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DENGAIT RAHMAT TUIIAS YADIG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BARITO TIIT,IUR,

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang
Layang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang telah menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) secara Penuh sebagaimana telah
ditetapkan dalam Keputusan Bupati Barito Timur
Nomor 39'/ Tahun 2015;

bahwa rtalam rangka memberikan arahan
kebijakan pengelolaan keuangan yang telah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan lJmum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu
ditetapkan poia pengelolaan yang efektif, efisien,
akuntabel transparan dan memiliki fleksibilitas
dalam pengeloiaan keuangan berdasarkan
peraturan perundang*undangan sehingga dapat
memberikan niiai tambah dan peningkatan dalam
pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Tamiang Layang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Murung Ra3ra, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Mengingat : 1.

b.

c.

r)
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tengah ,l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO2 Nornor 18, Tambahan l,embaran
Negara Republik lndonesia Nomor a180);

Undang-Lindang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
a2861;

Undang-L ndang Nornor L Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor a355);

Undang-l"ndang Nomor 36 Tahun 2AAg tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2{l}g Nomor L44, Tambahan Lembaran
Negara Republik trndonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OAg tentang
Rumah Sakit (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
l,embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor
I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679|;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tentang ?enaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637i;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengeloiaan Keuangan Badan La3ranan
Umum Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2At2
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 2:' Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
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{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAn
Nomor 17 1 , Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pernerintahan
(Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang }ledoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140,
Tambahar:r Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,
Tambahar:. Lembaran Negara Repubiik indonesia
Nomor 47i\7);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2AA7
tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8738);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2AL4
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2474 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik I:ndonesia Nomor 5533);

16 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang danlatau jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah Lreberapa
kaii terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2C,15 tentang Perubahan Keernpat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaarr Barang dan/atau jasa Pemerintah
{Lemhraran Negara Republik Indonesia Tahun 201,2
Nomor 155'i;

i3
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 28 Tahun 2AA4 tentang
Akuntabiltas Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
betrerapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2A07 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
238/PMK.0512011 tentang Pedoman Umum
Sistem Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun i2O13 Tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 20l3Nomar 1425]r;

Peraturan Kepala l,embaga Kebijakan
Pengadaan Barang danlatau jasa Pemerintah
Nomor l/i Tahun 2Al2 tentang petunjuk Teknis
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
54 tahun 2A1A tentang Pengadaan Barang
dan/atau -iasa Pemerintah;

23 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
76{PMK.05/2O08 tentang Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umuml
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1.981

I MENKES I SK / XII / 2A10 tentang Pedornan
Akuntansi Badan Layanan Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 4 Tahun 2Al4 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Timur.

Keputusan Bupati Barito Timur Tanggal 17
Novernber 2015 Nomor 397 Tahun 2015 tentang
Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit
Umum Daerah Tamiang Layang;

21

2A

22

Memperhatikan :
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SIEIT{UTUSKAIT :

IVienetapkan : PERATUR,AN BUPATI TEIIT?ANG
TAYANAN

LAYAI{G
PEITGELOLAAI{ KEUAI{GAI{ BADAil
UMUM DAERATI RSUD TAMIAI{G
I{ABTIPA?EI{ BARITO ?IMUR.

BAB I
KETEIITUAIY UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, .,rang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten

Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito

Timur.

5. Direktur adalah Direktur RSUD Tamiang Layang.
6" Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang yang selanjutnya

disebut RSUD adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan
peiayanan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari
pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan
kemampuannya"

7. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tamiang Layang Kabupaten
Barito Timur yang selanjr-ttnya disebut BLUD RSUD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memtrerikan
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.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn Daerah
yang seianjutnya disingkat PPK- BLUD adalah pola pengelolaan
keuangan yang memlrcrikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan prakter-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan peiqyanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecuaiian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya.

9. Pejabat Pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan Rumah Sakit
Urnum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja
operasional RSUD yang :erdiri dari pemimpin, pejabat keuangan
dan pejabat teknis.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejatrat pemegang kern'enangan penggunaan arlggaran untuk
melaksanakan tugas poln:ok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah {SKPD) yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kew.enangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
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12.

13.

t+.

15.

15"

17.

18.

19.

Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnyadisingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang seianjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau
beberapa beianja.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom
adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna ariggaran/kuasa
pengguna anggaran sebagai pemiiik pekeq'aan, yang
bertanggunjawab atas pelaksanaan pengadaan barang danl atau
jasa.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungj awabkarl uang pendapatan BLUD.

Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang
ditunj uk menerima, men3'impan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

Bendahara Pengeluaran BLUD adaiah pejabat fungsionai yar,g
ditunjuk menerirna, menf impan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belan3'a
BLUD.

Fendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana iancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oieh RSUD

Biaya adalah sejurnlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas
dana lancar untuk mefirperoleh barang dan I atau jasa untuk
keperluan operasionai RS UD.

Investasi adalah pengguina&n aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh
RSUD dan/atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturarl perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah.

23. Utang RSUD adalair kewajiban yar,g timbul dari
peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, abau berdasarkan selainnya yang sah dan
penyelesaiannya mengakibatkan aiiran keluar sumber daya
ekonomi RSUD Kabupaten Barito Timur.

24. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang RSLiD yang dibuka oleh pemimpin RSUD
pada bank pemerintah untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD
RSUD.

20.

22.

21.
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25. Rencana Strategis Bisnis RSUD yang selanjutnya disebut RSB
adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program
strategis, target kinerja clan pengukuran pencapaian kinerja dan
arah kebijakan operasionat RSUD.

26. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat
RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kineda dan
anggaran RSUD.

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang
selanjutnSra disingkat DIIA-RSUD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan biaya, jumlah dan kualitas barang danl atau jasa
yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh RSUD.

28. Dokumen Peiaksanaan Anggaran BLUD yang
selanjutnya disingkat DI'A-BLUD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan biaya, proyeksi iaporan keuangan, jumlah dan
kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan dan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD.

29. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pembr:rian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan.

30. Kerjasama operasi {KSCI} adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan
suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak
usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko
usaha tersebut.

31. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya
disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh
ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

32. Sistem Akuntansi RSL'D Tamiang Layang adalah serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi rnulai dari
proses pengumpulan rlata, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan keuangan RSUD Tamiang Layang.

33. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam
menyu$un dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

34. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban RSUD
Tamiang LaS,ang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

35. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran
RSUD Tamiang Layang secara tersanding yang menunjukkan
tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.

36" Laporan Operasional,'Aktivitas adalah iaporan yang
menyajikan informasi tentang operasi RSUD Tamiang Layang
mengenai sumber, alokasi dan pemakaian surnber daya ekonomi
yang dikeiola oleh RSUD'larniang Layang.
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37. Lap*ra.n Arus Kas ada,ah iaporan yang meny4jikan informasi
arus masuk dan kelu;rr kas selama periode tertentu yang
dikiasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi
dan aktivitas pembiayaan.

38. Neraca adalah laporzur yang menyqjikan informasi posisi
keuangan BLUD tentang4 aset, utang dan ekuitas pada tanggai
tertentu.

39. Catatan atas Laporarr Keuangan adalah laporan yang
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar ter:inci atau
analisis atas niiai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realiasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan
Arus Kas daiarn rangka pengungkapan yang memadai.

44. Sistem Akuntansi Bad.an Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat SA BLUD adalah serangkaian prosedur
manual maupurl yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengihtisaran sampai dengan pelaporan
keuaagan BLUD.

41. Kode rekening adalair d.aftar buku yang besar yang
ditetapkan dan disusun secara sisternatis untuk memud"ahkan
perencarlaan, pelaksanaa.n anggaran, pembukuan dan pelaporan
keuangan.

42. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses rlengan beberapa sistem/sub sistem yang
berbeda berdasarkan dokr-rmen sumber yang sama.

43. Fleksibiiitas adalah kele;uasaan. pengelolaan keuangan/ barang
BLUD pada batas * batas tertentu yang dapat dikecualikan dari
ketentuan yang berlaku umum.

44. Efisiensi adalah pengadaan barang / jasa harus
diusahakan dengan menggurrakan dana dan daya yang
minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu
yang ditetapkan atau lnengunakan dana yang telah ditetapkan
untuk mencapai trasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum.

45. Efektif adalah pengadaan barang / jasa yang sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
memberikan manfaat yang sebesar - besarnya.

46. Transparan adalah $emua ketentuan dan informasi mengenai
Pengadaan Barang f Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui
secara luas oleh Penyed.ia Barang / Jasa yang berminat serta oleh
masyarakat pada umumnya.

47. Terbuka adalah Pengadaan barang I jasa dapat diikuti oleh
semua penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan I
kriteria ketentuan berdia.sarkan ketentuan dan prosedur yang
je1as.

48. Bersaing adalah pengadaan krarang/jasa harus
dilakukan melalui persa:ngan yang sehat diantaranya sebanyak
mungkin Penyedia Baranrg I jasa yang setara dan memenuhi
persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang
ditawarkan secara kornpetitif dan tidak ada intervensi yang
mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan
Barang/Jasa.
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49. Akuntabel adalah harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat
dipertanggung j awabkan.

50. Adil / tidak Diskriminatif ada-lah memberikan perlakuan yang
sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah
untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dan tetap
memperhatikan kepentingan nasional.

51. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yafig bermutu dan
berkesinambungan.

52. Fengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/ Jasa
langsung kepada Penyedia B,ararrgl Jasa, tanpa melalui
Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung.

53. Penunjukan Langsung adalah metode pemiiihan Penyedia Barangl
Jasa dengan cara menurjuk langsung 1 {satu} Penyedia Barang/
Jasa.

BAB II
PEfrDAPATAN BI,UD

Pasal 2

Pendapatan BLUD bersumber dari :

a. Jasa layanan;
b" Hibah;
c. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
d. Lain-1ain pendapatan BLUD RSUD yang sah;
e" APBD; dan
f. APBN.

(li Pendapatan

Pasal 3

yang bersumber dari jasa layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan
imbalan yang diperoleh dari jasa iayanan yang diLrerikan
kepada masyarakat. RSUD dapat melakukan pungutan jasa
iayanan pada pasien umum rawat inap sebelum pasien pulang.

{2) Pendapatan yang bersumtrer dari hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan
hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan
lain.

(3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 2 huruf c, dapat berupa
perol.ehan dari keq'asarna operasi, sewa menyewa dan usaha
iainnya yang tidak berhu.bungan iangsung dengan tugas pokok
dan fungsi RSUD.

(41 Lain-iain pendapatar: BLUD RSUD yang sah
sebagaimana dimaksud <lalam Pasal 2 huruf d, antara lain :

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan kekayaan;
c. jasa giro;
d. pendapatanbunga;
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing; dan
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(5i

(6)

{u

{2}

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualal dan/atau pengadaan barang danf atau jasa.

Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pendapatan yang
berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan
kegiatan pembiayaan APBD.

Pendapatan yang bersurnber dari APBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dalam hat RSUD ditunjuk
sebagai peiaksana anggaran dekonsentrasi danlatau tugas
pembantuan.

Pasal 4

Seluruh pendapatan sebagaimana
kecuali huruf e dan huruf f, dikelola
beianja operasional RSUD

Seluruh pendapatan sebagaimana
huruf a, huruf b, huruf c
sel:agai jenis lain-lain pendapatan

BAB III

dimaksud dalarn Pasal 2
langsung untuk membiayai

dimaksud dalam Pasai 2
dan huruf d dilaporkan

asli daerah yang sah.

PEI{GELOLAAN DANA APBD/APBN

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 5

Pejabat Pengelola Dana APBD/ APBN terdiri dari:
a. Pengguna Anggaran;
b. Kuasa Pengguna Anggaran;
c. Pejabat PenatausahaanKeuangan;
d. Pejabat Peiaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

e. Bendahara Pengeluaran;
f. Bendahara Pengelua.ran Pembantu; dan
g. PembantuBendaharaPengeluaran.

Tugas Pejabat
berlaku.

