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BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

M enim bang

M engingat

a. bahw a dalam  ran g k a  m endukung  dan  m eningkatkan  
pelayanan  se r ta  m enjam in ak u n tab ilita s  keuangan  
p a d a  B adan  L ayanan U m um  D aerah R um ah Sakit 
U m um  D aerah K abupaten  Sinjai s e r ta  u n tu k  
m enyesuaikan  dengan P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri 
Nomor 79 T ahun  2018 ten tan g  B adan  Layanan Um um  
D aerah, P e ra tu ran  B upati Nomor 4 T ahun  2015 
ten tan g  Kebijakan dan  Sistem  A kuntansi B adan 
Layanan U m um  D aerah p ad a  R um ah Sakit Um um  
D aerah K abupaten  Sinjai, perlu  d itin jau  kem bali dan  
d icabut;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana  
d im aksud  dalam  h u ru f a, perlu  m enetapkan  P era tu ran  
B upati ten tan g  Kebijakan dan  Sistem  A kuntansi 
B adan  Layanan U m um  D aerah p ad a  R um ah Sakit 
U m um  D aerah K abupaten  Sinjai;

1. U ndang-undang  Nomor 29 T ahun  1959 ten tang
pem ben tukan  D aerah T ingkat II di Sulaw esi (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  ta h u n  1959 Nomor 74, 
T am bahan  Lem baran Negara Repblik Indonesia  Nomor 
1822);

2. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2003 ten tang
K euangan Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2003 Nomor 47, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4287);

3. U ndang-U ndang Nomor I T ahun  2004 ten tang
P erbendaharaan  Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2004 Nomor 5, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355);

4. U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun  2004 ten tang
Pem eriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung Jaw ab  
K euangan Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2004 Nomor 66, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4400);
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5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072);

7. 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);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4579);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Sinjai(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 
Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SinjaiTahun 
2010Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
SinjaiNomor 5), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 
7);

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 93);

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 
44);

20. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 
44 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis 
Akrual (Berita Daerah Kabupaten SinjaiTahun 2016 
Nomor 3);
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21. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2015 tentang 
Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap 
pada Entitas Pemerintah Kabupaten Sinjai (Berita 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 31);

22. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada Pengelola 
Barang dan Pengguna Barang (Berita Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 73);

23. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 
Nomor 11);

24. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola 
dam Pengguna Barang serta Penjualan Kendaraan 
Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara dan Mantan 
Pejabat Negara (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2018 Nomor 29);

25 Keputusan Bupati Sinjai Nomor 429 Tahun 2011 
tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Sinjai;

26. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 469 Tahun 2018 
tentang Penetapan Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka 
Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap 
Pada Entitas Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI KABUPATEN SINJAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan serta penginterprestasian atas hasilnya.
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7. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- 
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan.

8. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan 
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 
menjadi bagian yang melengkapi unsure aset, kewajiban, ekuitas, 
pendapatan dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan 
keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

9. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

10. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap 
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran 
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

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

13. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang.

14. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan keija pengelola keuangan daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

16. Persediaan adalah merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 
BLUD RSUD Kab. Sinjaidan barang-barang yang dimaksudkan untuk 
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

17. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 
ekonomis sehingga bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Kab. Sinjaidalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat.

18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial diharapkan dapat diperoleh 
baik oleh pemerintah daerah maupun oleh 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.

19. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD 
Kab. Sinjaiatau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

20. Konstruksi Dalam Pengeijaan adalah suatu entitas akuntansi yang 
melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam 
suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya 
dilakukan secara swakelola, atau oleh pihak ketiga.
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21. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah.

22. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 
antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

23. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos 
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya.

24. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk 
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang 
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 
dicatat pada transaksi beijalan atau pada periode yang beijalan.

25. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD RSUD Kab. 
Sinjai berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, 
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

26. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi 
realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayan, 
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

27. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang 
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih 
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

28. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD 
RSUD Kab. Sinjaiyaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

29. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber 
daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola 
oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 
dalam satu periode pelaporan.

30. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk 
dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan 
aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

31. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi 
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya.

32. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan 
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai 
suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realiasi Anggaran, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 
Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan 
yang memadai.

33. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

34. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD 
Kab. Sinjai;

35. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK 
adalah pedoman prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang 
perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

36. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan 
Pemerintah.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sinjai memuat:
a. kebijakan Pelaporan Keuangan;
b. kebijakan Akuntansi Pendapatan;
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c. kebijakan A kuntansi B eban dan  Belanja;
d. kebijakan A kuntansi Pem biayaan;
e. kebijakan A kuntansi Aset;
f. kebijakan A kuntansi Kewajiban;
g. kebijakan A kuntansi E k u ita s  D ana;
h. kebijakan Koreksi K esalahan , P erubahan  K ebijakan dan  Peristiw a L uar 

Biasa; dan
i. kebijakan Laporan K euangan K onsolidasian.

Pasal 3

Kebijakan A kuntansi sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 2 te rcan tu m  dalam  
L am piran yang m eru p ak an  bagian yang  tidak  te rp isah k an  dari P era tu ran  
B upati ini.

Pasal 4

Kebijakan A kuntansi BLUD RSUD Kab. S in jaisebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 2 d igunakan  sebagai d a sa r  dalam  p en g ak u an , p e n g u k u ra n , penyajian  
dan  pengungkapan  a se t, kew ajiban, eku itas d a n a , p e n d ap a ta n , beban  dan  
belanja, se rta  pem biayaan.

Pasal 5

Pada sa a t P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku , P e ra tu ran  B upati Nomor 4 
T ahun  2015 ten tan g  Kebijakan dan  Sistem  A kuntansi B adan Layanan Um um  
D aerah p ad a  R um ah Sakit U m um  D aerah K abupaten  Sinjai(Berita D aerah 
K abupaten  S in jaiT ahun 2015 Nomor 4) d icabu t dan  d inyatakan  tidak  berlaku.

Pasal 6

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
B upati ini dengan penem patannya  dalam  B erita  D aerah K abupaten  Sinjai.

D itetapkan  di Sinjai 
p ad a  tanggal 23 Mei 2019

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

D iundangkan  di Sinjai 
p ad a  tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan  Sesuai D engan Aslinya 
,A BAGIAN HUKUM

HAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,

: Pem bina T ingkat I/IV .b
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG KEBIJAKAN DAN 
SISTEM AKUNTANSI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN SINJAI

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD RSUD KAB. SINJAI

PENDAHULUAN

1. Tujuan Kebijakan Pelaporan Keuangan ialah mengatur penyusunan dan 
penyajian pelaporan keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan yang menyatakan bahwa Kebijakan 
A kuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi, aturan dan 
praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan.

2. Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sinjai 
(selanjutnya disingkat BLUD RSUD Kab. Sinjai) ialah Laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai yang 
mengungkapkan kineija dan arus kas dalam satu periode akuntansi, serta 
posisi keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjaipada akhir periode akuntansi.

3. Periode akuntansi ialah satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari 
sampai 31 Desember.

4. Periode berjalan ialah periode akuntansi selama tahun anggaran yang 
sedang berlangsung.

KEBIJAKAN UMUM

Peranan dan Tujuan Pelaporan K euangan BLUD RSUD Kab. Sinjai 

Peranan Pelaporan K euangan BLUD RSUD Kab. Sinjai
1. Laporan keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai disusun untuk tujuan 

menyediakan informasi posisi keuangan, kineija keuangan dan laporan 
arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 
dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam 
posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi 
kebutuhan informasi tertentu.

2. BLUD RSUD Kab. Sinjai mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya- 
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 
pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada 
suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
a. Akuntabilitas;
b. Manajemen;
c. Transparansi.
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A kuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang telah dipercayakan kepada BLUD RSUD Kab. Sinjai dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

M anajem en
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD Kab. Sinjai dalam periode pelaporan 
sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 
atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana BLUD RSUD Kab. Sinjaiuntuk 
kepentingan masyarakat.

Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BLUD 
RSUD Kab. Sinjai dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pelaporan K euangan BLUD RSUD Kab. Sinjai
1. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan.

2. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 
posisi keuangan, realisasi operasional, arus kas dan kinerja keuangan 
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

3. Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi 
yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya, 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 BLUD RSUD Kab. Sinjai serta hasil-hasil 
yang telah dicapai.

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana BLUD RSUD Kab. Sinjai 
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi BLUD 
RSUD Kab. Sinjai berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, 
baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal 
dari hibah dan pinjaman.

JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN BLUD RSUD KAB. SINJAI
Laporan keuangan pokok BLUD RSUD Kab. Sinjai terdiri d a ri:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan;
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Laporan Realisasi Anggaran BLUD RSUD Kab. Sinjai 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 Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah 
laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran 
Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Neraca BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah laporan yang menyajikan informasi 
posisi keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai yaitu aset, utang dan ekuitas pada 
tanggal tertentu.

Laporan Operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah laporan yang menyajikan 
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya 
yang dikelola oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai untuk kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Arus Kas BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah laporan yang menyajikan 
informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang 
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 
pembiayaan.

Laporan Perubahan Ekuitas BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah laporan yang 
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah laporan yang 
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas 
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus 
Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang 
memadai.

Laporan keuangan tersebut disusun setiap semesteran dan akhir tahun dan 
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD untuk selanjutnya 
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud diatas disertai dengan laporan 
kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD RSUD 
Kab. Sinjai dan disusun paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan 
berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan 
kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya 
ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk 
melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam 
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dimasa mendatang.



ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

E n titas Pelaporan
Entitas pelaporan adalah Bupati Sinjai melalui Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Sinjai (BPKAD) yang terdiri dari satu atau lebih entitas 
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, 
yang umumnya bercirikan :
1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat daerah yang diangkat atau 

pejabat Negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat;
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun 

tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui 
anggaran;

E n titas A kuntansi
Entitas akuntansi adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD RSUD Kab. 
Sinjai) yang juga merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai 
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan 
sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan 
kepada entitas pelaporan.

Pimpinan BLUD RSUD Kab. Sinjai/SKPD sebagai entitas akuntansi 
melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD 
RSUD Kab. Sinjai-SKPD (PPK-BLUD RSUD Kab. Sinjai/PPK-SKPD) untuk 
menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik 
menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus 
Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada 
unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh 
entitas pelaporan.

ASUMSI DASAR PELAPORAN KEUANGAN BLUD RSUD KAB. SINJAI

1. A sum si K em andirian E n titas
Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai 
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi 
kekacauan antar unit instansi BLUD RSUD Kab. Sinjai dalam pelaporan 
keuangan.

2 . A sum si K esinam bungan E n titas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan 
berlanjut keberadaannya. Dengan demikian BLUD RSUD Kab. Sinjai 
diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan 
dalam jangka pendek.

3 . A sum si K eterukuran dalam  Satuan Uang (M o n eta ry  M ea su rem en t)
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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KARAKTER1STIK KUALITATIF INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN 
BLUD RSUD KAB. SINJAI

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 
yang perlu diwujudkan dalam infomasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 
tujuannya. Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 
diperlukan agar laporan keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai dapat memenuhi 
kualitas yang dikehendaki:
1. Dapat dipahami;
2. Relevan;
3. Materialitas;
4. Keandalan;
5. Substansi mengungguli bentuk;
6. Pertimbangan sehat;
7. Kelengkapan;
8. Dapat dibandingkan;
9. Tepat waktu; dan
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat;

Dapat Dipaham i
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh 
pengguna dengan asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang 
memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan 
untuk mempelajari informasi tersebut.

R elevan
Laporan Keuangan memiliki karakteristik relevan bila informasi yang disajikan 
dapat digunakan dalam pengambilan keputusan para pengguna.

M aterialitas
Informasi dipandang material jika kelalaian atau kesalahan dalam menyajikan 
informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna. 
Materialitas tergantung pada besarnya tingkat kesalahan dalam menyajikan 
informasi, baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

K eandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, 
serta penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan secara wajar. 
Laporan keuangan dikatakan bias jika laporan tersebut dengan sengaja 
ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan 
oleh pengguna dengan tujuan mencapai suatu hasil yang diinginkan oleh 
manajemen melalui pemilihan penyajian informasi.

