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PENDAHULUAN
PUSKESMAS adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat.Paska penetapan
ketentuan BPJS di tahun 2014, peran PUSKESMAS menjadi semakin vital lagi. Untuk
meningkatkan pelayanan PUSKESMAS, maka PUSKESMAS harus memiliki kewenangan yang
lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran.pola yang paling tepat untuk hal
tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD). Pola
pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan PUSKESMAS untuk menggunakan pendapatan
Negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus
disetor dahulu ke kas negara.Mekanisme ini tentu sangat membantu PUSKESMAS dalam
menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan
anggaran.Tanpa fleksibilitas tersebut sepertinya sulit PUSKESMAS dapat memberikan layanan
prima di era BPJS, karena pasien tidak membayar langsung tetapi menggunakan sistem kapitasi.
Namun masih sedikit PUSKESMAS yang telah berstatus BLUD.Menurut data ada kurang lebih
9000 PUSKESMAS di seluruh Indonesia dan pada tahun 2012 telah ada 158 yang berstatus BLUD.
Padatahun 2013 jumlahnya bertambah menjadi 326 dan pada awal tahun 2014 ini ada kurang
lebih 101 PUSKESMAS yang sedang berproses untuk menjadi BLUD. Namun jumlah ini masih
sangatlah sedikit atau sekitar 4.7% dari total PUSKESMAS yang telah menjadi BLUD.
TUJUAN
Sebagai persiapan awal PUSKESMAS menjadi BLUD maka paling tidak ada tiga hal yang perlu
dipersiapkan.Setelah mengikuti Pelatihan Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD diharapkan
peserta dapat menyusun :
1.Tata Keloladan Tata Aturan BLUD
2.Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3.Sistem Akuntansi & Laporan Keuangan Pokok

Ketiga kelompok dokumen tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan administrative untuk
menjadi BLUD sesuai dengan ketentuan PP23 tahun 2005,Permendagri 61 tahun 2007 dan SE
Mendagri 900/2759/SJ tentang Pedoman Penilaian Usulan BLUD.
Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUD
Silahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015
Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di
admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting@gmail.com atau lewat telepon di
0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
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