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 Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PONOROGO, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat 
perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai 
Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi 
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, maka perlu disusun 
Pedoman dalam Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Dr. 
Harjono S. Kabupaten Ponorogo;   

    b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 
Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa Laporan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disusun 
berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang diatur 
dalam Peraturan Kepala Daerah; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Ponorogo tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan 
Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten 
Ponorogo;    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan  
DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

   4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

   5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4438); 

   6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6398); 

7. 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); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 5340);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013  
Nomor 1425);   

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

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2); 

   16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Keenam atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16  
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2020 Nomor 155);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR 
AKUNTANSI KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO. 

 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten 
Ponorogo yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit 
Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.  
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5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo. 

6. Direktur adalah Pemimpin RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten 
Ponorogo. 

7. Akuntansi Keuangan RSUD adalah sebuah sistem informasi 
keuangan yang menghasilkan laporan bagi berbagai pihak 
yang berkepentingan.  

8. Laporan Keuangan RSUD adalah laporan pertanggungjawaban 
atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang 
dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang 
sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah.  

9. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayar.  

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

11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh 
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang 
tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit 
Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya.  

12. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan 
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi 
unsur Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, 
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, sebagaimana akan 
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang 
bersangkutan.  

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

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

15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, 
Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, 
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode.   

16. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya 
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi 
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri 
dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL Akhir. 

17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Utang dan 
Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.  
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18. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 
penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu 
periode akuntansi, serta saldo Kas dan Setara Kas pada 
tanggal pelaporan.   

19. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE 
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, 
Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.   

20. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat 
CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu 
pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan 
LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.   

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

22. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 
Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas yang 
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya 
Kewajiban.  

24. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 
selilih Aset dan Kewajiban pemerintah. 

25. Entitas Pelaporan Keuangan RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten 
Ponorogo adalah bagian dari entitas laporan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang terdiri atas satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.  

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

27. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat ekonomi seperti Bunga, Deviden, dan Royalti atau 
manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat.  

28. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam 
rangka memenuhi pelayanan di RSUD Dr. Harjono S.  
Kabupaten Ponorogo.  

29. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 
adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA 
dan Belanja, serta  penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan 
dalam APBD selama satu periode pelaporan. 
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30. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan RSUD adalah 
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu 
dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan. 

31. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah prinsip 
yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara 
akuntansi dan pelaporan keuangan RSUD dalam melakukan 
kegiatan, serta oleh pengguna laporan dalam memahami 
laporan keuangan yang disajikan.  

32. Sistem Akuntansi Keuangan RSUD adalah serangkaian 
kegiatan di dalam suatu organisasi yang mengolah transaksi 
keuangan untuk menyediakan informasi laporan formal yang 
dibutuhkan.  

33. 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.  

34. Kemitraan atau Konsinyasi adalah penjanjian antara dua 
fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk 
melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan 
menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.  

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

36. Laporan Keuangan Semesteran adalah laporan keuangan yang 
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.  

37. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang 
digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.  

38. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya 
atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi 
keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar 
laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau 
besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari 
keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.  

39. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian 
kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan 
untuk melakukan transaksi wajar.  

40. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun 
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran 
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit 
atau memanfaatkan Surplus anggaran. 

41. Pendapatan-LO adalah hak RSUD yang diakui sebagai 
penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  

42. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 
RSUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSUD, 
dan tidak perlu dibayar kembali oleh RSUD.  

43. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu 
aset tetap yang dapat disusutkan (depriciable assets) selama 
masa manfaat aset yang bersangkutan.  



-7- 

44. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aktiva Tak Berwujud 
yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa 
manfaatnya. 

45. Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional RSUD, dan barang-barang yang dimaksudkan 
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat.  

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

47. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar 
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan 
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin 
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas 
bersangkutan.  

48. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan 
uang BLUD yang ditetapkan setiap tahun oleh Bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan RSUD dan membayar 
seluruh pengeluaran RSUD pada bank yang ditetapkan.  

49. Rekening Kas Bendahara Pengeluaran adalah rekening untuk 
menyimpan dan transaksi pengeluaran Uang Panjar dengan 
batas pengelolaan uang panjar tesebut sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

50. Saldo Anggaran Lebih adalah gungungan saldo yang berasal 
dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran 
sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang 
diperkenankan. 

51. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan 
beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan 
surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos  luar 
biasa.  

52. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara 
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.  

53. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu 
periode pelaporan.  

54. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu 
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, 
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.  

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

56. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah 
keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanya 
dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan 
(kejadian/peristiwa yang berpengaruh pada keuangan 
pemerintah).  

57. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 
pencatatan suatu transaksi.   

58. Penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek 
untuk menentukan makna ekonomi objek tersebut di masa 
lalu, sekarang atau mendatang.  
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59. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan 
keuangan.  

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

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

62. Bendahara Penerimaan adalah staf keuangan/pejabat 
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD. 

63. Bendahara Pengeluaran adalah staf keuangan/pejabat 
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan belanja RSUD dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD.  

64. Bendahara Pengurus dan Penyimpan Barang adalah petugas 
yang menyimpan dan mengurus barang milik daerah yang 
ditetapkan oleh Bupati atas usulan SKPD.  

65. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.  

66. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang 
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

 
 

BAB II  
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 
Pasal 2 

(1)  RSUD wajib melaksanakan kebijakan akuntansi.  

(2)  Kebijakan akuntansi RSUD terdiri atas kebijakan umum dan 
kebijakan komponen laporan keuangan yang disajikan 
kedalam 8 (delapan) bab. 

 
Pasal 3 

Tujuan kebijakan akuntansi RSUD mengatur penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan RSUD untuk tujuan umum dalam 
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 
terhadap anggaran dan antar periode. 
 

Pasal 4 

(1)  Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:  
a. Kebijakan Umum Akuntansi;  
b. Kebijakan Akuntansi Aset;  
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c. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;  
d. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;  
e. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;  
f. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja; 
g. Kebijakan Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan 

Kebijakan Akuntansi dan Pos Luar Biasa; dan 
h. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi. 

(2)  Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis 
Standar Akuntansi Keuangan RSUD, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 5 

Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah dilaksanakan 
sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diterima dan 
diakui dalam pelaporan keuangan RSUD.  

 
 

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

 
 
 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 30 Desember 2021 
 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 
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Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 30-12-2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 140. 

Salinan sesuai dengan aslinya / 

SOEGENG RAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003 

KEPALA BA( IAN HUKUM 
SEKRET "IAT DAERAH 



LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI PONOROGO 
                      NOMOR : 140  TAHUN  2021 
                         TANGGAL  :  30 DESEMBER 2021 

 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS 
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

 Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO 
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1. Latar Belakang dan Dasar Penyusunan Kebijakan Akuntansi. 

RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah organisasi 
rumah sakit yang melibatkan sumber daya manusia, teknologi dan kapital 
serta menjalankan fungsi sosial kepada masyarakat pengguna jasa. 
Perkembangan dinamika entitas rumah sakit saat ini terlihat cukup pesat. 
Dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai 
dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi 
akuntan Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat, yaitu menggunakan 
basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan 
ekuitas dana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pimpinan 
Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 
menyusun kebijakan akuntansi.  
 
 

2. Maksud dan Tujuan. 
Kebijakan akuntansi RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo dimaksudkan 
untuk digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian 
dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.  

Tujuan kebijakan akuntansi adalah : 
1) Mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan RSUD  

Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo untuk tujuan umum dalam rangka 
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan 
antar periode; 

2) Menjadi acuan bagi penyusun laporan keuangan terhadap masalah 
akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan; 

3) Menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai 
apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum; 

4) Membantu pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan. 