Substansi M engungguli B entuk Form al (S u b s ta n c e  O ver Form )
Transaksi, peristiwa dan kejadian lainnya dicatat dan disajikan sesuai dengan 
substansi dan realitas ekonominya, bukan hanya berdasarkan pada aspek 
hukum/formalnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan 
laporan keuangan.

Pertim bangan Sehat
Pertimbangan sehat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. 
Pertimbangan sehat adalah sikap kehati-hatian, sehingga aset atau 
penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak 
disajikan lebih rendah. Sebaliknya, tidak diperkenankan pembentukan aset 
atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban 
lebih tinggi. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
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atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa 
lain tersebut dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi 
atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka 
hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

K elengkapan
Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap, tetapi tidak 
mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Kesengajaan tidak 
mengungkapkan informasi secara lengkap, mengakibatkan laporan keuangan 
tersebut tidak dapat diandalkan dan kurang relevan.

Dapat D ibandingkan
Informasi yang disajikan harus memungkinkan pengguna dapat 
membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk 
mengetahui trend posisi dan kineija keuangan. Oleh karena itu, pengukuran 
dan penyajian transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan 
secara konsisten pada setiap periode. Sebagai tambahan, pengguna laporan 
keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang 
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan 
akuntansi dan dampak perubahan tersebut.

Tepat Waktu
Laporan keuangan harus disusun secara tepat waktu tanpa mengurangi 
keandalan dan relevansinya sehingga berguna dalam pengambilan keputusan.

K eseim bangan antara Biaya dan M anfaat
Proses penyediaan informasi harus mempertimbangkan biaya untuk 
menghasilkan informasi tersebut dan manfaatnya, sehingga evaluasi biaya dan 
manfaat merupakan proses pertimbangan yang penting.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD RSUD KAB. 
SINJAI

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai 
dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh 
penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD RSUD Kab. 
Sinjaidalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan 
dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 
delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan 
BLUD RSUD Kab. Sinjai:
1. Basis Akuntansi;
2. Prinsip Nilai Historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Format;
5. Prinsip Periodisitas;
6. Prinsip Konsistensi;
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
8. Prinsip Penyajian Wajar.

B asis A kuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Kab. 
Sinjai yaitu basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam 
Laporan Operasional maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas 
dalam Neraca.
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Penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai dengan menggunakan 
basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun 
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

BLUD RSUD Kab. Sinjai menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, 
menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan dan beban 
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau 
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai 
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana 
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau 
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai 
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Nilai H istoris (H is to r ic a l C ost)
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau 
sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset 
tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan 
setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di 
masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD Kab. Sinjai.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih 
obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat 
digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

R ealisasi (R ea liza tio n )
Bagi BLUD RSUD Kab. Sinjai, pendapatan yang tersedia yang telah 
diotoritaskan melalui anggaran BLUD RSUD Kab. Sinjai selama suatu tahun 
fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode 
tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) 
dalam akuntansi BLUD RSUD Kab. Sinjai tidak mendapat penekanan 
sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

Su bstansi M engungguli B entuk Form al (S u b s ta n c e  O ver Form )
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain 
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 
ekonomi dan bukan hanya 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.

P eriod isitas (P erio d ic ity )
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi 
menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan 
posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas 
berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang
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lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan 
mengungkapkan informasi berikut:
a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti 

arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

K on sisten si (C o n sisten cy)
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa 
dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi 
internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu 
metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode 
yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik 
dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan 
penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap (F u ll D isc lo su re)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 
pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan 
atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar (F a ir P re se n ta tio n )
Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan 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. 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 cadangan tersembunyi, 
sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau 
sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga 
laporan keuangan menjadi titik netral dan tidak andal.

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BLUD RSUD KAB. SINJAI

1. Bupati Sinjai sebagai entitas pelaporan bertanggung jawab atas 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai, 
dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi 
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Dalam pelaksanaannya Bupati Sinjai sebagai entitas pelaporan 
melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ PPKD untuk 
melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai ke 
dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
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3. Laporan Keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah suatu laporan 
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan 
entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

MATA UANG PELAPORAN

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 
Transaksi yang merupakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan 
dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan 
juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat 
informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat 
penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan 
keuangan dalam bahasa Indonesia.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PER KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan SAP format Komponen Laporan Keuangan yang disajikan pada 
bagian akhir Kebijakan Akuntansi hanya merupakan ilustrasi, yang dalam 
implementasinya dapat dilakukan perubahan-perubahan disesuaikan situasi 
entitas pelaporan.

Laporan R ealisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD RSUD Kab. Sinjai 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).

C o n to h  fo r m a t  L a p o ra n  R e a lis a s i A n g g a ra n  d is a jik a n  p a d a  fo r m a t 1.1

Pendapatan BLUD RSUD Kab. Sinjai yang dikelola sendiri dan tidak 
Disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

BLUD RSUD Kab. Sinjai diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan 
anggaran, term asuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan 
kas, dan  pengadaan  b a ran g /ja sa . S alah  sa tu  b en tu k  fleksibilitas 
dalam pengelolaan pendapatan adalah bahw a pendapatan dapat 
dikelola langsung u n tu k  membiayai belanjanya. Pendapatan yang 
dikelola langsung un tuk  membiayai belanja tersebut berarti bahwa 
pendapatan BLUD RSUD Kab. Sinjai tidak disetorkan terlebih dahulu 
ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada 
BPKAD s e l a k u  SKPKD u n tu k  m endapatkan perse tu ju an  a tau  
pengesahan.

1
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD RSUD Kab. Sinjai menyajikan 
secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
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
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

C o n to h  fo r m a t  L a p o ra n  P e ru b a h a n  S a ld o  A n g g a ra n  L e b ih  d is a jik a n  
p a d a  fo r m a t  1.2

BLUD RSUD Kab. Sinjai menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur 
yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan.

Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan 
entitaspelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos 
berikut:
a. Kas dan Setara Kas;
b. Investasi Jangka Pendek;
c. Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai;
d. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai;
e. Belanja Dibayar Dimuka;
f. Uang Muka Belanja;
g. Persediaan BLUD RSUD Kab. Sinjai;
h. Aset Tetap;
i. Piutang Jangka Panjang;
j. Aset Lainnya;
k. Kewajiban Jangka Pendek;
l. Kewajiban Jangka Panjang; dan
m. Ekuitas.

C o n to h  fo r m a t  N era ca  d is a jik a n  p a d a  fo r m a t 1.3

Kas dan setara kas pada neraca BLUD RSUD Kab. Sinjai merupakan kas yang 
berasal dari pendapatan BLUD RSUD Kab. Sinjai, baik yang telah dan belum 
diakui oleh BPKAD selaku SKPKD.

Kas pada BLUD RSUD Kab. Sinjai yang sudah dipertanggungjawabkan kepada 
BPKAD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Dana kas yang bukan milik BLUD RSUD Kab. Sinjai diakui sebagai kas dan 
setara kas seperti halnya dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, dan uang 
muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.
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Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD RSUD Kab. Sinjai pada 
tahun beijalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang 
ekuitas pada BLUD RSUD Kab. Sinjai dan penambah ekuitas pada pemerintah 
daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BLUD RSUD Kab. Sinjai tidak 
dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri 
Keuangan atau Bupati. Investasi jangka panjang yang dimaksud terdiri dari 
investasi permanen yang berbentuk penyertaan modal dan investasi non 
permanen yang dapat berbentuk investasi pemberian pinjaman kepada pihak 
lain, investasi dalam bentuk dana bergulir, dan investasi non permanen 
lainnya.

BLUD RSUD Kab. Sinjai mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, 
diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang 
bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, 
sesuai dengan sifatnya.

Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas 
Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari kebijakan akuntansi dan 
materialitas jumlah pos yang bersangkutan.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:
a. piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak 

terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;
b. piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
c. persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan akuntansi yang 

mengatur akuntansi untuk persediaan;
d. aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan 

akuntansi yang mengatur tentang aset tetap;
e. dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya; 
pengungkapan kepentingan Pemerintah Daerah dalam perusahaan 
daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat 
pengendalian dan metode penilaian.

Laporan O perasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, 
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan 
selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar 
yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO
b. Beban
c. Surplus/Defisit dari operasi
d. Kegiatan non operasional
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
f. Pos Luar Biasa
g. Surplus/Defisit-LO



Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional entitas 
pelaporan dianalisis menurut klasifikasi ekonomi.

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan 
serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan 
operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi 
materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Laporan operasional dianalisis menurut klasifikasi beban, dan beban-beban 
dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban 
penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan 
beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai 
fungsi dalam entitas pelaporan.

Surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa 
dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

BLUD RSUD Kab. Sinjai menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan 
menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan 
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BLUD RSUD Kab. Sinjai menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut 
klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan 
klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang 
berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi 
beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang 
menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan 
diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang 
telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui 
pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah 
diterima oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai tanpa terlebih dahulu adanya 
penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan 
jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan 
lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut 
diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Contoh form at Laporan Operasional disajikan pada  form at 1.4



Beban pada BLUD RSUD Kab. Sinjai diakui pada saat:
a. Timbulnya kewajiban;
b. Terjadinya konsumsi aset; dan/atau
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain 
ke BLUD RSUD Kab. Sinjai tanpa diikuti keluarnya kas.

Beban pada BLUD RSUD Kab. Sinjai diklasifikasikan menurut klasifikasi 
ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD RSUD Kab. Sinjai yaitu beban 
pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset 
tetap/ amortisasi.

Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas 
dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan 
informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu dengan 
menggunakan metode langsung yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 
operasi, investasi dan pendanaan/pembiayaan.

Penyajian Laporan Arus Kas dibagi ke dalam tiga aktivitas dengan struktur 
sebagai berikut:
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan; dan
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

C o n to h  fo r m a t L a p o ra n  A ru s  K a s  d is a jik a n  p a d a  fo r m a t 1.5 

A ru s  K a s  d a r i A k tiv i ta s  O p era si
Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan 
kemampuan operasi BLUD RSUD Kab. Sinjai dalam menghasilkan kas yang 
cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang 
tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh antara lain dar i :
1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas 

pelaporan;
4) Pendapatan Hasil Kerjasama;
5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas;
6) Pendapatan BLUD RSUD Kab. Sinjai lainnya.

Arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama untuk pengeluaran operasional 
BLUD RSUD Kab. Sinjai antara lain :
1) Pembayaran pegawai;
2) Pembayaran barang;
3) Pembayaran bunga;
4) Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa.

A ru s  K a s  d a r i A k tiv i ta s  In v e s ta s i
Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran 
kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi 
atau aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas,



dan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan 
pendapatan di masa yang akan datang.
Arus kas masuk dari aktivitas investasi antara lain terdiri atas :
1) Pendapatan Penjualan Aset Tetap;
2) Pendapatan penjualan Aset Lainnya;
3) Penerimaan dari Divestasi;
4) Penjualan Invetasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan yang paling utama 
antara lain terdiri atas :
1) Perolehan Aset Tetap;
2) Perolehan Aset Lainnya;
3) Penyertaan Modal;
4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;
5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

A ru s  K a s  d a r i A k t iv i ta s  P e n d a n a a n /P e m b ia y a a n
Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan 
pengeluaran kas bruto yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta 
komposisi ekuitas dan pinjaman BLUD RSUD Kab. Sinjai 
Arus kas masuk dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan antara lain :
1) Penerimaan pinjaman;
2) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan;

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan/pendanaan antara lain :
1) Pembayaran pokok pinjaman;
2) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

A ru s  K a s  d a r i A k t iv i ta s  T r a n s ito r is
Arus kas dari aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan 
pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran 
kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan 
pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi 
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang menggambarkan kas yang berasal dari 
jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya 
potongan pajak.

