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ASPEK VALUE ADDED RUMAH SAKIT 
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM 

 
Oleh: AM Vianey Norpatiwi  

 
This article is an oponion about changing of governmental  hospital organizational to 
a public  services board. The changing impacted governmental  hospital 
organizational to be a non profit oriented organization like a foundation. The 
changing also give implication that it used  to financial accounting standard 
stamement (PSAK) no: 45. It is standar for non profit organization issued by IAI 
(accounting organization). The changing have implication that governmental  
hospital organizational used to compose budget and do cost tracing based on 
performance to decide  tariff. Taxation to  governmental  hospital organizational is 
not different than before but value added taxation is charge for medicines transaction 
for consumer who are not needs stay at hospital. 
 

PENDAHULUAN 

 Rumah sakit merupakan suatu unit usaha jasa yang memberikan jasa 

pelayanan sosial di bidang medis klinis. Pengelolaan unit usaha rumah sakit memiliki 

keunikan tersendiri karena selain sebagai unit bisnis , usaha rumah sakit juga nemiliki 

misi sosial, disamping pengelolaan rumah sakit juga sangat tergantung pada status 

kepemilikan rumah sakit. Misi rumah sakit tidak terlepas dari misi layanan sosial, 

namun tidak dipungkiri bahwa dalam pengelolaan rumah sakit tetap terjadi konflik 

kepentingan dari berbagai pihak. Konflik kepentingan berbagai pihak ini dapat 

bersumber dari klasifikasi  organisasi rumah sakit. 

 Klasifikasi organisasi dibedakan menjadi dua,  yaitu organisasi bisnis dan 

organisasi non bisnis. Organisasi non bisnis di Indonesia terdiri dari dua kelompok 

yaitu kelompok non kepemerintahan dan kepemerintahan. Contoh organisasi non 

kepemerintahan adalah universitas, lembaga swadaya masyarakat, dll. Sedangkan 

kepemerintahan adalah pemerintah pusat/daerah, departemen, dll.  Apabila ditinjau 

dari klasifikasi organisasi tersebut, apakah klasifikasi yang tepat untuk rumah sakit? 
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Rumah sakit pemerintah lebih tepat  sebagai klasifikasi non bisnis, namun rumah sakit 

swasta tidak seluruhnya diklasifikasikan dalam kelompok non bisnis. 

 Beberapa rumah sakit masih memiliki kualitas jasa layanan yang masih 

sangat memprihatinkan. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan sumber 

daya baik sumber daya finansial maupun sumber daya non finansial. Tuntutan 

peningkatan kualitas jasa layanan membutuhkan berbagai dana investasi yang tidak 

sedikit. Kenaikan tuntutan kualitas jasa layanan rumah sakit harus dibarengi dengan 

profesionalisme dalam pengelolaannya. 

Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun 

operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu 

lingkungan eksternal dan internal. Tuntutan eksternal antara lain adalah dari para 

stakeholder  bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada 

kepuasan pasien. Tuntutan dari pihak internal antara lain adalah pengendalian  biaya. 

Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh 

berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, perilaku ekonomis, sumber daya professional 

dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi.  

 Rumah sakit kepemerintahan yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak 

lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi  

kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa 

yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit 

swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung 

terus meningkat,dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah 

tersebut. Peningkatan biaya kesehatan ini menyebabkan fenomena tersendiri bagi 

rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan 
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kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibantnya rumah sakit pemerintah 

diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu.  

Rumah sakit pemerintah menghadapi dilemma antara misi melayani 

masyarakat kelas menengah ke bawah dan adanya keterbatasan sumber dana, serta 

berbagai aturan dan birokrasi yang harus dihadapi.  Kondisi tersebut akan 

mengakibatkan rumah sakit pemerintah mengalami kebingungan apakah rumah sakit 

dijadikan sebagai lembaga birokrasi dalam sistem kesehatan ataukah sebagai lembaga 

pelayanan kesehatan yang tidak birokratis. 