 
 

3. Ruang Lingkup 
     Kebijakan akuntansi memuat definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan 

setiap akun dalam laporan keuangan, serta prinsip-prinsip penyusunan dan 
penyajian pelaporan keuangan RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 
yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 
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4. Sistematika Penyusunan 

Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kebijakan 
akuntansi meliputi kebijakan umum dan kebijakan komponen laporan 
keuangan yang disajikan kedalam delapan bab, sebagai berikut : 

I. Pendahuluan 
II. Kebijakan Umum Akuntansi  

III. Kebijakan Akuntansi Aset  
IV. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 
V. Kebijakan Akuntansi Ekuitas 

VI. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 
VII. Kebijakan Akuntansi Biaya 

VIII. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pos Luar 
Biasa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

BAB II 
KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI 

 
1. Definisi 

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar, konvensi, aturan dan 
praktik spesifik yang dipilih dan diterapkan dalam penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan. 
 
 

2. Pertimbangan Pemilihan Kebijakan Akuntansi. 
Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi disesuaikan dengan 
kondisi entitas. Pilihan kebijakan akuntansi yang tepat akan menggambarkan 
realita ekonomi entitas secara tepat dalam bentuk keuangan dan kegiatan.  

Pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dan 
penyiapan laporan keuangan oleh manajemen antara lain:  
1) Pertimbangan Sehat.  

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat 
melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau 
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau biaya tidak 
dinyatakan terlalu rendah. Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan 
Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat digunakan 
ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. 

2) Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form). 
Transaksi dan peristiwa lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan 
sesuai dengan substansi/hakekat transaksi dan realita ekonomi/kejadian, 
dan tidak semata-mata mengacu bentuk hukum (formalitas) transaksi dan 
kejadian. 

3) Materialitas 
Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang memenuhi 
kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian 
untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut 
dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.  

 
 
3. Asumsi Dasar Akuntansi 

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan adalah anggapan yang diterima 
sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi 
dapat diterapkan. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan BLUD RSUD   
Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo terdiri dari: 
1)   Dasar Akuntansi Akrual. 

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. 
Atas dasar ini transaksi ( dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan 
bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat 
dalam catatan akuntansi serta dilaporkan pada periode yang 
bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual 
memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tidak hanya 
transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran 
kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber 
daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.  
Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi 
masa lalu dan peristiwa lain yang paling berguna bagi pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi. 
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2) Kelangsungan Usaha 
Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha dan 
akan melanjutkan usahanya di masa depan.  Laporan keuangan RSUD  
Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo disusun dengan asumsi bahwa  
RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo terus melakukan usahanya 
secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan atau 
mengurangi secara material skala usahanya. 

Namun demikian untuk penyusunan keuangan, untuk tujuan konsolidasi 
dengan laporan keuangan pemerintah daerah, mengacu kepada asumsi dasar 
akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.  
 
 

4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan ketentuan yang 
dipahami dan ditaati dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan 
keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan 
keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan Prinsip yang 
digunakan dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan  
RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut: 
1) Basis akuntansi. 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan RSUD  
Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo adalah basis akrual, untuk 
pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.  
Laporan keuangan BLUD RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 
merupakan laporan keuangan yang tidak terpisahkan dari laporan 
pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. 
Oleh karena itu untuk tujuan konsolidasi kedalam laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dilakukan berdasarkan basis 
akrual sebagaimana yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.  
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan 
diakui pada saat kas diterima serta belanja diakui pada saat diterbitkan 
Surat  Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau pengesahan SPM. 

2) Prinsip nilai historis. 
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 pemerintah 

3) Prinsip realisasi 
Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran BLUD 
RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo selama suatu tahun anggaran 
akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode 
tersebut.  
Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue 
principle) dalam penyelenggaraan akuntansi RSUD Dr. Harjono S. 
Kabupaten Ponorogo tidak mendapat penekanan sebagaimana 
dipraktikkan dalam akuntansi komersial. 

4) Prinsip subtansi mengungguli bentuk formal 
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 
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 
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formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam 
catatan atas laporan keuangan. 

5) Prinsip periodisitas. 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan RSUD Dr. Harjono S. 
Kabupaten Ponorogo perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan 
sehingga kinerjanya dapat diukur dan posisi sumber daya yang 
dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah 
tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga 
dianjurkan. 

6) Prinsip konsistensi. 
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa 
dari periode ke periode (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 
atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan.  

7) Prinsip pengungkapan lengkap. 
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. 

8) Prinsip penyajian wajar. 
Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekiutas, Laporan Arus 
Kas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor 
pertimbangan sehat digunakan ketika menghadapi ketidakpastian 
peristiwa dan keadaan tertentu.  
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat 
melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau 
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau biaya 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 tidak netral dan tidak andal. 
 
 

5. Entitas Akuntansi dan Pelaporan. 
RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo adalah satuan kerja di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo selaku yang mengelola anggaran 
belanja pemerintah (APBN/APBD) dan kekayaan wajib menyelenggarakan 
akuntasi dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan BLUD 
dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris 
membawahinya.  
 

 
6. Ciri Dasar Akuntansi. 

Akuntansi keuangan RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo merupakan 
bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, karena 
kekayaannya bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Pengelolaan keuangannya menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan 
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Layanan Umum Daerah, dengan ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan 
kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yaitu : 
1) Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 

dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih 
dahulu ke kas daerah. Rumah sakit juga dapat menyimpan dan mengelola 
rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan 
memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana 
tambahan. 

2) RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo diperbolehkan memberikan 
piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi 
lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan 
rumah sakit. 

3) RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo dapat memiliki utang 
sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan 
peminjaman dengan pihak lain. 

4) Akuntansi dan Laporan Keuangan RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten 
Ponorogo diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

5) Pada saat konsolidasi ke Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo, laporan keuangan RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 
disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

6) RSUD dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap dengan/ 
melalui persetujuan pejabat berwenang.      

 
 

7. Laporan Keuangan Pokok. 
Laporan keuangan pokok RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo meliputi 
Neraca, Laporan Perubahan Ekiutas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas 
Laporan Keuangan.   

Penjelasan masing-masing laporan keuangan pokok tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1) Neraca 

Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi 
harta, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki pada saat atau tanggal 
tertentu. Informasi dalam Neraca dan penjelasannya dapat membantu 
para pengguna laporan keuangan entitas rumah sakit untuk menilai : 
- Kemampuan entitas rumah sakit untuk memberikan jasa pelayanan 

kesehatan secara berkelanjutan, 
- Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi 

kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal. 
2) Laporan Perubahan Ekuitas. 

Laporan Perubahan Ekuitas adalah komponen laporan keuangan yang 
menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit 
LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung 
menambah/mengurangi Ekuitas dan Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan 
Ekuitas bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai perubahan 
posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat dari kegiatan yang 
dilakukan selama periode pelaporan tertentu. 

3) Laporan Arus Kas (LAK). 
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
aliran kas masuk, aliran kas keluar selama periode tertentu, serta saldo 
kas pada awal dan akhir periode tertentu. Laporan Arus Kas disajikan 
dengan menggunakan metode langsung.  
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Tujuan utama Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi pada para 
pengguna laporan keuangan untuk : 
- Melihat kemampuan entitas rumah sakit dalam menghasilkan Kas dan 

Setara Kas 
- Melihat kebutuhan entitas rumah sakit dalam menggunakan arus kas 

tersebut 
4) Laporan Realisasi Anggaran. 

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen laporan keuangan 
yang menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, Belanja 
Transfer, Surplus/Defisit-LRA dan Pembiayaan dari suatu entitas 
pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran. 

5) Laporan Operasional. 
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
pendapatan dan beban serta surplus atau defisit rumah sakit atas dasar 
akrual selama suatu periode tertentu. Informasi tersebut dapat membantu 
para penyumbang, anggota entitas, kreditur dan pihak lainnya untuk : 
- Mengevaluasi kinerja suatu produk 
- Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan entitas dalam 

memberikan jasa 
- Menilai pelaksana tanggungjawab kinerja manajer 

6) Laporan Perubahan SAL. 
Laporan Perubahan SAL adalah komponen laporan keuangan yang 
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos 
berikut : Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi 
Kesalaha Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih 
Akhir. 

