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PT Syncore Indonesia dipercaya kembali untuk menyelenggarakan pelatihan yang
bertemakan “Workshop Penyusunan RSB dan RBA BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten
Gunungkidul” pada Selasa, 12 September 2017 sampai dengan Rabu, 13 September 2017 di
Puskesmas Playen 1 Gunungkidul. Workshop tersebut diikuti oleh 9 (sembilan) Puskesmas BLUD
yang berada di kabupaten Gunungkidul dengan jumlah peserta kurang lebih sebanyak 42 orang.
Acara pelatihan penyusunan RSB dan RBA dimulai pada pukul 09.00, dibuka oleh Ibu Marta
dari Dinas Kesehatan kabupaten Gunungkidul dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Setelah
itu, materi pelatihan disampaikan oleh narasumber Syncore, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.
Materi awal yang disampaikan meliputi pengantar tentang RBA, alur pengajuan RBA, struktur
biaya BLUD, dan lain-lain.
Tujuan pembentukan BLUD adalah pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien
sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan
kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Dengan menjadi BLUD, puskesmas
diberikan kepercayaaan untuk mengelola keuangannya sendiri sehingga kegiatan pelayanan
masyarakat menjadi lebih efektif. BLUD harus menyusunRencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
tahunan dan Rencana Strategi Bisnis (RSB) lima tahunan. RBA merupakan dokumen perencanaan
bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran
BLUD. Sedangkan RSB merupakan dokumen yang berisi rencana program yang akan dilakukan
oleh BLUD selama lima tahun ke depan.
Para peserta pelatihan duduk mengelompok per puskesmas masing-masing. Peserta pelatihan
melakukan mapping rekening RKA ke kode akun RBA dengan dipandu oleh narasumber dan
dibantu oleh tim Syncore. Setelah selesai kemudian hasil mapping tersebut di-review oleh tim.
Nilai nomial dan rekening RKA yang sudah di-mapping-kan kemudian diinput ke sistem BLUD
untuk pembuatan Bab III dengan dipandu oleh tim Syncore.
Pada pelatihan hari kedua
dijelaskan mengenai Bab I dan II RBA. Setelah itu peserta melakukan penginputan jurnal umum
dengan dipandu narasumber bersama tim, hingga dihasilkan proyeksi laporan keuangan tahun
2018 untuk pembuatan Bab IV RBA.
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