 Berlatar belakang beberapa masalah tersebut tentu saja rumah sakit 

pemerintah harus melakukan banyak penyesuaian. Dalam artikel ini akan diuraikan 

mengenai nilai tambah (value added) bagi rumah sakit (pemerintah) yang telah diatur 

oleh pemerintah untuk menjadi BLU (Badan Layanan Umum) ditinjau dari berbagai 

aspek. 

 

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 

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. Berdasar PP no: 23 

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tujuan BLU 

adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip eknomi dan 

produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat 

artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik  mencakup perencanaan, 
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pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Secara umum 

asas badan layanan umum adalah pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan 

kewenangan  yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.  

Asas BLU yang lainnya adalah: 

1. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum 

kepada pimpinan instansi induk, 

2. BLU tidak mencari laba, 

3. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah, 

4. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. 

BLU harus memenuhi persyaratan adminsitratif sbb: (gambar 1) 

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja layanan, keuangan, dan 

manfaat bagi masyarakat. 

2. Pola tata kelola yang baik dan laporan keuangan, 

3. Standar pelayanan minimum, 

4. Laporan audit atau pernyataan bersedia diaudit secara independen, 

 

SYARAT-SYARAT BLU 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: syarat –syarat BLU 

1. Persyaratan substantif: 
penyelenggaraan 
layanan umum 

2. Persyaratan teknis: 
kinerja 

3. Persyaratan 
administrative: 
dokumen-dokumen 

Standar layanan 
Tarif layanan 
Pengelolaan keuangan 
Tata kelola 
Ketentuan lain 
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RUMAH SAKIT SEBAGAI BLU: TINJAUAN ASPEK 

PELAPORAN KEUANGAN  

 Organisasi BLU cenderung sebagai organisasi nirlaba kepemerintahan  Sesuai 

dengan PP No:23 tahun 2005 pasal 26 menyebutkan bahwa akuntansi dan laporan 

keuangan  diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang 

diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Ketentuan ini mengakibatkan   

ketidakkonsistensian yaitu bahwa organisasi BLU yang cenderung sebagai organisasi 

kepemerintahan tetapi pelaporan akuntansi menggunakan PSAK  (standar akuntansi 

keuangan ) dari IAI,  bukan menggunakan PSAP (Standar akuntansi pemerintahan).  

Standar akuntansi pemerintah disusun oleh komite standar akuntansi pemerintah 

(KSAP). Standar ini digunakan untuk organisasi kepemerintahan dan merupakan 

pedoman dalam penyususnan dan penyajian laporan keuangan. SAP dinyatakan 

dalam PSAP. 

 Organisasi pemerintahan sebagai organisasi yang nirlaba semestinya 

menggunakan SAP bukan SAK. Oleh karena itu jika rumah sakit pemerintah sebagai 

badan layanan umum semestinya juga menggunakan SAP bukan SAK, namun dalam 

PP disebutkan badan layanan umum sebagai institusi yang nirlaba menggunakan 

SAK. Dalam hal ini SAK yang tepat adalah PSAK no 45 yaitu standar akuntansi 

keuangan utuk organisasi nirlaba.  
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PERBEDAAN PSAK 45 DAN SAP  

PSAK 45 SAP 

Badan penerbitnya IAI Badan Penerbit KSAP 

Laporan keuangan: 

• Laporan aktivitas 

• Laporan posisi keuangan 

• Laporan arus kas 

• Catatan atas Laporan keuangan 

Laporan keuangan: 

• Laporan realisasi anggaran 

• Neraca 

• Laporan arus kas 

• Catatan atas Laporan keuangan 

Organisasi bisnis 

Organisasi non kepemerintahan 

Organisais kepemerintahan 

Pengguna: 

• Masyarakat 

• Lembaga donor 

• Pemerintah 

Pengguna: 

• Masyarakat 

• Wakil 

rakyat/Pengawas/Pemeriksa 

• Pemerintah 
Gambar 2: Perbedaan PSAK 45 dan SAP 

 Laporan keuangan rumah sakit merupakan laporan yang disusun oleh 

manajemen sebagai media penyampaian laporan keuangan suatu entitas. Laporan 

keuangan rumah sakit merupakan penyamapaian informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap entitas tersebut. 

