
BTIPATI TAPIN
PROVIilSI XALIMANTAIT SEI,ATAIT

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 09 TAIIUN 2015

TENTANG

PEIX)MAI{ TEKtrIS PEilGEIPL/IAN KTUAilGAIT
BN)AN LITYANAIT I'MUU DAERAII

PADA RI'UAH SAIST T'II[T'M DAERAII DATU SAN(X}I'L RANTAU

DENGAIT RAIIMAT TT'HAN YAJIG MAIIA ESA

Menimbang : a.

BI'PA,TI TAPIIT,

bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit
Umum Daeratr Datu Sanggul Rantau sebagai
Satuan Kerja Perang!<at Daerah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara
penuh, dan dalam rangka memberikan aratran
kebijakan pengelolaan keuangan yang telah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara
efektif, efesien, akuntabel, transparan dan
memiliki fleksibilitas dalam pengelolaanya
sehingga dapat memberikan nilai tambah dan
pen-ingkatarr dalalq pelayarlan kesehataq
nrjukan di Kabupaten Tapin, maka dipandang
perlu mengatur Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada
Rumatr Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
RantAu yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah ["aut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 275,61;

Mengingat : 1.

b.



3.

4

Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun L999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahart
Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor
42861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO+ tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubtrik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaoo\

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintatr
Rrsat dan Pemerintatran Daerah (Lembaran

, Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambatran Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Iembaran Negara Republik
'Indonesia Tahun 2OOg Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumatr Sakit (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor 153, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5O72);

Undang-Urrdang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembenhrkan Perahrran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a);

6.

7.

8.

9.
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang
Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lemb.ar.an Negar.a
Republik Indonesia Nomor 56791;

1 1. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintatran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor Dg2,
Tambahan Lernbaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 560l);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor 48, Tambahan Itmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Pembatran Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7L,
?ambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

13. Perahrran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 137,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tatrun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana
telal: diubah dengan Peraturan Pemerl,ntatr
Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas
Perahrran Pemerintatr Nomor 56 Tatrun 2O05
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor l1O, Tambahan kmbaran Negara

|3frUUL 
Indonesia Nomor 5155);
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15. Perahrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor a61al;

Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tatrun 2OO8
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA8 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a816);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OtO Nomor 123, Tambatran Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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22. Peratr:ran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s533);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tatrun 2010
ten'tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Perahrran Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tatrun 2Ol0
tentang Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Talrun 2OOG tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tatrun 20ll
tentang Penrbahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daeratr;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2OOT tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

27. Perafrtran Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.O5/2008 tentang Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daeratr;

29. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusal Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapin;
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30.

32.

33.

31.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tahun 2A14 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daeratr
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukarr
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tatrun 2Ol3 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Keputusan Bupati Tapin Nomor :

188.45/ 184/KUM l2OL2 tentang Penetapan
Rumatr Sakit Umum Daeratr Datur Sanggul
Rantau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan t ayanan Umum Dg-erah;

MEMUTI'SKAIT :

Menetapkan : PERATTIRAtr BIIPATI TEI{TAIIG PEIX)MAII
TEKIIIS PENGEIPUIAIY KEUAITGAIT BADAIT
UIYAITAN I'UT'U DAERAII PADA RI'UAII SANIT
I'MI'U DAE,RAII DATU SAITGGI'L RAITTAU.

BAB I
I(EIENTUAN T'}IUU

Pasat I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1, Daerah adalah Kabupaten Tapin.

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

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

5. Tim Anggaran Pemerintatr Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintatr Kabupaten Tapin.
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6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Sahran Kerja Perangkat Daerah yang
memiliki tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yarlg
selanjutnya disingkat RSUD Dahr Sanggul Rantau adalah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapin.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara y{Lg selanjutnya
disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Republik Indonesia.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr yang selanjutnya
disingkat APBD adalatr rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang di bahas dan di sehrjui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daeratr.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Sattran Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada
Satuan Keda Perangkat Daeratr di linglrnrngan Femerintah
Daerah yang dibentuk untuk memberilran pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakarr mencari keunttrngan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selartjutnya disingkat
PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas benrpa keleluasaan Lrntuk rneneraplcan praktek-
praktek bisnis yang sehat unhrk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahtetadn
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

L2. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang
terdiri atas Pemirnpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis
pada BLUD.

