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LATAR

BELAKANG
PENGANGGARAN BLUD YANG SMART

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (merupakan perubahan
Paruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005),
disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat
membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dengan
memberikan flexibelitas dalam pengelolaan
keuangan.
Sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuanga Daerah
(merupakan perubahan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006), Dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah
menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD
dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat
pengelola BLUD.
Melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 44/RSUD Soedarso/2015 tanggal 7
Desember 2015, RSUD Dokter Soedarso
ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum
Daerah dengan PPK status PENUH. Untuk
flexibelitas pengelolaan keuangan diterbitkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
67 Tahun 2015 yang telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.

Pada Tanggal 17 Oktober 2014 dengan SK Menteri
Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/390/2014,
RSUD Dokter Soedarso dipersiapkan menjadi RS
Rujukan Nasional dengan waktu persiapan dari
tahun 2015 s.d 2019 untuk memenuhi berbagai
persyaratannya. Melalui Keputusan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 44/RSUD Soedarso/2015
tanggal 7 Desember 2015, RSUD Dokter Soedarso
ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah
dengan PPK status PENUH.



1. PENGANGGARAN BLUD

Badan Layanan Umum Daerah bukan merupakan
bagian kekayaan yang dipisahkan, sehingga dalam
penganggaran merupakan bagian dari batang tubuh
APBD. Penganggaran di APBD terbagi menjadi 2
kelompok belanja yaitu belanja operasi dan belanja
modal. Belanja operasi terdiri dari beberapa jenis
belanja antara lain Belanja Pegawai dan Belanja
Barang dan Jasa sedangkan Belanja Modal terdiri
dari beberapa jenis belanja antara lain yaitu Belanja
Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan
Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, aset lainnya.
Jenis Belanja akan diuraikan dalam obyek belanja
kemudian diuraikan dalam rincian obyek belanja
dan sub rincian obyek belanja.

Dalam pelaksanaan APBD diperkenankan untuk
dilakukan pergeseran anggaran. Pergeseran
Anggaran di APBD diatur dalam Permendagri 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan penjelelasan sbb :
Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar
organisasi, antar unit organisasi, antar program,
antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar
kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian
objek dan/atau sub rincian objek.

2) pergeseran anggaran yang tidak
menyebabkan perubahan APBD.
1. Pergeseran antar objek dalam

jenis yang sama. Pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan
sekretaris daerah.

2. Pergeseran antar rincian objek
dalam objek yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan
atas persetujuan PPKD.

3. Pergeseran antar sub rincian
objek dalam rincian objek yang
sama. Pergeseran ini dapat
dilakukan atas persetujuan PPKD.

4. Perubahan atau pergeseran atas
uraian dari sub rincian objek dapat
dilakukan atas persetujuan
Pengguna Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah diatur
bahwa Anggaran BLUD di RKA SKPD
dirinci dalam 1 program, 1 kegiatan, 1
output dan jenis belanja

Pergeseran anggaran terdiri atas:
1) pergeseran anggaran yang

menyebabkan perubahan APBD; dan
a. pergeseran antar organisasi;
b. pergeseran antar unit organisasi;
c. pergeseran antar program;
d. pergeseran antar kegiatan,
e. pergeseran antar sub kegiatan;
f. pergeseran antar kelompok;
g. pergeseran antar jenis.



RKA BLUD RSUD dr Soedarso pada APBDP TA 2022

Dari tabel data diatas, dapat diketahui bersama
bahwa Anggaran BLUD di APBD memang
flexible karena diinput hanya sampai pada jenis
belanja. Dengan penganggaran hanya sampai
pada jenis belanja dimaksudkan untuk
memudahkan dilakukan pergeseran/perubahan
apabila ditengah perjalanan tahun anggaran
terdapat kegiatan/belanja yang mendesak dan
harus segera dilaksanakan/penuhi, bisa
dilakukan pergeseran pada jenis belanja yang
sama.
Berdasarkan penganggaran pada BLUD dalam 1
program, 1 kegiatan, 1 output dan jenis belanja,
sebagai bentuk flexibelitas BLUD, maka sesuai
dengan Permendagri 77 Tahun 2020 bahwa
Pergeseran Anggaran BLUD dalam jenis belanja
yang sama tidak menyebabkan perubahan
APBD.

2. KONDISI SAAT INI

Kondisi saat ini pergeseran anggaran BLUD dalam
jenis belanja yang sama sudah dilaksanakan
sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam
Negeri, hanya prosesnya masih secara berjenjang
yaitu bidang/bagian membuat laporan staf terkait
adanya anggaran yang sudah hampir habis
sedangkan barang sangat diperlukan untuk
pemberian pelayanan (Obat, BHP) kemudian
dilakukan rapat oleh manajemen membahas
kebutuhan anggaran minimal yang harus dipenuhi
dan memperkirakan belanja pada jenis yang sama
yang masih memungkinkan untuk ditunda dan
baru dilakukan pergeseran anggaran, hal ini tentu
saja memerlukan waktu untuk proses pergeseran
tersebut.
Pergeseran anggaran secara manual dan
berjenjang tersebut tentu belum sejalan dengan
pelayanan publik era 4.0, yang mengharuskan
pelayanan publik berbasis teknologi, yang
memberikan kemudahan, efisiensi, akurasi,
kecepatan dan flexibelitas dalam penyelesaian
pekerjaan.



3. KONDISI YANG DIHARAPKAN

Dalam pelayanan publik era 4.0 yaitu menerapkan
pelayanan public yang berbasis tekhnologi (digital).
Sebab, dengan teknologi, transparansi, kecepatan,
kemudahan yang menjadi kunci pada suatu
pelayanan akan terwujud.

Sejalan dengan penerapan pelayanan public era 4.0,
maka proses penganggaran terutama di BLUD, perlu
dilakukan dengan SMART. SMART dalam penulisan ini
adalah akronim dari S= Stewarship, M = Bermartabat,
A= Akuntabilitas, R = Integritas dan T = Transparansi .
dengan pengertian sebagai berikut :
Stewarship merupakan salah satu pandangan baru
tentang cara mengelola organisasi dan personel-personel
yang terkait didalamnya. Konsep kebersamaan
(collectivity), kemitraan, pemberdayaan
(empowerment), dan saling percaya.

Bermartabat adalah berperilaku hidup berdasar nurani
yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan,
menghargai hak asasi manusia, mengusahakan
perdamaian, dan melestarikan keutuhan ciptaan
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-
kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang
dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya
publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat
menjawab hal-hal yang menyangkut
pertanggungjawabannya.

Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa
yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai
yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik
di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral
pribadi).

Transparansi mengandung pengertian harus terbuka
mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang
berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para
orang yang berkepentingan. Termasuk didalamnya
menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan
tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh
para manajemen yang berkepentingan dan penerima
manfaat.

Penganggaran SMART, dengan melakukan
pemberdayaan, saling percaya berdasarkan hati Nurani,
bertanggungjawab, konsisten dan transparansi, maka
Kepala Bagian/Bidang di beri kepercayaan dan tanggung
jawab untuk melakukan pergeseran anggaran secara
mandiri sepanjang masih dalam wewenang dan tanggung
jawabnya. Mekanismenya dengan menerbitkan
Peraturan Direktur tentang Penganggaran Pergeseran
BLUD dengan SOP nya.

Untuk memudahkan dan mempercepat proses
pergeseran serta memudahkan pengawasan dan
pertanggungjawaban diperlukan penambahan
menu/fitur pada APLIKASI SIMAKBLUD dengan batasan
akses sesuai kewenangannya. Apabila Pergeseran
anggaran dari bagian/bidang sendiri tidak
memungkinkan sedangkan barang tersebut sangat
diperlukan, maka Kabag/Kabid yang bersangkutan
mengajukan surat ke Direktur RSUD Dr. Soedarso untuk
dibahas terkait kebutuhan yang mendesak dan altrenatif
pergeseran belanja dari bagian/bidang lain.

Aplikasi Simakblud (Sistem Informasi Manajemen
Anggaran Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah)
adalah merupakan sistem informasi yang didedikasikan
guna membantu pengelolaan keuangan pada instansi
pemerintah yang berbentuk Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD). Aplikasi Simakblud dapat menghasilkan
laporan-laporan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
dan laporan-laporan berkala lainnnya.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk
menyusun Rancangan Proyek Perubahan yaitu :
“PENGANGGARAN BLUD YANG SMART”.

https://www.jurnal.id/id/blog/format-laporan-keuangan/


1. Area Proyek Perubahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019, sebagaimana juga tertuang
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019,
telah memberikan arah pelaksanaan reformasi
birokrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) agar
berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten,
terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan maka
disusunlah Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB).
Pada RMRB ini terdapat program, kegiatan dan
hasil yang diharapkan pada tingkat pelaksanaan
mikro tersebut di atas. Program inilah yang
menjadi Area Perubahan antara lain :

1. Manajemen Perubahan.
Salah satu sumber permasalahan birokrasi
adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan
dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini
mendorong terciptanya citra negatif birokrasi.
Perilaku yang sudah menjadi mental model
birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit,
tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas,
feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus
perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada
perubahan mental aparatur dengan harapan
mendorong terciptanya budaya kerja positif
yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang
bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta
mampu memberikan pelayanan yang
berkualitas.

2. Peraturan Perundang-undangan.
Masih banyaknya peraturan perundang-
undangan yang tumpang tindih, disharmonis,
dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja
dibuat tidak jelas untuk membuka
kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti
ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk
kepentingan pribadi yang dapat merugikan
negara. Karena itu, perlu dilakukan
perubahan/penguatan terhadap sistem
peraturan perundang-undangan yang lebih
efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi.
Kelembagaan pemerintah dipandang belum
berjalan secara efektif dan efisien. Struktur
yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki
menyebabkan timbulnya proses yang berbelit,
kelambatan pelayanan dan pengambilan
keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya
feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan
pada sistem kelembagaan akan mendorong
efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses
pelayanan dan pengambilan keputusan dalam
birokrasi. Perubahan pada sistem
kelembagaan diharapkan akan dapat
mendorong terciptanya budaya/perilaku yang
lebih kondusif dalam upaya mewujudkan
birokrasi yang efektif dan efisien.

4. Penataan Tata Laksana.
Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana
dalam instansi pemerintah juga sering menjadi
kendala penyelenggaraan pemerintahan.
Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan
secara cepat seringkali harus berjalan tanpa
proses yang pasti karena tidak terdapat
sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian
mendorong terciptanya perilaku hirarkis,
feodal, dan kurang kreatif pada
birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada
sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam
rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga
untuk mengubah mental aparatur.

AREA DAN 

FOKUS 

PERUBAHAN



5. Penataan SDM Aparatur.
Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan
dengan baik mulai dari perencanaan,
pengadaan, hingga pemberhentian pegawai
akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak
kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada
kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan. Karena itu, perubahan dalam
pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk
memperoleh sistem manajemen SDM yaitu
sistem merit yang mampu menghasilkan
pegawai yang profesional.

6. Akuntabilitas Kinerja.
Kemampuan pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan berbagai sumber
yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan
publik seringkali menjadi pertanyaan
masyarakat. Pemerintah dipandang belum
mampu menunjukkan kinerja melalui
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu
menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat)
bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat
penerapan sistem akuntabilitas yang dapat
mendorong birokrasi lebih berkinerja dan
mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya

7. Penguatan Pengawasan.
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam
birokrasi, salah satu penyebabnya adalah
lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan
sistem pengawasan mendorong tumbuhnya
perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya
yang semakin lama semakin menjadi, sehingga
berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu
perubahan perilaku koruptif aparatur harus
pula diarahkan melalui perubahan atau
penguatan sistem pengawasan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Penerapan sistem manajemen
pelayanan belum sepenuhnya mampu
mendorong peningkatan kualitas
pelayanan, yang lebih cepat, murah,
berkekuatan hukum, nyaman, aman,
jelas, dan terjangkau serta menjaga
profesionalisme para petugas
pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan
penguatan terhadap sistem manajemen
pelayanan publik agar mampu
mendorong perubahan profesionalisme
para penyedia pelayanan serta
peningkatan kualitas pelayanan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam proyek
perubahan ini sebagaimana yang dimaksud
dalam Permenpan Nomor 11 Tahun 2015
tentang Roadmap Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 adalah pada area
Penataan Tata Laksana yaitu menambah
menu/ Future pada Aplikasi Simakblud
dengan batasan akses sesuai kewenangan
bagian /bidang dalam melakukan
pergeseran anggaran BLUD di RSUD Dr.
Soedarso.

2. Fokus Perubahan

Delapan fokus perubahan Inovasi
Administrasi Negara (INAGARA) adalah
sebagai berikut :
Inovasi Metode, Inovasi Produk dan Inovasi 
Teknologi. Inovasi Metode, Inovasi Produk 
dan Inovasi Teknologi diarahkan pada 
terbangunnya sebuah menu atau fitur baru 
pada Aplikasi Simakblud yang mampu 
mengakomodir kebutuhan layanan 
pergeseran anggaran yang ada sehingga 
mudah dalam pengambilan keputusan 
terkait perencanaan anggaran.
.



Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan Proyek Perubahan PENGANGGARAN
BLUD YANG SMART, Yaitu :

a. Tujuan Jangka Pendek ( 2 bulan/sampai
berakhirnya PKN)
b. Terwujudnya Peraturan Direktur

tentang Pelimpahan wewenang kepada
Kabag/Kabid dalam melakukan
pergeseran anggaran dan SOP nya

c. Terwujudnya penambahan menu/ Fitur
Modul Manejemen Pergeseran Anggaran
dalam mewujudkan fungsi pada
APLIKASI SIMAKBLUD

d. Terlaksananya Uji coba Fitur
Manejemen Pergeseran Anggaran pada
APLIKASI SIMAKBLUD

e. Terwujudnya Sosialisasi kepada Kepala
Bagian/Kepala Bidang

f. Review penambahan fitur dan
penerapannya

b. Tujuan Jangka Menengah (Januari – Juni
2023).
1. Proses pergeseran anggaran BLUD

yang cepat dan efisien.
2. Pengelolaan Anggaran BLUD yang

Akuntabel, transparan dan
bertanggungjawab

c. Tujuan Jangka Panjang (berkelanjutan
sampai akhir tahun 2023)
• Pengelolaan Anggaran BLUD yang

Akuntabel, transparan dan
bertanggungjawab

MANFAAT

PROYEK

PERUBAHAN

TUJUAN

PROYEK

PERUBAHAN

Manfaat dari proyek perubahan dibagi menjadi

manfaat internal dan manfaat eksternal, yaitu

manfaat yang dapat memberikan nilai tambah

dan dirasakan oleh instansi unit kerja maupun

stakeholder.

a. Manfaat Internal:
b. Meningkatan kinerja RSUD dr

Soedarso dalam memberikan
layanan kepada masyarakat.

c. Memberdayakan Kabag/Kabid dalam
melakukan pergeseran anggaran
yang bertanggungjawab.

d. Pengelolaan anggaran lebih efisien,
transparan dan akuntabel

e. Proses pergeseran anggaran BLUD
lebih cepat dan fleksibel

b. Manfaat Eksternal:
a. Masyarakat yang membutuhan

pelayanan Kesehatan di RSUD dr.
Soedarso lebih terlayani dan terpenuhi
kebutuhannya.

b. Meningkatnya kepuasan masyarakat
c. Meningkatan citra RSUD dr. Soedarso

di mata masyarakat

Kawasan RSUD dr. Soedarso





OUTPUT

KUNCI

OUTPUT DAN OUTCOME PROYEK PERUBAHAN

Output dan Outcome merupakan keluaran produk inovasi yang
terdapat dalam proyek perubahan beserta benefit yang hendak
dicapai dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan, output
kunci yang akan dicapai pada proyek perubahan ini dapat dijelaskan
sebagai berikut :

OUTPUT
1. Terwujudnya Peraturan Direktur tentang

Pelimpahan wewenang kepada Kabag/Kabid
dalam melakukan pergeseran anggaran dan
SOP nya

2. Terwujudnya penambahan menu/ Fitur
Modul Manejemen Pergeseran Anggaran
dalam mewujudkan fungsi pada APLIKASI
SIMAKBLUD

3. Terlaksananya Uji coba Fitur Manejemen
Pergeseran Anggaran pada APLIKASI
SIMAKBLUD

4. Terwujudnya Sosialisasi kepada Kepala
Bagian/Kepala Bidang

5. Review penambahan fitur dan
penerapannya

OUTCOME
1. Proses pergeseran anggaran BLUD yang

cepat dan efisien
2. Pengelolaan Anggaran BLUD yang

Akuntabel, transparan dan
bertanggungjawab

3. Kualitas Pelayanan dan Kinerja Meningkat



RANCANGAN 

PROYEK 

PERUBAHAN

A. Milestone Proyek Perubahan 
Milestone dalam sebuah proyek perubahan
merupakan tonggak penting yang
mempengaruhi aktivitas proyek. Milestone
merupakan roadmap atau langkah tahapan
menuju kondisi yang diinginkan tercapai.

PENTAHAPAN (MILESTONES) WAKTU OUTPUT

A. Jangka Pendek 2 Bulan

Konsultasi dan koordinasi dengan

Sekretaris Daerah (Mentor)

Minggu ke III

bulan September

2022

Persetujuan dari Sekda

agar melaksanakan

proyek perubahan ini

dengan baik

Konsultasi dengan Coach Minggu ke III

bulan September

2022

Arahan dari coach,

persetujuan atas ide/gagasan proyek

perubahan yang telah

disusun

Rapat koordinasi internal RSUD dr.

Soedarso mengidentifikasi perma-

salahan aktual dan urgent untuk

dilakukan perubahan

Minggu ke I bulan 

oktober 2022

Pejabat yang terlibat dalam Tim

Efektif

Pembentukan tim proyek perubahan Minggu ke II bulan 

oktober 2022

Dokumen Keputusan Direktur RSUD

Dr. Soedarso Tentang Tim efektif

Penyusunan, pembahasan Peraturan

Direktur dan SOP nya

Minggu ke II bulan 

oktober 2022

Dokumen Peraturan Direktur RSUD

Dr. Soedarso Tentang Pelimpahan

Wewenang dan SOP

Melakukan koordinasi dengan

pengembang IT Aplikasi SIMAKBLUD

Minggu ke II bulan 

oktober 2022

Kesepakatan dalam penambahan

fitur manajemen pergeseran

anggaran aplikasi Simakblud

Penambahan menu/ Fitur Manejemen

Pergeseran Anggaran pada APLIKASI

SIMAKBLUD

Minggu ke III-IV

bulan oktober 

2022

adanya menu/fitur pergeseran

anggaran di SIMAKBLUD, SOP

pergeseran anggaran BLUD



PENTAHAPAN (MILESTONES) WAKTU OUTPUT

Melakukan Uji coba Fitur Manejemen

Pergeseran Anggaran pada APLIKASI

SIMAKBLUD

Minggu ke I bulan 

November 2022

Uji coba Fitur Manejemen Pergeseran

Anggaran pada APLIKASI SIMAKBLUD

Melakukan Bimbingan Teknis kepada

Kepala Bagian/Bidang

Minggu ke I bulan 

November 2022

Bimbingan Teknis kepada Kepala

Bagian/Bidang

Melakukan Evaluasi dan monitoring

penambahan fitur aplikasi SIMAKBLUD dan

proses pergeseran anggaran

Minggu ke II bulan 

November 2022

Hasil evaluasi dan monitoring

penambahan fitur aplikasi SIMAKBLUD

dan proses pergeseran anggaran

B. Jangka Menengah

Implementasi Proses pergeseran anggaran

BLUD RSUD Dr. Soedarso sesuai Perdir dan

SOP.

Desember 2022 Implementasi Proses pergeseran

anggaran BLUD RSUD Dr. Soedarso.yang

strategis dan akuntabel sesuai kebutuhan

perencanaan anggaran

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pergeseran anggaran.

Januari s/d Juni 2023 Monitoring dan evaluasi kegiatan

pergeseran anggaran

C. Jangka Panjang

Terlaksananya proses pergeseran

anggaran yang cepat dalam rangka

mendukung peningkatan kualitas

layanan di RSUD dr Soedarso

Tahun 2023 dst Data Pergeseran anggaran yang 

dilakukan Kabag/Kabid 



B. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Dalam upaya implementasi proyek perubahan disusun organisasi pelaksana proyek
kegiatan yang meliputi pejabat dan staf fungsional umum, sebagaimana pada gambar
berikut :

Tata Kelola Proyek Perubahan



A. Mentor : Sekretaris Daerah
Secara umum peran dan tugas mentor adalah :
1. Sebagai atasan memberikan kesepakatan

dan persetujuan atas dokumen proposal
proyek perubahan yang diajukan oleh
Peserta Pelatihan (Project Leader)

2. Memberikan dukungan penuh kepada
Peserta Pelatihan (Project Leader) dalam
mengimplementasikan proyek perubahan

3. Memberikan bimbingan dan arahan kepada
peserta dalam merumuskan atau
mengidentifikasi permasalahan krusial
organisasi yang memerlukan terapi melalui
proyek perubahan.

4. Membantu peserta dalam memetakan
agenda project yang akan dilaksanakan dan
rencana jadwal pertemuan yang akan
dilaksanakan.

5. Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas
kepada peserta diklat.

6. Sebagai atasan langsung memberikan
kesepakatan dan persetujuan atas dokumen
proposal proyek perubahan yang akan
diajukan oleh peserta diklat.

7. Memberikan dukungan penuh kepada
peserta diklat dalam mengimplementasikan
proyek perubahan.

8. Memberikan dukungan kepada peserta
dalam mendayagunakan seluruh potensi
sumber daya yang diperlukan dalam
melakukan implementasi proyek perubahan.

9. Memberikan bimbingan kepada peserta
dalam mengatasi kendala yang muncul
selama proses implementasi berlangsung.

10. Berperan sebagai inspirator bagi peserta
diklat dalam melakukan inovasi-inovasi yang
diperlukan.

Tugas masing-masing Pimpinan dan Anggota Tim Proyek Perubahan adalah sebagai berikut :

B. Coach : WI Ahli Utama (Dr. Djony Harijanto,
MDM)

Dalam Pelatihan Kepemimpinan Naskonal Tk.II
ini, Coach memiliki peran dan tugas:

1. Melakukan monitoring kegiatan peserta
selama tahap taking ownership dan selama
tahap laboratorum kepemimpinan melalui
media teknologi informasi (TI)

2. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk
membantu peserta apabila peserta
mengalami permasalahan selama tahapan
taking ownership maupun tahapan
laboratorum kepemimpinan

3. Memberikan masukan kepada peserta,
terkait usulan proyek perubahan yang
sedang dirumuskan selama tahap taking
ownership dan tahap laboratorum
kepemimpinan.

4. Memberikan feedback terhadap laporan
progress implementasi proyek perubahan
yang disampaikan peserta bimbingan
minimal seminggu sekali.

5. Mengembangkan instrumen monitoring dan
perekaman terhadap progress yang
dilaporkan oleh peserta bimbingan.

6. Mengkomunikasikan progress, kemajuan
dan hasil coaching kepada penyelenggara
Diklat Pim Tk. II.

7. Menjadi counsellor pada saat peserta
mengalami lack of motivation selama
proses pembelajaran atau menyusun
proyek perubahan.



C. Project Leader : Wakil Direktur II (Drs. AHMAD
PRIYONO, MM)

Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional,
beberapa hal harus dilakukan adalah :

1. Mempersiapkan dokumen dan instrumen yang
diperlukan dengan baik sebelum pertemuan
dengan mentor.

2. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor.
3. Menggalang komunikasi dan kesepakatan

dengan stakeholder.
4. Membuat laporan kegiatan tahap taking

ownership dan dikumpulkan ke penyelenggara
maksimal 1 hari sebelum seminar rancangan
proyek perubahan.

5. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang
telah dirancang dalam Project Charter dengan
mendayagunakan seluruh sumber daya yang
dimiliki.

6. Secara aktif melakukan diskusi atau melakukan
progress implementasi proyek perubahan
kepada coach minimal satu minggu sekali.

7. Mengacu rumusan milestones dalam dokumen
pelaksanaan proyek sebagai dasar pencapaian
target perubahan.

8. Menggerakkan seluruh stakeholders, baik
internal maupun eksternal dalam mendukung
keseluruhan tahapan implementasi perubahan.

9. Mengembangkan instrumen monitoring dan
melakukan perekaman terhadap setiap
progress yang dihasilkan dalam proses
implementasi proyek perubahan.

10. Menyusun laporan proyek perubahan kedalam
sebuah deskripsi utuh, mulai dari proses
penyusunan project sampai dengan capaian
dari implementasi proyek perubahan.

11. Menyerahkan laporan implementasi proyek
perubahan kepada penyelenggara PKN II sesuai
jadwal yang telah ditetapkan (1 hari sebelum
seminar LK).

Team :
Team milestones 1 :
Persiapan rencana penetapan judul
proyek perubahan dengan mentor

Team milestones 2 :
Rapat koordinasi internal RSUD Dr.
Soedarso mengidentifikasi permasalahan
aktual dan urgent untuk dilakukan
perubahan dan Pembentukan tim proyek
perubahan;

Team milestones 3 :
Melakukan koordinasi dengan
pengembang IT Aplikasi SIMAKBLUD dan
penambahan menu/ Fitur Manejemen
Pergeseran Anggaran pada APLIKASI
SIMAKBLUD

Team milestones 4 :
Melakukan Uji coba Fitur Manejemen
Pergeseran Anggaran pada APLIKASI
SIMAKBLUD

Team milestones 5 :
Bimbingan Teknis kepada Bagian/Bidang.



b) Identifikasi Peran Stakeholder
Dalam organisasi publik, sangat penting untuk mengetahui
siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh
terhadap program yang dimiliki oleh organisasi. Untuk itu
perlu dikenali jenis stakeholder sebagai berikut :

Jenis Stakeholder :
Stakeholder Primer , Stakeholders yang langsung dipengaruhi
oleh program yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu.
Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif. Terdiri
dari Wakil Direktur I, Kabid Pengelolaan Dana Fungsional,
Kabid Pengendalian, Kabag Tata Usaha, Kabid Pelayanan,
Kabid Penunjang, Kabid Pengembangan

Stakeholder Sekunder
Stakeholders yang tidak langsung dipengaruhi oleh program
yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh
disini dapat bersifat positif maupun negatif. Terdiri dari
Satuan Pengawas Internal, Masyarakat, Komite, Pengembang
IT, Dewan Pengawas

Stakeholder Utama
Stakeholders yang memiliki pengaruh/kewenangan legal
dalam hal pengambilan keputusan terhadap program yang
dijalankan oleh organisasi publik tersebut, yakni Gubernur,
Sekda,Direktur

C. Identifikasi dan Analisis Stakeholder

a) Identifikasi Stakeholder
Stakeholder didefinisikan
sebagai “perorangan maupun
kelompok-kelompok yang
terkait, baik berasal dari dalam
maupun dari luar organisasi
yang berpengaruh maupun
terpengaruh oleh tujuan-tujuan
dan tindakan-tindakan sebuah
Tim”.

Stakeholder Internal terdiri dari
: Direktur, Wakil Direktur 1,
Dewan Pengawas, SPI, Komite,
Kabid Pengelolaan Dana
Fungsional, Kabid Pengendalian,
Kabag Tata Usaha, Bidang
Pelayanan, Bidang Penunjang,
Bidang Pengembangan

Stakeholder Eksternal terdiri
dari : Gubernur, Sekda,
Masyarakat, Pengembang IT

c) Indikator Penilaian Stakeholder



d) Matriks Kekuatan Pengaruh, Keterlibatan Dan Kepentingan Stakeholder

Kategori peringkat dan strategi kerjasama dengan
stakeholder berdasarkan pengaruh/minat/ kepentingannya
dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 Apathetics (Low power, less interested people) nilai 3 –

5,25 simbul (- -) : Kelompok yang memiliki pengaruh
kecil dan kepentingannya rendah (monitor terus
golongan ini, tapi jangan sampai membuat bosan
dengan komunikasi anda yang berlebihan

 Latens (High Power, less interested people) nilai 5,26 –
7,51 simbul (+ -) : Kelompok yang memiliki pengaruh
besar tetapi kepentingannya rendah(cukup bekerja dg
mereka agar tetap puas, tapi tidak perlu terlalu banyak
sehingga mereka malah bosan dengan pesan kita)

 Defender (Low power, High interested
people) nilai 7,52 - 9,77 simbul (- +) :
Kelompok yang memiliki pengaruh kecil
tetapi kepentingannya tinggi(pertahankan
agar orang yg masuk golongan ini tetap
dijaga mendapatkan informasi, dan
usahakan bicara dg mereka untuk
memastikan tidak ada masalah

 Promoters (High Power, High Interested
people) 9,78 – 12,00 simbul (+ +) :
Kelompok yang memiliki pengaruh besar
dan kepentingannya tinggi(harus
melibatkan orang orang tersebut karena
memiliki pengaruh besar).



Latens

Apathetic

• Masyarakat

Defenders

Promoters

• Gubernur

• Sekda

• Direktur

( + )
Pengaruh

( - )

Kepentingan

e) Mapping Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Promoters :
influence besar, interest besar, memiliki
kepentingan besar terhadap upaya dan juga
kekuatan untuk membantu membuatnya
berhasil (atau menggelincirkannya).
Defenders :
influence kecil, interest besar, memiliki
kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan
dukungannya dalam komunitas, tetapi
kekuatannya kecil untuk mempengaruhi
upaya.

Latents :
influence besar, interest kecil, tidak memiliki
kepentingan khusus maupun terlibat dalam
Upaya, tetapi memiliki kekuatan besar untuk
mempengaruhi Upaya jika mereka menjadi
tertarik.
Apathetics :
influence kecil, interest kecil, kurang memiliki
kepentingan maupun kekuatan, bahkan
mungkin tidak mengetahui adanya upaya.

• Wakil Direktur I
• Satuan Pengawas Internal
• Komite
• Dewan Pengawas
• Pengembang IT

• Kabid Pengelolaan Dana Fungsional
• Kabid Pengendalian
• Kabag Tata Usaha
• Kabid Pelayanan
• Kabid Penunjang
• Kabid Pengembangan



f) Tekhnik Komunikasi masing – masing stakeholder

Upaya-upaya yang digunakan dalam memobilisasi stakeholders, menggunakan strategi komunikasi
yang dapat dibangunkan tim yang efektif, dengan menyampaikan tujuan dan manfaat kepada
semua stakeholders dari proyek perubahan ini dengan komunikasi dua arah, the structuring style,
dan relinquishing style dengan cara :

1. Promoter:
• Terus dilakukan koordinasi dan

komunikasi dengan mentor.
• Terus dilaporkan tahapan dan

kemajuan kegiatan perubahan kepada
mentor.

• Terus diminta arahannya setiap ada
kendala sekecil apapun

• Diberikan kesempatan pada setiap
anggota tim menyampaikan pendapat
dan gagasan secara lisan maupun
tulisan.

2. Latens:
• Diberikan kesempatan untuk

menyampaikan gagasan baik secara
lisan maupun tulisan.

• Disampaikan hasil proyek perubahan,
khususnya yang menjadi perhatiannya
seperti peningkatan pelayan publik

3. Defender:
• Diberikan kesempatan untuk menyampaikan

pendapat baik secara lisan atau tulisan.
• Dilibatkan dalam proses proyek perubahan

sesuai dengan kebutuhan.
• Tetap dijaga komunikasi setiap tahap proyek

perubahan

4. Appathetic:
• Stakeholders apathetic, tetap dilibatkan

sesuai dengan tahap yang dibutuhkan
dengan tujuan memberikan pengertian atau
meminta pendapat sehingga kelompok ini
dapat berperan sebagai kelompok defender



D. KRITERIA KEBERHASILAN

Untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan, perlu adanya faktor kunci
keberhasilan yang bisa menjawab tujuan serta dapat diukur dengan jelas.

Strategi Marketing

Desain content marketing menggunakan

empat strategi atau yang lebih dikenal

dengan 4 P (product (produk), price

(harga), place (tempat), promotion

(promosi). Keempat strategi tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut :

• Product adalah barang dan jasa

yang ditawarkan sebagai sebuah

kebutuhan.

• Price merupakan salah satu bagian

yang sangat penting dalam

pemasaran suatu produk.

• Place adalah bidang atau wadah

yang digunakan sebagai tempat

usaha yang dijalankan.

• Promotion yaitu kegiatan-kegiatan

yang menghasilkan/

mengkomunikasikan manfaat produk

yang ditawarkan dan mempersuasi

pelanggan untuk membelinya.

Product : Menu/Fitur Modul Manajemen 

Anggaran dalam Mewujudkan 

fungsi pergeseran Anggaran 

pada APLIKASI SIMAKBLUD

Place        : Bagian/Bidang RSUD Dr. 
Soedarso

Price         : RSUD dr. Soedarso

Promotion : Melalui Rako, Sosialisasi dan 

Publikasi media Online

Sebelum Sesudah

Tidak ada Peraturan Direktur tentang

pendelegasian kewenagan kepada

Kabag/Kabid dalam pergeseran anggaran

Tersedianya Peraturan Direktur tentang

pelimpahan kewenangan dalam pergeseran

anggaran kepada Kabag/Kabid

Tidak adanya SOP pergeseran anggaran Tersedianya SOP pergeseran anggaran

Tidak adanya menu pergeseran anggaran di

aplikasi SIMAKBLUD

Tersedianya Menu Pergeseran anggaran di

Aplikasi SIMAKBLUD

Belum adanya pembatasan akses pada aplikasi Adanya pembatasan akses aplikasi sesuai

kewenangannya

Proses pergeseran anggaran BLUD berjenjang

sampai ke Direktur

Proses pergeseran anggaran BLUD cukup pada

Kabag/Kabid sesuai kewenangannya













Tim Kerja dalam suatu proyek perubahan adalah penentu keberhasilan proyek, 
oleh karenanya seorang pemimpin perubahan diharuskan terlebih dahulu 
merancang pembentukan tim yang selanjutnya disebut membangun Tim Kerja 
Efektif. yaitu Efektif dalam melakukan perubahan.

Penting dilakukan karena Tim Kerja Efektif akan berhadapan dengan 
stakeholdernya atau mitra kerjanya. Setiap anggota tim mempunyai juga 
kesadaran bahwa “teamwork” dan “network” menjadi hal penting untuk 
dibangun dalam melakukan perubahan. Dan Tim mampu mengelola potensi 
dukungan dan konflik — asumsi dan resiko— yang terjadi dalam implementasi 
proyek perubahan. Membangun Tim Kerja Efektif adalah membangun Kolaborasi 
antara anggota dengan anggota lainnya dan mitra kerja (stakeholder) dengan 
berbagai akibat dan manfaat dari implementasi proyek perubahan yang akan 
dilakukan.

TIM DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr SOEDARSO NOMOR : 
421/RSUD/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN.



Bahwa dalam rangka menerapkan fleksibilitas berupa keleluasan 
dalam pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan layanan kepada masyarakat, perlu adanya 
pendelegasian kewenangan dalam pergeseran anggaran BLUD 
kepada kepala bagian/kepala bidang di lingkugan RSUD dr. 
Soedarso.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIR UMUM DAERAH dr. 
SOEDARSO NOMOR 436 TAHUN 2022 TENTANG 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PERGESERAN 
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT 
DAERAH dr. SEODARSO.













1. Pemberian kewenangan dalam pergeseran anggaran merupakan salah satu Langkah 
yang diperlukan dalam rangka percepatan pereserabn anggaran. 

2. Tujuan dari pemberian kewenagan dalam pergeseran anggaran BLUD adalah dalam 
rangka meningkatkan kulaitas layanan di RSUD dr Soedarso. –

3. Kualitas layanan yang meningkat akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat 
penerima layanan. 

4. Output dari proyek perubahan ini adalah tersedianya :
• Tersedianya Peraturan Direktur tentang pelimpahan kewenangan dalam 

pergeseran anggaran kepada Kabag/Kabid
• Tersedianya SOP pergeseran anggaran 
• Tersedianya Menu Pergeseran anggaran di Aplikasi SIMAKBLUD. 
• Adanya pembatasan akses aplikasi sesuai kewenangannya. 
• Proses pergeseran anggaran BLUD cukup pada Kabag/Kabid sesuai 

kewenangannya



1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin proses pergeseran 
anggaran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Perlu ada sosialisasi ke seluruh jajaran manajemen, sehingga bisa memahami 
prosedur pergeseran anggaran BLUD. 

3. Perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh unsur untuk meningkatkan kualitas 
layanan.


