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Baru 70 Persen Puskesmas di Nganjuk yang Siap Jadi BLUD 

 

Ilustrasi http://jdih.rembangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/BLUD-untuk-Puskesmas.jpg 

NGANJUK - Dinkes Kabupaten Nganjuk akan menjadikan Puskesmas sebagai BLUD (Badan 

Layanan Umum Daerah) secara bertahap.  

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dr Laksomono Pratigjo menjelaskan, nantinya 

hanya Puskesmas yang siap dan mampu saja yang menjadi BLUD.  

Setidaknya, dari sebanyak 20 Puskesmas di Nganjuk, nantinya hanya sekitar 70 persen saja yang 

dapat dijadikan BLUD. 

"Tapi saat ini kami masih terus mengkaji dan mengevaluasi kemampuan serta kesiapan dari setiap 

Puskesmas untuk menjadi BLUD tahun ini," kata Laksomono usai rapat kerja dengan Komisi IV 

DPRD Kabupaten Nganjuk, Senin (6/6/2022). 

Sebenarnya, Dinkes mengharapkan seluruh Puskesmas di Nganjuk menjadi BLUD. Dengan 

demikian Puskesmas bisa mandiri dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat. 

Di samping itu, ungkap Laksomono, alokasi anggaran untuk menjadikan Puskesmas sebagai BLUD 

sudah ada dalam APBD Kabupaten Nganjuk. Namun karena adanya syarat dan aturan yang baru, 

sehingga BLUD belum bisa sepenuhnya diterapkan di semua Puskesmas. 

"Ini persoalannya, harus dipenuhi dahulu semua persyaratan sesuai aturan sebelum dilaksanakan," 

ucap Laksomono. 

Saat ini proses untuk menjadikan Puskesmas sebagai BLUD terus dijalankan. Diantaranya dengan 

menggelar pelatihan dan pembinaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

terkait dokumen Puskesmas. 

"Untuk itu, ditargetkan tahun ini BLUD di Puskesmas sudah bisa dijalankan meski bertahap. 

Terutama bagi Puskesmas yang sudah memenuhi persyaratan sesuai aturan dan tenaga Puskesmas 

sudah siap semuanya," tutur Laksomono. ***** 

Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana 
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1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan 

bahwa: 

a. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang 

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 angka 23); 

b. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan 

serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan 

Layanan Umum yang bersangkutan (Pasal 68 ayat 2); 

c. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat 

pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja 

perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan 

(Pasal 68 ayat 4). 

2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengeloalan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan 

bahwa: 

a. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, 

dan penerapan praktek bisnis yang sehat (Pasal 2); 

b. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk 

tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang 

didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 2); 

c. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian 

negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari 

kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk (Pasal 3 ayat 3); 

d. Pada pasal 4 mengatur tentang persyaratan BLU, yaitu pada 

1) Ayat 1 menyatakan bahwa suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan 

mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, 

teknis, dan administratif, yaitu: 

2) Ayat 2 menyatakan bahwa persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan 

umum yang berhubungan dengan:  

a) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;  

b) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian 

masyarakat atau layanan umum; dan/atau  

c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan 

kepada masyarakat. 

3) Ayat 3 yang menyatakan bahwa persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terpenuhi apabila:  

a) kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan 

ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh 

menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan  



Catatan Berita/BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Subbagian Hukum  3 
 

b) kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana 

ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. 

4) Ayat 4, yang menyatakan bahwa Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan 

seluruh dokumen berikut:  

a) pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan 

manfaat bagi masyarakat;  

b) pola tata kelola;  

c) rencana strategis bisnis;  

d) laporan keuangan pokok;  

e) standar pelayanan minimum; dan  

f) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. 

3. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah menyebutkan bahwa; 

a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagairnana dimaksud dalam persyaratan 

substantif dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa 

publik diutamakan untuk pelavanan kesehatan (Pasal 31 ayat 1); 

b. Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam persyaratan 

substantif dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa 

publik tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, 

retribusi perizinan tertentu dan perizinan (Pasal 31 ayat 2); 

c. Persyaratan teknis BLUD sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) terpenuhi 

apabila: 

1) karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam 

memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan rnenerapkan BLUD, 

sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan 

2) berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila 

dikelola dengan menerapkan BLUD. 

d. Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD dilaksanakan oleh 

kepala SKPD melalui sekretaris daerah untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah 

yang akan menerapkan BLUD (Pasal 34 ayat 2). 

e. Persyaratan administratif terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah 

membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi: 

1) surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; 

2) pola tata kelola; 

3) Renstra; 

4) standar pelayanan minimal; 

5) laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan 

6) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal 

pemerintah. 

f. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ditandatangani oleh Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD (Pasal 37). 

 