(1)

Pasal 6

Pengelola Dana APBD/APBN sesuai peraturan yang

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Strategis {Renstra} lima tahunan
Pembangunan Jangka Menengah

Pasai 7

RSUD menyusun Rencana
berd.asarkan pada Rencana
Daerah (RPJMD).

12) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi,
misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja,
rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima
tahunan RSUD
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(3) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
program berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai
d"engan 5 {lima} tahr-rn dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

{4} Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan
menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjatran
dengan disertai analisis atas faktor- faktor internal dan eksternal
yang mempengaruhi tercapainya kine{a tahun berjalan.

Pasal I
Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal V ayat {1} dipergunakan
sebagai dasar penyusunan RK{ dan evaluasi kinerja.

Pasal 9

(U RSUD menyusun RKA tahunan dengan berpedoman pada
Renstra RSUD.

{2} Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (li
berdasarkan aturan yang berlaku.

tsagian Ketiga
Pelaksanaan dan .Penatausahaan APBD /APBN

Paragraf 1

Pasal 10

tU DFA/DIPA RSUD menjadi dasar penarikan dana yang
bersumber dari APBD IAPBN.

{2} Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, sesuai
peraturan ),ang beriaku.

Faragfraf 2
Belanja

Pasal 1 1

Belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung yang
dituangkan dalam DPA/DIPA.

Pasal 12

Pelaksanaan APBD/APBN sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaporan da n pertanggungj awaban

Pasal 13

(1) Laporan keuangan RSUfr terdiri dari:
a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan

mengenai aset, kern'ajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu;

b. laporan realisasi anggaran yang menyajikan informasi
pendapatan dan beiemja RSUD; dan
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c. catatan atas iaporan keuallgan yang berisi penjelasan naratif
atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan
keuangan.

(21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban peiaksanaan
APBDIAPBN.

Bagian Kelima
Sistem Akuntansi APBDIAPBN

Pasal 14

Sistem akuntansi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kebijakan Akuntansi

Pasal 15

Kebijakan akuntansi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang
berlaku.

BAB IV
PENGELOTAAII BLI}D

Bagian Kesatu
Paragraf 1

Pejabat Pengelola

Pasal 16

Pejabat pengelola BLUD RSUD terdiri atas :

a. Direktur selaku Pemimpin BLUD RSUD;
b. lVakil Direktur Umum dan Ker.rangan selaku Pejabat

Keuangan; dan
e. Wakii Direktur Pelayanan selaku Pejabat Teknis.

Paragraf 2
Pemimpin BLUD RSUD

Pasal 17

tU Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalamPasal 16
huruf a mempunyai tugas dan kewajiban :

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, dar mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan
BLUD RSUD;

b. menyusun rencana strategi bisnis BLUD RSUD;
c. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran {RBA,) BLUD

RSUD;

d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis
kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;

e. menetapkan pejabat" lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD
selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan; dan

f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati.

t2
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{2} Pemimpin BLUD RSUD rlaiam menjalankan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mempunyai fungsi sebagai
penanggung jarvab umurn operasional dan keuangan RSUD.

Paragraf 3
Pejabat K*uangan BLUD RSUD

Pasal LB

(1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 16
huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :

a. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA);

b. menyiapkan Dokumen Peiaksanaan Anggaran (DPA) tsLUD
RSUD;

c. metrakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
d. menyelenggarakanpengeiolaankas;
e. melakukan pengelolaan utang piutang;
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan

investasi;

g. menyelenggarakar: sistem informasi manajemen
keuangan; Can

h. menyeienggarakan akuntansi dan penyusunan
laporan keuangan.

{21 Pejatlat Keuangan daiam rnelaksanakan tugas dan keinajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai
penanggung jawab keuangan BLUD RSUD.

Paragraf 4
Pejabat'leknis BLUD RSUD

Pasal 19

(U Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 16 huruf c
mernpunyai tugas dan kewajiban :

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis dan

Anggaran {RBA}; darr
c. mempertanggungjavrabkan kinerja operasionai.

(2) Pejabat Teknis daiam melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi sebagai penanggungjarvab teknis di bidangnya.

(3) Tanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2i,
berkaitan dengan mutu, standarisasi, admininstrasi, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya
lainnya.

Paragraf 5
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 20

(1) PPTK ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.
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(2i PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. mengendalikanbelanja;
b. melaporkan perkemhangan pelaksanaan beianja; dan
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan belanja mencakup dokumen administrasi
belanja mau,pun administrasi yang terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundangrundagan yang berlaku.

Paragraf 5
Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD

Pasal 21

(1) PPK BLUD RSUD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
RSUD.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui / disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-
LS yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang* u.ndangan
yang diajukan oleh i:endahara pengeluaran BLUD;

c. melakukan verifikasi SPP;

d. menyiapkan SPM;
e. rnelakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. melakukan akuntansi; dan
g. menyiapkan laporan keuangan.

Paragraf 7
Bendahara Penerimaan BLUD

Pa.sa.l22

(U Bendahara Penerimaan BLUD ditetapkan Direktur selaku
Pemimpin BLUD dapat herasal dari Pegawai Negeri Sipii
maupun Pegawai BLUD.

(2j Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara fungsional dan secara administrasi
bertanggungjawab kepada Pejabat Keuangan.

(3) Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggungjawabnya;

b. mempertanggungjawabkan secara administratif /
fungsionai atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Keuangan;
dan

c. melakukan verifikasi, evaiuasi dan analisis atas
pertanggungj awaban penerimaan.
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(4) Dalam hal Bendahara Penerimaan BLUD berhalangan, maka :

a. apabiia meiebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 {satu}
bulan, bendahara penerirrraan tersebui wajib memberikan
surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan penyet.oran dan tugas- tugas bendahara
penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerirnaan
yang bersangkutan dengan diketahui oleh Direktur I
Pemimpin BLUD;

apabila melebihi 1 {satu} bulan sampai paling lama 3 {tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan
diaCakan berita acara serah terima; dan

apabila Bendahara .Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum
juga dapat meiaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu
segera diusulkan penggantinya

Paragraf 8
Bendahara Pengeluaran BLUD

Pasal 23

Bendahara Pengeluaran BLUD ditetapkan oleh Direktur selaku
Pemimpin BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil
maupun Pegawai BLUD.

Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara administrasi bertanggungjawab kepada Pejabat
Keuangan.

Dalam hal Bendahara Pengeluaran BLUD berhalangan, maka :

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling iama i (satu)
buian, Bendahara Pengeluaran tersebut wajib memberikan
surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas
tanggung jawab bendahara pengeluaran yarrg
bersangkutan dengan diketahui oleh Direktur / Pemimpin
BLUD;

b. apabila melebihi 1 (satu) buian sampai paling lama 3 (tiga)
buian, harus dituniuk pejabat bendahara pengeiuaran dan
diadakan berita acar:a serah terima; dan

c. apabila Bendahara Pengeluaran sesudah 3 {tiga) bulan
belum juga dapat melaksanakan tugas, maka
dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau
berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan
oleh karena itu segera diusulkan pengantinya"

(4) Bendahara Pengeluarar," sebagaimana dimaksud pada ayat {lJ
dan ayat {3) mempunyai tugas :

a. menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran {SPP}
meliputi SPP UP/CI /TU dan LS;

b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
pengeluaran yang menj adi tanggungj a*'abnya;

b.

c.

{1)

ID\

(3)
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{21

c. mempertanggungiawabkan secara administratif/
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggr.lng
jawahnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungj awabarl pengeluaran kepada Pej abat Keuangan;
dan

d. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
pertanggungj awaball pengeluaran B LUD.

Pasal 24

(1) Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dalarn Pasal 23
Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oieh pembantu
bendahara pengeluaran 

"

Pembantu bendahara pengeluaran sei:agaimana
dimaksud pada aSrat {1} ditetapkan oleh Direktur selaku
pemimpin BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil
maupun Pegawai BLUD.

i3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) :mempunyai tugas sebagai kasir, pembuat
dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gdi.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 25

BLUD RSUD menyusurl Rencana Strategis Bisnis {RSB} lima
tahunan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah {RPJMD}.
RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi,
misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja,
rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lirna
tahunan RSUD.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat {2J, memuat suatu
gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin
diu.ujudkan.

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, rnemuat sesuatu
yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan haik.

Program strategis seLragaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
program berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 {satu)
sampai dengan 5 {lima} tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbui.
Fengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 memuat pengukuran yang dilakukan dengan
menggalnbarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan
dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal
yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan"

(1)

{2)

t3)

(4)

(5)

(7j
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Pasal 26

{ 1} RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1)

dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi
kinerja.

Pasal 27

(1) BL.UD RSUD menyusLin RBA tahunan dengan berpedoman
pada RSB BLUD RSUD.

{21 Penyusunan RBA sehagaimana dimaksud pada ayat {1)
berdasarkan prinsip anggaran 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 RSUD lain yang sah.

{3} RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan
kegiatan BLUD RSUD.

{4i RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan
suatu persentase ambang batas tertentu.

(5) Prosentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan
yang sesuai, dapat diprediksi dan dicapai serta terukur,
rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Prosentase penganggaran RBA diatur lebih lanjut oleh
Direktur.

Pasal 28

Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2V ayat
(4) merupakan belanja yang dapat bertambah atau berkurang
setidaknya proporsional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional.

Pasal 29

(U RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), memuat:
a. kinerja tahun berjalan;
b. asurnsi makro dan mikrc;
c. target kine{a;
d. analisis dan per"kiraan biaya satuan;
e. perkiraan harga;
f. anggaran;
g. prognosa laporan keuangan; dan
h. perkiraan maju {farutard estimate).

{2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya
dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 30

{1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 29
ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang
mempengaruhi kinerja, perbandirrgan RBA tahun berjalan
dengan realisasi, iapora"n keuangan tahun berjalan.
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(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 29
ayat {li huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi.
pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume
pelayanan, dan pendapat-an.

{3i Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat t1)
h.uruf c, antara lain perkiraan pencapaian kine:ja peiayanan
dan keuangan pada tahr"rn yang direneanakan.

{4} Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana
dimaksud dalam trasal 2,9 ayat (1] huruf d merupakan prakiraan
bia,va per unit penyediaan barang danlatau.jasa pelayanan yang
diberikan, setelah memperhitungkan seiuruh komponen tliaya
dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

t5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 a"trat {i}
huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau
jasa setelah memperhitungkan bia3za persamaan dan tingkat
rnargin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf f, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan
yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana
pendapatan dan belanja.

(7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 29 ayat (U huruf B, merupakan perkiraan realisasi
keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada iaporan
realisasi anggaran f laparan operasional, neraca dan lapcran arus
kas-

(8) Perkiraan maju {fonssard" estimate} sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h merupakan perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan
anggaran tahun berikutnya.

Pasal 31

(i) RBA disajikan sebagai bagian yang
Rancangan APBD.

{2) RBA sebagaimana dimaksud
dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

tidak terpisahkan dari

pada ayat (i),

Pasal 32

RBA sebagairnana dimaksud da-iam Pasal 31 ayat i1), disampaikan
kepada PPKD.

Pasatr 33

RBA sebagaimana dimaksud clalam Pasal 32, disampaikan oleh PPKD
kepada TAPD untuk diiakukan penelaahan.

Pasa] 34

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan
berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.
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Pasal 35

(1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, disampaikan kepada
PPKD untuk dituangkan daiarn rancangan APBD yang disqjikan
per jenis belanja.

tzl Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan/atau jasa, dan Belanja
Modai yang tidak dirinci

(3) Perincian jenis Lrelanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam RBA.

{4} tserdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Direktur RSUD
melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjaCi
DPA tsLUD.

(5) DPA BLUD digunakan sebagai dasar penyusunan fPA BLUD
untuk diajukan kepada IIPKD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Anggaran BLUD

Paragraf 1

DPA BLUD

Pasal 36

tl) DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5),
paling sedikit mencakup :

a. pendapatan dan belanja;
b. proyeksi laporan keuangan; dan
c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan

dihasilkan.
t2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA BLUD

paling lambat tanggal 31 Desemtrer menjelang awal tahun
anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

(3) Pengesahan DPA B},UD berpedoman pada peraturan
perundang- undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan
pengeluaran uang paLng tinggi sebesar angka DPA BLUD
tahun sebelumnva.