13. Rumah Sakit adalatr sarana kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat h"p, rawat jalan dan gawat
damrat.

14. Pral<tik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yang berrnutu dan
berkesinambungan.

15. Fleksibilitas adalah ketentuan pengelolaan keuangan atau
barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan
dari ketentuan yang berlaku umum.
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16. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan
yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah
Dokumen Lima Tahunan yang memuat Visi, Misi, Program
Strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan aratr kebijakan
operasionat BLUD.

18. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
Dokumen Perencanhan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang
berisi program, dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

19. Standar Pelayanan Minimal yarrg selaqiutnya disebut SPM
adalah ketenhran tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urus€u1 wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal.

20. Target Tatrunan adalah nilai persentase yang harus dicapai
sebagai tolok uklrr kineqia pada tahun y.ang bersa-n'glortan.

21. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat
Daprah dalam bentuk upaya yang berisi sahr atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Sahran Kerja
Perangkat Daeratr.

22. KegSatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
gatp atau lebih gnit kgrje pAdA $atUan Kprje Perangkat D3grah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran teruktrr pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya -baik yang berupa personal (surnber daya rnanusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (inWl untuk menghasilkan keluaran
(outptttl dalam bentuk barang/j asa.

23. Pendapatan adalah setnua penerirnaan dalam bentuk kas dan
tagihan BLUD yang menambatr elnritas dana lancar dalam
periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar
kembali.

24. Belanja adalatr , semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi elaritas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersanglmtan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh BLUD.

25. Biaya adalatr sejumlatr pengeluaran yang mengurangi ekuitas
darra lancar unhrk memperoleh barang dan/atau jasa untuk
keperluan operasional BLUD.

26. Basis akrual adalatr basis akuntansi yang mengakui penganrh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

I
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27. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan u€Lng
BLUD dibuka oleh Pemimpin BLUD pada Bank Umum untuk
menampung selunrh penerimaan pendapatan dan pembayaran
pengeluaran BLUD.

28.l,apor n Keua4gan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan
yang -merrpakan gabungan keseluruhan laporan keuangan
entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

29. Penyedia Barang/ Jasa adalatr Badan Usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usatranya menyediakan
barang/layanan jasa.

30. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalatr
Satuan Pengawas Internal RSUD Dahr Sanggul Rantau yang
bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal
dalam rangka membantu Pimpinan RSUD Datu Sanggul Rantau
untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Keuangan dan pengamh
lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis
sehat.

3l.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial,
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

33. Nilai Omset adalatr jumlah seluruh pendapatan operasional yang
diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa
layanan yang diberikan kepada masyarakat,hasil kerja BLUD
dengan pihat( lain dan/atau hasil usaha lainnya.

34. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercarttum dalam neraca
BLUD pada akhir suatu tahun buktr tertenttr, dan menrpakan
bagian dari aset Pemerintalr Daeratr yang tidak terpisahkan.

35. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan
oleh BLUD termasuk imbd hasil yang wajar dari investasi dana,
dapat berEujuan unhrk menutup seluruh atau sebagian dari
biaya per unit layanan.

36. Surat Perintah Membayar yarLg selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yar:g digunakan atau diterbitkan oleh Pemimpin BLUD.

37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya
disingkat DPA BLUD adalah dokurnen yang rnemuat penda.patan
dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai
dasqr pelaftsanaan anggaran oleh BLUD.
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BAB II
ASAS PEIYGEIPLIIAIT KTUAilGAIT

Pasal 2

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD mengutamakan efektivitas
dan ehsiensi serta Inralitas pelayanan umum kepada masyarakat
tanpa mengutamal€n pencarian keunfirngan.

(21 Rencana Keda dan Anggaran serta [a.poran Keuangan dan
Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisatr-kan dari Rencana Kerja dan Anggaran serta l,aporan
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

(3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada
masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangannya.

BAB Iu
PE'ABAT PENGELOLII

Pasat 3

(1) Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungiawab
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas :

a. pemimpin

b. pejabat keuangan; dan

c. pejabat teknis.