7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 
Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan 
pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Sistematika 
penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 
(1) Informasi Umum yang memuat masalah prosedur penyusunan laporan 

keuangan, sumber beserta jumlah dana yang dikelola , penjelasan atas 
kinerja keuangan, posisi keuangan, dan penjelasan singkat atas RSUD 
Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo.  

(2) Kebijakan akuntansi yang memuat basis akuntansi, asumsi dasar 
yang digunakan, pengakuan dan pengukuran atas pos-pos neraca, 
Laporan Operasional. 

(3) Penjelasan pos-pos Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan 
Laporan Arus Kas. 

(4) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 
tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar seperti 
kontinjensi, komitmen, kejadian penting setelah tanggal neraca 
(subsequent event). 

(5) Serta informasi tambahan lain apabila diperlukan. 

Untuk pemenuhan kewajiban  pelaporan RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten 
Ponorogo sebagai SKPD, RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo wajib 
menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 
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BAB III 
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 

 
 
Aset adalah sumber daya yang dimiliki dan atau  dikuasai sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan 
akan diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, berupa aliran pendapatan 
atau penghematan belanja bagi rumah sakit serta dapat diukur dalam satuan 
uang. 

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset  Tetap dan Aset Lainnya.  
 

1. ASET LANCAR. 
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:  
a diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan 

dalam jangka waktu 12 bulan; atau kurang; 
b dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan 

diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal 
neraca; atau kurang; 

c berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.  

Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 
piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar 
dimuka. 
1) Kas dan Setara Kas. 

Definisi 
Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat 
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan umum RSUD Dr. Harjono S 
Kabupaten Ponorogo. 
Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas 
(cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, 
yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3 bulan 
tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk 
piutang dan persediaan.  
Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang 
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perunahan nilai yang 
signifikan. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, Investas jangka 
pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat 
diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. 
Contoh setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan 
dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 
bulan.  
Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak 
dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas dan setara 
kas. 
Berikut rincian Kas di RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo : 
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Kas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah 

Potongan Pajak dan Lainnya 
Kas Transitoris 
Kas Lainnya 

Kas di Bendahara 
Penerimaan 

Pendapatan Yang Belum Disetor 
yang berada di Bandahara 
Penerimaan, tidak termasuk di 
Petugas Pemungut 

Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU 
Pajak di SKPD yang Belum Disetor  

Kas di BLUD Kas Tunai BLUD 
Kas di Bank BLUD 
Pajak yang Belum Disetor 
RSUD/BLUD 
Uang Deposit Pasien Umum atau 
BPJS BLUD 

Setara 
Kas 

Deposito (kurang dari 3 
bulan) 

Deposito (kurang dari 3 bulan) 

Pengakuan 
Kas dan setara kas diakui dan dicatat pada saat diterima atau 
dikeluarkan dari rekening BLUD. 
Pengukuran 
Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat 
diterima/dikeluarkan dan dinyatakan dalam nilai rupiah, jika terdapat 
kas dan bank dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan 
nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir 
tahun, kas dan bank dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai 
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Keuntungan atau 
kerugian atas selisih kurs tanggal neraca dengan kurs transaksi diakui 
sebagai keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing  
atau biaya penurunan nilai. 
Penyajian dan Pengungkapan 
Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim 
disajikan pada urutan pertama unsur aset lancar dalam neraca.  
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 
adalah:  
− Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan 

setara kas.  
− Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.  
− Kas dan setara kas  yang dibatasi penggunaanya dicatat dan disajikan 

dalam kelompok aset lainnya. 
2)  Investasi Jangka Pendek. 

Definisi 
Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk 
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti dan/atau 
manfaat lainnya yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk 
dimiliki selama 3 sampai 12 bulan sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang 
dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran dengan tujuan 
memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana 
yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka 
manajemen kas. 
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Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:  
a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai 

dengan 12 bulan; 
b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas yang dapat 

dijual/dicairkan jika timbul kebutuhan kas; 
c. Berisiko rendah.  
Investasi yang dapat digolongkan sebagai Investasi Jangka Pendek antara 
lain : 
1. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; 
2. Surat Utang Negara (SUN); 
3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 
4. Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 
Pengakuan 
Suatu pengeluaran kas 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 RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo;  

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

Pengukuran 
a. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat 

sebesar nilai nominal deposito tersebut.  
b. Investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada 

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

Penyajian dan Pengungkapan 
Investasi Jangka Pendek disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam 
Neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan 
keuangan adalah :  
a rincian jenis dan jumlah penempatan dana;  
b jenis mata uang;  
c jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan 

istimewa;  
d Tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata atau per kelompok; 
e Jumlah dana yang dijadikan jaminan dan alasannya; 
f Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi dan 

perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi jangka pendek yang 
dicatat pada nilai pasar dan jumlah signifikan. 

3)  Piutang 
Definisi 
Piutang adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam 
rangka kegiatan operasional RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo.  
Piutang juga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar 
karena adanya perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 
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Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang 
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang 
dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian 
kualitas piutang untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung 
berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan 
diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari 
debiturnya. 
Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:  
a Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk 

menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan  
c Jangka waktu pelunasan.  
Piutang dibedakan Piutang Usaha dan Piutang Lainnya. 
Piutang Usaha merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa 
layanan kesehatan, terdiri dari: 
− Piutang Kerja Sama, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada 

perusahaan/asuransi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan 
rumah sakit (BPJS, Jasa Raharja, In Health, Telkom, dll). 

− Piutang Jampersal, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Ponorogo atas pelayanan kesehatan persalinan 
yang bukan peserta BPJS. 

− Piutang Pasien Umum, yaitu jumlah yang ditagihkan kepada pasien 
umum atas kekurangan pembayaran biaya perawatan rumah sakit. 

− Piutang Retur Obat, yaitu jumlah yang ditagihkan kepada pihak 
ketiga/rekanan obat atas pengembalian obat yang disebabkan oleh obat 
mendekati masa expired date, dsb. 

− Piutang Jasa Kontribusi Institusi & Jasa Sumber Daya Manusia Rumah 
Sakit adalah jumlah yang ditagihkan kepada rumah sakit lain yang 
terikat kerjasama dengan RSUD dalam hal pelayanan kesehatan.  

− Piutang BAZNAS, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada BAZNAS 
Kabupaten Ponorogo atas pelayanan kesehatan kepada pasien tidak 
mampu dan bukan peserta BPJS. 

− Piutang Lain-lain, yait piutang yang meliputi Piutang Sewa Lahan 
(Koperas), Piutang Sewa Gedung (Kantor Kas Bank Jatim), Piutang 
Sewa Ruang (ATM), Piutang Sewa Lahan dan Bangunan (Cafetaria). 

Piutang Lainnya adalah piutang yang tidak memenuhi syarat dan kriteria 
sebagaimana Piutang Usaha dicatat sebagai Piutang Lain-lain.  Atas 
piutang lain-lain tersebut tidak dibentuk penyisihan kerugian piutang. 
Piutang tersebut tediri dari Piutang Pajak, Piutang Jasa Giro. 
Pengakuan  
− Piutang Kerjasama diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim 

piutang kepada perusahaan/asuransi (BPJS, Jasa Raharja, In Health, 
Telkom, dll). 

− Piutang Jampersal diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim 
piutang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. 

− Piutang Pasien Umum diakui dan dicatat pada saat diberikan 
persetujuan piutang dari pejabat RSUD yang ditunjuk disertai dengan 
surat tagihan. 

− Piutang Retur Obat diakui dan dicatat pada saat diberikan persetujuan 
piutang dari pejabat RSUD yang ditunjuk disertai dengan surat tagihan. 



-12- 
 

− Piutang Jasa Kontribusi Institusi & Jasa Sumber Daya Manusia Rumah 
Sakit diakui dan dicatat pada saat pengajuan tagihan kepada rumah 
sakit yang bekerjasama dengan RSUD. 

− Piutang BAZNAS diakui dandicatat pada saat pengajuan klaim piutang 
kepada BAZNAS Kabupaten Ponorogo. 

− Piutang Lain-lain diakui dan dicatat pada saat pengajuan tagihan 
piutang kepada pihak penyewa. 

− Piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan 
penghapusan.  

− Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian 
piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya 
penyisihan kerugian periode bersangkutan.  

− Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang 
tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan 
sebagaimana pelunasan piutang.  

Pengukuran 
− Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable 

value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.  
− Penyisihan kerugian piutang tak tertagih atas piutang usaha dibentuk 

sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan 
daftar umur piutang (aging schedule).  
Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan 
berdasarkan Keputusan Pemimpin RSUD; misalnya: 
- Di atas 0 bulan s/d  1 tahun atau Piutang dengan kualitas lancar : 

0,5% 
- Di atas 1 tahun s/d  2 tahun atau Piutang dengan kualitas kurang 

lancar 10% 
- Di atas 2 bulan s/d 5 tahun atau Piutang dengan diragukan 50%  
- Di atas 5 tahun atau Piutang dengan kualitas macet (di atas 5 tahun) 

: 100% dapat dihapusbukukan secara mutlak atau bersyarat 
berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, yang nilainya 
ditetapkan secara berjenjang. Piutang yang telah dihapusbukukan 
tetap dicatat secara extra-comptable dan tetap diusahakan 
penagihannya.  

Penyajian dan Pengungkapan 
− Piutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun 

disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang 
yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset 
non lancar dalam kelompok Aset Lainnya.  

− Piutang disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan 
piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.  

− Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan :  
1. Rincian jenis dan jumlah piutang, 
2. Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan 

istimewa, 
3. Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar 

umur piutang, 
4. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan 

penyisihan kerugian piutang, 
5. Jumlah piutang yang dijadikan agunan. 
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Dalam hal kejadian khusus, misalnya kejadian luar biasa/darurat yang 
ditetapkan oleh pemerintah, maka tagihan-tagihan tersebut dapat 
langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi 
ketentuan di atas.  
Dalam penghapusan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang 
perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, 
nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbanagn 
penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 
Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di 
kemudian fari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan 
tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan 
dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau 
melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang. 
Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan, 
maka pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain dalam 
tahun berjalan.  

4)  Persediaan 
Definisi  
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 
(supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses 
pemberian jasa yang habis dipakai atau dijual dalam satu periode 
akuntansi. 
Persediaan terdiri dari : 
Persediaan Non Medis : 
− Persediaan Alat Tulis Kantor; 
− Persediaan Kebersihan; 
− Persediaan Buku dan Cetakan; 
− Persediaan Alat Listrik dan Elektronik; 
Persediaan Medis : 
− Obat-obatan 
− BHP Obat 
− BHP Alkes 
− BHP Laboratorium 
− BHP Reagen 
− BHP CSSD 
− BHP Laundry 
− BHP Pemulasaraan Jenazah 
− Darah 
− O2 Central 
− O2 Tabung 
Pengakuan 
Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya 
dan/atau kepenguasaannya berpindah.dan dicatat dalam akun biaya. 
Pada akhir periode akuntansi dicatat/diakui berdasarkan hasil 
perhitungan fisik (stock opname). 
Metode pencatatan persediaan RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo 
menggunakan Physical Inventory Method, yaitu  pembelian/penerimaan 
barang tidak dicatat ke dalam persediaan, akan tetapi dibukukan 
langsung sebagai biaya sesuai harga perolehan/pada saat barang 
diterima. Saldo persediaan yang ada pada saat penyusunan neraca  
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dihitung berdasarkan perhitungan fisik (stock opname) dan ditetapkan 
nilainya.  
Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang 
(kredit) terhadap pos biaya dan pada awal tahun berikutnya nilai 
persediaan tersebut dibukukan kembali (reversing entry) menjadi biaya. 
Pengukuran    
Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan apabila diperoleh dengan 
pembelian dan/atau nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lain, misal 
donasi atau penguasaan/rampasan. 
Dasar penilaian persediaan yang dianut pada saat penyusunan neraca 
adalah dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO/Masuk 
Pertama Keluar Pertama). 
Akan tetapi jika diantara persediaan tersebut terdapat barang yang rusak 
atau tidak dapat digunakan lagi maka dinilai dengan taksiran harga jual 
yang layak atas barang tersebut. Atas persediaan tersebut dicatat pada 
aset lain-lain dan diusulkan penghapusannya kepada pejabat yang 
berwenang.  
Apabila telah disetujui penghapusannya, maka persediaan ini dihapus 
bukukan dari pembukuan dan dicatat sebagai biaya lain-lain. 
Penyajian dan Pengungkapan 
− Persediaan disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Neraca.  
− Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan.  
− Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara 

lain:  
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran 

persediaan;  
2. Jenis persediaan dan jumlah masing-masing persediaan; 
3. Persediaan yang rusak, kadaluwarsa atau tidak dapat digunakan 

lagi beserta nilai perolehan dan taksiran harga jual yang layak atas 
persediaan tersebut; 

4. Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan 
kewajiban.  

5) Beban Dibayar Dimuka 
Definisi 
Beban Dibayar Dimuka / Uang Muka Belanja adalah Piutang yang timbul 
akibat melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi barang/jasa dari 
pihak lain sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/ 
dinikmati. 
Pengakuan 
Beban Dibayar Dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan 
hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang 
belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan. 
Pencatatan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, 
dimana jumlah belanja atau pengeluaran Kas yang nantinya akan menjadi 
beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir 
periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang 
seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati). 
Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka. 
Perhitungan Beban Dibayar Dimuka pada akhir periode pelaporan 
dilakukan secara bulanan dan belanja dibayar tidak dilakukan penyisihan 
piutang tidak tertagih. 
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Pengukuran 
Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan 
kepada pihak ketiga. 
Penyajian dan Pengungkapan 
Beban Dibayar Dimuka disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar di 
Neraca dan diungkapkan jenis Beban Dibayar Dimuka pada CALK.. 

 
2.  ASET NON LANCAR 

1) ASET TETAP 
Definisi 
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap 

pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan untuk 
penyelenggaraan kegiatan/operasional RSUD Dr. Harjono S Kabupaten 
Ponorogo  atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak 
dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal rumah sakit 
dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

2. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 
atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu 
aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut 
dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

3. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk 
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 

4. Nilai Sisa adalah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir 
masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.  

5. Nilai Tercatat adalah nilai buku aset tetap yang dihitung dari biaya 
perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 

6. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban 
antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan 
transaksi wajar. 

7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap 
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset 
tetap yang bersangkutan. 

8. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang 
dalam proses pembangunan. 

9. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus 
untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan 
erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, 
teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. 

10. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk 
membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk 
kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan 
dalam kontrak konstruksi. 

11. Uang Muka Kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor 
sebelum pekerjaan dilkaukan dalam rangkakontrak konstruksi. 

12. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja 
sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai 
kontrak. 

13. Pemberi Kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi 
dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa 
konstruksi. 

14. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar 
hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk 
pembayaran jumlah tersebut. 
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15. Termin (progressbilling) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan 
yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupum 
yamg belum dibayar oleh pemberi kerja. 

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut: 
a Tanah; 
b Peralatan dan Mesin; 
c Gedung dan Bangunan; 
d Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 
e Aset Tetap Lainnya; dan 
f Konstruksi dalam Pengerjaan. 
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam 
kondisi siap dipakai. 
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan 
dalam kondisi siap dipakai. 
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, 
alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari satu periode dan 
dalam kondisi siap pakai. 
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 
dimiliki dan/atau dikuasai oleh RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo 
dan dalam kondisi siap dipakai. 
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 
ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan 
untuk kegiatan operasional RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo dan 
dalam kondisi siap dipakai. 
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 
selesai seluruhnya. 
Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional RSUD Dr. 
Harjono S Kabupaten Ponorogo tidak memenuhi definisi aset tetap dan 
harus disajikan di akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 
Pengakuan. 
Aset tetap diakui pada saat aset tersebut diterima dan hak 
kepemilikannya berpindah. 
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria : 
a. Berwujud; 
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;; 
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dimanfaatkan; 
f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk 

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi 
aset tetap yang telah ditetapkan. 
Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan 
menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran 
pendapatan (revenue expenditures). Belanja Modal adalah pengeluaran 
yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir).  