Pasal 37

(U DPA BLUD yang teiah disahkan oleh PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat {2), menjadi dasar penarikan
dana yang bersumber dari BLUD RSUD.

{2} Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada a3'at {1i, yang
dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan/atau jasa dan
belanja modai dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM).

(3) Belanja diiaksanakan berdasarkan DPA yang terinci daiam
RBA, dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai, barang
daniatau jasa dan modal pada tahun berkenaan dan untuk
pembayaran utang dan/atau biaya yang masih harus dibayar
tahun anggaran sebeiumnya.

i9
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{4) Berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat t1)
bendahara pengeluaran BLUD mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Keuangan.

{5} SPP sebagaimana dimaksud pada ayat {4} untuk suatu kegiatan
dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP- UPi GU/TU.

(6) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri
dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan
jenis belanja.

Pasal 38

(1) DPA menjadi lampiran perjary'ian kinerja yang
ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur RSUD

{2} Penandatanganan perjanjian kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan
kewenanganya kepada Sekretaris Daerah.

(3) Perjanjian kinerja setragaimana dimaksud pada ayat (1i
merupakan manifestasi dari hubungan keda antara Bupati
dan Direktur RSUD, yang dituangkan dalam perjanjian
kinerja.

l4l Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1i,
Bupati menugaskan Direktur RSUD untuk menyelenggarakan
kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai
yang tercantum dalam DPA

Pasal 39

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2J,
diperlakukan sesuai peruntukkannya.

Paragraf 2
Beianja

Pasal 40

t1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur
biaya yang dituangkan dalam DPA BLUD.

(2) Beianja merupakan biaya operasional dan biaya non
operasional sesuai dengan standar akuntasi keuangan.

Pasal 41

tU Biaya operasionai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
{2}, terdiri dari :

a. biaya pelayanan; dan
b. hiaya u"mum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari :

a. biaya pegawai;
b" biaya bahan;
c. biaya jasa pelayanan;
d. biaya pemeliharaan;
e. biaya barang dan jasa; dan
f. biaya peiayanan lainnya.
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(3) Biaya umum dan adminrstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf b, terdiri dari :

a. biaya pegawai;
b. biaya administrasi kantor;
c. biaya pemeliharaan;
d. biaya langganan daya dan jasa;
e. biaya promosi; dan
f. biaya umum dan administrasi lainnya.

Pasal 42

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud daiam Pasal 40 ayat
{2}, terdiri dari :

a. hiaya bunga;
b. biaya administrasi bank;
c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
e. biaya non operasional lainnya.

Pasai 43

Pengelolaan beianja diselenggarakan secara fleksibelt1)

{2}

{u

berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan
dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yar.g sehat.

Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud
pada ayat i1), merupakan belaqja yang disesuaikan d"cngan
perui:ahan pendapatan daiam ambang tratas -yang telah
ditetapkan dalam DPA ETLUD dan dilaporkan dalam perhitungan
anggaran.

Pasal 44

Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2i, ditetapkan dengan besaran prosentase.

12)

(3)

Besaran prosentase
ditentukan dengan
operasional RSUD"

Besaran prosentase
ditentukan sebesar
{dua puluh per*en}.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1i,
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

(1i

sebagaimana dimaksud pada ayat {2l,,
l}a/a (sepuluh persen) sampai dengan 24CI/o

Paragraf 2
Pengeloiaan Kas

Pasal 45

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang
bersumber sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf d, diiaksanakan melalui rekening kas
RSUD.

Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat tU
dibuka oleh Direktur dan pemegang kas RSUD pada bank
pemerintah.

t?l
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Pasal 46

(U Daiam pengelolaan kas RSUD, pemegang kas
rnenyeienggarakan hal-haI sebagai berikut :

a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. melakukan pemungr"ttan pendapatan atau tagihan;
c" menyimpan kas dan mengelola rekening bank; dan
d. melakukanpembayaran.

(2) Penerimaan pada setiap hari kerja disetorkan
seluruhnya ke rekening kas RSUD.

t3) Penerimaan melalui transfer disetorkan seluruhnya ke rekening
kas RSUD setelah dibuatkan kuitansi.

(4) Semua penerimaan RSUD pada ayat (2) dan (3)

dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.

{5} Pengelolaan kas RSULx diselenggarakan berdasarkan praktek
bisnis yang sehat.

Paragraf 3
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 47

(1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa., dan/atau transaksi yang berhubungan
langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.

(21 Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai
tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasal'
ketentuan peraturan perundang-undangarr yang berlaku.

(3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang
jatuh tempo.

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

Pasal 48

Piutang dapat dihapus secara mutiak atau bersyarat apabila sudah
ada peniiaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya
ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

{1) RSUD dapat rnelakukan pinjamanlutang sehubungan dengan
kegiatan operasional,lan/atau perikatan peminjaman kepada
pihak lain.

{21 Pinjamanlutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dapat
berupa pinjaman/utang jangka pendek atau jangka panjang.

(3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertih, efisien,
ekonomis, transparan <lan bertanggung jawab, sesuai dengan
praktek bisnis yang sehat.

(4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari
perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja
operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
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(1)

{3)

l4l

i2)

(s)

(6i

(u

(2)

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan
pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal.

Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat {2\,
terlebih dahulu wqiib mendapat persetujuan Bupati'

Pasal 5O

Perikatan pinjaman jangka Pendek
Direktur RSUD.

ditetapkan oleh

Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat
likuiditas selama masa aflgsurarl.

Perikatan pinjarnan jangka panjang ditetapkan oleh
Direktur RSUD dengan persetujuan Bupati.

Pembayaran kembali pinjamanlutang sebagaimanadimaksud
daiam Pasal 49 ayat {1}, nnenjadi tanggung jawab RSUD.

Pasal 51

Hak tagih mengenai utang atas beban RSUD
kadalus,,arsa setelah 5 llima) tahun sejak utang tersebut jatuh
tempo kecuaii ditetapkar:. lain oleh undang- undang.

