b. beban non operasional. 

2. Beban  operasional  merupakan  seluruh  beban  yang  menjadi  beban  
RSUD  dalam  rangka menjalankan tugas dan fungsi. 

3. Beban operasional terdiri dari: 
a. beban pelayanan; dan 
b. beban umum umum dan administrasi. 

4. Beban pelayanan mencakup seluruh beban operasional yang berhubungan 
langsung dengan kegiatan pelayanan, yang terdiri dari: 
a. beban pegawai, meliputi honorarium dari tenaga medis dan para medis; 
b. beban bahan, meliputi obat-obatan, alat kesehatan habis pakai,  bahan 

kimia, gas medis, bahan makan/minum pasien; 
c. beban jasa pelayanan, meliputi insentif yang diberikan yang 

diperhitungkan dengan jasa pelayanan; 
d. beban   pemeliharaan,   yaitu   beban   untuk   pemeliharaan   sarana   

kesehatan   meliputi pemeliharaan bangunan, peralatan dan mesin yang 
terkait kegiatan pelayanan; 

e. beban barang dan jasa, meliputi listrik, air, telepon, alat tulis  untuk 
pelayanan 

f. beban penyusutan aset tetap yang digunakan untuk pelayanan; dan 
g. beban pelayanan lain-lain. 

5. Beban umum dan administrasi mencakup seluruh beban operasional 
yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari:  
a. beban pegawai meliputi gaji dan tunjangan, honorarium dari tenaga non 

medis; 
b. beban administrasi kantor meliputi alat tulis kantor, bahan habis pakai, 

makan/minum pegawai; 
c. beban pemeliharaan meliputi pemeliharaan sarana kantor, 

pemeliharaan peralatan dan mesin kantor 
d. beban barang dan jasa meliputi alat tulis  listrik , air, telepon  untuk 

kantor; 
e. beban penyusutan aset tetap yang digunakan untuk non  pelayanan; 
f. beban promosi; dan 
g. beban umum dan administrasi lain-lain, termasuk beban penyisihan 

kerugian piutang. 
6. Beban non operasional merupakan seluruh beban yang menjadi beban 

RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.  
7. Beban non operasional meliputi seluruh beban yang menjadi beban RSUD 

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, terdiri dari:  
a. beban kerugian penjualan aset tetap; 
b. beban kerugian penurunan nilai; dan 
c. beban non operasional lain-lain. 
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Pengakuan dan Pengukuran 
1. Pengakuan dan Pengukuran beban dengan cara sebagai berikut: 

a. beban yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari APBD diakui 
dan dicatat pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan ;  

b. beban yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari pendapatan 
fungsional diakui dan dicatat pada saat kas keluar dari kas BLUD/RSUD 
sedangkan beban yang melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat 
SPJ disahkan oleh Direktur RSUD  

c. pada akhir tahun dibentuk penyisihan kerugian piutang tak tertagih 
berdasarkan daftar umur piutang (aging schedule);  

d. pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan beban atas sisa 
persediaan  awal tahun; 

e. pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan beban atas sisa 
persediaan  akhir tahun; 

f. pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan beban atas saldo  
beban yang masih harus dibayar pada  awal tahun; 

g. pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan beban atas saldo  
beban yang masih harus dibayar pada  akhir tahun; 

h. beban penyusutan diakui dan dicatat pada akhir tahun. koreksi atas 
pengeluaran beban(penerimaan   kembali   beban)   yang   terjadi   pada   
periode   berjalan   dicatat   sebagai pengurangan beban. Apabila 
diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai penambah 
Surplus dan Defisit tahun lalu.  

2. pembebanan beban penyusutan untuk pertama kalinya atas aset yang 
diperoleh sampai dengan bulan September, beban penyusutan 
dibebankan setahun, sedangkan atas aset yang diperoleh pada bulan 
Oktober sampai dengan Desember beban penyusutannya mulai 
dibebankan pada periode akuntansi berikutnya. 