Laporan Perubahan E kuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD RSUD Kab. Sinjai menyajikan 
sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau 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;
2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas Akhir.



BLUD RSUD Kab. Sinjai menyajikan lebih lanjut dari unsur-unsur yang 
terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan.

Catatan atas Laporan K euangan
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atau daftar terinci 
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan 
dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta 
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 
wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen- 
komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai 
referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos- 
pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara 
lain:
a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, 

pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala 
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang penting lainnya;

d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) yang belum disajikan dalam lembar muka 
laporan keuangan;

e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan biaya 
dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, 
daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara 
ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dengan struktur sebagai berikut:
a. Pendahuluan.

1) Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
2) Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
3) Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
4) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

b. Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro.
c. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

Contoh form at Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada form at 1.6
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d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- 
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi- 
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan yang 
terdapat dalam :
1) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3) Neraca;
4) Laporan Operasional;
5) Laporan Arus Kas; dan
6) Laporan Perubahan Ekuitas.

f. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan 
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan biaya dan 
rekonsiliasinya untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

g. Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
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BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

I. 1. FORMAT LAPORAN RBALISASI ANGGARAN (LRA) BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI

(Dalam Rupiah)

NO URAIAN
Anggaran

20X1
R ealisasi

20X1 (%)
R ealisasi

20X0

1 PENDAPATAN
a Pendapatan jasa  layanan dari masyarakat XXX XXX XXX XXX

Pendapatan jasa  layanan dari entitas XXX XXX XXX XXX

A akuntansi/entitas pelaporan
e Pendapatan hasil keijasama XXX XXX XXX XXX
O
£ Pendapatan hibah XXX XXX XXX XXX

Pendapatan usaha lainnya XXX XXX XXX XXX

Jumlah Pendapatan (2 s.d 6) X XX X X X X X X X XX
o
9 BELANJA

BELANJA OPERASI11 Belanja Pegawai XXX XXX XXX XXX

12 Belanja Barang 
Bunga

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

13 Belanja lain-lain XXX XXX XXX XXX

15 Jumlah Belanja Operasi (11 s.d 14) m X XX X X X XX X

16
17 BELANJA MODAL XXX XXX XXX XXX

18 Belanja Tanah XXX XXX XXX XXX

19 Belanja Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX XXX

20 Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX

21 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX XXX

22 Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX XXX

23 Belanja Aset Lainnya
X XX X X X X XX

24 Jumlah Belanja Modal (18 s.d 23)
X X X XX X X XX

25 Jumlah Belanja (15+24)

26 SURPLUS/DEFISIT X X X X X X X X X XXX

27
28 PEMBIAYAAN
29 PENERIMAAN
30 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
31 Penerimaan Pinjaman XXX XXX XXX XXX

32 Penerimaan dari Investasi XXX XXX XXX XXX

33 Penerimaan kembali Pinjaman kepada pihak XXX XXX XXX XXX

34 lain
Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam X X X X X X X X X X X X

Negeri (31 s.d 33)
35 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN X XX X X X X XX X X X

36
37
38 PENGELUARAN
39 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
40 Pembayaran Pokok Pinjaman XXX XXX XXX XXX

41 Pengeluaran Penyertaan Modal XXX XXX XXX XXX

42 Pemberian Pinjaman kepada pihak lain XXX XXX XXX XXX

43 Jum lah Penerimaan Pembiayaan Dalam XXX XXX XXX XXX

Negeri
44
45 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN X X X X XX XX X X X X

46 PEMBIAYAAN NETTO X X X X X X XX X X XX

47
48
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I. 2 . FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL) BLUD RSUD
KABUPATEN SINJAI

BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0

1 Saldo Anggaran Lebih Awal Xxx XXX

2 Penggunaan SAL (xxx) (xxx)
3 Subtotal (1-2) XXX XXX

4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran XXX XXX

(SiLPA/SiKPA)
5 Subtotal (3+4) XXX XXX

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun XXX XXX

Sebelumnya
7 Lain-lain XXX XXX

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) XXX XXX
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I. 3 . FORMAT NERACA BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI

BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI 
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

ICO URAIAN 20X1 20X0

1 ASET
Z

3 ASET LANCAR
4 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX

5 Kas pada BLU XXX XXX

6 Kas Lainnya Setara Kas XXX XXX

7 Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum XXX XXX

8 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum XXX XXX

9 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum XXX XXX

10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (xxx) (xxx)
11 Belanja dibayar dimuka XXX XXX

12 Uang Muka Belanja XXX XXX

13 Persediaan Badan Layanan Umum XXX XXX

14 Jumlah Aset Lancar (4 s /d  13) X XX X XX

15
16 ASET TETAP
17 Tanah XXX XXX

18 Gedung dan Bangunan XXX XXX

19 Peralatan dan Mesin XXX XXX

20 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX

21 Aset Tetap Lainnya XXX XXX

22 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX

23 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx)
24 Jumlah Aset Tetap (17 s /d  23) X X X X XX

25
26 PIUTANG JANGKA PANJANG
27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX

28 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX

29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (xxx) (xxx)
30 Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s /d  29) X X X X XX

31
32 ASET LAINNYA
33 Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX

34 Dana Kelolaan XXX XXX

35 Aset yang dibatasi Penggunaannya XXX XXX

36 Aset Tak Berwujud XXX XXX

37 Aset lain-lain XXX XXX

38 Akumulasi Amortisasi (xxx) (xxx)
39 Jumlah Aset Lainnya (33 s /d  38) X XX X XX

40
41 JUMLAH ASET (14+24+30+39) X XX X X X

42
43 KEWAJIBAN
44
45 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
46 Utang Usaha XXX XXX

47 Utang Pihak Ketiga XXX XXX

48 Utang Pajak XXX XXX

49 Utang kepada KUN XXX XXX

50 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX

51 Belanja yang masih harus dibayar XXX XXX

52 Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX

53 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX

54 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s /d  53) X X X XXX

55



56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

- 27 -

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Utang Jangka Panjang

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57) 
JUMLAH KEWAJIBAN (54+58)

XXX

XXX

X X X

EKUITAS
Ekuitas

JUMLAH EKUITAS (62)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59+63)

XXX

X X X

30DDC



- 28 -

I. 4 . FORMAT LAPORAN OPERASIONAL (LO) BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI

BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI 
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO URAIAN 20X1 20X0
Kenaikan/
Penurunan

(%)

KEGIATAN OPERASIONAL
1 PENDAPATAN
Z

5 Pendapatan jasa  layanan dari masyarakat XXX XXX XXX XXX

6 Pendapatan jasa  layanan dari entitas XXX XXX XXX XXX

akuntansi/entitas pelaporan
7 Pendapatan hasil keijasama XXX XXX XXX XXX

8 Pendapatan hibah XXX XXX XXX XXX

9 Pendapatan usaha lainnya XXX XXX XXX XXX

10 Pendapatan APBD/  APBN XXX XXX XXX XXX

11
12 JUMLAH PENDAPATAN (10) X X X m X X X X X X

13
BEBAN

14
15
16
17 Beban pegawai XXX XXX XXX XXX

18 Beban persediaan XXX XXX XXX XXX

19 Beban jasa XXX XXX XXX XXX

20 Beban pemeliharaan XXX XXX XXX XXX

21 Beban langganan daya dan jasa XXX XXX XXX XXX

22 Beban perjalanan dinas XXX XXX XXX XXX

23 Beban penyusutan aset XXX XXX XXX XXX

24 Beban bunga XXX XXX XXX XXX

25 Jumlah Beban (17 s.d 24) X X X n ot X X X X X X

26
46
47 Surplus/Defisit Operasional (12-25) X X X X X X X X X XXX.

48
49 KEGIATAN NON OPERASIONAL
50 Surplus/Defisit penjualan aset non lancar XXX XXX XXX XXX

52 (Kerugian) penurunan nilai aset XXX XXX XXX XXX

54 Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya XXX XXX XXX XXX

55 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN X X X n ot X X X X XX

NON OPERASIONAL (50 S.D 54)
56 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR

X X X X X X XJ^X
BIASA (47+55)

57
58 POS LUAR BIASA
59 Pendapatan luar biasa

XXX XXX XXX XXX
60 Beban luar biasa
61 JUMLAH POS LUAR BIASA (59 s.d 60) X XX X X X X X X X XX

62 SURPLUS/DEFISIT-LO (56+61) X XX X X X n ot XX2NC
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I. 5 . FORMAT LAPORAN ARUS KAS (LAK) BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI

BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI 
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)
NO URAIAN 20X1 20X0

1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas
3 Pendapatan APBN XXX XXX

4 Pendapatan Ja sa  Layanan dari Masyarakat XXX XXX

5 Pendapatan jasa  layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan XXX XXX

6 Pendapatan hasil kerjasama XXX XXX

7 Pendapatan hibah XXX XXX

8 Pendapatan usaha lainnya XXX XXX

9 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8) X XX 2DDE

10 Arus Kas Keluar
11 Pembayaran Pegawai XXX XXX

12 Pembayaran Jasa XXX XXX

13 Pembayaran Pemeliharaan XXX XXX

14 Pembayaran langganan Daya dan Jasa XXX XXX

15 Pembayaran Perjalanan Dinas XXX XXX

16 Pembayaran Bunga XXX XXX

17 Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d 16) X X X m

18 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-17) XX X X XX

19 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
20 Arus Masuk Kas
21 Penjualan atas Tanah XXX XXX

22 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX

23 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX

24 Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi XXX XXX

25 Penjualan Aset Tetap Lainnya XXX XXX

26 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX

27 Penerimaan dari Divestasi XXX XXX

28 Penerimaan Penjualan Investasi dalm Bentuk Sekuritas XXX XXX

29 Jumlah Arus Masuk Kas (22 s.d 28) X X X XX X

30 Arus Kas Keluar
31 Perolehan Tanah XXX XXX

32 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX

33 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX

34 Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi XXX XXX

35 Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XXX

36 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX

37 Pengeluaran Penyertaan Modal XXX XXX

38 Pengeluaran Pembelian Investasi dalm Bentuk Sekuritas XXX XXX

39 Jumlah Arus Keluar Kas (32 s.d 38) X XX m
40 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29-39) X X X

41 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
42 Arus Masuk Kas
43 Penerimaan Pinjman XXX XXX

44 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain XXX XXX

45 Jumlah Arus Masuk Kas (43 s.d 44) X X X X XX

46 Arus Keluar Kas
47 Pembayaran Pokok Pinjaman XXX XXX

48 Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain XXX XXX

49 Penyetoran ke Kas Negara XXX XXX

50 Jumlah Arus Keluar Kas (47 s.d 49) XX X XXX

51 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45 s.d 50) XX X X XX

52 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
53 Arus Masuk Kas
54 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX

55 Jumlah Arus Masuk Kas (54) X XX X X X
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56 Arus Keluar Kas
57 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX

58 Jumlah Arus Keluar Kas (57) X X X X X X

59 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (54-57) X X X X X X

60 Kenaikan/Penurunan Kas BLU (18+40+51+59) 1UUI X X X

61 Saldo Awal Kas Setara Kas BLU X XX X XX

62 Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU (60+61) X XX X X X

%
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I. 6 . FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI

BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 d an  20X0

NO URAIAN 20X1 20X0

1 EKUITAS AWAL XXX XXX

2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX

3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN

MENDASAR :

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX

6 LAIN-LAIN XXX XXX

7 EKUITAS AKHIR XXX XXX

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG KEBIJAKAN DAN 
SISTEM AKUNTANSI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN SINJAI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan ialah mengatur perlakuan akuntansi 
pendapatan.

Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi dan klasifikasi, 
pengakuan dan penilaian, serta penyajian dan pengungkapan pendapatan.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 
aktivitas BLUD RSUD Kab. Sinjai selama satu periode yang mengakibatkan 
penam bahan ekuitas bersih.