Kad.aluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat {1"}, tertunda
apabiia pihak yang }:erpiutang mengajukan tagihan kepada
RSUD sebelum berakhirnva masa kadaluwarsa.

Pasal 52

Utang dapat bersumber dari :

a.. Pemerintah;
b. pemerintah daerah lain;
c. lembaga keuangan bank;
d. trembaga keuangan bukan bank; dan/atau
e. masyarakat"

Pasal 53

(1) BLUD RSUD wajib rnembayar bunga dan pokok utang yang telah
jatuh tempo.

tzl Pernimpin BLUD RSUD dapat melakukan pelarnpauan
pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nitrai
ambang batas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD"

Pelampauan pembayaran i:runga dan pokok
pinjamanlutang sebagaimana dimaksud pada ayat t2)
dianggarkan dalam DPA BLUD Perubahan.

(4i Dalam hal pembayarar:. bunga dan cicilan pokok utang yang
jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam DPA BLUD
Perubahan, pemimpin BLUD RSUD dapat melakukan
peiampauan pembayaran dan rnelaporkannya dalam laporan
realisasi arrggaran kepada PPKD.

(3)
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Paragraf 5
Investasi

Pasal 54

iU BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan
pelayanan kepad,a masyarakat serta tidak mengganggu likuiCitas
keuangan RSUD.

t2ll investasi sebagaimana dimaksud pada ayat {L} berupa investasi
jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 55

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan,
dimaksudkan untuk dimiliki selarina 12 (dua belas) bulan atau
kurang.

{21 Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (i},
dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek
pada Bank Sentral I Bank Umum.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
mencakup :

a. deposito bedangka rryaktu L {satu} bulan sampai
dengan 12 {dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara
otomatis;

b. pembelian Surat Utang Negara (SUN);

c. pembelian Sertifikat Bank indonesia {SBi}; dan
d. pembelian Surat Perbendaharaan Negara {SPN}.

t4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagairnana
dimaksud pada ayat i1), adaiah :

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
c. berisiko rendah.

Pasal 56
(1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang,

kecuali atas persetujuan Bupati.
{21 Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

antara lain :

a. penyertaan modal;
b. pemiiikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
c. investasi langsung.

Pasal 57

(U Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1),
merupakan pendapatan RSUD.

{21 Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
dipergunakan secara langsung untuk rnembiayai belanja sesuai
DPA BLUD.
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Pasal 58

(1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi
pendapatan dan realisasr biaya BLUD pada satu tahun anggaran.

{2} Surplus anggaran BLUD dapat digunakan Calam tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 59

(U Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara
realisasi pendapatan dengan realisasi biaya. RSUD pada satu
tahun anggaran.

(2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun
anggaran berikutnya kepada Bupati.

(3) Bupati dapat memberikan anggaran untuk menutup defisit
pelaksanaan anggaran RSUD dalam APBD tahun anggarari
berikutnya.

Pasal 60

i1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran iSiLPA) merupakan selisih
lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja RSUD
pada satu tahun anggaran.

t2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat {f } merupakan penerimaan pembiayaan
yang dapat digunakan untuk :

a. menutup defisit anggaran apabiia realisasi
pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjr..ltan atas beban
belanja langsung; dan

c. mendanai kew4jiban lainnya yang sampai dengan akhir
tahun anggaran belum diselesaikan.

Bagian Keempat
Pelaporan da.n Pertanggungj awaban

Pasal 61

(U Laporan keuangan RSUD terdiri dari:
a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan

mengenai aset, lasurajiban, dan ekuitas dana pada tanggai
tertentu;

b. laporan operasional yang berisi informasi jumlatr
pendapatan dan biaya RSUD selama satu periode;

c. laporan arus kas yang menyajikan infor:rnasi kas
berkaitan dengan aktivitas operasionai, investasi, dan
aktivitas pendanaan danlatau pembiayaan yang
menggambarkan saido awal, penerimaan, pengeluaran dan
saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

d. catatan atas iaporan keuangan yang berisi penjelasan
naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam iaporan
keuangan.

t2) Laporan keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat {1}, disertai
dengan laporan kiner;'a yang berisikan informasi pencapaian
hasil/keiuaran RSUD.
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(1)

(2)

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {L),
diaudit oleh pemeriksa eksterna-l sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 62

Setiap triwuian BLUD RSUD menyusun dan
menyarnpaikan Rekonsiliasi pendapatan dan belanja kepada
PPKD.

SeLiap semesteran dan tahunan RSUD wajib menyusr-lrr dan
menyampaikan iaporan keuangan lengkap yang terdiri dari
laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah,
paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan trerakhir.

Pasal 63

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar
akuntansi pemerintahan ;

Bagian Kelima
Sistem Akuntansi

Paragraf 1

Pasal 64

SA BLUD yang disusun meiiputi :

a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. Prosedur akuntansi aset tetap; dan
d. Prosedur akuntansi selain kas.
SA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat L disusun dengan
berpedoman pada sistem pengendalian intern.

Pasai 65

SA BLUD dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan
BLUD

Pasal 66

(U Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun
aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas dana.

(2| Kode rekening untuk menyusun pelaporan realisasi anggaran
terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode
akun pembiyaan.

(3) Kode rekening untuk menyusun laporan operasional terdiri
dari kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.

(4) Kode rekening untuk menyusun neraca, laporan real.isasi
anggaran dan laporan operasional diatur iebih lanjut dalam
Peraturan Direktur.

{1}

tzl
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Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Pasai 67

Prosedur akuntansi penerimaan Kas meliputi serangkaian proses muiai
dari pencatatan, pengihtisaran sampai dengan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan penerimaan kas.

Pasal 68

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi
penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat {1}
huruf a, mencakup :

a. Surat tanda bukti pembayaran;
b. STS;
c. bukti transfer; dan
d. nota kredit Bank.

Pasal 69

(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur
akuntansi penerirzraan kas sebagaimana dimaksud pada pasal 54
ayat {1} huruf a, terdiri dari :

a. Buku jurnal penerimaan kas:
b. Buku besar; dan
c. Buku besar pembantu.

12| Format Buku jurnal penerimaan kas, Buku besar dan Buku
besar pembantu diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Direktur.