 Nilai lebih dari rumah sakit pemerintah menjadi badan layanan uumun ditinjau 

dari isi pelaporan keuangan adalah rumah sakit harus mengikuti ketentuan untuk 

pelaporan keuangan organisasi nirlaba  dan menyanggupi untuk laporan keuangan 

tersebut diaudit oleh auditor independence. Dengan kesanggupan tersebut tentu saja 

diharapkan rumah sakit dapat mencapai tata kelola yang baik dan pelaporan yang  

transparans.  

Laporan keungan rumah sakit sebagai BLU yang disusun harus menyediakan 

informasi untuk; 
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1. Mengukur jasa atau manfaat entitas nirlaba, 

2. Pertanggungjawaban manajemen entitas rumah sakit, (disajikan dalam bentuk 

laporan aktivtias dan laporan arus kas) 

3. Mengetahui kontinuitas pemberian jasa, (disajikan dalam bentuk laporan 

posisi keuangan) 

4. Mengetahui perubahan aktiva bersih, (disajikan dalam bentuk laporan 

aktivitas) 

Dengan demikian laporan keuangan rumah sakit pemerintahan akan mencakup: 

1. Laporan posisi keuangan (aktiva, utang dan aktiva bersih, tidak disebut 

neraca). Klasifikasi aktiva dan kewajiban sesuai dengan perusahaan pada 

umumnya. Sedangkan aktiva bersih diklasifikasikan aktiva bersih tidak terikat, 

terikat kontemporer dan terikat permanen. Yang dimaksud pembatasan 

permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh 

penyumbang. Sedangkan pembatasan temporer adalah pembatasan 

penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber 

daya tersebut dipertahankan sampai pada periode tertentu atau sampai dengan 

terpenuhinya keadaan terntentu 

2. Laporan aktivitas,  (yaitu penghasilan, beban dan kerugian dan perubahan 

dalan aktiva bersih) 

3. Laporan arus kas yang mencakup arus kas dari aktivtitas operasi, aktivtais 

investasi dan aktivtias pendanaan 

4. Catatan atas laporan keuangan, antara lain sifat dan jumlah pembatasan 

permanen atau temporer. dan perubahan klasifikasi aktiva bersih 
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RUMAH SAKIT SEBAGAI BLU: TINJAUAN DARI ASPEK 

TEKNIS KEUANGAN 

 Adanya isu desentralisasi dan perundangan yang berlaku yaitu: UU no: 22 dan 

UU no: 25 tahun 1999 (UU no: 33 dan 36 tahun 2004) tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, serta Kepmendagri no: 29 tahun 2002 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan APBD, UU no: 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, UU no 

:25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, PP no: 23 tahun 2005 

tentang Badan Layanan Umum, PP no: 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, membuat rumah sakit harus melakukan banyak penyesuaian khusunya 

dalam hal pengelolaan teknis keuangan maupun penganggaraannya, termasuk 

penentuan biaya. 

 Rumah sakit pemerintah dituntut untuk menjadi rumah sakit yang murah dan 

bermutu. Dalam pengelolaannya rumah sakit pemerintah memiliki peraturan 

pendukung yang terkait dnegan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasar PP no: 

23 tahun 2005 tersebut rumah sakit pemerintah telah mengalami perubahan sebagai 

badan layanan umum. Perubahan kelembagaan ini berimbas pada 

pertanggungjawaban keuangan bukan lagi kepada departemen kesehatan tetapi 

kepada departemen keuangan.  Sebagaimana telah diuraikan di atas dari aspek 

pelaporan keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi keuangan, maka dalam 

pengelolaan teknis keuangan pun harus diselenggarakan dengan mengacu pada 

prinsip-prinsip akuntanbilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran yang disusun 

rumah sakit pemeritah juga harus disusun dengan berbasis kinerja (sesuai dengan 

Kepmendagri no 29 tahun 2002). 
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 Berdasar prinsip-prinsip tersebut, aspek teknis keuangan perlu didukung 