-17- 
 

Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari 
satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya 
penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan 
teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan Belanja Modal. 
Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah 
efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas 
atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur 
aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk 
perbaikan besar-besaran. 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dari hasil pengadaan 
baru dan pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau 
restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis 
aset ditetapkan sebagai berikut : 

 

No. Jenis Aset Tetap 
Batasan Minimal 
Nilai Kapitalisasi 

(Rp) 
1 Alat-alat Berat dan Alat Angkutan 500.000,00 
2 Peralatan Mesin 300.000,00 
3 Aset Tetap Lainnya 

Buku Perpustakaan 
300.000,00 
50.000,00 

4 Konstruksi, meliputi : 
- Gedung/Monumen 
- Jalan dan Jembatan 
- Jaringan dan Irigasi 

20.000.000,00 

 
Pengukuran 
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. 
− Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan. Biaya ini 
meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya untuk 
memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan 
biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan 
sampai tanah tersebut siap pakai.  
Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah 
yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk 
dimusnahkan. 

− Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang telah 
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh 
peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain 
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta 
biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai 
peralatan dan mesin siap digunakan. 

− Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang telah 
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh 
atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk 
dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pengurusan IMB, notaris, 
pajak, dan lain-lain.  
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Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan 
meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tak langsung lainnya 
sepanjang bisa diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan 
aset tetap. 

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

− Aset tetap yang diperoleh dari donasi dicatat sebesar nilai wajar pada 
saat perolehan. 

− Aset tetap berupa mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang 
tidak berfungsi (tidak produktif), yaitu: 
a. Rusak Dan Tidak Berfungsi 
b. Tidak Rusak Namun Tidak Berfungsi 
c. Tidak Rusak Namun Belum Berfungsi 
d. Aset Tetap Yang Sudah Tidak Dapat Ditelusuri Fisiknya. 
Harus disajikan terpisah kedalam kelompok Aset Lainnya  sub 
kelompok Aset Non Produktif sebesar nilai bukunya. Usulan 
penghapusan Aset Non Produktif diajukan oleh Direktur RSUD kepada 
Bupati untuk dimintakan persetujuannya. Setelah ada persetujuan 
Bupati, kerugian penghapusan dibebankan sebagai Biaya Lain-lain 
sebesar nilai buku tersebut. 

− Pengeluaran untuk suatu aset tetap yang memperpanjang masa 
manfaat, atau kemungkinan memberi manfaat ekonomi dalam bentuk 
kapasitas, mutu atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan 
pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan. 
Sedangkan pengeluaran untuk suatu aset tetap dengan maksud untuk 
mengembalikan fungsinya pada kapasitas dan masa manfaat yang 
seharusnya diakui sebagai beban saat terjadinya. 

− Pengadaan peralatan yang relatif kecil (pengadaan dalam jumlah kecil) 
tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayakan. Jenis barang yang 
dimaksud, antara lain: 
 Peralatan dapur yang kecil-kecil seperti sendok, garpu, piring, gelas, 

dan lain-lain. 
 Linen seperti selimut, sprei, gordin, celemek, kelambu, skoret, baju 

operasi, dan lain-lain. 
 Peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, kemoceng, 

sikat dan lain-lain. 
− Aset tetap yang diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan 

nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya dengan mengkredit 
akun “Pendapatan Hibah”. 

− Penilaian kembali atau revaluasi tetap tidak diperkenankan. Penilaian 
kembali aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah 
yang berlaku secara nasional. Dalam hal disajikan menyimpang dari 
konsep harga perolehan maka RSUD harus menjelaskan penyimpangan 
tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan RSUD. Selisih 
antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan 
dalam akun ekuitas.  

− Penyusutan Aset Tetap 
 Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan 

dari suatu aset sepanjang masa manfaat. 
 Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, 

atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam 
laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. 
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 Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan oleh 
RSUD Dr. Harjono S Ponorogo; atau jumlah produksi/kinerja atau 
unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset tersebut oleh  RSUD 
Dr. Harjono S Ponorogo. 
Masa manfaat aset tetap ditetapka sebagaimana terlihat pada tabel di 
bawah ini : 

Jenis Aset Tetap 
Masa 

Manfaat 
(Bulan) 

Peralatan dan Mesin, terdiri dari :  
Alat-alat Berat/Besar/Bantu 120 
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 120 
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 60 
Alat-alat Angkutan Apung Bermotor 120 
Alat Angkutan Bermotor Udara 240 
Alat-alat Bengkel Bermesin 120 
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin 60 
Alat Ukur 60 
Alat-alat Pertanian/Peternakan 60 
Alat-alat Kantor 60 
Alat Rumah Tangga 60 
Peralatan Komputer 60 
Mebelair 60 
Alat Studio 60 
Alat Komunikasi 60 
Peralatan Pemancar 120 
Alat-alat Kedokteran 60 
Alat-alat Kesehatan 60 
Unit-unit Laboratorium 60 
Alat-alat Peraga / Praktek Sekolah 120 
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 60 
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 60 
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 60 
Radiation Aplication and Non Destructive Testing 
Laboratory (BATAM) 

60 

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 60 
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 60 
Senjata Api 120 
Alat Keamanan / Persenjataan Non Senjata Api / 
Amunisi / Senjata Sinar 

60 

Bangunan dan Bangunan,terdiri atas :  
Bangunan Gedung Tempat Kerja 600 
Bangunan Gedung Tempat Tinggal 600 
Bangunan Bersejarah 600 
Menara / Gapura 480 
Candi 600 
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Jenis Aset Tetap 
Masa 

Manfaat 
(Bulan) 

Monumen 480 
Tugu 480 
Rambu – rambu 60 
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan, terdiri 
atas : 

 

Jalan 120 
Jembatan 600 
Bangunan Air / Irigasi 300 
Bangunan Air Pasang Surut 300 
Bangunan Air Rawa 300 
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan 
Bencana Alam 

300 

Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air 
Tanah 

300 

Bangunan Air Bersih / Air Baku 300 
Bangunan Air Kotor 300 
Instalasi Air Bersih / Air Baku 300 
Instalasi Air Kotor 300 
Instalasi Pengolahan Sampah 120 
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 120 
Instalasi Pembangkit Listrik 300 
Instalasi Gardu Listrik 300 
Instalasi Pertahanan 120 
Instalasi Gas 300 
Instalasi Pengamanan 120 
Jaringan Air Minum 240 
Jaringan Listrik 240 
Jaringan Telepon 240 
Jaringan Gas 240 

 
− Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu 
aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut 
dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

− Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada 
akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya 
pelepasan. 

− Jumlah yang dapat disusutkan suatu aset tetap harus dialokasikan 
secara sistematis sepanjang masa manfaatnya dengan metode yang 
sistematis. 

− Metode penyusutan yang digunakan oleh RSUD Dr. Harjono S Ponorogo 
adalah metode garis lurus (straight-line method). 
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− Metode perhitungan penyusutan aset tetap dengan pendekatan bulan 
penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan 
saat aset tersebut digunakan/diperoleh, meskipun baru digunakan/ 
diperoleh satu atau dua hari pada bulan bersangkutan. 
Terhadap penyusutan aset tetap yang diperoleh pada bulan berkenaan 
maka penyusutan atas aset tersebut dihitung sesuai dengan tanggal 
perolehan aset yang bersangkutan (pada saat Berita Acara Serah 
Terima/BAST atau dokumen lain yang menunjukkan tanggal perolehan 
aset tersebut). Sedangkan biaya penunjang yang direalisasikan tidak 
bersamaan dengan perolehan aset tetapnya, diperhitungkan sesuai 
dengan tanggal perolehan aset tetap tersebut. 
Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan 
memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya 
rehab pada  saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa 
masa manfaat setelah peninjauan. 

− Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan 
terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 
Penyusutan per Periode : 
  Nilai Buku + Nilai Kapitalisasi 
 Sisa masa manfaat + Penambahan masa manfaat  

 _ Penambahan masa manfaat asettetap karena adanya perbaikan 
terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada 
table sebagai berikut : 

   

URAIAN JENIS 

Prosentase 
Renovasi/Restorasi/ 
Overhoul dari Nilai 
Perolehan (Diluar 

Penyusutan) 

Penambahan 
Masa 

Manfaat 
(Tahun) 

Peralatan dan Mesin    
Peralatan 
Berat/Besar 

Overhaul > 0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 

>45% 

1 
3 
5 

Alat Angkutan Darat/ 
Bermotor 

Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
2 
3 
4 

Alat Angkutan Darat/ 
Tak Bermotor 

Renovasi >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

0 
1 
1 
1 

Alat Angkutan Apung 
Bermotor 

Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

2 
3 
4 
6 

Alat Angkutan Apung 
Tak Bermotor 

Renovasi >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
1 
2 
3 
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URAIAN JENIS 

Prosentase 
Renovasi/Restorasi/ 
Overhoul dari Nilai 
Perolehan (Diluar 

Penyusutan) 

Penambahan 
Masa 

Manfaat 
(Tahun) 

Alat Angkutan 
Bermotor Udara 

Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

3 
6 
9 
12 

Alat Bengkel 
Bermesin 

Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
2 
3 
4 

Alat Bengkel Tak 
Bermesin 

Renovasi >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

0 
0 
1 
1 

Alat Ukur Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
2 
2 
3 

Alat Pertanian dan 
Peternakan 

Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

1 
2 
25 

Alat Kantor Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

0 
1 
2 
3 

Komputer Unit Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
1 
2 
2 

Peralatan Komputer  Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
1 
2 
2 

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
1 
2 
2 

Alat Studio Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
1 
2 
3 

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
1 
2 
3 
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URAIAN JENIS 

Prosentase 
Renovasi/Restorasi/ 
Overhoul dari Nilai 
Perolehan (Diluar 

Penyusutan) 

Penambahan 
Masa 

Manfaat 
(Tahun) 

Peralatan Peancar Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

2 
3 
4 
5 

Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

0 
1 
2 
3 

Alat Kesehatan 
Umum 

Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

0 
1 
2 
3 

Unit Alat 
Laboratorium 

Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

2 
3 
4 
4 

Rambu-rambu 
LaluLintas Darat 

Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
2 
3 
4 

Peralatan Olah Raga Overhaul >0% s.d 25% 
>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

>75% 

1 
2 
3 
4 

Bangunan Gedung    
Bangunan Gedung 
Tempat Kerja 

Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 
>75% s.d 100% 

5 
10 
15 
50 

Bangunan Gedung 
Tempat Tinggal 

Renovasi 
 

>0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 
>75% s.d 100% 

5 
10 
15 
50 

Monumen    
Candi/Tugu 
Peringatan/Prasasti 

Renovasi 
 

>0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

5 
10 
15 

Bangunan Menara 
Perambuan 

Renovasi 
 

>0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

5 
10 
15 

Tugu Titik Kontrol 
Prasasti Tugu/Tanda 
Batas 

Renovasi 
 

>0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

5 
10 
15 
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URAIAN JENIS 

Prosentase 
Renovasi/Restorasi/ 
Overhoul dari Nilai 
Perolehan (Diluar 

Penyusutan) 

Penambahan 
Masa 

Manfaat 
(Tahun) 

Jalan dan Jembatan    
Jalan Renovasi 

 
>0% s.d 30% 
>30% s.d 60% 
>60% s.d 100% 

2 
5 
10 

Jembatan Renovasi 
 

>0% s.d 30% 
>30% s.d 60% 
>60% s.d 100% 

5 
10 
15 

Bangunan Air    
Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d 5% 

>5% s.d 10% 
>10% s.d 20% 

2 
5 
10 

Bangunan Pengairan 
Pasang Surut 

Renovasi >0% s.d 5% 
>5% s.d 10% 
>10% s.d 20% 

2 
5 
10 

Bangunan 
Pengembangan Rawa 
dan Polder 

Renovasi >0% s.d 5% 
>5% s.d 10% 
>10% s.d 20% 

1 
3 
5 

Bangunan 
Pengamanan Sungai/ 
Pantai Penanggulang-
an Bencana Alam 

Renovasi >0% s.d 5% 
>5% s.d 10% 
>10% s.d 20% 

1 
2 
3 

Bangunan Pengem-
bangan Sumber Air 
dan Tanah 

Renovasi >0% s.d 5% 
>5% s.d 10% 
>10% s.d 20% 

1 
2 
3 

Bangunan Air 
Bersih/Air Baku 

Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

5 
10 
15 

Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

5 
10 
15 

Instalasi    
Instalasi Air Bersih/ 
Air Baku 

Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

2 
7 
10 

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

2 
7 
10 

Instalasi Pengolahan 
Sampah 

Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

1 
3 
5 

Instalasi Pengolahan 
Bahan Bangunan 

Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

1 
3 
5 
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URAIAN JENIS 

Prosentase 
Renovasi/Restorasi/ 
Overhoul dari Nilai 
Perolehan (Diluar 

Penyusutan) 

Penambahan 
Masa 

Manfaat 
(Tahun) 

Instalasi Pembangkit 
Listrik 

Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

5 
10 
15 

Instalasi Gardu 
Listrik 

Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

5 
10 
15 

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

1 
3 
5 

Instalasi Gas Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

5 
10 
15 

Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

1 
1 
3 

Jaringan    
Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d 30% 

>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

2 
7 
10 

Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

5 
10 
15 

Jaringan Telepn Overhaul >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

2 
5 
10 

Jaringan Gas Overhaul >0% s.d 30% 
>30% s.d 45% 
>45% s.d 65% 

2 
7 
10 

− Besaran persentase Overhaul, Renovasi dan Restorasi dihitung dari 
Nilai Perolehan Awal dan apabila Overhaul, Renovasi dan Restorasi 
lebih dari 1 (satu) kali dalam Tahun yang sama, maka perhitingan 
tambahan masa manfaat yang digunakan dari jumlah keseluruhan 
biaya yang telah dikeluarkan; 

− Jika sisa masa manfaat ditambah dengan penambahan masa manfaat 
lebih besar dari masa manfaat di awal perolehan maka yang digunakan 
masa manfaat di awal perolehan.  
Karena sisa manfaat yang baru melebihi masa manfaat di awal 
perolehan maka sisa masa manfaat yang digunakan adalah sebesar 
masa manfaat di awal perolehan yaitu 50 (lima puluh) tahun.  

− Jika prosentase penambahan masa manfaat melebihi batas maksimal 
sebagaimana tercantum dalam table penambahan masa manfaat, maka 
yang digunakan adalah batas tertingginya. 
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− Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset 
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat 
ekonomi masa yang akan datang.  
Penghentian dan pelepasan aset dapat disebabkan karena 
pemusnahan, pemindahtanganan, maupun sebab lain seperti terbakar, 
dicuri dan sebagainya.  
Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan 
ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang 
Penghapusan Barang Milik Daerah.  
Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus 
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan.  
Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah 
tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset 
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya dan tidak dilakukan 
perhitungan penyusutan. 

Penyajian dan Pengungkapan 
− Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi 

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

perolehan dengan akumulasi penyusutan.  
− Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 

adalah:  
1. 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;  

2. Metode penyusutan yang digunakan;  
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;  
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan 

akhir periode;  
5. Nilai tercatat pada awal tahun, mutasi selama satu periode,  akhir 

periode dan penjelasan mutasi tersebut.  
6. Eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang 

dijaminkan untuk utang;  
7. Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan 

aset tetap;  
8. Uraian rincian dari masing-masing aset tetap;  
9. Untuk konstruksi dalam pengerjaan, meliputi: 

− Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat 
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 

− Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 
− Uang muka yang diberikan; retensi (untuk masa pemeliharaan). 

