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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah

suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi

untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi

pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut Fess, et al. (2005:8) bahwa akuntansi adalah:

“Accounting is information system that provides reports to stakeholders

about the economic activities and condition of a business”.

Dalam penjelasan diatas artinya adalah :

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi

dan kondisi perusahaan”.

Menurut Suwardjono (2002:4), akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai

seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang bersifat

keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pengertian seni dalam definisi

tersebut dimaksudkan untuk menunjukan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu

pengetahuan eksakta, karena dalam proses penalaran dan perancangan akuntansi

banyak terlibat unsur pertimbangan (judgment). Pengertian seni mengacu pada

suatu keahlian untuk memilih (prinsip, metode, dan teknik) yang sesuai dengan

kebutuhan dan selera dari pihak yang menggunakan akuntansi.

Definisi akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap dalam teori akuntansi

seperti yang diberikan oleh Komite Terminologi dari American of Certified

Public Accountants (2004:6) adalah sebagai berikut :
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“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan

pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang,

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian

di antaranya memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya

menginterpretasikan hasilnya”.

Menurut Rudianto (2012:4), Akuntansi adalah sistem informasi yang

menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Dari definisi-definisi tersebut, akuntansi dipandang sebagai suatu proses,

seni, dan seperangkat pengetahuan yang pada dasarnya mengarah pada suatu

aktivitas atau kegiatan dalam akuntansi itu sendiri yaitu meliputi kegiatan

pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas suatu kejadian atau

transaksi keuangan dalam perusahaan yang kemudian menjadi dasar pengambilan

keputusan bagi pihak-pihak berkepentingan.

Akuntansi merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana

penerapan akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan/ instansi itu berbeda. Hal

ini tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya

perusahaan/instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan perusahaan/instansi

tersebut.

Jenis bidang akuntansi dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Akuntansi manajemen

Akuntansi manajemen yaitu bidang akuntansi yang berfungsi

menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan

manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa

depan. Sebagai contoh, menyediakan data biaya guna penetuan harga jual

produk tertentu dan pertimbangan terkait.

2. Akuntansi keuangan
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Akuntansi keuangan yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan

keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi

keuangan bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan

perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan

melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan

usaha bagi kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan.

3. Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada

pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi

nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah

organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha,

sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencangkup

pemerintahan, rumah sakit, yayasan soasial, panti jompo, dan sebagainya.

2.2 Konsep Akuntansi Sektor Publik

2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Renyowijoyo (2008:2) Akuntansi sektor publik adalah sistem

akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat

pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin

besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik,

baik akuntansi sektor pemertintahan maupun lembaga publik non pemerintah.

Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara

transparan dan bertanggung jawab.

Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien,

memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik,

serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut

menyebabkan akuntansi dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk

mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya

merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Saat
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ini sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih

dibutuhkan.

Akuntansi sektor publik merupakan suatu manajemen keuangan yang

sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk

dipertanggungjawabkan kepada publik, akibatnya pengelolaannya memerlukan

keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik.

2.2.2 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002:1) Akuntansi sektor publik memiliki kaitan

yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik.

Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks

dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya

disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan

tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga

publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-

badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah),

perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan

organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan

organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik

dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi

faktor politik, sosial,  budaya dan historis juga memiliki pengaruh signifikan.

Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen.

Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya

berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan

oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan

publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi

publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas  tertentu keberadaan sektor
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publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi

pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa

hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

2.2.3 Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:4) Jika dilihat secara garis

besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang

berbentuk instansi pemerintah berikut.

a. Pemerintah Pusat, termasuk didalamnya:

1. Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial,

Departemen Keuangan, dan lain-lain.

2. Lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.

b. Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Catatan Sipil, dan lain-lain.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor

publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah tetapi dimiliki oleh

pemerintah.

Contohnya :

a. Perguruan Tinggi BHMN,

b. Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah

c. Yayasan- yayasan milik pemerintah.

Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini

dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan

Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
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3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta merupakan bagian organisasi sektor publik

yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Contohnya :

a. Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika,

dan lain-lain,

b. Sekolah dan universitas swasta,

c. Rumah sakit milik swasta.

2.3 Konsep Organisasi

2.3.1 Pengertian Organisasi

Banyak pakar ilmu pengetahuan setuju bahwa organisasi tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan sekarang ini terutama dalam hal kelangsungan hidup

orang banyak. Menurut Adikoesoemo (2002:49) Organisasi merupakan

sekumpulan orang yang bekerjasama dalam wujud pembagian kerja, guna

mencapai suatu tujuan bersama tertentu.

Menurut Siagian, dalam bukunya Filsafat Administrasi (2006:6),

menjelaskan organisasi seperti berikut:

“Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama

serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah

ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang

disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan”.