(21 Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pessl 4

(1) Pemirnpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a, mempunyai hrgas pokok memimpin, mengarahkan,
membina, mengawasi, mengendalika4 dan mengevaluasi
penyelenggaraan kegiatan BruD. d

(21 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (L), Pemimpin BLI.ID memiliki fungsi bebagaiberikut :

a. penyusunan dan penetapan kebijakan penatausatraan dan
pengelolaan keuangan serta tebeis operasional lingkup BLUD;

penetapan unit/timlpanittalkelompok kerja pengelolaan
keuangani ,

mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki
jabatan pada unit/tim / partittalkelompok kerja pengelolaan
keuanganl

b.

c.

10
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(3)

(41

d' peny'sunan 
. *l penetapan uraia, tugas dan mekanismekerja dari unit /ttm/panitiaTkelompot kerii

e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan kinerja k.uangan dan operasional dluo;dan

f. penanggungiawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna Anggaran /Bararry

Pemimpin BLYD merupakan pejabat yang bemrenangmenandatangani :

a. surat perintatr membayar (SpM);
b. slip penarikan uang dari rekening kas BLUD;
c. laporan keuangan BLUD;
d. laporan kinerja operasional;

e. pedanjian kedasama dengan p+"k ketiga sesuai dengan
kewenangan yang diberit<arr-kepadanya ;

f. berita acara seratr terima bara,g hasil pengadaan BLUD; dan
g. surat-surat keputusan pemimpin BLUD.

Pasal 5

Pejabat imaksud dalam pasal 3ayat (l) mehl<sanal<an 
"eUagiantugas p pengelolaan t"r"r,!L

BLUD.

untuk melaksanakal tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
?y": (1), Pejabat Keuangan BLUD riemiliki tungsi 

".6"r"iberikut:

a. mengkoordinasikan penJrusunan RBA BLUD;
b. menyiapkan penJrusunan DpA BLUD;
c. penyelenggaraan penatausalraan keuangan BLUD;
d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
f. penyelenggaraan akunta,si da, penJrusunan raporankeuangan;

g. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
h. penyusunan standar operasional prosedur di bidangkeuangan;

penyelenggaraan piutang BLUD; dan
pengelolaan barang dan aset tetap.

(1)

(2)

I

J
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(1)

(2)

Pasd 6

Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagran tugas
pokok Pemimpin BLUD lingkup teknis operasional BLUD.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat Teknis BLUD mempunyai fungsi sebagai berilmt:

a. pertfusunan perencErnaan kegiatan teknis di bidangnya;

b. pelaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;

c. penJrusunan usulan kebijakan dan standar operasional
prosedur di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh
Pimpinan BLUD;

d. penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di
bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD;
dan

e. penJrusunan laporan pertanggungiawaban kineda operasional
dibidangnya sebagai bahan laporan kepada Pemimpin BLUD.

BAB IV

PEITDAPATAN DAIT BIAYA

Bagfan Kesatu

Pendapatan

Pasal 7

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

a. jasa layanan;

b. hibah;,.

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. APBD;

e. APBN; darr

f. lain-lain pendapatan yang satr dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pendapatan BLUD yarg bersumber dari jasa layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa imbalan
yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada
masyarakat.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana
dimaksud rlalam Pasal 7 hurlf b, berupa hibah terikat dan hibah
tidak terikat.

(1)

(2)
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(3)

(4)

(s)

(6)

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional,
sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendulinrng tugas dan
fungsi BLUD.

Pendapatan BLUD yang bersu:rrber dari APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berupa pendapatan yang
berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daeratr bukan
dari kegiatan pembiayaan APBD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana
dimaksud Pasal 7 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari
Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau
tugas psmbanhrarl dan lain-lain.

RSUD Datu Sanggul Rantau dalam melaksanakan anggaran
dekonsentrasi dan/atau hrgas pembanhran sebagaimana
dimaksud pada a5rat (5), proses pengelolaan keua.nga.n
diselenggarakan secara terpisatr berdasarkan ketentuan yang
berlaku dalam pelaksanaan APBN.

L,ain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf f, adalah :

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai hrkar rupiah terhadap mata uang
asing;

f. komisi, potongan, ataupun benturk lain sebagai akibat dari
penjualan dan /atau barang dan /atau jasa terhadap BLUD;
dan

g. hasil investasi.

