
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, dan dalam rangka Penetapan Unit Pelaksana
Teknis se-Kabupaten Pesawaran sebagai Unit Kerja
pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesawaran yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UPT Puskesmas
di Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 72 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 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.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah Pola keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek–
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan
Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan
kesehatan satu atau sebagian wilayah kecamatan.

8. Rencana Strategis Bisnis Puskesmas di Kabupaten Pesawaran yang
selanjutnya disebut RSB Puskesmas adalah dokumen lima tahunan yang
memuat Visi, Misi, Program Strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan
arah kebijakan operasional Puskesmas di Kabupaten Pesawaran.

9. Rencana Bisnis dan Anggaran  Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA
Puskesmas adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran
Puskesmas.

BAB II
PERSYARATAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 2

(1) Puskesmas menyusun Rencana Strategis Bisnis Puskesmas yang
selanjutnya disebut RSB Puskesmas.

(2) RSB Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja,
rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan
Puskesmas.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra
yang ingin diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan
organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan
baik.

(5) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi
proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai
dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin
timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian
hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor Internal dan
eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.



(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima)
tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima)
tahun.

Pasal 3

RSB Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dipergunakan
sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 4

(1) Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada RSB
Puskesmas.

(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi
biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain,
APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Puskesmas lainnya.

Pasal 5

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan
Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan Puskesmas.

BAB III
MUATAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 6

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:

a. Kinerja tahun berjalan;

b. Asumsi makro dan mikro;

c. Target kinerja;

d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. Perkiraan harga;

f. Anggaran pendapatan dan biaya;

g. Besaran persentase ambang batas;

h. Prognosa laporan keuangan;

i. Perkiraan maju (forward estimate);

j. Rencana pengeluaran investasi/modal; dan

k. Ringkasan   pendapatan  dan  biaya  untuk  konsolidasi  dengan   RKA
- SKPD/APBD.



(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan
program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran
yang akan dihasilkan.

Pasal 7

(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor yang mempengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;

d. laporan keuangan tahun berjalan; dan

e. hal-hal lain yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan
pencapaian kinerja tahun berjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b, antara lain:

a. tingkat inflasi;

b. pertumbuhan ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif;

e. volume pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,
antara lain:
a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

(4) Analisis dan  perkiraan  biaya  satuan  sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia
barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah
memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau
jasa yang akan dihasilkan.

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e,
merupakan estimasi harga Jual produk barang dan/atau jasa setelah
memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan
seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan
tahunan yang dinyatakan dalam  satuan uang yang tercermin dari
rencana pendapatan dan biaya.

(7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran
bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
Puskesmas.



(8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun
berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan
arus kas.

(9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun  yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah  disetujui dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

(10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk
memperoleh aset tetap.

(11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-
SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k,
merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan
dengan format RKA-OPD/APBD.

BAB IV
KEDUDUKAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 8

RBA Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disajikan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD.

Pasal 9

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipersamakan dengan RKA
Unit kerja pada SKPD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

Pasal 10

(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan DPA
SKPD, Kepala Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk
ditetapkan menjadi RBA definitif.

(2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar
penyusunan DPA-Puskesmas untuk diajukan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

BAB V
RBA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 11

(1) RBA-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),
mencakup antara lain:

a. pendapatan dan biaya;



b. proyeksi arus kas;

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran  mengesahkan RBA-
Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

(3) Pengesahan RBA-Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

(4) Dalam hal RBA-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum
disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Puskesmas
dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka
RBA-Puskesmas tahun sebelumnya.

Pasal 12

(1) RBA-Puskesmas yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),
menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari Jasa Layanan.

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk
belanja pegawai, barang dan/atau jasa, belanja modal dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang
tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan
jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan
anggaran kas yang telah ditetapkan dalam RBA- Puskesmas.

BAB VI
RBA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pasal 13

(1) RBA-Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani
oleh Kepala UPT Puskesmas dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesawaran.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
manifestasi hubungan kerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan
Kepala UPT Puskesmas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja
(contractual performance agreement).

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
menugaskan Kepala UPT Puskesmas untuk menyelenggarakan kegiatan
pelayanan umum dan  berhak mengelola dana sesuai yang tercantum
dalam RBA-Puskesmas.

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. Kinerja keuangan;

c. Manfaat bagi masyarakat.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 18 September 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 256

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002