3. Pengukuran beban menggunakan  mata uang rupiah  berdasarkan  nilai  
sekarang  kas  yang  dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang 
diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah 
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat 
pengakuan beban.  

 
Pengungkapan  
1. Pengungkapan beban disajikan pada laporan keuangan secara terpisah 

untuk setiap jenis beban. 
2. Rincian jenis beban harus diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan.  
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3.  FORMAT LAPORAN OPERASIONAL 
 

BLUD RSUD Kota Padang Panjang 
Neraca 

Periode Tahun Anggaran 20...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

C.  KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN POS 
LUAR BIASA  

 
 
KOREKSI KESALAHAN  
1. Kesalahan  dapat  disebabkan  kesalahan  matematis,  kesalahan  

dalam  penerapan  kebijakan akuntansi, dan kesalahan interpretasi 
fakta, kecurangan atau  kelalaian.  

2. Koreksi kesalahan pada laporan dilakukan pada periode berjalan untuk 
kesalahan-kesalahan yang terjadi pada satu atau lebih periode 
sebelumnya.  

3. Kesalahan ini harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya 
terhadap neraca awal periode akuntansi dan pengaruh dari kesalahan 
tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal Dana Ekuitas.  

4. Kesalahan ini harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam 
penyajian pelaporan keuangan.  

5. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi 
sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan 
periode akuntansi yang bersangkutan.  

 
PERUBAHAN STANDAR AKUNTANSI  
1. Perubahan  standar  akuntansi  yaitu  perubahan  penerapan  

standar  akuntansi  yang  secara signifikan mempengaruhi kewajaran 
penyajian pelaporan keuangan.  

2. Perubahan  standar  akuntansi  harus  diungkapkan  pengaruhnya  
pada  periode  terjadinya perubahan tersebut.  

 
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI  
1. Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan 

estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, 
peraturan dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian 
pelaporan keuangan.  

2. Perubahan estimasi akuntansi diungkapkan pengaruhnya pada 
periode terjadinya perubahantersebut. 

 
PERUBAHAN ENTITAS AKUNTANSI  
1. Perubahan entitas akuntansi merupakan perubahan unit 

organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi 
yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. 

2. Pengaruh perubahan entitas akuntansi tidak perlu diungkapkan dalam 
penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup  
dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.  
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BAB IV 
KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN  

REALISASI ANGGARAN (LRA) 

 
 
A. PENDAHULUAN 

1. Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-
LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan,  dan  sisa  lebih kurang  

pembiayaan  anggaran  yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 

2. Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA) BLU  paling   kurang mencakup pos-pos 

sebagai berikut : 
a. Pendapatan-LRA; 

b. Belanja; 
c. Surplus/defisit-LRA; 
d. Penerimaan pembiayaan; 

e. Pengeluaran pembiayaan; 
f. Pembiayaan neto; dan 
g. Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 

 
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 

 
1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD RSUD Padang 

Panjang yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hal Kas BLUD RSUD Padan 
Panjang  dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. 

2. Pendapatan  BLU diklasifikasikan menurut jenis pendapatan Pendapatan-
LRA pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan 
bukan pajak pada BLU adalah: 

a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; 
b. Pendapatan layanan yang bersumber dari  entitas 
c. akuntansi/entitas pelaporan; 

d. Pendapatan hasil kerja sama; 
e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan 

f. Pendapatan BLU lainnya. 
3. Pendapatan layanan  yang  bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang 

diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

4. Pendapatan layanan  yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas 
pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan 

kepada  entitas  akuntansi/entitas  pelaporan yang membawahi maupun 
yang tidak membawahinya.  

5. Pendapatan  hasil  kerja  sama  adalah perolehan dari kerjasama operasional, 

sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU. 
6. Pendapatan yang  berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan 

yang  diterima  dari masyarakat atau  badan  lain  berupa  kas,  tanpa adanya 

kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa. 
7. Pendapatan BLU lainnya antara lain berupa: 

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 
b. jasa giro; 
c. pendapatan bunga; 

d. keuntungan selisih  nilai  tukar rupiah terhadap mata  uangasing; 
dan/atau 

e. komisi,  potongan  ataupun bentuk lain  sebagai  akibat  dari penjualan 

dan/atau pengadaan   barang  dan/atau   jasa   oleh BLU 
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8. Pendapatan  Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena  
pengakuan pendapatan  berbasis kas.  Pendapatan  Hibah berupa 
barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual. 

Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas 
pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh 
pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa 

yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Organisasi 
Perangkat Daerah (SOPD). 

 
PENGAKUAN 

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:  

2. Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima 
BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan umum. 
3. Penyetoran  kas  yang berasal  dari pendapatan  LRA  BLU tahun  berjalan  

dibukukan  sebagai  pengurang  SiLPA pada  BLU penambah SiLPA pada 

pemerintah pusat/daerah. 
4. Penyetoran  kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun sebelumnya 

dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU dan 

penambah SAL pada  Pemerintah/Pemerintah Daerah. 
 

PENGUKURAN 
1. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu 

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) 

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas 
bruto dapat dikecualikan. 

3. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui  
berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan  bagian  
pendapatan  yang   merupakan   hak mitra KSO.Pendapatan-LRA diukur 

dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) 

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 

dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas 
bruto dapat dikecualikan. 

5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal 
transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 

 

PENYAJIAN 
Pendapatan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai PSAP No. 13/2015, 
yaitu 

Uraian 
Anggaran 

20X1 
Realisasi 

20X1 
% 

Realisasi 
20X0 

PENDAPATAN     

Pendapatan jasa layanan dari 

masyarakat 

    

Pendapatan jasa layanan daro entitas 

pelaporan 

    

Pendapatan hasil kerjasama     

Pendapatan hibah     

Pendapatan usaha lainya     
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C. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 

1. Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD RSUD Kota 

Padang Panjang yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh BLUD RSUD Kota Padang Panjang 

2. Belanja pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi jenis 
belanja), organisasi, dan fungsi.  

3. Klasifikasi ekonomi untuk BLU, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan 
belanja modal. 
a) Belanja Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan 

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai 
negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; 
b) Belanja Barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang 

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau 

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan; 
c) Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang 

yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) 

termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman 
dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya 

commitment fee dan biaya denda; 
d) Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 

4. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk  perolehan tanah, 
belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung  dan bangunan, 
belanja modal jalan-jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap 

lainnya serta aset tak berwujud. 
5. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika: 

a) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau 

aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah; 
b) pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap 

atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 
c) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.  

 
6. Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset 

tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap 

tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, 
dan lain-lain.  

7. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait 

dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya 
konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat 
lunak (software), harus ditambahkan pada nilai perolehan 

 
PENGAKUAN 

 Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan  oleh  
BLU disahkan  oleh  unit  yang  mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 

 
PENGUKURAN 

 Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas BLUD 

RSUD dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto, 
dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum 

dalam dokumen pengeluaran yang sah. 



39 

 

 
PENYAJIAN 
Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi 

menurut PSAP No. 13/2015, yaitu 

Uraian 
Anggaran 

20X1 

Realisasi 

20X1 
% 

Realisasi 

20X0 

BELANJA     

BELANJA OPERASI     

Belanja Pegawai xxx xxx xxx xxx 

Belanja Barang xxx xxx xxx xxx 

Belanja Bunga xxx xxx xxx xxx 

Belanja Lain-lain xxx xxx xxx xxx 

JumlahBelanjaOperasi xxx xxx xxx xxx 

BELANJA MODAL     

Belanja Tanah xxx xxx xxx xxx 

BelanjaPeralatandanMesin xxx xxx xxx xxx 

BelanjaGedungdanBangunan xxx xxx xxx xxx 

BelanjaJalan, 

IrigasidanJaringan 

xxx xxx xxx xxx 

BelanjaAsetTetapLainnya xxx xxx xxx xxx 

JumlahBelanja Modal xxx xxx xxx xxx 

 

 
D. PEMBIAYAAN 

1. Selisih  antara  pendapatan-LRA  dan  belanja  pada  BLU selama satu 

periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. 
2. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLU yang melakukan transaksi 

perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan 
pembiayaan pada BLU  terjadi pada saat pinjaman jangka  panJang diterima  
dan/atau  divestasi investasi jangka panJang dilaksanakan.Sementara, 

pengeluaran  pembiayaan  pada  BLU  terjadi pada  saat pelunasan pinjaman 
jangka panjang dan/atau  pengeluaran investasi jangka panjang. 

 
PENGAKUAN 

1. Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas yang  diterima  BLU 

disahkan  oleh unit yang  mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 
2. Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat pengeluaran 

pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan 

umum. 
3. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLU diakui 

sebagai pengeluaran pembiayaan. 
 
PENYAJIAN 

1. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 
satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. 

2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta 

penerimaan  dan pengeluaran  pembiayaan  selama satu periode pelaporan 
dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA 

3. Apabila BLU menerima  alokasi anggaran selain dari entitas  
akuntansi/entitas  pelaporan yang membawahinya, maka BLU menyusun 
LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan 

anggaran tersebut. 
4. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLU adalah alokasi anggaran yang tidak 

terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLU kepada entitas 
pelaporan yang mengalokasikan  anggaran  tersebut, misalnya alokasi 
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anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD  kepada BLU yang 
berada dibawah Pemerintah Daerah.  
 

E. PENGUNGKAPAN 
1. Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

terkait dengan pendapatan adalah: 
a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya 

tahun anggaran; 

b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang 
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan 
daerah; 

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

 
Laporan Realisasi Aggaran berdasarkan PSAP No. 13/2015 disajikan sebagai 
berikut: 

BLUD RSUD KOTA PADANG PANJANG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

Uraian 
Anggaran 

20X1 

Realisasi 

20X1 
% 

Realisasi 

20X0 

PENDAPATAN     

Pendapatan jasa layanan dari 
masyarakat 

    

Pendapatan jasa layanan daro 
entitas pelaporan 

    

Pendapatan hasil kerjasama     

Pendapatan hibah     

Pendapatan usaha lainya     

     

 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx 

BELANJA     

BELANJA OPERASI     

Belanja Pegawai xxx xxx xxx xxx 

Belanja Barang xxx xxx xxx xxx 

Belanja Bunga xxx xxx xxx xxx 

Belanja Lain-lain xxx xxx xxx xxx 

JumlahBelanjaOperasi xxx xxx xxx xxx 

BELANJA MODAL     

Belanja Tanah xxx xxx xxx xxx 

BelanjaPeralatandanMesin xxx xxx xxx xxx 

BelanjaGedungdanBangunan xxx xxx xxx xxx 

BelanjaJalan, IrigasidanJaringan xxx xxx xxx xxx 

BelanjaAsetTetapLainnya xxx xxx xxx xxx 

JumlahBelanja Modal xxx xxx xxx xxx 

JUMLAH BELANJA  xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT xxx xxx xxx xxx 

PEMBIAYAAN     

Penerimaan Pembiayaan     

Penerimaan pinjaman xxx xxx xxx xxx 

Penerimaan dari Divestasi xxx xxx xxx xxx 
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Penerimaan Kembali Pinjama 
kepada Pihak 

xxx xxx xxx xxx 

......................................................

............ 
xxx xxx xxx xxx 

......................................................

............ 
xxx xxx xxx xxx 

Jumlah Penerimaan xxx xxx xxx xxx 

Pengeluaran Pembiayaan     

Pembanyaran Pokok Pinjaman xxx xxx xxx xxx 

Penyertaan Modal/Investasi xxx xxx xxx xxx 

Pemberian Pinjaman kepada Pihak 
Lain 

    

......................................................

............ 
xxx xxx xxx xxx 

......................................................

............ 
xxx xxx xxx xxx 

Jumlah Pengeluaran xxx xxx xxx xxx 

PEMBIAYAAN NETTO xxx xxx xxx xxx 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN 

xxx xxx xxx xxx 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

dto 

HENDRI ARNIS 