Pasal 9

(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung
untuk membiayai pengeluaran RSUD Datu Sanggul Rantau
sesuai"dengan RBA.

(21 Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diperlakukan
se suai peruntrekannya.

(71
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(3) Selumh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 hunif a, hurtf b, dan huruf c, dilaksanakan melalui Rekening
Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok
pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD Datu Sanggul
Rantau.

Selumh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Baglan Kedua

Biaya

Pasal 10

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non
operasional.

(21 Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Datu
Sanggul Rantau dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi.

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan
untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan
pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program
dan kegiatan.

Pasal 11

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2), terdiri dari :

a. biaya pelayanan; dan

b. biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf a,
mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan
langsung dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) hurruf b, mencak'up seluruh biaya operasional yang tidak
berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4)

t4
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(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), terdiri
dari :

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan;

e. biaya barang dan jasa; dan

f. biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), terdiri dari :

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasd 12

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3), terdiri dari :

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 13

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.

(2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD sebagairnana dimaksud pada
ayat (1), dilalrukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang
dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasd 14

(1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengar-r
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
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(2t Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menrpaka.n pengeluaran biaya yang disesuaikan
dan signifrkan dengan perubahan pendapatan dalam ambang
batas RBA yang telah ditetapkan seca-ra definitif.

Fleksibilitas pengehraran biaya BLUD sebagaim."'," dimaksud
ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari
pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan
usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 15

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2), ditetapkan dengan besaran presentase.

(21 Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional BLUD.

(3) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan
dalam RBA dan DPA RSUD Datu Sarggul Rantau oleh PPKD.

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan kebutuhan yalrry dapat diprediksi, dapat
dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungiawabkan.

BABV
PEREITCANAAIY DAN PENGAITGGARAIV

Bagtan Kesatu

Perencanaan

Pasal 16

BLUD menyusun RSB unhrk kurun waktu 5 (lima) tahun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).

RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan
visi, misi, progrurm strategis dan pengukuran pencapaian kinerja
BLUD.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, memuat gambaran
yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang ingrn diwujudkan.

(3)

(4)

(1)

(2t

(3)
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(4)

(s)

(6)

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\,
harus diemban atau dilaksanakan sesuai

tujuan organisasi dapat terlaksana

Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mer.nuat
program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil
yang ingrn dicapai dengan lnrnrn waktu 1 (sahr) sampai dengan 5
(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l,, memuat pengulnrran yarg dilalarkan dengan
mengg4mbarkan pencapaian hasrl kegiatan dengan disertai
analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi tercapainya kinerja.

, Pasal 17

RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilengkapi
dengan rencana implementasi 5 (lima) tahunan.

Rencana irnplementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud
ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan,
pembiayaan lima tahunan, penanggungiawab program dan
prosedur pelaksanaan program.

RSB dan rencana implementasi 5 (lima) tatrunan dipergunakan
sebagai dasar penyus'unan RBA setiap tahun.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 18

BLUD menJrusun RBA.

Pen5rusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan prinsip €urggar€rn berbasis kinerja, perhitungan
akuntansi biaya menumt jenis layanan, kebutuhan pendanaan
dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima
dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber
pendapatan BLUD lainnya.

Pen5rusunan RBA disesuaikan dengan ketenhran yang ditetapkan
berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenan.

memuat sesuatu yang
visi yang ditetapkan,
dan berhasil dengan

(1)

(21

(3)

(1)

(21

(3)
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Passl f9

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, paling sedikit
memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi makro dan mikro'
c. target kinerja;
d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. anggaran pendapatan dan biaya;

g. besaran persentase ambang batas;

h. prognosa laporan keuangan;

i. perkiraan maju (forutard estimatel;
j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan

k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan
dengan RKA-SKPD /APBD.