 
2) ASET LAINNYA 

Definisi: 
Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset 
Lancar dan Aset Tetap.  Aset lainnya antara lain terdiri dari: 
a. Aset Tak Berwujud, meliputi Software komputer; lisensi dan franchise; 

Hak Cipta (copyright); paten, dan hak lainnya; Hasil kajian/penelitian 
yang memberikan manfaat jangka panjang). 
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b. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian; 
c. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga: 

− Bangun Guna Serah/Build Operate Tranfer (BOT); 
− Bangun Serah Guna/Build Transfer Operate(BTO). 
− Kerja Sama Operasi ( KSO ). 

d. Aset tetap Non Operasional (Aset Non Produktif) 
e. Aset Lain-lain.  
Pengakuan  
− Aset tidak berwujud diakui apabila RSUD akan memperoleh manfaat 

ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut 
dapat diukur secara andal. 

− Piutang Tuntutan Kerugian Daerah diakui pada saat timbulnya 
transaksi piutang didasarkan pada jumlah kas yang akan diterima 

− Kemitraan Dengan Pihak Ketiga diakui pada saat timbulnya perjanjian 
kerja sama untuk mengelola aset tertentu.  

− Aset lainnya diakui pada saat aset tetap berwujud tidak dipergunakan 
dalam kegiatan normal RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo. 

Pengukuran 
Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh 
pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang 
dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang 
dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut 
sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya 
perolehan aset mencakup:  
− Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau 

dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;  
− Gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai 

yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;  
− Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, 

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

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

Piutang angsuran dan tuntutan ganti rugi disajikan sebesar jumlah yang 
dapat direalisasikan. 
Pengukuran aset kemitraan dengan pihak ketiga tergantung pada jenis 
perjanjian yang disepakati antara rumah sakit dengan pihak ketiga yang 
bersangkutan, yaitu: 
a. Apabila berupa “Bangun Guna Serah” dicatat sebesar nilai aset yang 

diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk 
membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.  

b. Apabila berupa “Bangun Serah Guna” dicatat sebesar nilai perolehan 
aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan 
pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak 
ketiga/investor untuk membangun aset tersebut  

Aset Non produktif disajikan sebesar nilai tercatat yaitu biaya perolehan 
setelah dikurangi dengan penyusutan/amortisasi dan penurunan nilai 
(jika ada). 
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Penyajian dan Pengungkapan  
− Aset lainnya disajikan setelah aset tetap.  
− Amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset 

tak berwujud.  
− Nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan 

dengan amortisasi.  
− Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 

antara lain:  
1. Kebijakan penilaian aset lainnya;  
2. Rincian aset lainnya;  
3. Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;  
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir 

periode;  
5. Keberadaan dan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak 

penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas 
utang;  

6. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut.  
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BAB IV 
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 

 
 
Definisi 
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD Dr. 
Harjono S. Kabupaten Ponorogo.  
Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban 
jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 
pendek jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu  
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya yang 
tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek merupakan 
kewajiban jangka panjang.  

Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri:  
a. Utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional RSUD 

Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, misalnya Utang kepada pemasok 
pengadaan kebutuhan Persediaan seperti Obat-obatan, Peralatan Kesehatan, 
Pemeliharaan, Alat-alat Kesehatan, Sarana Penunjang, Investasi, Penerimaan 
jasa pelayanan medis/kesehatan dan pelayanan lainnya untuk operasional 
entitas rumah sakit.  

b. Utang pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran 
pajak atau pajak yang harus dibayar oleh entitas rumah sakit dan yang 
sudah dipungut oleh entitas rumah sakit tetapi belum disetorkan ke kas 
negara. Misalnya Utang PPh Pasal 21, Utang PPh Pasal 22, Utang PPh Pasal 
23, Utang PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Utang PPN. 

c. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi 
belum dibayar sampai tanggal neraca, termasuk accrued interest. Misalnya 
Biaya Gaji, Iuran Jamsostek, Dana Pensiun, Listrik, Telepon, Air, Gas, 
Majalah, Surat Kabar dan Tagihan Pihak Ketiga yang telah menyelesaikan 
pekerjaannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tetapi belum jatuh 
tempo. 

d. Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan pendapatan dari pihak 
ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD belum memberikan jasa 
tersebut kepada pihak ketiga, misalnya Sewa Gedung ATM, Sewa Gedung 
Kantor, Sewa Lahan.  

e. Utang Bank adalah kewajiban kepada bank atau lembaga keuangan yang 
akan dibayar atau diselesaikan dalam periode kurang dari satu tahun atau 
satu siklus normal operasional entitas rumah sakit yang digunakan untuk 
pelaksanaan kegiatannya. Misalnya Kredit Modal Kerja, Kredit Restrukturisasi 
Utang, Penjualan Wesel Bayar Jangka Pendek kepada Bank dan segala 
pinjaman jangka pendek pada bank lainnya. 

f. Utang jangka pendek lainnya yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 
bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a 
sampai e diatas.  

Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 
panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam 
jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila:  
a. Bagian lancar utang jangka panjang, adalah bagian utang jangka panjang 

yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
pelaporan. 

b. kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua 
belas bulan;  
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c. RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo bermaksud membiayai kembali 

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

Pengakuan 
− Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat 

kewajiban timbul. 
− Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam 

tanggal pelaporan sebesar bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo 
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan 

Pengukuran  
− Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai 

nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. 
− Pendapatan Diterima Dimuka dinilai sebesar nilai manfaat ekonomis yang 

belum diserahkan kepada pihak lain. 
− Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah 

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal 
neraca Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal.  

Penyajian dan Pengungkapan  
Utang RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo diungkapkan secara rinci dalam 
CaLK. Informasi-informasi yang diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai 
berikut:  
− Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasi 

berdasarkan pemberi pinjaman (kreditur);  
− Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan, tingkat bunganya, 

jangka waktu pinjaman dan jaminan; 
− Perjanjian restrukturisasi; 
− Jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar 

umur utang berdasarkan kreditur;  
− Hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi.  
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BAB V 
KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS 

 
 
Definisi  

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara 
jumlah Aset dengan jumlah Kewajiban. Ekuitas terdiri dari : 
a Ekuitas awal  

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. 

b Surplus & Defisit Tahun Lalu  
Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit 
pada periode-periode sebelumnya.  

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

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

Pengakuan  
Ekuitas diakui pada saat : 
− Ditetapkannya nilai kekayaan RSUD.  
− Diterimanya dana sumbangan/bantuan.  
− Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan.  

Pengukuran  
Ekuitas dinilai sebesar:  
− Nilai buku ekuitas pada saat penetapan RSUD Dr. Harjono S Ponorogo.  
− Nominal dana sumbangan/bantuan.  
− Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan mana yang lebih 

andal.  

Penyajian dan Pengungkapan  
− Ekuitas disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya. 
− Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain 

sebagai berikut:  
1. Rincian jumlah ekuitas berdasarkan jenisnya;  
2. Informasi mengenai sifat ekuitas.  
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BAB VI 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 

 
 
Definisi 

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 
aktivitas RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo selama satu periode yang 
mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. 

Pendapatan RSUD meliputi: 
a Jasa Layanan; berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang 

diberikan kepada masyarakat. 
b Hibah; berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat 
c Hasil Kerjasama dengan pihak lain; berupa perolehan dari kerjasama 

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

d APBD; berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran 
pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD 

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

f Lain-lain Pendapatan RSUD yang sah antara lain: 
- Keuntungan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 
- Hasil pemanfaatan kekayaan; 
- Jasa giro;  
- Pendapatan bunga deposito; 
- Pendapatan sewa yang bersifat insindentil; 
- Pendapatan klaim asuransi kerugian; 
- Pendapatan denda kontrak kerja yaitu pendapatan berupa denda yang 

diperoleh rumah sakit dari pihak lain atas kelalaian pelaksanaan 
kontrak kerja; 

- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD; 
- Hasil investasi. 