2.3.2 Sektor Publik dan Sektor Komersial

Secara umum, organisasi dibagi atas dua sektor yaitu sektor publik dan

sektor komersial. Kedua sektor tersebut memiliki perbedaan dan persamaan yang

dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:
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Perbedaan :

a. Tujuan Organisasi

Tujuan sektor komersial adalah memaksimumkan laba, untuk meningkatkan

kesejahteraan pemegang saham.

Tujuan sektor publik terutama bukan mencari laba, tetapi memberi pelayanan

kepada masyarakat (publik service) dan mensejahterakan masyarakat. Pelayanan

dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum,

transportasi publlik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya.

Namun, demikian pemerintah juga mempunyai badan usaha (BUMN dan BUMD)

yang bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara dan untuk

mengusahakan barang-barang strategis kebutuhan masyarakat umum.

b. Sumber Pembiayaan

Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak, retribusi, laba

BUMN/BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang syah

(pemerintahan), sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya

(non pemerintahan).

Sektor komersial sumber pendanaannya lebih fleksibel, dari segi internal

berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari eksternal adalah

utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru.

c. Pertanggungjawaban

Sektor publik menguasai dana publik, bertanggungjawab kepada publik

melalui perwakilan di DPR/DPRD (organisasi pemerintahan), dan langsung

kepada masyarakat yang terkait (nonpemerintahan). Pertanggungjawaban vertikal

ialah pertanggungjawaban kepada atasannya dalam struktur organisasi, sedang

pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat

umum, melalui mekanisme yang ada yaitu parlemen.
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Sektor komersial menguasai dana pemilik, bertanggungjawab kepada para

pemilik yaitu pemegang saham, dan kreditor.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisassi sektor komersial lebih fleksibel, datar, piramid,

fungsional, dsb. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang

menjadi kebutuhan dan permintaan konsumen.

Pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, hirarkis. Sektor publik sangat

dipengaruhi oleh kebijakan politik yang sangat komplek.

Organisasi pemerintahan mempunyai fungsi yang lebih luas, meliputi:

a. Pertahanan dan Keamanan

b. Hubungan Luar Negeri

c. Kebijakan Fiskal dan Moneter

d. Regulasi Sektor Swasta

e. Stabilitas Politik dan Ekonomi

f. Perlindungan Sumber daya alam dan sosial

g. Penegakan hukum dan perlindungan HAM

h. Pemberian barang dan pelayanan

i. Distribusi pendapatan dan kekayaan

e. Karakteristik Anggaran

Bagi pemerintahan anggaran adalah sangat penting, sebagai otorisasi

pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian

pemerintahan dan pertanggungjawaban. APBN dan APBD memerlukan

persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang setelah disetujui kemudian

diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sementara untuk organisasi

bisnis adalah sangat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan

lingkungan dan ekonomi yang terjadi.
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f. Akuntansi Keuangan

Sesuai dengan peraturan perundangan yang baru, (misalnya UURI no.1 tahun

2004) sistem akuntansinya masih boleh menggunakan basis kas, khusus untuk

pembuatan laporan realisasi anggaran, sedangkan untuk pos-pos neraca (aset,

utang dan ekuitas) menggunakan basis akrual, sampai saatnya keseluruhannya

menggunakan basis akrual.

Perbedaan antara sektor publik dan sektor komersial juga dapat dilihat pada

tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Komersial

No Perbedaan Sektor Publik/

Pemerintahan

Sektor

Swasta/Komersial

1 Tujuan Organisasi Nonprofit motif Profit motif

2 Sumber Pendanaan Pajak, Retribusi, Utang,

Obligasi Pemerintah, Laba

BUMN/BUMD, Penjualan

aset negara, dsb;

Sumbangan, hibah.

Pembiayaan internal:

Modal sendiri, laba

ditahan, penjualan aktiva.

Pembiayaan eksternal:

utang bank, obligasi,

penerbitan saham

3 Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada

publik/masyarakat dan

parlemen (DPR/DPRD)

Pertanggungjawaban

kepada pemegang saham

dan kreditor

4 Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hirarkis Fleksibel: datar, piramid,

lintas fungsional, dsb

5 Karakteristik

Anggaran

Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik

6 Sistem Akuntansi Basis kas Basis akrual
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Persamaan :

1. Keduanya merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara,

dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi;

2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya

(scarcity of resources), sehingga harus menggunakannya secara ekonomis,

efisien dan efektif;

3. Pengendalian manajemen yang sama, perencaaan, pengendalian

pertanggungjawaban;

4. Menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan

jenis pelayanan lainnya;

5. Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang

disyaratkan.

2.3.3 Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010:11) Karakteristik organisasi sektor publik secara

umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Tujuan Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik

dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani

maupun rohani.

