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Isu Kebijakan

1. UU SJSN 40 tahun 2004
2. UU RS 44 tahun 2009
3. Renstra Kementerian Kesehatan 2010-

2014: “Universal Coverage” tahun 2014
4. Badan Layanan Umum (UU, PP, Peraturan 

Menteri)



Model AKN: Korea, Taiwan, Filipina, Australia, 
Kanada, dan Perancis
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Bantuan Sosial  dalam bentuk bantuan/subsidi iuran

Sumber : Thabrany, 2010



UU RUMAH SAKIT 
NO. 44 TAHUN 2009

PASAL 7 AYAT 3

Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari 
Instansi yang bertugas di bidang 

kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis 
Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan 

Umum atau BadanLayanan Umum Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Renstra Kementrian Kesehatan 
2010-2014

 Lampiran 1 Renstra Kementrian Kesehatan  tahun 
2010 – 2014

 Program/Kegiatan: Pembinaan Pengembangan 
Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharan Kesehatan

 Outcome/Output: Terumuskannya kebijakan 
pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan

 Indikator: Persentase penduduk (termasuk 
penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

 Target 2014: 100%



Universal coverage requires choices to be made 
in each of the three components of a health
financing system (WHO, 2005):

 revenue collection: financial contributions to the 
health system have to be collected equitably and 
efficiently;

 pooling: contributions are pooled so that the costs 
of health care are shared by all and not borne by 
individuals at the time they fall ill (this requires a 
certain level of solidarity in the society); and

 purchasing: the contributions are used to buy or 
provide appropriate and effective health 
interventions.



Kebijakan terkait 
Badan Layanan Umum

 UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara

 Peraturan Pemerintah
 Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Peraturan Menteri Keuangan
 Untuk RS, Peraturan Menteri Kesehatan ??
 Konsep BLU merupakan refomasi keuangan 

ditujukan pada akuntabilitas dan transparansi 
keuangan yang professional. 



PENGERTIAN BADAN LAYANAN UMUM 
(BLU)

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 



TUJUAN BLU

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. 



Praktek Bisnis yang Sehat

 Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan 
berkesinambungan (1:12)

 Bentuk praktek bisnis yang sehat :
 Merencanakan dan menetapkan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan 

(penjelasan 3:7)
 Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan 

kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran 
(15:2)

 Pengelolaan kas BLU (16:2)
 Utang BLU (tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab) 

(18:2)
 Pengadaan barang/jasa oleh BLU (prinsip efisiensi dan ekonomis) (20:1)
 Sistem informasi manajemen keuangan (25)



KENAPA BLU ?

BLU
“Praktek 

Bisnis Sehat”



TUJUAN

Melakukan kajian terhadap implementasi 
kebijakan Badan Layanan Umum (BLU) di 
Rumah Sakit Daerah



Metode

 Desain: evaluasi kebijakan BLU di RS dengan pendekatan 
kualitatif

 Metode: 1) analisis dokumen kebijakan; 2) wawancara 
dengan pengelola RS dan 3) pengalaman dalam 
mendampingi RS untuk menjadi BLU

 Sumber informasi: pejabat dan individu yang 
mengetahui proses BLU di RSD. Informasi diperoleh 
dengan wawancara langsung dan atau melalui telpon.

 Variabel: proses BLU di RSD, kendala, implementasi, 
kebutuhan perangkat peraturan daerah, dampak 
penerapan BLU



No. Propinsi Jumlah

1. Jawa Timur 17 dari 55 RSD

2. NTT Belum ada (15 RSD)

3. NTB Belum ada (7 RSD)

4. Sulawesi  Selatan Belum ada (27 RSD)

5. Bali 5 dari 9 RSD

6. Riau 2 dari 12 RSD

7. Sulawesi Tenggara Belum ada (8 RSD)

8. Sulawesi Utara 2 dari 8 RSD

9. Gorontalo 2 dari 5 RSD

10. Kalimantan Tengah Belum ada (15 RSD)

11. Kalimantan Selatan 1 dari 14 RSD

Sumber : wawancara dengan berbagai sumber di daerah



Aktor yang terlibat

 Pemerintah Daerah 
 Kepala Daerah
 Sekwilda dan Biro yang ada (Keuangan, Hukum, 

Organisasi)

 DPRD
 Pimpinan RS
 Staf RS
 Dewan Pengawas BLU
 Asosiasi RS (Arsada, Persi)
 Dinas Kesehatan



Alasan Menjadi BLU

 Mempermudah proses pengadaan barang dan jasa

 Mempermudah dalam penyesuaian tarif (diluar tarif kelas III), 
cukup dengan Peraturan Kepala Daerah