Pendapatan BLUD RSUD Kab. Sinjai yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke 
Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

BLUD RSUD Kab. Sinjai diberikan fleksibilitas dalam rangka pengelolaan 
pendapatan yaitu pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai 
belanjanya yang berarti bahwa pendapatan BLUD RSUD Kab. Sinjai tidak 
disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah.

Dalam Peraturan Bupati ini, dikenal 2 (dua) istilah pendapatan, yakni 
Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak BLUD RSUD 
Kab. Sinjai yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan 
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan BLUD RSUD Kab. Sinjai yang 
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak BLUD RSUD Kab. Sinjai, dan tidak perlu 
dibayar kembali.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis 
pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis 
pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Pendapatan diklasifikasikan ke dalam :
1. Pendapatan dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau 
jasa yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan dari Jasa Layanan 
terdiri dari pendapatan pelayanan umum dan pendapatan pelayanan 
asuransi.
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2. Pendapatan Hibah
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, 
tanpa adanya kewajiban bagi BLUD RSUD Kab. Sinjai untuk menyerahkan 
barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah 
Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah Hibah yang peruntukannya ditentukan 
oleh pemberi hibah. Hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya 
tidak ditentukan oleh pemberi hibah.

3. Pendapatan Hasil Keijasama
Merupakan pendapatan berupa perolehan dari keijasama operasional, 
sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi 
BLUD RSUD Kab. Sinjai.

4. Pendapatan APBK
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD baik untuk belanja 
operasional maupun belanja investasi yang berasal dari otorisasi kredit 
anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBK. 
Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan 
jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.

5. Pendapatan APBN
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja 
operasional meupun belanja investasi yang berasal dari pemerintah dalam 
rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain- 
lain. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang 
dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.

6. Lain-Lain Pendapatan BLUD RSUD Kab. Sinjai Yang Sah
Merupakan pendapatan lain-lain yang tidak berhubungan secara langsung 
dengan tugas dan fungsi pelayanan BLUD RSUD Kab. Sinjai antara lain :
a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
c. Jasa giro;
d. Pendapatan bunga;
e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Kab. 
Sinjai;

g. Hasil Investasi;
h. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa merupakan pendapatan yang 

timbul di luar kegiatan normal BLUD RSUD Kab. Sinjai yang tidak 
berulang dan di luar kendali BLUD RSUD Kab. Sinjai.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Laporan R ealisasi Anggaran (LRA)
Pendapatan LRA BLUD RSUD Kab. Sinjai diakui pada saat pendapatan kas 
yang diterima disahkan oleh PPKD melalui mekanisme yang berurutan, yaitu:
1. Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur RSUD menyusun laporan 

pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD 
setiap bulan;
C o n to h  fo r m a t  L a p o ra n  P e n d a p a ta n  B e la n ja  d a n  P em b ia y a a n  BLUD  
d is a jik a n  p a d a  fo r m a t  JZ. I .

2. Laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan 
pembiayaan BLUD melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang 
ditandatangani oleh Direktur RSUD;
C o n to h  fo r m a t  S u r a t P e rn y a ta a n  T a n g g u n g  J a w a b  d is a jik a n  p a d a  
fo r m a t U. 2 .



3. Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab, 
Direktur RSUD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan (SP3BP) untuk disampaikan kepada PPKD; 
C o n to h  fo r m a t  S u r a t P e rm in ta a n  P e n g e sa h a n  P e n d a p a ta n , B e la n ja , 
d a n  P em b ia y a a n  (S P 3 B P )d isa jika n  p a d a  fo r m a t  n . 3 .

4. Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan (SP3BP), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan 
Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP).
C o n to h  fo r m a t  S u r a t P e n g e sa h a n  P e n d a p a ta n , B e la n ja  d a n  
P e m b ia y a a n  (SP2BP) d is a jik a n  p a d a  fo r m a t  U .4 .

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu 
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

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.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan 
asas netto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang 
merupakan hak mitra KSO.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD RSUD Kab. Sinjai 
tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD RSUD Kab. 
Sinjai dan penambah SiLPA pada pemerintah daerah.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD RSUD Kab. Sinjai 
tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada 
BLUD RSUD Kab. Sinjai dan penambah Saldo Anggaran Lebih pada 
pemerintah daerah.

Pendapatan LRA pada BLUD RSUD Kab. Sinjai diklasifikasikan menurut jenis 
pendapatan dan bukan merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk 
pendapatan bukan pajak pada BLUD RSUD Kab. Sinjai, adalah:
1. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
2. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas 

pelaporan;
3. Pendapatan hasil kerjasama;
4. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas;
5. Pendapatan BLUD RSUD Kab. Sinjai lainnya.

Termasuk dalam pendapatan BLUD RSUD Kab. Sinjai lainnya adalah:
1. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai.

Pendapatan hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena 
pengakuan pendapatan berbasis kas.

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai 
nominal kas yang diterima.



Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata 
uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat 
diterima oleh kas BLUD RSUD Kab. Sinjai.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Laporan O perasional (LO)
Pendapatan LO pada BLUD RSUD Kab. Sinjai diakui pada saat:
1. Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LO BLUD RSUD Kab. Sinjai yang diperoleh sebagai imbalan atas 
suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih 
imbalan.

Pendapatan LO pada BLUD RSUD Kab. Sinjai yang diakui pada saat direalisasi 
adalah hak yang telah diterima oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai tanpa terlebih 
dahulu adanya penagihan.

Pendapatan LO pada BLUD RSUD Kab. Sinjai merupakan pendapatan bukan 
pajak.

Pendapatan hibah berupa barang/jasa dilaporkan di LO yang merupakan 
laporan berbasis akrual.

Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran).

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 asa bruto dapat dikecualikan. 
Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan 
asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang 
merupakan hak mitra KSO.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan disajikan di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, 
Laporan Arus Kas dan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan disajikan sampai dengan jenis 
pendapatan. Rincian jenis pendapatan diungkapan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan

Dalam Laporan Operasional, pendapatan disajikan sampai dengan jenis 
pendapatan. Rincian jenis pendapatan diungkapan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan.

Dalam Laporan Arus Kas, pendapatan dilaporkan sampai dengan jenis 
pendapatan dan disajikan sebagai arus kas masuk dalam kelompok arus kas 
dari aktivitas operasi kecuali pendapatan yang berasal dari penjualan aset 
tetap.

Pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap disajikan dalam Laporan 
Arus Kas sebagai arus kas masuk pada kelompok arus kas dari aktivitas 
investasi aset non keuangan.



Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pendapatan dilaporkan sampai 
dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan.



II. 1 FORMAT LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN SINJAI 
RSUD KABUPATEN SINJAI

LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN...... ...............(3)

No Uraian
Jum lah (Rp) Bertambah /  Berkurang

Anggaran 
dalam DPA

Realisasi s /d  
.... (4) lalu

Realisasi 
... (5) ini

Realisasi s /d  
... (6) ini Rp %

1 ...(4) 2 ...(5) 3 ...(6) 4 ...(7) 5 ...(8) 6=(4+5) ...(9) 7-(3-5) ...(10) 8=6/3)xl00
- ( H )

PENDAPATAN

Jasa  Layanan 
Hibah
Hasil Keijasama 
Pendapatan BLUD Yang Sah

Jum lah
BELANJA 
BELANJA OPERASI 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Bunga 
Belanja Lain-lain

BELANJA MODAL 
Belanja Tanah 
Belanja Peralatan dan Mesin 
Belanja Gedung dan Bangunan 
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi 
Belanja Aset Tetap Lainnya 
Belanja Aset Lainnya

Jum lah
Surplus / Defisit

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
(SiLPA)
Divestasi



- 38 -

Penerimaan Utang/Pinjaman
Jum lah

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
Investasi
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Jum lah
Pembiayaan /  Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

2 0 . .  . . ( 12 )

Mengetahui Pemimpin
Kepala SKPD/PPKD, Badan Layanan Umum,

(ttd) (ttd)

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP............................................ NIP............................................

Petunjuk Pengisian Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
(1) Provinsi/ Kabupaten /  Kota diisi dengan nama Provinsi/ Kabupaten /Kota;

(2) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang berkenaan;

(3) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan pembiayaan;

(4) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan;
a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya 

diikuti dengan uraian jenis pendapatan-pendapatan yang diterima oleh 
BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian 
belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan belanja modal;

dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; 

dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja;
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c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan 
selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan 
pengeluaran pembiayaan;

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
penerimaan pembiayaan;

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
pengeluaran pembiayaan;

(5) Kolom 3, diisi dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 
DPA BLUD;

(6) Kolom 4, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan bulan- 
bulan sebelumnya;

(7) Kolom 5, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan bulan 
berkenaan;

^  Kolom 6, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan bulan- 
bulan sebelumnya ditambah dengan bulan berkenaan;

(91' ; Kolom 7, diisi dengan selisih antara anggaran pendapatan, belanja dan 
pembiayaan dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Kolom 8, diisi dengan prosentase antara anggaran pendapatan, belanja dan 
pembiayaan dibandingkan dengan realisasi pendapatan, belanja dan 
pembiayaan dikalikan 100.



II. 2 . FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI 
BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
Nomor : .............(3)

1. Nama Badan Layanan Umum Daerah : ........................................... (4)
2. Kode Organisasi : ........................................... (5)
3. Nomor/Tanggal DPA SKPD : ............................................(6)
4. Kegiatan : ............................................(7)

Yang bertandatangan dibawah ini ...................................................... (8)
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang 

telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima serta 
pembiayaan, yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Keija Sama dan lain-
lain pendapatan BLUD yang sah dan digunakan langsung pada bulan..... (9) tahun anggaran
..... (10) (Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terlampir ).

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan diatas simpanan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat 
pengawas. Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab 
sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan 
pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

......................................................................................., ...................................................................................................................2 0 . . . .  ( 11 )

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)
NIP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(1) Diisi nama Provinsi/ Kabupaten/  Kota;
(2) Diisi unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah;
(3) Diisi nomor SPTJ unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
(4) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
(5) Diisi kode organisasi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
(6) Diisi nomor dan tanggal DPA SKPD yang bersangkutan;
(7) Diisi kode kegiatan;
(8) Diisi nama kepala unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
(9) Diisi bulan berkenaan;
(10) Diisi tahun berkenaan; dan
(11) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun.
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II. 3. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN 
PEMBIAYAAN (SP3BP) BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI (I)
BLUD RSUD KABUPATEN SINJAI (2)

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Tanggal: ................ (3) Nomor : .............. (4)
Kepala SKPD............. .... (5) memohon kepada :
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan sejumlah

1. Saldo Awal RP ................ ...............(6)
2. Pendapatan Rp ................. ...............(7)
3. Belanja Rp ................ ................(8)
4. Saldo Akhir RP ................ ...............(9)

Untuk Bulan ........... ................ (10) Tahun Anggaran .............................
(H)
Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi Nama BLUD
(12) ................... ..................... (13)

Program, Kegiatan
xx.......................... xx ...........................(14)

Pendapatan Belanja
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

..................... (15) ..................... (16) ..................... (17) ..................... (18)
Jumlah Pendapatan ..................... (10) Jumlah Belanja ..................... (20)

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
..................... (21) ..................... (22) ..................... (23) ..................... (24)
Jumlah Penerimaan ..................... (25) Jumlah Pengeluaran ..................... (26)
Pembiayaan Pembiayaan

Kepala

20 .... (27) 

(28)

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.
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II. 4 . FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN (SP2BP)
BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI (1) 
RSUD KABUPATEN SINJAI (2)

Nomor 
Tanggal 
Kode BLUD 
N am a BLUD

. (3) 
.. (4) 
.. (5) 
(6)

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, 
BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD

N am a
B U D /K uasa BUD
Tanggal
Nomor
T ah u n  A nggaran

. (7)

. (8)
(9)
(10)

Telah d isah k an  p en d a p a tan  d an  belan ja  se jum lah  :
Saldo Awal : Rp......................................... (11)
P endapa tan  : Rp........................................  (12)
B elanja : Rp.........................................  (13)
Saldo Akhir : Rp......................................... (14)

Telah d isah k an  pem biayaan  sejum lah  :
Penerim aan  Pem biayaan : Rp........
P engeluaran  Pem biayaan : R p . . .