(21 RBA sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan usulan
program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya
pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 20

(1) Kinerja Tatrun berjalan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19
ayat (1) huruf a, meliputi:
a. hasil kegiatan usatra;

b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;

d. laporan keuangan tahun berjalan; dan

e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan
pencapaian kinerja tahun bedalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) hurrf b, antara lain :

a. tingkat inflasi;
b. perhrmbuharl ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume pelayanan.
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(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf c, antara lain :

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) hunf d, mertrpakan perkiraan biaya per-
unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan,
setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume
barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (l)
hurt.f e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau
jasa setelah memperhitungkan biaya persahran dan tingkat
margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang
yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

(7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) hurrrf" g, merupakan besaran presentase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional
yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbanelen
flukhrasi kegiatan operasional BLUD.

(8) Prognosa lapor.an keuangan sebagaimana dimaksud .dalam Pasal
19 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan
tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional,
neraca dan laporqn arrrs kas.

(9) Perkiraan maju (f,orutard estimatel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L9 ayat (1) huruf i, menrpakan perhitungan kebutuhan
dana untuk tatrun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan grJna memastikan kesinambungan program dan
kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar pen5rusunan
a.nggaran tahun berikutnya.

(1o)Ring!<asan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan
RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) huruf k, menrpakan hasil konsolidasi dengan RKA-
SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya
dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 21

(1) nee BLUD disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
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(1)

(21 RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipersamakan
sebagai RKA-SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk
selanjutnya dilakr:kan penelaahan oleh TAPD.

Pasaf 22

RBA BLUD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2), dituangkan sebagai bagian dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 23

Setelah Rancangan Perahrran Daerah tentang APBD
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 22 ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah maka Pemimpin BLUD melakukan
penyestraian terhadap RBA untr.lk ditetapkan menjadi RBA
definitif.

RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai
sebagai dasar penrusunan DPA BLUD unttrk diajukan kepada
PPKD.

BAB VI

PEL/IIISAIYAAIY AN(X}ARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLIID

Pasal 24

(l) DPA BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2), mencak:p
antara lain:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan krralitas barang dan/atau jasa yang akan
dihasilkan.

12) PPKD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan
a.nggaran.

(3) Pengesahan DPA BLUD berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

(4) Dalam hal DPA BLUD selagaimana dimaksud pada ayat (21,
belum disahkan oleh PPKD maka Pemimpin BLUD hanya dapat
melakukan pengeluaran uang paling tinggr sebesar angka DPA
BLUD tahun sebelumnya.

(21
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(1)

(2)

Fasal 25

DPA BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana
yang bersumber dari APBD.

Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang
dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketenhran
peraturan perundang-undangan.

(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1, adalah sebesar selisih
(mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas
masuk yang diharapkan dengan jumlatr pengeluaran yang
diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah
ditetapkan dalam DPA BLUD.

i Pr"sal26

(1) DPA BLUD menjadi Lampiran perjanjian kineda yang
ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD.

l2l Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan
Pimpinan BLUD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja
{untradttal petforman@ agreemerfil .

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati meRugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan
kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai
dengan DPA BLUD.

(41 Pedanjian kineda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :

a. kinerja pelayanan bagr masyarakat;

b. kineda keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas

Pa;sal27

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagrhan;

c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
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(21

(3)

d. pembayElran;

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
dan

f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek unhrk memperoleh
pendapatan tarabahan.

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya
bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hullf a, huruf
b, huruf c, huruf d dan e, dilaksanakan melalui rekening kas
BLUD.

Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan selumhnya ke
rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan
BLUD.

Pejabat Keuangan BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin
BLUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.

Pejabat Keuangan BLUD melaporkan Penerimaan BLUD setiap
bulan kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Kettga

Pengelolaan Ptutang

Pasal 28

BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan
langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional
BLUD.

Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tarnbah, sesuai
dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BLUD melaksanakan penagihan piutang pada sa,at piutang jatuh
tempo.

Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi
penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.

Pasat 29

Piutang dapat.dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat
yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

(4)

(s)

(1)

(2t

(3)

el

(1)
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(21

(3)

Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Keuangan BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin
BLUD rlalem menyelenggarakan Pengelolaan Piutan g.

Bagian Kecnpat
KerJasama

PaBaI 30

Unhrk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD
dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan prinsip elisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling
menguntungkan.

Pasat 31

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1), dapat berbentuk :

a. kerjasama operasi;

b. sewa menyewa; dan

c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Datu
Sanggul Rantau.