adanya hubungan yang baik dan berkelanjutan antara rumah sakit,dengan pemerintah 

dan dengan para stakeholder, khususnya dalam penentuan biaya pelayana kesehatan 

yang mencakup unit cost, efisiensi dan kualitas pelayanan. Yang perlu 

dipertimbangankan lagi adalah adalah adanya audit atau pemeriksaan bukan saja dari 

pihak independen terhadap pelaporan keuangan tetapi juga perlu audit klinik. Dengan 

berubahnya kelembagaan sebagai BLU tentu saja aspek teknis sangat berhubungan 

erat dengan basis kinerja 

TAHAP PENYUSUNAN TARIF 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3: Tahapan penyusunan tarif 

Sesuai dengan syarat-syarat BLU bahwa yang dimaksud dengan persyaratan 

substantif, persyaratan teknis dan persyaratan admnistratif  adalah berkaitan dengan 

standar layanan, penentuan tarif layanan, pengelolaan keuangan,tata kelola semuanya 

harus berbasis kinerja. Hal-hal yang harus dipersiapkan bagi rumah sakit untuk 

menjadi BLU dalam aspek teknis keuangan adalah: 

1. Penentuan tarif harus berdasar unit cost dan mutu layanan.  Dengan demikian 

rumah sakit pemerintah harus mampu melakukan penelusuran (cost tracing) 

terhadap penentuan segala macam tarif yang ditetapkan dalam layanan. Selama ini 

Hasil Jasa 
sarana 

Jasa Pelayanan 

Aspek Pasar, 
Ability to pay, 
PAD 

Usulan 
tarif 

Pemilik/ 
Pemda/ 
DPRD 
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aspek penentuan tarif masih berbasis aggaran ataupu subsidi pemerintah sehingga 

masih terdapat suatu cost culture  yang tidak mendukung untuk peningkatan 

kinerja atau mutu layanan. Penyusunan tarif rumah sakit seharusnya berbasis pada 

unit cost, pasar (kesanggupan konsumen untuk membayar dan strategi yang 

diipilih. Tarif tersebut diharapkan dapat menutup semua biaya, diluar subsidi yang 

diharapkan. Yang perlu diperhatikan adalah usulan tarif jangan berbasis pada 

prosentase tertentu namun berdasar pada kajian yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Secara umum tahapan penentuan tarif harus melalui 

mekanisme usulan dari setiap divisi dalam rumah sakit dan aspek pasar dan 

dilanjutkan kepada pemilik. Pemilik rumah sakit pemerintah adalah pemerintah 

daerah dan DPRD (lihat gambar di atas) 

2. Penyusunan anggaran harus berbasis akuntansi biaya bukan hanya berbasis 

subsidi dari pemerintah. Dengan demikian penyusunan anggaran harus didasari 

dari indikator input, indikator proses dan indikator output. 

3. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 yang disusun oleh 

organsisasi profesi akuntan dan siap diaudit oleh Kantor Akuntan Independen 

bukan  diaudit dari pemerintah. 

4. Sistem remunerasi yang berbasis indikator dan bersifat evidance based. Dalam 

penyusunan sistem remunerasi rumah sakit perlu memiliki dasar pemikiran bahwa 

tingkatan pemberian remunerasi didasari pada tingkatan, yaitu tingkatan satu 

adalah  basic salary yang merupakan alat jaminan safety bagi karyawan. Basic 

salary tidak dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan dua adalah 

incentives yaitu sebagai alat pemberian motivasi bagi karyawan. Pemberian 

incentives ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan yang 
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ketiga adalah bonus sebagai alat pemberian reward kepada karyawan.Pemberian 

bonus ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan rumah sakit. 