........  (15)
....... (16)

20.... (17)
................... (18)

(ttd)

(nam a lengkap)
NIP.

P etun juk  Pengisian S u ra t P engesahan  P endapatan , B elanja d an  Pem biayaan (SP2BP) BLUD:
(1) Diisi n a m a  P rov in si/K abupaten / Kota;
(2) Diisi u n it p e la k sa n aa n  tek n is  d in a s /b a d a n  daerah;
(3) Diisi nom or SP2BP BLUD;
(4) Diisi tanggal SP2BP BLUD;
(5) Diisi kode u n it p e la k sa n a  tek n is  d in a s /b a d a n  daerah;
(6) Diisi n a m a  u n it p e la k sa n a  tek n is  d in a s /b a d a n  daerah;
(7) Diisi n a m a  BUD k u a s a  BUD;
(8) Diisi tanggal pen erb itan  SP2BP BLUD;
(9) Diisi nom or p en erb itan  SP2BP BLUD;
(10) Diisi ta h u n  anggaran  p en erb itan  SP2BP BLUD;
(11) Diisi ju m la h  saldo aw al yang  te rc an tu m  dalam  SP3BP BLUD;
(12) Diisi ju m la h  p en d a p a tan  yang te rc an tu m  dalam  SP3BP BLUD;
(13) Diisi ju m la h  belan ja  yang  te rc an tu m  dalam  s u ra t  SP3BP BLUD;
(14) Diisi ju m la h  saldo yang te rc an tu m  dalam  SP3BP BLUD;
(15) Diisi ju m la h  penerim aan  pem biayaan  yang te rc an tu m  dalam  SP3BP BLUD;
(16) Diisi ju m la h  penge luaran  pem biayaan  yang  te rc an tu m  dalam  SP3BP BLUD;
(17) Diisi tem pat, tanggal, bu lan , tah u n ; d an
(18) Diisi n a m a  J a b a ta n  (BUD /K u a s a  BUD.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG KEBIJAKAN DAN 
SISTEM AKUNTANSI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN SINJAI

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi beban dan belanja adalah mengatur perlakuan 
akuntansi beban dan belanja. Perlakuan akuntansi beban dan belanja 
mencakup definisi dan klasifikasi, pengakuan dan penilaian serta penyajian 
dan pengungkapan beban dan belanja.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Dalam Peraturan Bupati ini, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebut 
dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. 
LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, 
sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk 
melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (fuU 
accmalaccounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan 
uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat 
melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban 
Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban 
Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain.

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk 
uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai 
negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang 
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, 
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran 
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan 
barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk 
pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah 
atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.



Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk 
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan 
pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya 
yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah 
seperti biaya commitment fee  dan biaya denda.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara BLUD RSUD Kab. 
Sinjai yang mengurangi Saldo Anggaran Lebihdalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No. Beban
1. Diukur dan diakui dengan 

basis akuntansi akrual
2. Merupakan unsur pembentuk 

Laporan Operasional (LO)
3. Menggunakan Kode Akun 9

Belanja
Diukur dan diakui dengan basis 
akuntansi kas
Merupakan unsur pembentuk 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Menggunakan Kode Akun 5

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 

Pengakuan dan Pengukuran Belanja
Belanja pada BLUD RSUD Kab. Sinjai diakui pada saat pengeluaran kas yang 
dilakukan, disahkan oleh PPKD sebagai belanja melalui mekanisme yang 
berurutan, yaitu:
1. Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur RSUD menyusun laporan 

pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD 
setiap bulan;

2. Laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan 
pembiayaan BLUD melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang 
ditandatangani oleh Direktur RSUD;

3. Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab, 
Direktur RSUD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan (SP3BP) untuk disampaikan kepada PPKD;

4. Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan (SP3BP), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan 
Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP).

Belanja diakui pada saaat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan 
yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat 
diukur dengan andal.

Belanja pada BLUD RSUD Kab. Sinjai diklasifikasikan menurut klasifikasi 
ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD RSUD Kab. Sinjai, yaitu belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal 
kas yang dikeluarkan.

Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang 
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat 
pengeluaran kas dilakukan.



Pengakuan dan Pengukuran Beban
Beban diakui pada saat:
1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak 
lain ke BLUD RSUD Kab. Sinjai tanpa diikuti keluarnya kas dari kas BLUD 
RSUD Kab. Sinjai, contohnya tagihan rekening telepon, air, dan listrik yang 
sudah ada tagihannya belum dibayar BLUD RSUD Kab. Sinjai dapat diakui 
sebagai beban.

2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain 
yang tidak di dahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non 
kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat 
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset 
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi 
atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat 
dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan;
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses 
transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan 
beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih 
dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan 
pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun 
kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban 
dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban 
sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum 
dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila 
perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah 
tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses 
transaksi pengeluaran daerah teijadi perbedaan waktu antara pengeluaran 
kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan 
setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat 
barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat 
pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, 
pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas 
tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca).

Pada saat penyusunan Laporan Keuangan, harus dilakukan penyesuaian 
terhadap pengakuan beban, yaitu:
1. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan 

dokumen yang sah, misal Daftar Gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember 
belum dibayar.

2. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau 
peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa 
atau Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani tetapi pada tanggal 
31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat
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barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang 
beban.

3. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui pada saat akhir tahun/periode 
akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah 
ditetapkan dengan mengacu pada Bukti Memorial yang diterbitkan.

4. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi 
berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan 
mengacu pada Bukti Memorial yang diterbitkan.

5. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untu, dibayarkan. 
Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai 
dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal 
pelaporan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian
terhadap pengakuan beban, yaitu :
1. Beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan 

dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum 
dibayar.

2. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau 
peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika Berita Acara Penerimaan Hasil 
Pekerjaan dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekeijaan diterbitkan tetapi 
pada tanggal 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun 
masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat 
sebagai pengurang beban.

3. Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi 
berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan 
mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan/dokumen yang 
dipersamakan.

4. Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. 
Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai 
dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal 
pelaporan. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran 
persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga 
utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode 
pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal 
dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah 
dispute/perselisihan dikemudian hari.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses 
transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran 
kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan 
setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat 
barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengeluaran 
kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun 
neraca).

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua 
pendekatan yaitu:
1. Metode pendekatan Beban

Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika 
pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi 
segera mungkin.

2. Metode pendekatan Aset
Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan 
jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu 
periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga.
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Koreksi a ta s  pengeluaran  b iaya yang terjad i p ad a  periode berjalan , baik  yang 
m em pengaruhi posisi k as a ta u  tidak, d ib u k u k an  sebagai pem betu lan  pad a  
yang b ersan g k u tan  p ad a  periode yang sam a. Apabila m enam bah  saldo k as dan  
terjad i p ad a  periode-periode sebelum nya d ib u k u k an  ke dalam  P endapatan  
Lain-Lain p ad a  periode d item ukannya  koreksi k esa lah an  te rseb u t dan  apab ila  
tidak  m engurangi saldo k as dan  terjad i p ad a  periode-periode sebelum nya 
d ib u k u k an  sebagai pengurang  saldo kas dan  su rp lu s  dan  defisit ta h u n  lalu 
p ad a  periode d item ukannya  koreksi k esa lah an  tersebu t.

B eban yang m asih  h a ru s  dibayar, d iestim asi a ta u  d ialokasikan  d iaku i p ad a  
sa a t penyesua ian  d iakh ir periode pelaporan.
P enguku ran  beban  m enggunakan  m a ta  u ang  ru p iah  sebesar nilai nom inal kas 
yang d ikeluarkan .

B eban yang d iu k u r dengan m a ta  u ang  asing  dikonversi ke dalam  m ata  uang  
ru p iah  b e rd asa rk an  nilai tu k a r  (ku rs tengah  B ank  Indonesia) p ad a  saa t 
pengeluaran  k as d ilakukan .

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

B elanja dan  beban  d isajikan  dalam  Laporan O perasional, Laporan A rus Kas, 
N eraca dan  C a ta tan  a ta s  Lapoan K euangan.

D alam  Laporan R ealisasi A nggaran, be lan ja  d ilaporkan  sam pai dengan jen is  
belanja. B elanja d isajikan  sebagai pengurang  p en d ap a tan  u sah a .

D alam  Laporan O perasional, beban  d ilaporkan  sam pai dengan jen is  beban. 
B eban d isajikan  sebagai pengurang  p en d ap a tan  u sah a .

D alam  Laporan A rus Kas, pengeluaran  belan ja  d ilaporkan  hingga jen is  
pengeluaran . Selain pengeluaran  belan ja  m odal, pengeluaran  d isajikan  sebagai 
a ru s  k as ke luar dalam  kelom pok a ru s  k as  dari ak tiv itas operasi.

Pengeluaran  belan ja  m odal d isajikan  dalam  Laporan A rus Kas sebagai a ru s  
k as ke luar p ad a  kelom pok a ru s  k as dari ak tiv itas investasi.

D alam  N eraca BLUD RSUD Kab. Sinjai, be lan ja  m odal d icerm inkan  dengan 
p en am b ah an  ase t te tap  dan  eku itas.

D alam  C ata tan  a ta s  Laporan K euangan, be lan ja  dan  beban  d ilaporkan  sam pai 
dengan rincian  lebih lan ju t jen is  be lan ja  dan  beban.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG KEBIJAKAN DAN 
SISTEM AKUNTANSI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN SINJAI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan ialah mengatur perlakuan akuntansi 
pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan.

Perlakuan akuntansi mencakup definisi dan klasifikasi, pengakuan dan 
penilaian, serta penyajian dan pengungkapan pembiayaan.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan BLUD RSUD Kab. 
Sinjai, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan 
diterima kembali, yang dalam penganggaran BLUD RSUD Kab. Sinjai terutama 
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus 
anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, hasil 
divestasi, dan penerimaan kembali pinjaman kepada pihak lain. Sementara, 
pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali 
pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan 
modal oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat 
dijelaskan sebagai berikut:
1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD 
RSUD Kab. Sinjai antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, 
penerimaan dari divestasi, dan penerimaan kembali pinjaman .

2. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas BLUD 
RSUD Kab. Sinjai antara lain pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran 
penyertaan modal, pemberian pinjaman kepada pihak lain.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pembiayaan pada BLUD RSUD Kab. Sinjai diakui pada saat penerimaan dan 
pengeluaran kas yang dilakukan, disahkan oleh PPKD sebagai pembiayaan 
melalui mekanisme yang berurutan, yaitu:
1. Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur RSUD menyusun laporan 

pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD 
setiap bulan;

/
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2. Laporan p en d ap a tan  BLUD, laporan  belan ja  BLUD, dan  laporan  
pem biayaan BLUD m elam pirkan su ra t p e rnya taan  tanggung  jaw ab  yang 
d itan d a tan g an i oleh D irek tur RSUD;

3. B erdasarkan  laporan  yang m elam pirkan su ra t p e rnya taan  tanggung jaw ab, 
D irek tur RSUD m enerb itkan  S u ra t P erm in taan  P engesahan  P endapatan , 
Belanja, dan  Pem biayaan (SP3BP) u n tu k  d isam paikan  kepada  PPKD;

4. B erdasarkan  S u ra t P erm in taan  Pengesahan  P endapatan , Belanja, dan  
Pem biayaan (SP3BP), PPKD m elakukan  pengesahan  dengan m enerb itkan  
S u ra t P engesahan  P endapatan , B elanja dan  Pem biayaan (SP2BP).

P enam bahan  pokok investasi yang berasa l dari p en d ap a tan  BLUD RSUD Kab. 
Sinjai d iaku i sebagai pengeluaran  pem biayaan.

Selisih le b ih /k u ran g  a n ta ra  penerim aan  dan  pengeluaran  pem biayaan selam a 
sa tu  periode pelaporan  d ica ta t dalam  pem biayaan netto.