(21 Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui
pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama
dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belatr
pihak.

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
menrpakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang
BLUD kepada pihak iain atau sebaliknya dengan imbalan bempa
uang sewa bulanan atau tahunan unh.lk jangka wakhr tertentu,
baik sekaligus maupun secara berkala.

(41 Usatra lainnya yarrlg menunjang tugas dan fungsi BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf c, merupakan
kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan
bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umurn
yang menjadi kewajiban BLUD.

(1)
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(1)

(21

(3)

(4)

Pasal 32

Hasil kerjas.ama seb.agaimana dimaksud dalam Pas.al 31 merup.akan
pendapatan BLUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk
membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagis! Kellna
Pengelolaan Barang

Pesat 33

Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihka-rr
kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan
cara dijud, ditukar dan/atau dihibahkan.

Barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (l), merupakan
barang pakai habis, barang untuk diolah atau dliual, barang
lainnya yareg tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan
sebagaimana dimaksud ayat (1), menrpal€n pendapatan RSUD
Datu Sanggul Rantau.

Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat
(3), dihrangkan secara memadai dalam l.aporan Keuangan BLUD.

Pasat 34

(1) BLUD dila-rang mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap,
kecuali atas persehrjuan pejabat yang benuenang.

(21 Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset
berumjud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap
sebagaimana dimaksud ayat (l), diselenggarakan berjenjang
berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(a) Hasil pengalihan asset tetap sebagaimana dimaksud ayat (3),
merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai
dalam laporan keuangan BLUD.

(5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana pada
ayat (3), dilaf,orlcan kepada Bupati melahri Sekretaris Daeratr.

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait
langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat
persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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(1)

(2)

Pasal 35

(1) Tanah dan bangunan BLUD disertilikatkan atas narna
Pemerintah Daerah.

(2) Tanah dan hangunan yang tidak digunakan daram rangka
penyelenggaraan hrgas dan fungsi BLUD, dapat dialih gunakan
oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati.

Bagtan Keenam

Surplus dan Deflsit Anggaran

Pasd 36

Surplus anggaran BLUD merupakanr selisih lebih antara realisasi
pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Surplus Errrggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran
berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan ssfagran
atau selunrhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan
posisi likr-riditas BLUD.

?aEsl 37

Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara
realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun
anggaran.

Defisit a.nggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya
pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD.

Bagian KetuJuh

Penyelesaian Kerugian

Pasal 38

Kerugian pada BLUD y.ang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan
peraturan pemndang-undangan mengenai penyelesaian kerugian
daerah.

Beglen Kedelapaa
' Penatausahaan

Pasal 39

Penatausatraan keuangan BLUD paling sedikit memuat, hal-hal
sebagai berilcut :

(1)

(21
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a. pendapatanlbiaya;

b. penerimaan/pengeluararl;

c. piutang;

d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan

e. ekuitas dana.

Pasal 40

(1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pas.al
39 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang
sehat.

(21 Penatausahaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakrkan secara tertib, efektif, efisien, transparan, darr
dapat dipe rtan ggungiawabkan.

(3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB VII
ATUNTAITSI, PELIIFORAX DAN PERTAIYGGI'ITG'AITABAIY

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasd 41

(1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan
sesuai dengan kebuhrhan praktek bisnis yarg sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD dicatat dalarn dokumen
pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasat 42

(1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh
asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen
bisnis yang sehat.

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud ayat (U, menggunakarr basis aknral baik dalam
pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
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(1)

(2)

Pasal 43

Dalam rangka penyelenggaraEul akuntansi darr pelaporan
keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal
42 ayat (2), Pemimpin BLUD menJrusun kebijakan akuntansi
yang berpedornan pada standar akuntansi sesuai jenis
layanannya.

Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran,
penyajian dan penggunaan aset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagtan Kedua

Pelaporan dan Pertangguagf awaban

Pasal 44

(1) I"aporan Keuangan BLUD terdiri dari :

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
kewajiban dan elmitas dana pada tanggal terterrtu;

b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan
dan biaya BLUD selama I (satu) periode;

c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan
dengan aktivitas operasional, investasi danaktivitas
pendanaan dan/atau pembiayaax yang menggambarkan saldo
awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama
periode tertentu; dan

d. catatan atas Lraporan keuangan yang berisi penjelasan narati{
atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai
dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian
hasil/keluarErn BLUD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit
oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 45

(1) BLUD menJrusun dan menyampaikan Laporan operasional darl
laporan arus kas kepada PPKD dalam kunrn walrhr 3 (tiga) bulan
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan
berakhir.