Implementasi aspek teknis keuangan bagi rumah sakit ini akan menjadi nilai plus 

dalam upayanya untuk peningkatan kualitas jasa layanan dan praktik tata kelola yang 

transparan. Perhitungan  dan penelusuran terhadap unit cost memerlukan persyaratan 

sbb: 

1. Menuntut adanya  dukungan dari para stakeholder, 

2. Memiliki keinginan yang kuat dari rumah sakit untuk berbenah, tanpa 

meninggalkan misi layanan sosial tetapi harus tetap mengunggulkan rumah sakit 

sebagai alat bargaining position,  

3. Kesanggupan untuk mewujudkan desakan akuntabilitas dari publik kepada rumah 

sakit, khususnya mengenai pola penentuan tariff, 

4. Dukungan dari seluruh tim ahli, baik ahli medis, komite medis, sistem informasi 

rumah sakit, akuntansi dan costing. 

Dengan implementasi perubahan kelembagaan menjadi badan layanan umum, dalam 

aspek teknis keuangan diharapkan rumah sakit akan memberi kepastian mutu dan 

kepastian biaya menuju pada pelayanan kesehatan yang lebih baik. 

 

RUMAH SAKIT SEBAGAI BLU: TINJAUAN DARI ASPEK 

PERPAJAKAN 

 Rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah (RSU ataupun RSUD) didanai 

dari APBN dan APBD, maka rumah sakit tidak memiliki kewajiban PPh terhadap diri 

sendiri. Dengan kata lain, rumah sakit pemerintah tidak perlu melaporkan PPh 25 

(SPT Masa) maupu PPh 29 (SPT Tahunan) karena bukan subyek pajak. Namun untuk 
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kategori sebagai unit pemerintah dan bukan subyek pajak, dalam Undang-undang 

pajak penghasilan terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit yaitu: 

1. Dibentuk berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

2. Dibiayai dengan dana yang bersumber APBN dan APBD, 

3. Penerimaan lembaga tersebut dmasukkan dalam anggaran, 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara 

Dengan demikian karena RSU/RSUD mendapatkan pembiayaan dari luar 

APBN/APBD atau tidak seluruh penerimaan dan pembiayaan tercatat dalam 

APBN/APBD, maka kewajiban menghitung pajak sendiri (PPh 25/29) disamakan 

dengan badan swasta lain. 

 Berkaitan dengan PP no 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, 

apabila RSU atau RSUD (rumah sakit pemerintah) sudah mendapat penetapan sebagai 

BLU, karena seluruh penerimaan dan pembelanjaan masuk APBN/APD, maka rumah 

sakit pemerintah tersebut bukan merupakan subyek pajak sehingga tidak memiliki 

kewajiban membayar PPh Badan (pasal 25 dan PPh 29). Namun demikian rumah 

sakit pemerintah memiiliki kewajiban sebagai pemungut pajak PPh pasal 21, 23, 26, 

dan pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan aktivitas pembayaran gaji, honor, jasa, sewa, dll 

kepada karyawan dan pihak ketiga.  

Berkaitan dengan transaksi penyerahan obat kepada pasien, rumah sakit juga 

berpotensi memiliki kewajiban memungut PPN (pajak pertambahan nilai) dan 

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 

 Ketentuan khusus bagi organisasi sejenis Yayasan yang bergerak di bidang 

rumah sakit berdasar SE-34/PJ.4/1995) adalah: 
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1. Obyek Pajak, yang mmenjadi obyek pajak adalah semua penghasilan yang 

diterima atau diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam UU no 17 tahun 2000, 

antara lain: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, 

kegiatan atau jasa, 

b. Bunga deposito, bunga obligasi, diskontto SBI dan bunga lainnya, 

c. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

d. Keuntungan pengalihan harta, 

e. Pembagian keuntungan dari kerjasama usaha, 

2. Jenis-jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan 

usaha/kegiatan yang dilakukan yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak 

di bidang pelayanan rumah sakit meliputi: 

a. Uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan, 

b. Sewa kamar/ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan 

kesehatan, 

c. Penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan 

dokter, operasi, rontgen, scanning, pemeriksaan laboratorium, dll 

d. Uang pemeriksaan kesehatan termasuk general check up, 

e. Penghasilan dari penyewaan alat kesehatan, 

f. Penghasilan dari penjualan obat, 

g. Penghasilan lainnya sehubungan dengan pelayanan kesehatan,  

Berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan Pph 21 di rumah sakit, 

terdapat ketentuan khusus bagi rumah sakit, yaitu: 