 
Pengakuan dan Pencatatan 

a Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui: 
- Untuk pendapatan tunai, pendapatan diakui pada  saat kas diterima 

oleh bendahara penerimaan. 
- Untuk Pendapatan BPJS, Jasa Raharja, Inhealth, pendapatan diakui 

pada saat klaim diajukan ke penjamin. 
- Untuk Pendapatan Jamkesda, pendapatan diakui pada saat klaim 

diajukan ke penanggungjawab Jamkesda. 
b Pendapatan dari APBN/APBD diakui pada saat pengeluaran belanja 

dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D LS/GU/GU Nihil 
untuk belanja non modal. 

c Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan 
berpindah. 

d Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh RSUD. 
e Lain-lain Pendapatan RSUD yang sah ; 
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- Pendapatan Jasa Giro, Bunga Deposito dan Sewa Insindentil diakui pada 
saat kas diterima atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan sebesar 
jumlah yang telah menjadi hak RSUD pada saat periode tersebut, 

- Pendapatan Denda Kontrak Kerja diakui setelah pihak lain setuju untuk 
membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan kontrak kerja sebesar 
denda yang harus diterima kontrak kerja yang disepakati.  
 

Pengukuran 
a Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan 

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

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

 
Pengungkapan 

a. Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap 
jenis pendapatan. 

b. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan 
Keuangan. 

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

d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan 
daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu. 
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BAB VII 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 

 
BELANJA 

 
Definisi 
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening BLUD yang mengurangi 
Saldo Anggaran Lebih dala periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak 
akan memperoleh pembayarannya kembali. 
Berdasarkan klasifikasi ekonomi maka belanja dapat dibagi menjadi : 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c. Belanja Modal; 
 
Pengakuan dan Pencatatan 
Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening 
BLUD. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui 
sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan 
pengembalian belanja atas beban belanja pada tahun anggaran sebelumnya 
diakui sebagai Pendapatan Lain-lain (LRA). 
 
Pengukuran  
Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam 
dokumen anggaran. 
Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal yang dikeluarkan 
dan tercantum dalam dokumen pengeluaran BLUD yang sah. 
Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja 
dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila 
diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai 
pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain.  
Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. APabila pengeluaran 
kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut 
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang 
asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 
transaksi. 
 
Penyajian dan Pengungkapan  
Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran. 
Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan 
setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak 
terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja 
modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan 
informasi lainnya yang dianggap perlu. 
 
Belanja diungkapkan dan disajikan dalam : 
a. Laporan Realisasi Anggaran 
b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi 
c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi 
d. CALK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi 
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BAB VIII 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN 

 
BEBAN. 

 
Definisi 
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi 
dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya 
kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. 
Beban RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo mencakup: 
1. Beban Operasional yaitu seluruh biaya yang menjadi beban RSUD  

Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo dalam rangka menjalankan tugas dan 
fungsi, yang terdiri: 
1) Beban Pelayanan, yaitu mencakup seluruh biaya operasional yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari: 
- Beban Pegawai; adalah honorarium dari tenaga medis dan para 

medis.  
- Beban Bahan; meliputi obat-obatan, alat kesehatan habis pakai,  

bahan kimia, gas medis, bahan makan/minum pasien .  
- Beban Jasa Pelayanan; adalah insentif yang diberikan yang 

diperhitungkan dengan jasa pelayanan. 
- Beban Pemeliharaan; adalah biaya untuk pemeliharaan sarana 

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

- Beban Barang dan Jasa; meliputi listrik, air, telepon, alat tulis  
untuk pelayanan. 

- Beban Penyusutan Aset Tetap yang digunakan untuk pelayanan  
- Beban Pelayanan Lain-lain 

2) Beban Umum dan Administrasi, yaitu seluruh biaya operasional yang 
tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan,terdiri dari:  
- Beban Pegawai; adalah gaji dan tunjangan, honorarium dari tenaga 

non medis . 
- Beban Administrasi kantor; meliputi alat tulis kantor, bahan habis 

pakai, makan/minum pegawai,  
- Beban Pemeliharaan; meliputi pemeliharaan sarana kantor, 

pemeliharaan peralatan dan mesin kantor, 
- Beban Barang dan Jasa; meliputi alat tulis  listrik , air, telepon  

untuk kantor, 
- Beban Penyusutan Aset Tetap yang digunakan untuk non  

pelayanan, 
- Beban Promosi,  
- Beban Umum dan Administrasi Lain-lain; termasuk beban 

penyisihan kerugian piutang. 
2. Beban Non Operasional adalah seluruh biaya yang menjadi beban RSUD  

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, terdiri dari: 
- Beban Bunga; 
- Beban Administrasi Bank; 
- Beban Kerugian Penjualan Aset Tetap; 
- Beban Kerugian Penurunan Nilai; dan 
- Beban Non Operasional Lain-lain. 
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Pengakuan dan Pencatatan 
a Beban yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari APBD diakui dan 

dicatat pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dan 
disahkan oleh BUD dengan diterbitkannya SP2D LS/GU/GU Nihil untuk 
belanja non modal. 

b Beban yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari pendapatan 
fungsional diakui dan dicatat pada saat pengeluaran Kas Bendahara 
Pengeluaran atas pengeluaran definitif.  

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

d Pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas sisa 
persediaan  awal tahun. 

e Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas sisa 
persediaan  akhir tahun. 

f Pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas saldo  
biaya yang masih harus dibayar pada  awal tahun. 

g Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas saldo  
biaya yang masih harus dibayar pada  akhir tahun. 

h Beban Penyusutan diakui dan dicatat pada akhir tahun. Pembebanan 
Beban Penyusutan untuk pertama kalinya atas aset yang diperoleh sampai 
dengan bulan September, Beban Penyusutan dibebankan setahun; 
sedangkan atas aset yang diperoleh pada bulan Oktober sampai dengan 
Desember biaya penyusutannya mulai dibebankan pada periode akuntansi 
berikutnya.  

i Koreksi atas pengeluaran beban (penerimaan kembali beban) yang terjadi 
pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban. Apabila diterima 
pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai penambah Surplus & 
Defisit Tahun Lalu 

 
Pengukuran  
Pengukuran beban menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai 
sekarang Kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang 
diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan 
nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban. 
 
Pengungkapan dan Penyajian 
Pengungkapan beban disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap 
jenis beban. Rincian jenis beban diungkapkan pada catatan atas laporan 
keuangan.  

 
 
 
 



-37- 
 

BAB IX 
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI  

DAN POS LUAR BIASA 
 
 
Definisi 

1) Kesalahan adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada 
periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-
periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan. 

2) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji 
dalam laporan keuangan rumah sakit menjadi sesuai seharusnya. 

3) Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek 
tertentu yang dipakai oleh rumah sakit dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan. 

4) Pos Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda 
dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk 
sering terjadi atau terjadi secara teratur yang memiliki dampak yang 
signifikan terhadap pendapat dan beban dan/atau potensi aset dan 
kewajiban. 

 
1. Koreksi Kesalahan 

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode 
sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.  

Kesalahan tersebut dapat disebabkan kesalahan perhitungan matematis, 
kesalahan pencatatan, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan 
akuntansi, dan kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau  kelalaian.  

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

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

 
2. Perubahan Kebijakan Akuntansi 

1) Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya jika 
penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh 
peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, 
atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan 
informasi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang relevan dan 
andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. 

2) Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

3) Jika suatu perubahan kebijakan akuntansi mempunyai pengaruh 
material terhadap periode sekarang atau sebelumnya, atau mungkin juga 
mempunyai pengaruh material terhadap periode berikutnya, entitas harus 
mengungkapkan hal-hal berikut : 
(1) Alasan dilakukan perubahan 
(2) Jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan periode sebelumnya 
(3) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode 

yang tercakup dalam informasi komparatif; 
(4) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau 

kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan 
kembali 
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3. Pos Luar Biasa 

1) Pos luar biasa harus disajikan secara terpisah dari kejadian atau 
transaksi normal. 

2) Suatu kejadian atau transaksi dapat diklasifikasikan sebagai pos luar 
biasa jika memenuhi kriteria berikut : 

(1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; 

(2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan sering terjadi; 
(3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; 
(4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan 

3) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa 
harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

0o00o0 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA B GIAN HUKUM 
SEKRET IAT DAERAH 

SOEGENG 	KOSO, S.H., IvI.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003 
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