Aktivitas Pelayanan publik (public services) seperti dalam bidang

pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum,

transportasi publik, dan penyediaan pangan.

Sumber

Pembiayaan

Berasal  dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan

retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta

pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan

perundangan yang berlaku.

Pola Pertanggung Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga
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jawaban perwakilan masyarakat, seperti dalam organisasi

pemerintahan yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam yayasan dan

LSM seperti dewan pengampu.

Kultur Organisasi Bersifat birokratis, formal, berjenjang.

Penyusunan

Anggaran

Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program.

Penurunan anggaran program publik dipublikasikan untuk

dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya

disahkan oleh wakil masyarakat DPR,DPD,DPRD, majelis

syuro partai, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus

yayasan.

Stakeholder Dapat dirinci sebagai masyarakat indonesia, para pegawai

organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga

internasional termasuk lembaga donor internasional (seperti

Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund

(IMF), Asian Development Bank (ADB), Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), United Nation Development Program

(UNDP), USAID, dan pemerintah luar negeri.

Sumber : Bastian, 2010

2.4 Konsep Badan Layanan Umum (BLU)

Dalam rangka memberikan pelayanan publik dan menyejahterakan rakyat

selain melalui pembentukan perusahaan milik negara, pemerintah juga dapat

membentuk suatu badan layanan umum. Badan layanan umum adalah instansi di

lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.



17

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

dengan memberikan fleksibiltas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip

ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pelaksanaan badan layanan umum diatur dalam UU No.17 Tahun 2003,

UU No.01 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan

keuangan badan layanan umum, dan PMK No.7 Tahun 2006 tentang persyaratan

administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi

pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

2.4.1 Karakteristik Badan Layanan Umum

Badan layanan umum memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara / lembaga /

pemerintahan daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang

pengeloaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh

instansi induknya.

b. Keuangan BLU bukan merupakan kekayaan negara / daerah yang

dipisahkan, tetapi merupakan bagian dari sistem APBN/APBD,

c. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas

seperti korporasi,

d. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian

keuntungan

e. BLU berperan sebagai agen pencapaian tujuan kementrian negara /

lembaga / pemerintah daerah sebagai instansi induk

f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuntungan dan kinerja

BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja

kementrian negara / lembaga / SKPD / pemerintah daerah
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g. BLU bukan sebagai badan hukum tersendiri. Status hukum BLU tidak

terpisah dari kementrian negara / lembaga / pemerintah daerah sebagai

instansi induk

h. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan

secara langsung

i. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai

negeri sipil

Berdasarkan jenis kegiatannya, badan layanan umum terbagi menjadi 3 kelompok,

yaitu :

1. BLU yang kegiatannya meyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit,

lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran dan sebagainya;

2. BLU kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan khusus meliputi otorita

pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan

3. BLU yang kegiatannya mengelola dan khusus meliputi pengelola dana

bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

2.4.2 Persyaratan Pembentukan BLU

Menurut Mahmudi (2011:202) Instansi yang langsung memberikan

pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan

asministratif dapat diusulkan oleh menteri / pimpinan lembaga / kepala SKPD

kepada menteri keuangan / gubernur / bupati / walikota untuk ditetapkan sebagai

badan layanan umum.

1. Persyaratan substantif

Persyaratan substantif pendirian BLU adalah bahwa instansi pemerintah

tersebut menyelenggarakan badan layanan umum, berupa ;

- Penyediaan barang dan atau jasa, misalnya pelayanan bidang kesehatan,

penyelenggaraan pendidikan serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian;
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- Pengelolaan dana khusus, misalnya pengelolaan dana bergulir untuk usaha

kecil dan menengah, pengelola penerus pinjaman, dan pengelola tabungan

perumahan;

- Pengelolaan kawasan atau wilayah secara otonom, misalnya otoria dan

kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

2. Persyaratan teknis

Persyaratan teknis pendirian BLU adalah

- Kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan

ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan

oleh menteri/ pemimpin lembaga/ kepala SKPD sesuai kewenangannya.

- Kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukan

dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3. Persyaratan administratif

Persyaratan administratif pendirian BLU adalah :

- Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan,

dan manfaat bagi masyarakat;

- Pola tata kelola;

- Rencana strategi bisnis;

- Laporan keuangan pokok;

- Standar pelayanan minimal (SPM);

- Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit

Berdasarkan hasil penilaian atas persyaratan-persyaratan tersebut,

selanjutnya menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota dapat menetukan apakah

suatu unit dapat ditetapkan sebaai BLU dengan status BLU penuh atau bertahap

ataupun ditolak. Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan

telah dipenuhi dengan memuaskan. Status BLU bertahap diberikan apabila
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persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif

belum terpenuhi secara memuaskan.

Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 tahun. Penerapan BLU berakhir

apabila;

1. Dicabut oleh menteri keuangan / gubernur / bupati / walikota sesuai

kewenangannya.

2. Dicabut oleh menteri keuangan/ gubernur / bupati / walikota berdasarkan

usul dari menteri / pimpinan lembaga/ kepala SKPD, sesuai

kewenangannya.

3. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan yang

dipisahkan.

Instansi pemerintah yang menerapkan BLU harus menggunakan standar

pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/

bupati/ walikota. Standar pelayanan minimum dapat diusulkan oleh instansi

pemerintah yang menerapkan PPK-BLU. Standar pelayanan minimum harus

mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya

serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

2.4.3 Pengelolaan Keuangan BLU

Pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa bentuk fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU khususnya untuk

yang sudah berstatus BLU penuh, antara lain :

1. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang

dan jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang dan jasa layanan yang

diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan

biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Namun demikian, tarif
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layanan yang ditetapkan harus mempertimbangkan kontinuitas dan

pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan,

serta kompetisi yang sehat.

2. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU,

tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara/ daerah. Namun

demikian, pendapatan operasional, pendapatan hibah dan pendapatan dari

hasil kerja sama merupakan PNBP, sehingga wajib dilaporkan sebagai

pendapatan negara bukan pajak kementerian/ lembaga atau pendapatan bukan

pajak pemerintah daerah.

Adanya fleksibilitas pengelolaan belanja. Belanja BLU

diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume

kegiatan pelayanan  dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktik bisnis

yang sehat. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan

usulan tambahan anggaran dari APBN / APBD  kepada menteri keuangan /

PPKD melalui menteri / pimpinan lembaga / kepala SKPD sesuai dengan

kewenangannya.

Dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai

berikut:

a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

d. Melakkukan pembayaran;

e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;

f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh

pendapatan tambahan.

3. BLU dapat mengelola utang dan piutang, sepanjang dikelola dan

diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung

jawab serta memberikan nilai tambah, sesuai praktik bisnis yang sehat dan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4. BLU dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang.

Khusus investasi jangka panjang harus mendapat persetujuan menteri

keuangan/ gubernur /bupati /walikota.

5. BLU dapat melakukan pengadaan barang atau jasa BLU berdasarkan

prinsip ekonomi dana efisiensi serta sesuai dengan praktik bisnis yang

sehat.

6. BLU dapat memperkerjakan tenaga profesional. Tenaga profesional bisa

PNS maupun non PNS.

7. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya

kecuali atas perintah menteri keuangan/ gubernur /bupati /walikota, sesuai

dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas

negara/ daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU.

2.4.4 Akuntansi Badan Layanan Umum

Menurut Mahmudi (2011:205) Karena BLU merupakan instansi atau

satuan kerja di lingkungan pemerintahan, bukan merupakan kekayaan negara yang

dipisahkan, serta bukan badan hukum, maka laporan keuangan BLU harus

dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris

membawahinya.

PSAP No.11 tentang laporan keuangan konsolidasian mengatur tentang

konsolidasi laporan keuangan BLU pada instansi yang membawahinya sebagai

berikut:

“Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah pusat sebagai
entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas
pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum”
(paragraf 3).
“Laporan keuangan konsolidasi pada kementrian / lembaga /
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan
keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan
badan layanan umum/badan layanan umum daerah” (paragraf
4).
“Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD)
BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya
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dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara
organisatoris membawahinya” (paragraf 19).

Badan Layanan Umum dalam hubungannya dengan akuntansi

pemerintahan dikategorikan sebagai entitas pelaporan sehingga harus membuat

laporan keuangan BLU secara terpisah. BLU memiliki karakteristik khusus

meskipun merupakan bagian dari pemerintah yang dimaksudkan untuk

penyediaan pelayanan umum tetapi opersionalnya dilaksanakan seperti organisasi

bisnis. Sehingga BLU memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan kebijakan,

sistem dan prosedur akuntansi untuk pengelolaan keuangan.

Dalam mengembangkan sistem akuntansinya, BLU mengacu pada Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku sesuai jenis layanannya atau

mengembangkan kebijakan akuntansi, jika belum ada SAK yang sesuai jenis

industrinya dapat ditetapkan oleh menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati /

walikota sesuai kewenangannya. Sementara itu, untuk kepentingan

pengkonsolidasian laporan keuangan BLU terhadap organisasi yang

membawahinya harus menyesuaikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal

ini sebagaimana diatur dalam PSAP No.11 tentanng Laporan Keuangan

Konsolidasian sebagai berikut:

Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan
berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang
dipisahkan, BLU/BLUD adalah entitas pelaporan (paragraf 20).

Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada kementrian/ lembaga/
pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya
dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun
menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi
yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya (paragraf 21).