1. Tenaga dokter berdasar status hubungan kerja digolongkan menjadi: 

a. Dokter yang menjabat sebagai pimpinan rumah sakit, 
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b. Doker sebagai pegawai tetap atau honorer rumah sakit, 

c. Dokter tetap yaitu dokter yang mempunyai jadwal praktek tetap tetap bukan 

sebagai pegawai tetap rumah sakit, 

d. Dokter tamu yaitu dokter yang merawat atau menitipkan pasiennya untuk 

dirawat di rumah sakit, 

e. Dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit untuk praktek,  

Sedangkan untuk penghasilan dokter dapat dibedakan menjadi: 

a. Penghasilan yang bersumber dari keuangan rumah sakit atau dari imbalan lain 

yang diterima oleh para dokter, 

b. Penghasilan yang berasal dari pasien yang diterima oleh para dokter, 

 

PENGURANGAN PENGHASILAN 

 Dalam ketentuan perhitungan pajak penghasilan, yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan kena pajak adalah: (a). Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan 

usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dnegan operasional 

penyelenggaraan rumah sakit, (b). Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk 

memperoleh harta yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, dan (c). Subsidi yang 

diberikan kepada pasien yang tidak mampu ataupun biaya pelayanan kesehatan yang 

kurang mampu yang dipikul oleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang tidak 

bergerak di bidang pelayanan kesehatan.  

 Perlakukan pembukuan atas subsidi atau pembebanan biaya bagi pasien yang 

tidak mampu adalah (a). Sejumlah bagian yang benar-benar dibayar oleh pasien 

merupakan penghasilan dan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto 

adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tagihan kepada pasien, atau 
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(b). Sejumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh rumah sakit merupakan 

penghasilan dan sejumlah subsidi (selisih antara yang seharusnya diterima rumah 

sakit dengan yang benar-benar dibayar oleh pasien) merupakan tambahan biaya. 

Apabila yayasan atau organisasi yang sejenis memberikan subsidi sebagian atau 

seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang kurang mampu yang dirawat 

di rumah sakit di bawah yayasan lain, maka pengeluaran subsidi dimaksud dapat 

ditambahkan sebagai biaya oleh yasayan atau rumah sakit yang memberikan subsidi 

tersebut. 

 

OBYEK PPN DALAM RUMAH SAKIT 

 Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-06/PJ.52/ 2000 tanggal 2 

maret 2000 telah ditegaskan bahwa instalasi farmasi (kamar obat) merupakan suatu 

tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-obatan, gas medik alat kesehatan 

serta bahan kimia yang bukan berdiri sendiri tetapi merupakan satuan organic yang 

tidak terpisah dari keseluruhan rumah sakit. Selanjutnya ditegaskan bahwa 

penyerahan obat-obatan yang dilakukan instalasi farmasi (kamar obat) tidak terutang 

PPN. Dalam kenyataannya instalasi farmasi melayani rumah sakit yang terdiri dari 

pasien rawat inap, pasien rawat jalan dan pasien gawat darurat. Mengingat instalasi 

farmasi rumah sait melakukan pelayanan kepada pasien rawat jalan sebagaimana 

lazimnya sebuah apotik, maka atas penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi 

kepada pasien rawat jalan tetap terutang PPN. Menurut PP no 50 tahun 1994, 

pedagang eceran adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau 

pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara: 

a. Tidak bertindak sebagai penyalur kepada pedagang lain, 
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b. Meyerahkan barang kena pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti 

tok, kios atau dengan cara penjualan langsung kepada konsumen akhir dari 

rumah ke rumah, 

c. Menyediakan barnang kena pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara 

eceran, 

d. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului penawaran 

tertulis, penwaran, kontrak atau lelang dan umumnya bersifat tunai dan 

pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan langsung membawa 

sendiri barang kena pajak yang dibelinya. 