Selisih le b ih /k u ran g  a n ta ra  realisasi p en d ap a tan  LRA d an  belanja, se rta  
penerim aan  dan  pengeluaran  pem biayaan se lam a sa tu  periode pelaporan  
d ica ta t dalam  pos SILPA/SIKPA.

P engukuran  pem biayaan m enggunakan  m a ta  uan g  ru p iah  b e rd asa rk an  nilai 
sekarang  kas yang d iterim a a ta u  yang ak an  d iterim a oleh nilai sekarang  kas 
yang d ikeluarkan  a ta u  yang ak an  d ikeluarkan .

Pem biayaan yang d iu k u r dengan m a ta  uan g  asing  dikonversi ke m a ta  uang  
ru p iah  b e rd asa rk an  nilai tu k a r  (ku rs tengah  B ank  Indonesia) p a d a  tanggal 
tran sak s i pem biayaan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penerim aan pem biayaan dan  pengeluaran  pem biayaan BLUD RSUD Kab. 
Sinjai d isajikan  dalam  Laporan Realisasi A nggaran dan  rinciannya 
d iungkapkan  dalam  C a ta tan  a ta s  Laporan K euangan.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG KEBIJAKAN DAN 
SISTEM AKUNTANSI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN SINJAI

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi aset ialah mengatur perlakuan akuntansi aset, 
baik Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap maupun Aset Lainnya.

Perlakuan akuntansi mencakup definisi dan klasifikasi, pengakuan dan 
penilaian, serta penyajian dan pengungkapan aset.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Aset ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki olehBLUD 
RSUD Kab. Sinjai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana 
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, 
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut ialah 
sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, 
kekayaan di udara, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah 
seperti candi.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap 
dan aset lainnya.

A set Lancar
Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera 
direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) 
bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas yang 
penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 
piutang dan persediaan.

Kas dan Setara Kas
Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk 
kegiatan operasional. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening 
giro. Setara kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera 
dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh 
Setara Kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.

Kas dan Setara Kas dibagi ke dalam tiga pos, yaitu kas di kas BLUD RSUD 
Kab. Sinjai, kas di bendahara penerimaan dan kas di bendahara pengeluaran.



Kas di Kas BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah uang tunai dan saldo simpanan di 
bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD 
RSUD Kab. Sinjai. Kas di Kas BLUD RSUD Kab. Sinjai mencakup kas yang 
dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara BLUD RSUD Kab. 
Sinjai.Kas di Kas BLUD RSUD Kab. Sinjai terdiri dari saldo rekening kas BLUD 
RSUD Kab. Sinjai, setara kas dan uang tunai di bendahara BLUD RSUD Kab. 
Sinjai. Saldo rekening kas BLUD RSUD Kab. Sinjai adalah saldo rekening- 
rekening pada bank yang ditentukan oleh Direktur BLUD RSUD Kab. Sinjai 
untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di 
bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab 
bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pendapatan pasien umum 
maupun pencairan klaimBPJS/JKN yang sudah diterima oleh Bendahara 
Penerimaan yang belum disetorkan ke kas BLUD RSUD Kab. Sinjai.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara 
Pengeluaran BLUD RSUD Kab. Sinjai yang berasal dari sisa uang persediaan 
(UP) yang belum disetor ke kas BLUD RSUD Kab. Sinjai per tanggal neraca. 
Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara 
Pengeluaran, Uang Logam, Uang Kertas dan lain-lain kas yang benar-benar 
ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

In vesta si Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan 
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dapat segera 
diperjualbelikan/dicairkan, invetasi tersebut ditujukan dalam rangka 
manajemen kas, artinya BLUD RSUD Kab. Sinjai dapat menjual investasi 
tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

Invetasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 sampai 12 
bulan, dan investasi jangka pendek lainnya.

Piutang
Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan 
dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang meliputi antara lain piutang pelayanan dan piutang lain-lain.
Piutang pelayanan ialah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan 
(jasa) dalam rangka kegiatan BLUD RSUD Kab. Sinjai, baik yang ditanggung 
BPJS maupun tidak, seperti piutang kepada pasien rawat inap dan rawat jalan 
yang pembayarannya belum diterima dari pada akhir periode akuntansi.

Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan 
medis.

Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai 
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan meliputi barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan 
dalam rangka kegiatan operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai bahan atau



perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan 
yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang 
yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka 
kegiatan BLUD RSUD Kab. Sinjai.

Termasuk dalam persediaan antara lain Obat-obatan, Bahan Medis Habis 
Pakai, ATK, Barang Cetakan, dan Bahan Non Giziyang digunakan untuk 
mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan 
dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak 
dimasukkan sebagai persediaan.

In vesta si Jangka Panjang
Investasi jangka panjang ialah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki 
selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari 
investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk 
memperjualbelikannya atau menarik kembali, antara lain Investasi dalam 
Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara dan Investasi 
dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan Pembelian.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk 
dimiliki secvara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk 
diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang 
signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. 
Investasi jangka panjang antara lain meliputi :
1. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga 

Keuangan Negara, Badan International dan Badan Usaha Lainnya.
2. Investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak 

tercakup di atas.

A set T etap
Aset tetap ialah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam 
penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD Kab. Sinjai atau untuk dimanfaatkan 
oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan 
memenuhi kriteria :
1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau 
seluruh dana BLUD RSUD Kab. Sinjai melalui pembelian, pembangunan, 
donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap meliputi 6 (enam) pos, yaitu :
1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan;



5. Aset Tetap Lainnya;
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD RSUD Kab. 
Sinjai dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan M esin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 
elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya 
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam 
kondisi siap pakai. Rincian peralatan dan mesin meliputi alat bengkel dan alat 
ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi 
dan pemancar, alat laboratorium dan alat kedokteran.

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD 
RSUD Kab. Sinjai dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian gedung dan 
bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen.

Jalan , Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang 
dibangun oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 
BLUD RSUD Kab. Sinjai dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian jalan, irigasi 
dan jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air dan 
j aringan /  in stalasi.

A set Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke 
dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 
kegiatan operasional BLUD RSUD Kab. Sinjai dan dalam kondisi siap dipakai. 
Rincian aset tetap lainnya meliputi buku perpustakaan, barang bercorak 
kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, serta alat 
persenjataan.

K onstruksi Dalam  Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai 
seluruhnya dikeijakan.

A set Lainnya
A set Lainnya ialah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset 
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, 
tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak 
ketiga, piutang tidak lancar dan aset lain-lain

A set Tak Berwujud
A set 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.

Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Penjualan Angsuran ialah jumlah yang dapat diterima dari penjualan 
aset BLUD RSUD Kab. Sinjai yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu 
lebih dari 12 (dua belas) bulan.



T untutan  Perbendaharaan
T untutan  Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan 
terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu 
kerugian yang diderita oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai sebagai akibat langsung 
ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas 
kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam 
jangka waktu lebih dari satu tahun.

T untutan  G anti Rugi
T untutan  G anti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan 
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut 
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai 
sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian 
dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas 
dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

K em itraan dengan Pihak K etiga
Kemitraan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang 
mempunya komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan 
bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dan 
Bangun Serah Kelola (BSK/BOT).

Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatn 
aset tetap BLUD RSUD Kab. Sinjai daerah berupa tanah oleh pihak lain 
(swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 
tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir 
jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas BLUD RSUD Kab. Sinjai yang 
besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun Serah Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset BLUD RSUD Kab. Sinjai 
oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut 
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian 
menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada BLUD RSUD Kab. Sinjai 
untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan 
aset oleh pihak ketiga/investor kepada BLUD RSUD Kab. Sinjai disertai 
dengan kewajiban BLUD RSUD Kab. Sinjai untuk melakukan pembayaran 
kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai ini 
dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Kemitraan dengan pihak ketiga atau BOT ialah hak yang akan diperoleh atas 
suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara 
kemitraan BLUD RSUD Kab. Sinjai dan swasta berdasarkan perjanjian.

Piutang Tidak Lancar
Piutang Tidak Lancar ialah reklasifikasi dari piutang lancar yang diragukan 
ketertagihannya karena sudah melewati tanggal jatuh tempo.

A set Lain-Lain
A set Lain-Lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran,



tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga 
dan piutang tidak lancar.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif BLUD 
RSUD Kab. Sinjai direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini 
dapatdisebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang 
tidakdigunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses 
penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

A set Lancar

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai. 
Kas dan Setara Kas berkurang pada saat digunakan atau pada saat 
dicadangkan.
Kas dan setara kas ditentukan sebesar nilai nominal.
Kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah 
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

In vestasi Jangka Pendek
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek 
apabila memenuhi salah satu kriteria :
a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di 

masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh 
BLUD RSUD Kab. Sinjai;

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

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan 
obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan 
investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi 
perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka 
perolehan tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa 
biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada 
tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, 
biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang 
diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk 
deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah 
dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku 
pada tanggal transaksi.

Piutang
Piutang lancar diakui pada akhir periode dan diukur sebesar nilai nominal. 
Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :
a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi 

tersebut akan diperoleh BLUD RSUD Kab. Sinjai;



c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat 
diukur dengan andal; dan

d. Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi 
tersebut dapat diukur dengan andal.

Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa. 
Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) 
setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang 
diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau 
persentase dari pendapatan.

Penggolongan kualitas piutang dan kriterianya, serta tarif penyisihan piutang 
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir 
periodepelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai 
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Pada 
tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap 
perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya.

Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan 
jumalpenyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas 
piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan 
piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan 
dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya,apabila kualitas piutang 
meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan 
terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka 
yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyisihan kerugian piutang ini tidak menggugurkan kewajiban BLUD RSUD 
Kab. Sinjai untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan 
penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang 
yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian 
pada periode yang bersangkutan.

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

Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.

Piutang pelayanan dan piutang lain-lain disajikan pada pos yang terpisah. 
Piutang disajikan sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah 
dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. 
Sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan 
dalam kelompok aset non lancar.

Piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah neto, yaitu jumlah seluruh tagihan 
piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.



Persediaan
1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:
a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah 

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 
andal,

b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah.

2 . Pengakuan Beban Persediaan
Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan 
aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan  a se t, pengakuan beban persediaan diakui ketika 
persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan 
untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama 
satu periode akuntansi, atau untuk maksud beijaga-jaga. Contohnya 
antara lain adalah persediaan obat dan alat kesehatan dan persediaan di 
sekretariat SKPD.

Dalam  pendekatan  beban, setiap pembelian persediaan akan langsung 
dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk 
persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang 
segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya 
adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3 . S e lis ih  Persediaan
Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut 
bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut 
fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat 
disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang 
normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang 
abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian 
daerah.

Persediaan disajikan sebesar:
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan 

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan 
pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang 
serupa mengurangi biaya perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait 
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang 
dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian 
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan 
transaksi wajar (arm length transaction).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan 
menggunakan nilai wajar.
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Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar 
Pertama (MPKP) atau First In First Out Method (FIFO).

Penghapusan persediaan seperti persediaan alat kesehatan dan persediaan 
obat-obatan dilakukan apabila persediaan tersebut rusak dan/atau 
kadaluarsa. Penghapusannya disertai dengan Surat Keputusan Bupati 
mengenai jenis, jumlah, dan nilai persediaan yang dihapus dilampiri dengan 
Berita Acara Pemeriksaan dari Pemeriksa Internal Kabupaten atau Inspektorat 
Kabupaten.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.
a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai 
persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini 
digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional 
utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya 
adalah persediaan obat dan alat kesehatan, persediaan barang yang akan 
diserahkan ke masyarakat, dan persediaan di sekretariat SKPD. Dalam 
metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung 
berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per 
unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

b. Metode Periodik
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai 
persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui 
dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. 
Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan 
nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang 
sifatnyasebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan 
ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian 
persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara 
saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan 
dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai 
dengan metode penilaian yang digunakan.