Pasal 70

Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Direktur

Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Pengeiuaran Kas

Pasal 71

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran Kas metriputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengihtisaran sampai dengan
pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas.

{2) Prosedur akuntansi pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud
ayat (1) meliputi:
a. Prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari

APBD/APBN; dan
b. Prosedur akuntansi pengeluarall kas yang dibiayai dari

BLUD.

Pasal 72

Bukti transaksi yang digunakan dalam pro,sedur akuntansi
pengeluaran kas sebagaimar:a dimaksud pada pasal 64 ayat {1)
huruf b, meliputi :

a. SP2D;
b, SPIvI;
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c. Bukti transak*i pengeluaran kas lainnya; dan
d. N*ta debit Bank.

Pasal 73

il) Buku 3-ang digunakan untuk mencatat tran*aksi <ialam pr*sed.ur
akuntansi pengeluarar-r kas sebagaimana dirnaksud pada pasal 64
ayat {1) huruf b, terdiri dari :

a. Buku jurnal pengeluaran kas;
b. Buku besar; dan
c. Buku besar pembantu.

(21 Format Buku jurnal pengeluaran kas, Buku besar dan Buku
besar pernbantu diatur lebih lanjut daiam Peraturan
Direktur.

Pasal 74

Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Aset

Pasal 75

Prosedur akuntansi aset meliputi pencatatan dan pelaporall akuntansi
atas perolehan, pemeliharaan dan penyusutan terhadap aset tetap
yang dikuasai/digunakan BLUD.

Fasal 76

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akunt*nsi aset
sebagair::ana CimaksuC pada pasal 64 ayat {tr} hurr-lf c, be*rpa bukti
memorial

Pasal 77

(U Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur
akuntansi aset sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat {1}
huruf c, terdiri dari :

a. Buku jurnal umum;
b. Buku besar; dan
c. Buku besar pembantu.

(2) Format Buku jurnal umum, Buku besar dan Buku besar
pembantu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 5
Prosedur Akuntansi Selain Kas

Pasai 78

Prosedr.lr akuntansi selain kas meiiputi serangkaian proses mulai dari
pencatatan, pengihtisaran sampai Cengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan semua transaksi selain kas.
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Bagian Keenam Kebijakan
Akuntansi BLUD RSUD

Pasai

Kebijakan akuntansi yang disusun
dasar-dasar, konvensi, peraturan
berlaku bagi Rumah Sakit Umum
pengeloiaan keuangan BLUD.

79

meliputi pilihan prinsip- prinsip,
dan prosedur yang digunakan,
Daerah yang menerapkan pola

Pasal 8O

Kebijakan akuntansi BLUD RSUD dimaksudkan untuk digunakan
sebagai pednman bagr penyelenggaraan akuntansi dan perryusunari
laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara
wajar sesuai dengan Stanclar Akr.lntansi Keuangan {SAK) yang
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia"

Pasal 81

Kebijakan akuntansi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Fasal. 79,
mengatur:

a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbanrlingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran maupun antar periode;

b. dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi l,aporan
Operasional untuk BI,UD RSUD dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabiiita*;

c. dasar-dasar penyajian Neraca untuk RSUD d"alam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas;

d. dasar-dasar penya=iian I.aporan Arus Kas untuk BLUD RSUD
yang menyediakan informasi mengenai sumber penggunaarr,
peruLrahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas
dikeiompokan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendarlaan;

e. dasar*d.asar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan
pada Catatan Atas Laporan Keuangan;

f. dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkaparl dalam
akuntansi aset, kewajihan, ekuitas dana, hibah, pendapatan,
biaya serta penyajiannya dalam laporan keuangan; dan

g. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan
kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Pasal 82

Kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 79, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB V
PENGELOLAAN BARASG APBD/ APBI{

Bagian Kesatu
Pengelolan Barang APBDI APBN

Pasal 83

Fengelola barang APBDIAPBN terdiri dar"i :

a" Direktur sebagai Pengguna Barang APBD dan Kuasa
Pengg,"rna Barang APBN;

b. Penyimpan Barang APBDIAPBN; dan
c. Pengun:s Barang APBD/ APBN.

Fengada*r, u*r*dHrlT*li asa ApB D / AFBN

Pasal 84

Pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD yang pembiayaarrnya baik
sebagian atau seiuruhnya bersumber dari APBDI APBN dilaksanakan
sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pencatatan Barang APBDIAPBN

Pasal 85

(U Barang APBD dicatat dengan Sistem Informasi
Manajemen Daerah Barang Milik Daerah.

t2) Barang APBN dicatat dengan Sistem informasi
Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara"

Bagian Keempat
Pendayagunaan Barang APBDIAPBN

Pasal 86

(U Pengeloiaan barang miiik Negara/Daerah dilaksanakan
berdasarkan a,sas fungsional, kepastian hukum, transparansi,
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

(2) Pengelolaan barang milik Negara/Daerah dilaksanakan sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Mutasi Barang APBD

Pasal 87

t1) Mutasi barang APBD merupakan penambahan atau
pengurangan barang APRD ;

12) Penambahan barang APBD berasal dari :

a. Pengadaan;
b. Hibah; dan
c. Perpindahan antar unit kerja.
Pengurangan barang APIID berasal dari :

a. Penghapusan; dan
b. Perpindahan antar unit ke{a.
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Penghapusan
berlaku.