Dengan demkian apabila apotik atau instalasi farmasi di rumah sakit bertindak 

sebagaimana lazimnya apotik melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien 

rawat jalan, maka rumah sakit yang mempunyai instalasi farmasi/apotik tersebut 

merupakan pengusaha kena pajak pedagang eceran. Selanjutnya PPN harus 

dibayar atas penyerahan obat obatan kepada pasien rawat jalan oleh instalasi 

farmasi/apotik adalah sebesar 2% dari  jumlah seluruh penyerahan barang 

dagangan.  

Rumah sakit pemerintah sebagai badan hukum dalam pemberlakuan pajak 

pertambahan nilai tetap mengacu pada ketentuan obyek PPN pada barang kena 

pajak pada umumnya tanpa melihat klasifikasi organisasi sebagai BLU.  Hal ini 

dapat ditegaskan bahwa penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi kepada 

pasien rawat inap tidak dikenakan PPN, nanum kepada pasien selain rawat inap 

yang dilakuakn pleh apotik maupun instalasi farmasi terutang PPN. Sedangkan 

PPN atas jasa pada rumah sakit, menurut pasar 4 ayat 3 UU PPN jo Pasal 5 PP 

144 tahun 2000, jasa pelayanan kesehatan medis merupakan jasa yang tidak 

dikenakan PPN 
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KESIMPULAN 

 Rumah sakit yang mengalami perubahan kelembagaan sebagai BLU apabila 

dipandang dari aspek pelaporan keuangan dan teknis pengelolaan keuangan akan 

berdampak sangat besar pada perubahan pengelolaan. Hal ini dsebabkan karena BLU 

yang cenderung memiliki persamaan karakteristik dengan perusahaan nirlaba, serta 

adanya ketentuan bahwa BLU mengikuti standar akuntansi keuangan bukan standar 

akuntansi pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan 

kelembagaan rumah sakit sebagai BLU dalam pengelolaah keuangan dan 

pelaporannya akan mengacu pada PSAK no: 45 yaitu untuk perusahaan nirlaba. 

Konsekuensi yang lain dari perubahan menjadi BLU adalah rumah sakit harus 

melakukan penyesuian dalam penyusunan anggaran, penetapan tarif, dll yang harus 

berbasis pada kinerja. Pelaporan harus memiliki akuntabilitast yang tinggi dengan 

adanya tuntutan bahwa laporan keuangan harus diaudit oleh audit independen. 

Dengan menjadi BLI ini diharapkan rumah sakit menjadi suatu  organisasi yang 

memiliki tata kelola yang transparansi dan auditable sehingga akan berujung pada 

peningkatan kualitas layanan yang memberi kepuasan kepada pasien. 

 Tinjauan dari aspek perpajakan, ketentuan rumah sakit sebagai BLU tidak 

memiliki perbedaan dengan perusahaan pada umumnya dalam hal penetapan 

pemungutan pajak baik itu pajak penghasilan maupun PPN. Namun untuk ketentuan 

biaya pengurangan pajak penghasilan penetapaannya mengikuti ketentuan 

pemungutan pajak untuk organisasi nirlaba. Sedangkan untuk pemungutan PPN, 

rumah sakit sebagai BLU tidak memiliki perbedaan apabila rumah sakit bukan 

sebagai BLU. Dalam hal pemungutan PPN hanya dikenakan pada penyerahan obat 

dari apotik atau instalasi farmasi rumah sakit kepada pasien selain pasien rawat inap. 
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Ketentuan tari PPN sesuai dengan SE-28/PJ.52/2000 adalah sebesar 2% dari jumlah 

seluruh penyerahan barang dagangan. 

 Tinjauan berbagai aspek dalam perubahan bentuk kelembagaan rumah sakit 

pemerintah menjadi BLU diharapkan akan memberi dampak yang positif sehingga 

rumah sakit pemerintah bukan menjadi rumah sakit yang memberi layanan medis 

yang penuh dengan birokrasi tetapi menjadi rumah sakit yang memiliki kualitas 

layanan yang unggul. 
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