 Khusus RS Swadana, Permendagri 13/2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (122:4) pemicu RS daerah 
untuk mempercepat proses menjadi BLU

 Meningkatkan pelayanan karena mendapatkan kemudahan 
dalam pengelolaan keuangan

 Mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat

 Meningkatkan kesejahteraan karyawan (sistem remunerasi)



Proses menjadi BLU
 Merupakan proses yang tidak mudah dilakukan oleh RS

 Waktu cukup panjang untuk menjadi BLU : 3-4 tahun 

 Membutuhkan kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari Direktur RS

 Melibatkan banyak pihak : Kepala Daerah, DPRD, Sekda dan jajarannya, 
Dinas terkait, RSD dan Tim , Pihak ke 3

 Proses yang dilakukan RS: 
 Peningkatan pemahaman tentang BLU 
 Penyiapan dokumen peraturan pendukung (Arsada: 18 peraturan)
 Benchmarking
 Menyiapkan dokumen persyaratan (pendampingan pihak ke-3)
 Pengajuan kepada kepala daerah
 Penetapan RSD sebagai BLU

 Proses menuju BLU sering kali tidak sampai terdistribusi secara merata ke 
setiap level di RS



Kendala menjadi BLU

 Kendala yang dihadapi berbeda antar RS, berikut adalah kendala yang 
umum terjadi :

 Internal :
 Kesadaran dan pengetahuan tentang BLU
 Mindset dan pola pikir SDM RS yang birokrasi
 Kemampuan dalam menyiapkan persyaratan dan kebijakan pendukung
 Sistem keuangan “billing system” RS yang ada saat ini
 Beban ganda bagi RS dalam melaksanakan sistem akuntansi
 Keterbatasan SDM keuangan

 Eksternal :
 Komitmen dan dukungan Pemda dan DPRD. (ada juga justru yang 

sangat mendukung)  pengetahuan dan pemahaman BLU
 Sinkronisasi antara sistem keuangan pemerintah dengan “sistem 

keuangan BLU”



Implementasi setelah 
ditetapkan sebagai BLU

 Kesiapan SDM merupakan hal yang utama

 Tidak semudah yang dibayangkan, membutuhkan 
kepemimpinan dan pengendalian yang kuat

 Sistem belum mendukung terutama sistem keuangan

 Dewan Pengawas belum bisa berjalan secara optimal, walaupun 
di beberapa RS Dewan Pengawas berjalan dengan baik

 Melakukan penyesuaian dokumen persyaratan untuk dapat 
diimplementasikan

 Mempersiapkan beberapa dokumen kebijakan untuk 
mendukung impelemntasi



Dampak

 Beban RS menjadi bertambah, RS harus menjalankan 2 sistem 
akuntansi secara bersamaan (Akuntansi Pemerintah dan 
Akuntansi Keuangan)

 Kinerja RS menjadi lebih baik, namun perlu dikaji secara khusus

 Insentif bagi karyawan menjadi lebih baik dan meningkat

 Fleksibilitas dalam operasionalisasi RS termasuk pengadaan 
tenaga

 Motivasi dalam memberikan pelayanan menjadi lebih baik

 Rumah sakit dapat lebih mudah menetapkan tarif diluar kelas III

 Sangat mendukung dengan adanya Program Jamkesmas yang 
tidak ada kepastian waktu pembayarannya



Kesimpulan

 Sekitar 83%  RSD belum berstatus BLU

 Kebijakan BLU merupakan kebijakan yang sangat strategis 
untuk meningkatkan efisensi  dan efektifitas pelayanan di RS, 
karena RS dituntut untuk dikelola dengan “bisnis yang sehat”

 Selama RSD yang berstatus BLU dikelola dengan “bisnis yang 
sehat”, akan sangat mendukung Universal Coverage 

 Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dan DPRD 
merupakan  faktor kunci keberhasilan  BLU di RSD

 Aspek yang paling penting dalam perubahan status RS menjadi 
BLU : kepemimpinan, SDM (mindset, pengetahuan, komitmen, 
kesadaran) dan sistem RS terutama sistemkeuangan



Saran

 Perlu ada semacam “crash program” antara pemerintah 
pusat, propinsi dan daerah untuk mempercepat 
perubahan RSD menjadi BLU

 Percepatan perubahan status RS sebagai BLU, perlu 
dilakukan secara sistematis dan hati-hati, agar jangan 
sampai menjadi “bumerang”  “BLU-BLU an”

 Perlu adanya suatu sistem untuk memonitor 
pelaksanaan “bisnis yang sehat” oleh RS

 Perlu ada sebuah kajian secara empiris untuk menilai 
efektifitas dan efisiensi RS sebagai BLU
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