Bagian Keenam
Penghapusan Barang APBD

Pasal 88

trarang APBD diiaksanakan sesuai aturan yang

BAB VI
PEHGELOLAAN BARANG BI"UD

Bagian Kesatu

Pasal 89

Pengelola barang BLUD terdiri clari :

a. Direktur sebagai Pengguna Barang BLUD
Pengguna Barang APBN;

b. Penvirnpan Barang APBD/APBN; dan
c. Pengurus Barang APBDIAPBN.

dan Kuasa

Bagian Kedua
Paragraf 1

Pangadaan barang danlatau jasa

Pasai 90

Pengadaan trarang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip
efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal I 1

{1} BLUD RSUD diberikan {leksibilitas berupa jenjang nilai dan
ketentuan pengaCaan barang danlatau jasa.

t2} Fleksibilitas sebagaimana dimaksud paCa ayat {1),
diberikan terhadap pengadaan barang danfatau jasa yang
sumber dananya berasal dari :

a" jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau

badan lain;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

Pasal 92

Pengadaan barang danlatau jasa yang dananS'a berasal dari hibah
terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari
pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang
berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Paragraf 2
Jenjang Nilai Pengadaan

Pasal 93

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasakan jenjang nilai yang
diatur sebagai berikut :

a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan
Rp" 1.000.000.000,00 {satu milyar rupiah} dilakukan dengan
metode Pengadaan Langsung; dan

3i
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{u

{2J

t3i

(4)

{s)

(6)

{71

b. Pengadaan dengan niiai iebih dari Rp. 1.000.000.000,00
{satu milyar rupiah) dilakukan dengan pelelangan, sesuai
dengan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Pasal 94

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 dilakukan oleh pelaksana pengadaan

Pelaksana pengadaan setragaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, tim atau unit pengad"aan
yang dibentuk oieh Direktur yang ditugaskan untuk
melaksanakan pengadaan barang danfatau jasa guna keperluan
RSUD.

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1,

terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan,
substansi pekerjaan/kegiatan Srang bersangkutan dan bidang lain
yang diperlukan.

Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dapat
rnemerintahkan se$eorang untuk melakukan proses pengadaan
iangsung untuk barang dan/atau jasa lainnya yang harganya
sudah pasti dan tidak trisa dinegosiasi.

Pengadaan barang d*nfatau jasa sebagaimana di.maksud dalam
ayat {1i apabila barangdan/atau jasa belum terdapat dalarn DPA
BLUD, pelaksanaanrrya diperiukan pergeseran/perubahan DPA
BLUD dengan persetr4'uan Direktur.

Daiam hal belum adanya pergeseran DPA BLUD,
pengadaan barang dan,/atau jasa yang belum terdapat dalam
DPA BLUD diperhrkan persetujuan Direktur untuk
melaksanakan prCIses pengadaan.

Untuk memenuhi kehutuhan barang/jasa yang mendesak
dan penting untuk segera dilaksanakan karena meningkatnya
pelayanan yang signifikan sehingga pemenuhannya melampui
batas yang diatur Calam peraturan ini, maka guna
berlangsungnya pelayanan Pejabat Pengadaan, tim atau
unit p e n gad aan dapat melaksanakan proses pengadaan
dengan metode pengadaan langsung sesuai kebutuhan.

(8) Dalam rangka efektif dan efisien pembiayaan
barang/jasa BLUD dapat menunjuk distributor /agen/ penyalur
yang mempunyai kompetensi dalam menyalurkan barang/jasa
dimaksud melalui proses pengadaan yang dilakukan oleh Pejabat
Pengadaan, tim atau unit pengadaan.

Paragraf 3
Tanda Bukti Perjanjian

Pasal 95

Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a. bukti pembelian;
b. kuitansi;
c. surat pesarran;
d" Surat Perintah Kerja {SPKi; dan
e. surat perjanjian.

i1)
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{21 Ketentuan tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud"
pada ayat (1), diatur oieh Direktur'

Pasai 96

Pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD yang pembiayaannya baik
sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD/ APBN dilaksanakan
sesuai dengan pera'Luran petrgadaan barangljasa pemerintah yang
herlakr-r.

Bagian Ketiga
Fencatatan Barang BLUE

Pasal 97

{li Barang BLUD merupakan barang ha*itr pengadaan -Yang
ber*umkrer dari anggaren BLUD.

t2) Barang BLUD dicatat sebagaimana barang APBD.

Bagian Keempat
Pendayagttnaan Barang BLUD

Pasal 98

(1) Pengelolaan barang milik BLUD dilaksanakan
berdasarkan asas fungsionai, kepastian hukum, transparansi,
efisiensi, akuntahilitas, dan kepastian nilai"

(21 Pengeiolaan barang milik BLUD ditraksanakan sesuai dengan
aturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Mutasi Barang BLUD

Pasal 99

(1) Mutasi barang BLL D merupakan penambahan atau
pengurangan barang BLLID;

Penambahan barang BLLID berasal dari :

a. Pengadaan;
b. Hibah; dan
c. Perpindahan antar unit kerja.

12\ Pengurangan barang BLTID berasal dari :

a. Penghapusan;
i]. Perpindahan antar unit kerja; dan
c. Dijual dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenarn
Penghapusan Baran.g BLUD

Pasal 100

Penghapusan barang BLUI) dilaksanakan sesuai aturan yang
berlaku.

JJ
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{2}

(u

(2)

t3)

{4)

{5}

(u

(2)

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 10L

{1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan, RSUD dapat
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling
menguntungkan

Pasal 102

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10L, meliputi:

a. kerjasama operasi (I{SO);
hr. kerjasama dengan pihak ketiga;

c. sewa men3iewa; dan
d. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD'

Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1") huruf a,
merupakan perikata.n antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga
dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan
pro*es operasional secara bersama dengan pembagian
keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

segala biaya yang timbul akibat kerjasama operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat 1\21, menjadi tanggungjawab
BLUD RSUD, dan dibayarkan sesuai dengan jenis belanja-

Kerjasama dengan pihak. ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1)

hqiuf b, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak
ketiga dalam usaha yang saling menguntungkan.

sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c,

merupakan pemanfaatan barang milik RSUD oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dengan imtralan uang.

t6) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
merupakan usaha diluar pelayanan kesehatan yang memberikan
keuntungan bagi RSUD.

Pasai 1O3

Hasii kerjasama sehagaimana dimaksud dalam Pasal 102,
rnerupakan pendapatan BLUD RSUD-

pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja
sesuai DPA

BAB VIII
KE?ET{TUAI{ PEI{U?UF

Pasal 104

Hal-hal yang belum d"iatur ,1a1am Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.
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Pasai L05

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalgan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Katrupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal l9 ,A\hlAq-,I 2016

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal \? fA\)JAa{ 2016

SEKRETAR'IS DAEFAH
KABUPATEIY BARITO TTMUR,

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARiTO TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

BUPAfT BARITO TTMUR,
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