In vetasi Jangka Panjang 
In vestasi Non Perm anen
Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat 
direalisasikan (net realizable value) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang 
ditambah saldo yang bias ditagih.
Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.
Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar 
biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan 
biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek 
tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata 
uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku 
pada tanggal transaksi.

In vestasi Perm anen
Penyertaan Modal BLUD RSUD Kab. Sinjai pada perusahaan Negara/Daerah 
dinilai sebagai berikut:
a. Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan 

dicatat sebesar nilai perolehan.



b. Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan 
dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai 
ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai 
penyertaan modal BLUD RSUD Kab. Sinjai dihitung dari nilai ekuitas yang 
ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan 
persentase kepemilikan.

Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk 
biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah 
atas investasi tersebut.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata 
uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku 
pada tanggal transaksi.

A set Tetap
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bial aset tetap telah diterima atau 
diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya 
berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan 
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap 
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, 
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara 
langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset 
tersebut dapat bekeija untuk pengguna yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut 
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian 
aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu 
diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas 
nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas 
atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang 
serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang 
serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan 
kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan 
dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh 
dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai 
wajar pada saat perolehan.

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya pembebasan, 
pembayaran, honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, 
pengukuran dan pengurungan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian 
bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut 
dimaksudkan untuk dibongkar.



Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan 
untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan siap untuk 
digunakan. Biaya perolehan alat angkutan meliputi harga pembelian, biaya 
balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta 
mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Biaya perolehan alat 
besar, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah 
tangga, alat laboratorium, alat kedokteran dan alat lainnya meliputi harga 
pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh 
serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan 
untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk 
digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan 
pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan 
pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan. Apabila dibangun 
melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan 
tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga 
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, 
biaya pembebasan, serta semua biaya lainnya yang teijadi berkenaan dengan 
pembangunan aset tetap tersebut.

Jalan, irigasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan 
untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk 
digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan 
pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan 
pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan. Apabila dibangun 
melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan 
tidak langsung sampai siap pakai melalui biaya bahan baku, upah tenaga 
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, 
biaya pembebasan serta semua biaya lainnya yang teijadi berkenaan dengan 
pembangunan aset tetap tersebut.

Aset tetap lainnya diukur berdasarkan biaya perolehan sampai dengan aset 
tetap yang bersangkutan siap untuk digunakan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi 
yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
a. Biaya berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat 

dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang 

bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikeijakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi 
meliputi :
a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan 

tingkat penyelesaian pekerjaan;
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung 

dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal 
pelaporan;

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan 
dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul 
selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, 
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.



Aset tetap harus dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset 
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi 
masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau 
dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atat 
Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD RSUD Kab. Sinjai 
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya 
sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengurangan nilai aset tetap dapat teijadi karena pelepasan atau 
penghapusan.

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. 
Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. 
Pendapatan atas aset yang dipertukarkan dinilai sebesar nilai wajar aset tetap 
yang diperoleh.

Penghapusan aset tetap dilakukan jika set tetap tersebut rusak berat, usang 
hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten 
Sinjai.

Penambahan nilai aset tetap dapat teijadi karena penambahan baru atau 
kapitalisasi pengeluaran. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran dilakukan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah 
Kabupaten Sinjai.

Penam bahan Masa M anfaat
Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset 
tetap baik berupa overhaul dan renovasi dilakukan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Sinjai.

P en yusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 
dapat disusutkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang 
bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai 
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan 
operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang 
sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan 
harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa 
(seruice potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik 
dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan 
periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight 
linemethod).

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya (Hewan 
dan tumbuhan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, dan Buku



- 62 -

Perpustakaan) seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifatdan 
karakteristik aset tersebut. Penerapan penghapusan Aset Tetap Lainnya 
dilakukan ketika aset tersebut tidak dapat digunakan atau mati.

Kebijakan Akuntansi tentang Penyusutan Aset Tetap dilakukan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten 
Sinjai.

Penurunan Nilai
Penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode 
teijadinya. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai 
aset, paling tidak BLUD RSUD Kab. Sinjai harus mempertimbangkan hal-hal 
berikut ini :
a. Informasi dari luar BLUD RSUD Kab. Sinjai:

1) Selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara signifikan 
melebihi penurunan akibat proses normal penyusutan (depresiasi);

2) Telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu 
dekat perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi, pasar, 
kondisi ekonomi atau hukum tempat BLUD RSUD Kab. Sinjai 
beroperasi atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset 
tersebut; dan

3) Selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat kembalian 
investasi pasar telah meningkat dan peningkatan ini cenderung akan 
menurunkan nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara material;

b. Informasi dari dalam BLUD RSUD Kab. Sinjai :
(a)Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
1) Telah terjadi atau kan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan 

yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
2) Terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa 

kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk 
dari yang diharapkan;

3) Aset yang ada pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai 
pakainya; dan

4) Aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas 
taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.

c. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan
suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian lain-lain dalam
laporan aktivitas.

Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan operasional.

A set T etap H ilang
Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya 
penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan 
dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur 
kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat 
perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau 
tidaknya ganti rugi, maka pada saat aset dinyatakan hilang, entitas 
melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap 
hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan 
ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut
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direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat 
tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

A set Lainnya  
A set Tak Berwujud
Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya 
yang tidak dapat dikapitalisasi.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus 
dibayar BLUD RSUD Kab. Sinjai untuk memperoleh suatu aset tak berwujud 
hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang 
diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset 
tersebut akan mengalir masuk ke dalam BLUD RSUD Kab. Sinjai.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi 

dengan potongan harga dan rabat;
b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa 

aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekeija untuk 
penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
a. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat 

digunakan;
b. biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat 

digunakan;
c. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara 

baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat 

pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang 
dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh 
entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga 
perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan Software komputer, 
maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap 
pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat 
pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat 
ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

A m ortisasi A set Tak Berwujud
Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak 
berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah 
penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis 
dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap 
akhir periode.

Mekanisme dan prosedur amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah 
Kabupaten Sinjai.
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Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita 
acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran 
yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

T untutan  P erbendaharaan/T untutan G anti Rugi
Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan 
Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi 
dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang 
bersangkutan ke kas Negara/Daerah.

K em itraan Pihak K etiga
Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan 
oleh BLUD RSUD Kab. Sinjai kepada pihak ketiga untuk membangun aset 
BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola (BSK/BTO) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang 
dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan BLUD RSUD Kab. Sinjai 
ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk 
membangun aset tersebut.

Piutang Tidak Lancar
Piutang tidak lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dinilai 
berdasarkan nilai nominal tagihan.

A set Lain-lain
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

A set Lancar

K as d a n  S e ta r a  K a s
Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim 
disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca.
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 
adalah:
a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara 

kas.
b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas sebagai berikut:

1) Kas;
2) Bank; dan
3) Setara Kas.

In v e s ta s i J a n g k a  P e n d e k
Investasi jangka pendek disajikan dalam nilai total pada kelompok aset lancar 
dalam neraca, sedangkan rincian kas dan penjelasan lainnya diungkapkan 
dalam catatan atas laporan keuangan.
Pengeluran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai 
pengeluaran kas BLUD RSUD Kab. Sinjai dan tidak dilaporkan sebagai biaya 
dalam laporan realisasi anggaran.
Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa 
bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat 
sebagai pendapatan lain-lain.



Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan 
kas BLUD RSUD Kab. Sinjai dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam 
laporan realisasi operasional.

P iu ta n g
Piutang lancar disajikan sesuai pos-pos buku besar piutang. Jumlah piutang 
lancar yang berubah menjadi tidak lancar disajikan secara terpisah dalam Aset 
Lainnya. Rincian piutang dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam 
catatan atas laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
a. Rincian jenis dan jumlah piutang;
b. Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
c. Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk; dan
d. Jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

P e rse d ia a n
Rincian dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas 
laporan keuangan antara lain :
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
b. Jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih dan nilai tercatat 

di neraca;
c. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui 

sebagai penghasilan selama periode;
d. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan 

yang diturunkan; dan
e. Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau 
nilai realisasi bersih (the lower ofcost and net realizable value).

In v esta si Jangka Panjang
Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.
Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.
a. Pengukuran investasi jangka pendek:

1) Investasi dalam bentuk surat berharga:
a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya 

perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa 
bank, dan biaya lainnya.

b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai 
wajar atau harga pasarnya.

2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, 
misalnya deposito beijangka waktu 6 bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:
1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga 

transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam 
rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi non permanen:
a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai 

sebesar nilai perolehannya.
b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan 

yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat 
direalisasikan.

c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah 
(seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk 
biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang 
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek 
tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
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c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan 
sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau 
nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus 
dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah 
bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi

A set T etap
Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca sesuai pos-pos yang 
terdapat dalam buku besar, rincian lebih lanjut aset tetap dan informasi 
tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah :
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;
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 dan akhir periode yang memperlihatkan

1) Penambahan;
2) Pelepasan;
3) Revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah;
4) Penurunan nilai tercatat;
5) Penyusutan;
6) Setiap pengklasifikasian kembali.

f. Eksistensi dan batasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan 
untuk uang.

g. Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset 
tetap;

h. Uraian rincian dari masing-masing aset tetap;
i. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

A set T etap H ilang
Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya 
penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan 
dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur 
kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku besar. Apabila 
terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan 
ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan 
hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya 
(aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, 
apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat 
tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut 
direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat 
tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

A set L ainnya
Aset Lainnya disajikan di neraca berdasarkan jenis aset. Rincian dan 
keterangan atas jenis aset yang bersangkutan diungkapkan dalam catatan 
atas laporan keuangan.
Piutang tidak lancar dapat dihapuskan dari neraca melalui proses 
penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur penghapusan piutang

\
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d ilakukan  b e rd asa rk an  k e ten tu an  p eru n d an g -u n d an g an  yang berlaku  p ad a  
Pem erin tah  K abupaten  Sinjai.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG KEBIJAKAN DAN 
SISTEM AKUNTANSI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN SINJAI

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban ialah mengatur perlakuan akuntansi 
kewajiban.

Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan 
dan penentuan nilai tercatat; amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan 
terhadap kewajiban serta penyajian dan pengungkapan kewajiban.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa BLUD RSUD Kab. Sinjai 
mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan 
pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau 
tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban 
jangka panjang.

K ewajiban Jangka P endek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika 
diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri atas antara lain bunga pinjaman, Utang 
kepada pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang dan utang 
perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Utang atas Bunga Pinjaman ialah utang yang timbul karena BLUD RSUD Kab. 
Sinjai mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

Utang kepada pihak ketiga ialah utang yang berasal dari kontrak atau 
perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. 
Bagian lancar utang jangka panjang ialah bagian utang jangka panjang yang 
akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam kurun waktu 12 bulan 
setelah pelaporan.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga PFK ialah kewajiban yang timbul akibat BLUD 
RSUD Kab. Sinjai belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan 
PFK dari SPM atau dokumen lain yang dipersamakan.
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K ewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan 
dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah 
tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman 
luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pinjaman dalam negeri ialah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di 
dalam negeri, misalnya pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada 
bank, penjualan obligasi, pinjaman kepada daerah otonom lainnya, dan lain- 
lain.

Pinjaman luar negeri atau utang jangka panjang lainnya ialah utang jangka 
panjang kepada pihak ketiga di luar negeri atau utang jangka panjang lainnya 
yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri obligasi, misalnya 
utang kemitraan.

PENGAKUAN DAN PENILAIAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya 
ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban 
yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai 
penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban 
timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar 
kembali. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan 
nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Utang bunga atas utang BLUD RSUD KAB. Sinjai harus dicatat sebesar biaya 
bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal 
dari utang BLUD RSUD kab. Sinjai baik dari dalam maupun luar negeri. Utang 
bunga atas utang BLUD RSUD Kab. Sinjai yang belum dibayar harus diakui 
pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang 
berkaitan.

