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Sesuai dengan tujuan BLUD yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka
dalam menetapkan tarif layanan harus memperhatikan SPM yang telah ditetapkan Pimpinan
Daerah.
Dalam menentukan tarif layanan BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala daerah
melalui kepala daerah dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada
pemimpin DPRD dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli
masyarakat, serta kompetisi yang sehat. Kepala daerah menetapkan besaran tarif dengan penilain
tim sehingga kepala daerah dapat menetapkan tarif pelayanan BLUD.
Dalam menentukan tarif layanan yang ditetapkan harus mempertimbangkan aspek – aspek
sebagai berikut:.
1. Kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan
BLU dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi layanan dan mendorong kesinambungan
serta pengembangan bisnis BLUD.
2. Daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan
masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLUD, berdasarkan
pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/ jasa layanan, dan nilai mata uang
3. Asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin yang sama sesuai dengan hak dan
manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial
masyarakat.
4. Kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis yang
sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis.
Berdasarkan aspek-aspek tersebut maka BLUD tidak dapat menentukan tarif secara asal-asalan.
Penentuan tarif dikembalikan kepada Pemda setempat dengan mempertimbangkan usulan tarif
dari BLUD sendiri.
Jika menurut Pemda tarif sudah sesuai dengan unit cost maka tidak masalah jika tidak ada
kenaikan tarif. Namun pada umumnya yang terjadi adalah tarif jauh di bawah unit cost, termasuk
tarif untuk pelayanan non subsidi (kelas VIP, Kelas I, dll). Jika ini terjadi, artinya pelayanan kelas
non subsidi tersebut juga ikut menikmati subsidi dari pemerintah. Tentu saja ini kurang tepat
karena mengakibatkan pemborosan anggaran daerah akibat terjadi salah alokasi subsidi.
Sebagai penentu tarif layanan pada BLUD Pemda setempat dituntut untuk cermat dalam
menentukan tarifnya, Pemda harus melihat dari 2 sisi yang berbeda yaitu dari sisi keuntungan
BLUD dan dari sisi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemda harus dapat menjamin aksesibilitas
terhadap layanan BLUD itu sendiri, jika penentuan tarif dirasa cukup tinggi bagi masyarakat
maka wajib bagi Pemda untuk mensubsidi tarif layanan agar masyarakt tetap dapat menggunakan
layanan BLUD dan BLUD dapat berjalan seperti semestinya.
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