(2) Setiap alhir semester dan tahunan BLUD wajib men)rusun dan
menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk
dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah,
paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir
yang terdiri dari :



a. neraca;

b. laporan ams kas;

c. catatan atas laporan keuangan disertai raporan kinerja; dan
d. laporan operasional.

Pasal 46

Pen5rusunan laporan keuangan sebagaimana .dimaksud dalam pasal
45 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilalnrkan berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB VIII
PERUBAIIAN RAA DAIT DPA

Pasal 47

(1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila terdapat
hal-hal sebagai berikut :

a. biaya RSUD Datu Sanggul Rantau melampaui ambang batas
fl eksibilitas yang ditetapkan ;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan; dan

c. terdapat pelampauan anggaran pendapatan yang hams
dialokasikan dalam belanja BLUD.

(21 Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahan APBD.

(3) Pergeseran pada jenis belanja pada DPA BLUD yang biayanya
bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD dapat dilakukan
atas persehrjuan Pemimpin BLUD, sepanjang tidak melakukan
perubahan Kode rekening jenis Belanja pada DPA BLUD Tahun
bedalan.

BAB X
PEUBIITAAN, PENGAWASAN DAIT PENGENDALIAN

Baglan Kesatu

Pembinaan

' Pagal 48

(1) Pembinaan BL{JD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris
Daeratr.
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(2) PembinaErn penataausatraan dan pengelolaan keuangan BLUD
dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua

Peagawasan

Pasal 49

(1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas
internal.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Internal Auditor yang berkedudukan dibawah
Pimpinan BLUD.

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat
dibentuk dengan mempertimbangkan :

a. keseimbangan antara manfaat dan beban'

b. kompleksitas manqiemen; dan

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagtan Ketiga

Pengendall,an

Pasal 50

(1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud ddam Pasal 49 ayat (21,
membantu Pejabat Pengelola BLUD dalam rangka menciptakan
dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.

(21 Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud ayat
(1), membanhr Pejabat Pengelola BLUD, dalam hal :

a. pengamanan aset bempa aset tetap mauprrn aset bergerak;

b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
penerapan praktek bisnis yang sehat.

(3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh Internal Auditor
adalah sebagai berikut :

a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;

b. memilik pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai
pemeriksa; dan

c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek
yang diaudit.
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(1)

(21

Pasal 51

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang memiliki nilai
omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset
menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan
peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pejabat
pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
dan Pasal 49 juga dapat ditakukan oleh Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
dengan Keputtrsan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.

BAB X
TIIALUASI DAIT PEIIIL/IIAIY KIITER^'A

Bagian Kesatu

tvaluasi

Pasal 52

Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Dahr Sanggul Rantau
dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas
terhadap aspek keuangan dan non keuangart.

Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berhrjuan untuk mengulnrr tingkat pencapaian hasil
pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana
Strategis Bisnis dan RBA.

Bagian Kedua

Penilaian KinerJa

Pasal 53

Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (l), dapat diukur berdasarkan kriteria
sebagai berikut :

a. memperoleh hasil usaha atau hasil keda dari layanan yang
diberikan (rentabilitasl ;

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (liloidita^sl;

c. memenuhi selunrh kewajibtrnnya (soluabilitas); dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk
membiayai pengeluaran.

(1)

(21

(1)
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(2) Penilaian kineda dari aspek non keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dapat diukur berdasarkan
kriteria sebagai berikut :

a. perspektif pelanggan;

b. proses interrral pelayaaan; dasr

c. proses pembelajaran dan pertumbuhan.

' BAB XI
KETENTUAIT PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 08 Mei 2015

Diundangkan di Rantau
pada tanggal O8 Mei 2015

I(ABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERATI KABT'PATEN TAPIIT TAIIIIN 2015 NOMOR 10
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