Utang Beban, diakui pada s a a t:
1. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tapi sampai 

dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
2. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan 

atau invoice kepada BLUD RSUD Kab. Sinjai terkait penyerahan barang 
dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh BLUD RSUD Kab. 
Sinjai.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
apabila :
1. Barang yang dibeli sudah diterima, atau
2. Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
3. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan 

sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah 
terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
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Nilai yang d ican tu m k an  dalam  Laporang K euangan u n tu k  Bagian lancar u tan g  
jan g k a  pan jang  adalah  nilai yang ak an  ja tu h  tem po diakui p ad a  saa t 
reklasifikasi p ad a  ak h ir periode pelaporan.

U tang PFK diakui p a d a  ak h ir periode pelaporan  b e rd a sa rk an  ju m lah  k as yang 
m asih  h a ru s  d isetorkan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian Kewajiban yang perlu  d iungkapkan  dalam  Penjelasan  pos-pos
N eracapada C a ta tan  a ta s  Laporan K euangan ada lah  :
1. Kewajiban d isajikan  di n e raca  sesua i dengan klasifikasi buku  

besar.P engungkapan  a ta s  R incian dan  inform asi tam b ah an  dalam  
penjelasanPos-Pos Neraca.

2. K eterangan yang d iperlukan , m isalnya selisih k u rs  U tang dalam  
va lu taasing  yang terjadi a n ta ra  k u rs  tran sak s i dan  k u rs  tanggal neraca, 
se rtaad an y a  ase t a ta u  la innya yang d ijad ikan  jam in an  Utang.

K eterangan m engenai jan g k a  w aktu , nilai nom inal, tingkat b u n g a  dan  m asa
tenggang a ta s  p in jam an.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG KEBIJAKAN DAN 
SISTEM AKUNTANSI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN SINJAI

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA

TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana ialah mengatur perlakuan 
akuntansi ekuitas dana.
Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi dan klasifikasi; 
pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan ekuitas dana.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Ekuitas dana ialah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara 
jumlah aset dan jumlah kewajiban.

Ekuitas dana terdiri atas ekuitas awal, Surplus dan Defisit Tahun 
Lalu,Surplus dan Defisit Tahun Berjalan dan Ekuitas Donasi.

Ekuitas awal merupakan merupakan hak residual awal RSUD yang 
merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali RSUD 
ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan 
tertentu.

Surplus dan Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus dan Defisit 
pada periode-periode sebelumnya.

Surplus dan Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah 
dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa 
sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

PENGAKUAN DAN PENILAIAN

Ekuitas diakui pada saat:
1. Ditetapkannya nilai kekayaan RSUD.
2. Diterimanya dana sumbangan/bantuan.
3. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan.

Ekuitas dinilai sebesar:
1. Nilai buku ekuitas pada saat penetapan RSUD Sinjai.
2. Nominal dana sumbangan /  bantuan.
3. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan mana yang lebih 

andal.
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PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

E ku itas d a n a  d isa jikan  dalam  kelom pok E ku itas p ad a  N eraca 
sebesarsaldonya. Inform asi tam b ah an  m engenai ek u itas  d a n a  d iungkapkan  
dalam pen jelasan  pos-pos n e raca  di c a ta ta n  a ta s  Laporan K euangan.

H al-hal yang perlu  dalam  pengungkapan  E ku itas D an a  a n ta ra  lain
(a) R incian ju m lah  ek u ita s  b e rd asa rk an  jen isnya;
(b) Inform asi m engenai sifat eku itas.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG KEBIJAKAN DAN 
SISTEM AKUNTANSI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN SINJAI

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN 
KEBIJAKAN, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

TUJUAN

Tujuan kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar 
biasa ialah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan 
kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa 
mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian 
dan pengungkapannya.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI
v

K e sa la h a n
Kesalahan ialah kesalahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun 
pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi 
kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan 
matematis, kesalahan penerapan standar akuntansi, dan kesalahan 
penggunaan fakta-fakta yang ada.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, 
yaitu: Kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan 
sistemik.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. 

K e sa la h a n  y a n g  t id a k  b e ru la n g
Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan 
terjadi kembali baik yang terjadi pada periode berjalan maupun yang terjadi 
pada periode sebelumnya.

K e sa la h a n  y a n g  b e ru la n g  d a n  s is te m ik
Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh 
sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan 
akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pendapatan dari 
BPJS/JKN yang memerlukan koreksi hasil verifikasi sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian nilai pendapatan piutang.
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P eru b a h a n  K e b ija k a n  A k u n ta n s i
Perubahan kebijakan akuntansi ialah perubahan didalam perlakuan, 
pengakuan, atau pengukuran akuntansi dibandingkan periode sebelumnya 
yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan 
keuangan. Contoh perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan 
atasbasis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode akuntansi, dan estimasi.

P e r is tiw a  L u a r  B ia s a
Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang 
secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas 
BLUD RSUD Kab. Sinjai termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial 
yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar 
biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi 
sebelumnya.

PENGAKUAN DAN PENILAIAN

Kesalahan periode akuntansi sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan 
pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi.
Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo 
awal ekuitas dana.

K e sa la h a n  y a n g  t id a k  b e ru la n g
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan,baik 
yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan 
pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode 
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut belum diterbitkan (belum ditetapkan dalam peraturan daerah), 
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dengan akun pendapatan atau 
akun biaya dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran biaya (sehingga mengakibatkan
penerimaan kembali biaya) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi
secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas, 
akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran biaya (sehingga mengakibatkan
penerimaan kembali biaya) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- 
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi 
secara material posisi aset, selain kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 
akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang 
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, 
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan 
dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas dana lancar.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode 
sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun 
setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan 
pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
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K e sa la h a n  y a n g  b e ru la n g  d a n  s is te m ik
K esalahan yang beru lang  dan  sistem ik  tidak  m em erlukan  koreksi,m elainkan 
d ica ta t p ad a  sa a t terjadi.
P e ru b a h a n  K e b ija k a n  A k u n ta n s i
S u a tu  p e ru b ah an  kebijakan a k u n ta n s i h a ru s  d ilakukan  han y a  
apab ilapenerapan  su a tu  kebijakan a k u n ta n s i yang berbeda diw ajibkan 
o lehpera tu ran  p e ru n d an g an a tau  s ta n d a r  a k u n ta n s i pem erin tahan  
yangberlaku , a ta u  apab ila  d iperk irakan  bahw a p e ru b ah an  te rseb u t 
akanm enghasilkan  inform asi m engenai posisi keuangan , k inerja  keuangan , 
a ta u a ru s  k as  yang lebih relevan dan  lebih andal dalam  penyajian  laporan  
keuangan  en titas.
P e ru b ah an  kebijakan a k u n ta n s i tidak  m encakup  hal-hal sebagai beriku t:
1. adopsi su a tu  kebijakan a k u n ta n s i p ad a  peristiw a a ta u  kejadian  yangsecara  

su b s ta n s i berbeda dari peristiw a a ta u  kejadian  sebelum nya; dan
2. adopsi su a tu  kebijakan a k u n ta n s i b a ru  u n tu k  kejadian  a ta u  tran saksiyang  

sebelum nya tidak  a d a  a ta u  yang tidak  m aterial.
Kebijakan u n tu k  m erevaluasi a se t m eru p ak an  su a tu  p e ru b ah an  
k eb ijakanakun tansi. N am un dem ikian, p e ru b ah an  te rseb u t h a ru s  sesua i 
d e n g an stan d ar a k u n ta n s i te rka it yang telah  m enerapkan  persyara tan - 
p e rsy a ra tan seh u b u n g an  dengan revaluasi.
P e r is tiw a  L u a r  B ia sa
Peristiw a lu a r b iasa  h a ru s  m em enuhi se lu ru h  p e rsy ara tan  beriku t:
1. T idak m eru p ak an  kegiatan  norm al dari en titas;
2. T idak d ih arap k an  terjad i dan  tidak  d ih arap k an  terjad i beru lang ;
3. B erada di lu a r kendali a ta u  pengaruh  en titas;
4. Memiliki dam pak  yang signifikan te rh ad ap  realisasi anggaran  a tauposisi 

a se t/k ew ajib an
D am pak yang signifikan te rh ad ap  posisi a se t/k ew ajib an  k a ren a  peristiw a lu ar 
b iasa  te rpenuh i apab ila  kejadian  a ta u  tran sak s i d im aksudm enyebabkan  
p e ru b ah an  yang m en d asa r dalam  keberadaan  a ta u  n ila ia se t/  kew ajiban 
en titas.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akibat koreksi k esa lah an  yang tidak  berulang, yang terjad i pad a  
periodesebelum nya dan  m em pengaruhi posisi k as  d iungkapkan  p ad a  ca ta tan  
a ta slap o ran  keuangan .
Akibat kum ula tif dari koreksi k esa lah an  yang b erh u b u n g an  denganperiode- 
periode yang lalu te rh ad ap  posisi k as  d ilaporkan  dalam  baris te rsend iri pad a  
Laporan A rus Kas ta h u n  berjalan.
P erubahan  kebijakan  a k u n ta n s i dan  pen g aru h n y a  h a ru s  d iungkapkandalam  
C a ta tan  a ta s  Laporan K euangan.
H akikat, ju m lah  dan  pengaruh  yang d iak iba tkan  oleh peristiw a lu ar 
b ia sa h a ru s  d iungkapkan  secara  te rp isah  dalam  C a ta tan  a tasL aporan  
K euangan.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG KEBIJAKAN DAN 
SISTEM AKUNTANSI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN SINJAI

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

TUJUAN

Tujuan kebijakan laporan keuangan konsolidasian ialah untuk mengatur 
penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada BLUD RSUD Kab. Sinjai 
dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general 
purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan 
laporan keuangan dimaksud.

Kebijakan laporan keuangan konsolidasian mencakup delinisi dan klasifikasi; 
penyajian dan pengungkapan; dan prosedur konsolidasi.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan komparasi dari Laporan Keuangan BLUD RSUD Kab. Sinjai 
menjadi Laporan Keuangan sebagai BLUD RSUD Kab. Sinjai agar dapat 
diseragamkan dengan SKPD lain sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas,

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD RSUD Kab. 
Sinjai dikonsolidasikan ke dalam LRA RSUD Kab. Sinjai. Sebagai entitas 
pelaporan yang membawahi BLUD RSUD Kab. Sinjai.

Laporan Arus Kas BLUD RSUD Kab. Sinjai dikonsolidasikan pada Laporan 
Arus Kas SKPKD. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD RSUD Kab. Sinjai 
yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas SKPKD adalah pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan sesuai dengan nilai yang tersaji pada SP2BP.

Laporan Perubahan SAL BLUD RSUD Kab. Sinjai digabungkan dalam Laporan 
Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang 
sama dengan periode pelaporan keuangan entitas akuntansi dan berisi jumlah 
komparatif dengan periode sebelumnya.

BLUD RSUD Kab. Sinjai menyampaikan laporan keuangan konsolidasian 
kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sinjai.

r
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Prosedur K onsolidasi
D alam  ran g k a  p roses konsolidasi laporan  keuangan  BLUD RSUD Kab. Sinjai 
ke laporan  keuangan  RSUD Kab. Sinjai, perlu  d ilakukan  elim inasi te rh ad ap  
a k u n -a k u n  tim bal balik (reciprocal account) seperti p en d ap a tan , beban , aset, 
d an  kew ajiban yang berasa l dari en titas  a k u n ta n s i/e n ti ta s  pelaporan  dalam  
sa tu  en titas  pem erin tahan  kecuali a k u n -a k u n  p en d ap a tan  dan  belan ja  pad a  
LRA BLUD RSUD Kab. Sinjai yang berasa l dari en tita s  a k u n ta n s i/e n tita s  
pelaporan  yang m em baw ahi m au p u n  tidak  m em baw ahinya.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA


