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A. PENDAHULUAN

 

1. Deskripsi Singkat

Pengelolaan Keuangan RS yang baik ditujukan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan 
berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis 
yang sehat atau yang dike
Fleksibilitas yang diberikan antara lain adalah kewenangan untuk 
mengelola langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat maupun 
dari hasil kerja sama atau hibah.
 Agar hal-hal tersebut di atas dapat terlaksan
menerapkan sistem pengendalian yang khusus mulai dari tahap 
perencanaan, penganggaran hingga tahap pertanggungjawaban. Dalam 
proses perencanaan dan penganggaran tersebut, satuan kerja RS  
menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) de
Rencana Strategis Bisnis dan disusun berdasarkan kinerja dan 
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta kebutuhan 
dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diter
masyarakat atau lainya. 
satuan kerja RS  dapat berjalan dengan baik maka pihak
berhubungan dengan penyusunan RBA terutama pegawai pada satuan 
kerja RS  perlu dibekali pengetahuan tentang prosedur penyusunan RBA 
yang baik sehingga mampu menerapkan 
keuangan yang baik.
Dalam modul ini akan diberikan pengetahuan tentang Anggaran Berbasis 
Kinerja, Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, EvaluasiAnngaran 
Berbasis Kinerja, dilanjutkan dengan Modul Pedoman Penyusunan RAB RS 
yang berisi mulai dari ketentuan umum dan kebijakan penyusunan 
rencana bisnis dan anggaran RS, gambaran umum RS, kinerja RS  tahun 
berjalan, Rencana Bisnis dan Anggaran RS  tahun anggaran yang akan 
datang, dan proyeksi keuangan tahun anggaran yang akan datang.
Modul ini disusun untuk membantu para peserta agar dalam menyusun 
RBA RS  dapat menerapkan prinsip
juga menjadi dasar atau pedoman dalam mempelajari modul lain yang 
berkaitan dengan pengelolaan keuangan RS
yang diharapkan dari pendidikan dan pelatihan ini maka disarankan para 
peserta untuk menambah wawasan dengan membaca dan mempelajari 
buku referensi yang berhubungan. 

 
Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diha
1. Anggaran Berbasis Kinerja mulai dari Teori, Implementasi hingga 

Evaluasi 
2. ketentuan umum dan kebijakan penyusunan rencana bisnis dan 

anggaran RS, 

Anggaran Berbasis Kinerja 

PENDAHULUAN 

Deskripsi Singkat 

Pengelolaan Keuangan RS yang baik ditujukan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan 
berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis 
yang sehat atau yang dikenal dengan tata kelola keuangan yang baik. 
Fleksibilitas yang diberikan antara lain adalah kewenangan untuk 
mengelola langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat maupun 
dari hasil kerja sama atau hibah. 

hal tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik RS perlu 
menerapkan sistem pengendalian yang khusus mulai dari tahap 
perencanaan, penganggaran hingga tahap pertanggungjawaban. Dalam 
proses perencanaan dan penganggaran tersebut, satuan kerja RS  
menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan mengacu kepada 
Rencana Strategis Bisnis dan disusun berdasarkan kinerja dan 
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta kebutuhan 
dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diter
masyarakat atau lainya. Oleh karena itu, agar penyusunan RBA pada 
satuan kerja RS  dapat berjalan dengan baik maka pihak
berhubungan dengan penyusunan RBA terutama pegawai pada satuan 
kerja RS  perlu dibekali pengetahuan tentang prosedur penyusunan RBA 
yang baik sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 
keuangan yang baik. 

alam modul ini akan diberikan pengetahuan tentang Anggaran Berbasis 
Kinerja, Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, EvaluasiAnngaran 
Berbasis Kinerja, dilanjutkan dengan Modul Pedoman Penyusunan RAB RS 

berisi mulai dari ketentuan umum dan kebijakan penyusunan 
rencana bisnis dan anggaran RS, gambaran umum RS, kinerja RS  tahun 
berjalan, Rencana Bisnis dan Anggaran RS  tahun anggaran yang akan 
datang, dan proyeksi keuangan tahun anggaran yang akan datang.
Modul ini disusun untuk membantu para peserta agar dalam menyusun 
RBA RS  dapat menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang baik. Modul ini 
juga menjadi dasar atau pedoman dalam mempelajari modul lain yang 

dengan pengelolaan keuangan RS.Untuk dapat mencapai sasaran 
yang diharapkan dari pendidikan dan pelatihan ini maka disarankan para 
peserta untuk menambah wawasan dengan membaca dan mempelajari 
buku referensi yang berhubungan.  

Tujuan Pembelajaran Umum 

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu memahami:
Anggaran Berbasis Kinerja mulai dari Teori, Implementasi hingga 

ketentuan umum dan kebijakan penyusunan rencana bisnis dan 
anggaran RS,  

 

1 

Pengelolaan Keuangan RS yang baik ditujukan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan 
berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis 

nal dengan tata kelola keuangan yang baik. 
Fleksibilitas yang diberikan antara lain adalah kewenangan untuk 
mengelola langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat maupun 

a dengan baik RS perlu 
menerapkan sistem pengendalian yang khusus mulai dari tahap 
perencanaan, penganggaran hingga tahap pertanggungjawaban. Dalam 
proses perencanaan dan penganggaran tersebut, satuan kerja RS  

ngan mengacu kepada 
Rencana Strategis Bisnis dan disusun berdasarkan kinerja dan 
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta kebutuhan 
dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari 

r penyusunan RBA pada 
satuan kerja RS  dapat berjalan dengan baik maka pihak-pihak yang 
berhubungan dengan penyusunan RBA terutama pegawai pada satuan 
kerja RS  perlu dibekali pengetahuan tentang prosedur penyusunan RBA 

prinsip tata kelola 

alam modul ini akan diberikan pengetahuan tentang Anggaran Berbasis 
Kinerja, Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, EvaluasiAnngaran 
Berbasis Kinerja, dilanjutkan dengan Modul Pedoman Penyusunan RAB RS 

berisi mulai dari ketentuan umum dan kebijakan penyusunan 
rencana bisnis dan anggaran RS, gambaran umum RS, kinerja RS  tahun 
berjalan, Rencana Bisnis dan Anggaran RS  tahun anggaran yang akan 
datang, dan proyeksi keuangan tahun anggaran yang akan datang. 
Modul ini disusun untuk membantu para peserta agar dalam menyusun 

prinsip keuangan yang baik. Modul ini 
juga menjadi dasar atau pedoman dalam mempelajari modul lain yang 

mencapai sasaran 
yang diharapkan dari pendidikan dan pelatihan ini maka disarankan para 
peserta untuk menambah wawasan dengan membaca dan mempelajari 

rapkan mampu memahami: 
Anggaran Berbasis Kinerja mulai dari Teori, Implementasi hingga 

ketentuan umum dan kebijakan penyusunan rencana bisnis dan 



 
 

 

2 

3. gambaran umum RS, 
4. kinerja RS  tahun berjalan, 
5. Rencana Bisnis dan Anggaran RS  tahun a

dan  
6. proyeksi keuangan tahun anggaran yang akan datang.

 
Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan mampu :
1. Menjelaskan Anggaran Berbasis Kinerja
2. Menjelaskan ketentuan umum dan kebijakan Renca

Anggaran RS.
3. Menyusun gambaran umum RS.
4. Menyusun laporan kinerja RS  tahun berjalan.
5. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran RS  tahun anggaran yang 

akan datang.
6. Menyusun proyeksi keuangan tahun anggaran yang akan datang.
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gambaran umum RS,  
kinerja RS  tahun berjalan,  
Rencana Bisnis dan Anggaran RS  tahun anggaran yang akan datang, 

proyeksi keuangan tahun anggaran yang akan datang. 

Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan mampu :

Menjelaskan Anggaran Berbasis Kinerja 
Menjelaskan ketentuan umum dan kebijakan Renca
Anggaran RS. 
Menyusun gambaran umum RS. 
Menyusun laporan kinerja RS  tahun berjalan. 
Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran RS  tahun anggaran yang 
akan datang. 
Menyusun proyeksi keuangan tahun anggaran yang akan datang.

 

Anggaran Berbasis Kinerja 

nggaran yang akan datang, 

 

Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan mampu : 

Menjelaskan ketentuan umum dan kebijakan Rencana Bisnis dan 

Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran RS  tahun anggaran yang 

Menyusun proyeksi keuangan tahun anggaran yang akan datang. 
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TEORI SISTEM PE

1. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan Pengertian 
Anggaran Berbasis Kinerja
 

2. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transp
penganggaran, maka diperkenalkanlah sistem penganggaran yang berbasis 
kinerja (Performance based budgeting

penganggaran lama yang dikenal sebagai sistem 
sistem Line Item Budgeting

perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun 
sebelumnya dengan kurang menekankan pada 
dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan.
Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang 
menghubungkan anggaran RS (pengeluaran RS) dengan hasil yang diinginkan 
(output dan outcome

dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. 
dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam 
pemanfaatan anggaran dengan 
prioritas RS sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat 
dipertangungjawabkan secara transparan. Penerapa
berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan RS kepada 
publik terutamanya pengguna. 
Performance based budgeting

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 
pencapaian hasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai. Kunci pokok untuk 
memahami Performance based budgeting

atau Kinerja”. Untuk mendukung sistem 
menetapkan kinerja sebagai tujuan utamanya maka diperlukan alat ukur 
kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja (
indicators). Selain indikator kinerja juga diperlukan adanya sasaran (targets) 
yang jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan sehingga 
selanjutnya dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang 
dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai 
output/kinerja yang telah ditetapkan. Perbedaan antara Li
dengan Performance based budgeting

berikut. 

Anggaran Berbasis Kinerja 

BAB I 

TEORI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

 

ujuan Pembelajaran Khusus  
etelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan Pengertian 

Anggaran Berbasis Kinerja 

Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja 

Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transp
penganggaran, maka diperkenalkanlah sistem penganggaran yang berbasis 

Performance based budgeting) sebagai pengganti sistem 
penganggaran lama yang dikenal sebagai sistem Line Item Budgeting

Line Item Budgeting penekanan utama adalah terhadap input, di mana 
perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun 
sebelumnya dengan kurang menekankan pada output yang hendak dicapai 
dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan.

nsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang 
menghubungkan anggaran RS (pengeluaran RS) dengan hasil yang diinginkan 

outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat 
dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Performance based budgeting

dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam 
pemanfaatan anggaran dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan 
prioritas RS sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat 
dipertangungjawabkan secara transparan. Penerapan penganggaran 
berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan RS kepada 
publik terutamanya pengguna.  
Performance based budgeting memperhatikan keterkaitan antara pendanaan 
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 

encapaian hasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip-prinsip transparansi, 
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai. Kunci pokok untuk 

Performance based budgeting adalah pada kata 
. Untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja yang 

menetapkan kinerja sebagai tujuan utamanya maka diperlukan alat ukur 
kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja (

). Selain indikator kinerja juga diperlukan adanya sasaran (targets) 
ang jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan sehingga 

selanjutnya dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang 
dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai 

/kinerja yang telah ditetapkan. Perbedaan antara Line Item Budgeting 
Performance based budgeting dapat digambarkan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
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NGANGGARAN BERBASIS KINERJA 

etelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan Pengertian 

Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi 
penganggaran, maka diperkenalkanlah sistem penganggaran yang berbasis 

) sebagai pengganti sistem 
Line Item Budgeting. Dalam 

adalah terhadap input, di mana 
perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun 

yang hendak dicapai 
dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan. 

nsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang 
menghubungkan anggaran RS (pengeluaran RS) dengan hasil yang diinginkan 

) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat 
Performance based budgeting 

dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam 
yang jelas sesuai dengan 

prioritas RS sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat 
n penganggaran 

berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan RS kepada 

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan 
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 

prinsip transparansi, 
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai. Kunci pokok untuk 

adalah pada kata “Performance 

penganggaran berbasis kinerja yang 
menetapkan kinerja sebagai tujuan utamanya maka diperlukan alat ukur 
kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja (performance 

). Selain indikator kinerja juga diperlukan adanya sasaran (targets) 
ang jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan sehingga 

selanjutnya dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang 
dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai 

ne Item Budgeting 
dapat digambarkan pada Tabel 1.1. 
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Perbedaan Line Item Budgeting Dengan Performance Base Budgeting

No Uraian 

1 Sistem Anggaran
  
  

2 Struktur Anggaran
  

3 Belanja 
  
  

4 Pinjaman (loan)
  

5 Tolok ukur kinerja
 (Performance 
 measure) 

6 Pengorganisasian
  

7 Laporan 
  

 
3. Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja 

Secara umum prinsip
konsep value for money

corporate governance

keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, 
sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan.

A. Prinsip Value for money 

Dalam kaitan dengan penganggaran prinsip ini digunakan untuk menilai 
apakah RS telah mendapatkan manfaat maksimal dari belanja yang dilakukan 
serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Beberapa hal memang sulit 
untuk diukur, tidak berwujud dan bersifat subyektif sehingga sering disalah 
artikan karena itu dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam menentukan 
apakah prinsip value for money

Value for money tidak semata mengukur biaya barang
memasukkan gabungan dari unsur kualitas, biaya, sumber daya yang 
digunakan, ketepatan penggunaan, batasan waktu dan kemudahan dalam 
menilai apakah secara bersamaan kesemua unsur tersebut membentuk 
“value” (nilai) yang baik. Pencapa
dalam bentuk tiga E, yaitu: 

a) Ekonomis, yaitu meminimalkan biaya sumber daya untuk suatu 
kegiatan 

b) Efisien, yaitu melaksanakan tugas dengan usaha yang optimal 

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

Perbedaan Line Item Budgeting Dengan Performance Base Budgeting

Line Item Budgeting 
PerformanceBase 
Budgeting 

Sistem Anggaran Berimbang,inkremental Tidak harus berimbang,
 incremental berdasarkan
 kinerja tahun sebelumnya

Struktur AnggaranPendapatan dan Belanja Pendapatan,Belanja dan
 Pembiayaan 

Rutin dan Pembangunan 
Unified budgeting 
(anggaran 

 operasional dan an
 modal 

Pinjaman (loan) Bagian dari pendapatam Bagian  d a r i  s u m b e r
 pembiayaan 

Tolok ukur kinerjaTidak dapat diterapkan 
Berfokus pada hasil, 
manfaat 

  dan dampak 
  

Pengorganisasian Cenderung terpusat Desentralisasi dan focus
 pada pelayanan publik

Laporan keuangan Laporan keuangan, laporan
 kinerja dan pelayanan

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja  

Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada 
ue for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) dan prinsip 

corporate governance, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil 
keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, 
sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan. 

Prinsip Value for money  

alam kaitan dengan penganggaran prinsip ini digunakan untuk menilai 
apakah RS telah mendapatkan manfaat maksimal dari belanja yang dilakukan 
serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Beberapa hal memang sulit 

idak berwujud dan bersifat subyektif sehingga sering disalah 
artikan karena itu dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam menentukan 

value for money telah diterapkan dan dicapai dengan baik. 
tidak semata mengukur biaya barang dan jasa melainkan juga 

memasukkan gabungan dari unsur kualitas, biaya, sumber daya yang 
digunakan, ketepatan penggunaan, batasan waktu dan kemudahan dalam 
menilai apakah secara bersamaan kesemua unsur tersebut membentuk 

” (nilai) yang baik. Pencapaian value for money sering digambarkan 
dalam bentuk tiga E, yaitu:  

Ekonomis, yaitu meminimalkan biaya sumber daya untuk suatu 
kegiatan  (mengerjakan sesuatu dengan biaya rendah); 
Efisien, yaitu melaksanakan tugas dengan usaha yang optimal 

Anggaran Berbasis Kinerja 

Perbedaan Line Item Budgeting Dengan Performance Base Budgeting 

PerformanceBase 

Tidak harus berimbang, 
incremental berdasarkan 
kinerja tahun sebelumnya 

Pendapatan,Belanja dan 
 

Unified budgeting 

operasional dan anggaran 

Bagian  d a r i  s u m b e r 
 

Berfokus pada hasil, 

 

Desentralisasi dan focus 
pada pelayanan publik 

Laporan keuangan, laporan 
kinerja dan pelayanan 

prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada 
(ekonomis, efisiensi dan efektivitas) dan prinsip good 

, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil 
keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, 

alam kaitan dengan penganggaran prinsip ini digunakan untuk menilai 
apakah RS telah mendapatkan manfaat maksimal dari belanja yang dilakukan 
serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Beberapa hal memang sulit 

idak berwujud dan bersifat subyektif sehingga sering disalah 
artikan karena itu dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam menentukan 

telah diterapkan dan dicapai dengan baik. 
dan jasa melainkan juga 

memasukkan gabungan dari unsur kualitas, biaya, sumber daya yang 
digunakan, ketepatan penggunaan, batasan waktu dan kemudahan dalam 
menilai apakah secara bersamaan kesemua unsur tersebut membentuk 

sering digambarkan 

Ekonomis, yaitu meminimalkan biaya sumber daya untuk suatu 
(mengerjakan sesuatu dengan biaya rendah);  

Efisien, yaitu melaksanakan tugas dengan usaha yang optimal 
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 (melakukan ses
c) Efektif, yaitu sejauh mana sasaran dicapai (melakukan hal yang 

benar).  
5. Prinsip Good corporate governance

Prinsip good corporate governance

perusahaan atau pemerintahan yang mengaku menjalakan manajem
administrasi publik yang modern. 
sebagai suatu kondisi yang mempunyai delapan karakteristik utama yaitu 
partisipasi, rule of law

equity and inclusiveness, ef
Selanjutnya diyakini ke delapan karakteristik utama tersebut akan mampu 
menjamin terciptanya tata kelola perusahaan atau pemerintahan yang baik 
yang bebas dari KKN, melindungi kaum minoritas dan suara masyarak
didengar dalam rangka pengambilan keputusan. Masing
tersebut selanjutnya secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Participation

RS.  
b) Rule of law, dalam kaitan dengan sist

merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran. Anggaran 
ditetapkan dengan Undang
pelaksanaan semua harus mengacu pada Undang

c) Transparency

tanggungjawab pengelolaan keuangan RS, termasuk dalam proses 
perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, audit keuangan dan jika 
perlu pelibatan pihak
pengelolaan keuangan. 

d) Responsiveness

semua kebutuhan perusahaan (termasuk pihak
berkepentingan) dalam waktu yang masuk akal. 

e) Consensus orientation

kepentingan yang ada didalam perusahaan (atau jika perlu pihah
berkepentingan/ masyarakat luas) atau juga dikenal dengan istilah 
anggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif didasarkan pada 
pemikiran partisipasi pihak
pihak berkepentingan/masyarakat) yang intensif dalam proses 
pengambilan keputusan anggaran. Hal ini juga terkait dengan 
perspektif jangka panjang dalam rangka terciptanya pembangunan 
sumber daya manusia perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

f) Equity and inclusiveness

diterapkan dalam 
bidang keuangan dibuat demi kepentingan seluruh pihak yang ada 
didalam RS bukan hanya sebagian golongan. 

g) Effectiveness and efficiency, anggaran berbasis kinerja merupakan 
cerminan kedua prinsip tersebut. Efek
yang benar dan efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar. 

Anggaran Berbasis Kinerja 

(melakukan sesuatu  dengan benar);  
Efektif, yaitu sejauh mana sasaran dicapai (melakukan hal yang 

 
Good corporate governance 

good corporate governance telah diadopsi oleh hampir semua  
perusahaan atau pemerintahan yang mengaku menjalakan manajem
administrasi publik yang modern. Good governance antara lain dipahami 
sebagai suatu kondisi yang mempunyai delapan karakteristik utama yaitu 

rule of law, transparansi, responsiveness, consensus orientation, 
equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency dan accountability. 
Selanjutnya diyakini ke delapan karakteristik utama tersebut akan mampu 
menjamin terciptanya tata kelola perusahaan atau pemerintahan yang baik 
yang bebas dari KKN, melindungi kaum minoritas dan suara masyarak
didengar dalam rangka pengambilan keputusan. Masing-masing prinsip utama 
tersebut selanjutnya secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Participation, adanya partisipasi dari semua pihak yang ada didalam 

, dalam kaitan dengan sistem penganggaran prinsip ini 
merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran. Anggaran 
ditetapkan dengan Undang-Undang begitu juga aturan
pelaksanaan semua harus mengacu pada Undang-undang. 
Transparency, prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan 

nggungjawab pengelolaan keuangan RS, termasuk dalam proses 
perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, audit keuangan dan jika 
perlu pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan 
pengelolaan keuangan.  
Responsiveness, sistem penganggaran harus mampu menampung 
semua kebutuhan perusahaan (termasuk pihak
berkepentingan) dalam waktu yang masuk akal.  
Consensus orientation, penganggaran harus mengakomodir segala 
kepentingan yang ada didalam perusahaan (atau jika perlu pihah

ingan/ masyarakat luas) atau juga dikenal dengan istilah 
anggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif didasarkan pada 
pemikiran partisipasi pihak-pihak yang ada dalam RS (atau pihak
pihak berkepentingan/masyarakat) yang intensif dalam proses 

n keputusan anggaran. Hal ini juga terkait dengan 
perspektif jangka panjang dalam rangka terciptanya pembangunan 
sumber daya manusia perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Equity and inclusiveness, kesamaan dan pengikutsertaan jika 
diterapkan dalam sistem penganggaran maka semua keputusan dalam 
bidang keuangan dibuat demi kepentingan seluruh pihak yang ada 
didalam RS bukan hanya sebagian golongan.  
Effectiveness and efficiency, anggaran berbasis kinerja merupakan 
cerminan kedua prinsip tersebut. Efektivitas adalah melakukan hal 
yang benar dan efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar. 
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Efektif, yaitu sejauh mana sasaran dicapai (melakukan hal yang 

telah diadopsi oleh hampir semua  
perusahaan atau pemerintahan yang mengaku menjalakan manajemen atau 

antara lain dipahami 
sebagai suatu kondisi yang mempunyai delapan karakteristik utama yaitu 

, transparansi, responsiveness, consensus orientation, 
fectiveness and efficiency dan accountability. 

Selanjutnya diyakini ke delapan karakteristik utama tersebut akan mampu 
menjamin terciptanya tata kelola perusahaan atau pemerintahan yang baik 
yang bebas dari KKN, melindungi kaum minoritas dan suara masyarakat 

masing prinsip utama 
tersebut selanjutnya secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

, adanya partisipasi dari semua pihak yang ada didalam 

em penganggaran prinsip ini 
merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran. Anggaran 

Undang begitu juga aturan-aturan 
undang.  

, prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan 
nggungjawab pengelolaan keuangan RS, termasuk dalam proses 

perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, audit keuangan dan jika 
pihak yang berkepentingan dalam kegiatan 

mampu menampung 
semua kebutuhan perusahaan (termasuk pihak-pihak yang 

, penganggaran harus mengakomodir segala 
kepentingan yang ada didalam perusahaan (atau jika perlu pihah-pihak 

ingan/ masyarakat luas) atau juga dikenal dengan istilah 
anggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif didasarkan pada 

pihak yang ada dalam RS (atau pihak-
pihak berkepentingan/masyarakat) yang intensif dalam proses 

n keputusan anggaran. Hal ini juga terkait dengan 
perspektif jangka panjang dalam rangka terciptanya pembangunan 
sumber daya manusia perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.  

, kesamaan dan pengikutsertaan jika 
sistem penganggaran maka semua keputusan dalam 

bidang keuangan dibuat demi kepentingan seluruh pihak yang ada 

Effectiveness and efficiency, anggaran berbasis kinerja merupakan 
tivitas adalah melakukan hal 

yang benar dan efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar. 
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Keputusan anggaran harus memilih hal
oleh RS dan mengelola pengeluaran dana
tersebut untuk memastikan bahwa hal 
benar.  

h) Accountability, akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. 
Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan 
dan mempertangggungjawabkan anggaran harus dapat 
mengungkapkan bagaimana dana RS akan dig
dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat bersangkutan 
akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi 
tanggungjawabnya. 

 
D. Elemen-Elemen Penganggaran Berbasis Kinerja 

Dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terdapa
elemenutama yang harus harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu:

1. Visi dan Misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin 
dicapai oleh RS dalam jangka panjang sedangkan misi adalah kerangka 
yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai

2. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. 
Tujuan tergambar dalam RENSTRA RS yang menunjukkan tahapan
tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang 
telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang je
tantangan yang realisitis. Tujuan yang baik bercirikan, antara lain 
memberikan gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, secara 
jelas menggambarkan arah organisasi dan program
menantang namun realistis, mengidentifikasikan obyek 
dilayani serta apa yang hendak dicapai. 

3. Sasaran. Sasaran menggambarkan langkah
terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun 
anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu 
dan terukur. 
menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada 
batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, 
timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut 
harus mendukung tujuan (support goal).

4. Program. Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan 
dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian 
tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi kegiatan dan harus 
disertai dengan target sasaran 
harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta masuk 
akal dan dapat dicapai. 

5. Kegiatan. Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai 
maksud menghasilkan 
program. Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat 
mendukung pencapaian program. 

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

Keputusan anggaran harus memilih hal-hal yang benar untuk dibiayai 
oleh RS dan mengelola pengeluaran dana-dana dan sumber daya 
tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan 

Accountability, akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. 
Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan 
dan mempertangggungjawabkan anggaran harus dapat 
mengungkapkan bagaimana dana RS akan digunakan. Audit program 
dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat bersangkutan 
akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi 
tanggungjawabnya.  

Elemen Penganggaran Berbasis Kinerja  

Dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terdapa
elemenutama yang harus harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu:

Visi dan Misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin 
dicapai oleh RS dalam jangka panjang sedangkan misi adalah kerangka 
yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai.  
Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. 
Tujuan tergambar dalam RENSTRA RS yang menunjukkan tahapan
tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang 
telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang je
tantangan yang realisitis. Tujuan yang baik bercirikan, antara lain 
memberikan gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, secara 
jelas menggambarkan arah organisasi dan program
menantang namun realistis, mengidentifikasikan obyek 
dilayani serta apa yang hendak dicapai.  
Sasaran. Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan 
terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun 
anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu 
dan terukur. Kriteria  sasaran yang baik adalah dilakukan dengan 
menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada 
batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, 
timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut 

endukung tujuan (support goal). 
Program. Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan 
dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian 
tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi kegiatan dan harus 
disertai dengan target sasaran output dan outcome. Program yang baik 
harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta masuk 
akal dan dapat dicapai.  
Kegiatan. Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai 
maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian 

Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat 
mendukung pencapaian program.  

Anggaran Berbasis Kinerja 

hal yang benar untuk dibiayai 
dana dan sumber daya 

tersebut dilaksanakan dengan 

Accountability, akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. 
Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan 
dan mempertangggungjawabkan anggaran harus dapat 

unakan. Audit program 
dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat bersangkutan 
akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi 

Dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terdapat elemen-
elemenutama yang harus harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu: 

Visi dan Misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin 
dicapai oleh RS dalam jangka panjang sedangkan misi adalah kerangka 

Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. 
Tujuan tergambar dalam RENSTRA RS yang menunjukkan tahapan-
tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang 
telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta 
tantangan yang realisitis. Tujuan yang baik bercirikan, antara lain 
memberikan gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, secara 
jelas menggambarkan arah organisasi dan program-programnya, 
menantang namun realistis, mengidentifikasikan obyek yang akan 

langkah yang spesifik dan 
terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun 
anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu 

Kriteria  sasaran yang baik adalah dilakukan dengan 
menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada 
batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, 
timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut 

Program. Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan 
dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian 
tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi kegiatan dan harus 

. Program yang baik 
harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta masuk 

Kegiatan. Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai 
dan hasil yang penting untuk pencapaian 

Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat 
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Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi ataupun unit 
organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, 
program, kegiatan, dan jenis belan
ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (
kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (
ditetapkan. Apabila telah ditetapkan prestasi (kinerja) yang 
baru kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
keluaran atau hasil yang ditargetkan sesuai rencana kinerja.
Rencana kerja RS ditetapkan berdasarkan rencana strategis (renstra) yang 
telah disusun sebelumnya. Rencana stra
kebijakan, program, dan kegiatan. Dalam rencana strategis juga 
diperhitungkan hambatan
akan dapat menghalangi pencapaian tujuan serta struktur dari organisasi 
yang disusun untuk mendukung perencanaan strategis dimaksud. Dari 
rencana strategis selanjutnya diturunkan/disusun Rencana Kerja yang 
bersifat operasional dan penjabaran lebih lanjut dari rencana Rencana Kerja  
tersebut maka dapat ditentukan kinerja yang harus dicapai ole
masing unit didalam organisasi RS.
Dalam rencana kerja dapat ditemukan beberapa informasi tambahan yang 
belum terlihat dalam perencanaan strategis, seperti indikator hasil/indikator 
keluaran yang diharapkan, perkiraan sumberdaya yang dibutuhkan un
melaksanakan kegiatan, serta penanggung jawab dan pelaksana program 
prioritas yang telah ditetapkan. Program sebagai turunan dari rencana 
strategis adalah penjabaran kebijakan RS dalam bentuk upaya yang berisi satu 
atau beberapa kegiatan dengan menggun
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi RS. RS harus menyusun 
dan menetapkan program berdasarkan prioritas. Hal lain yang perlu 
mendapat perhatian adalah pentingnya menyusun target sasaran program 
prioritas yang jelas agar dapat dinilai kinerja pelaksanaannya.Selanjutnya juga 
harus ditetapkan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu 
program dan kegiatan yang terdiri dari: (i) anggaran yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan kegiatan, (ii) tenaga kerja yang 
pegawai maupun jumlah jam kerja, (iii) aset pendukung seperti bangunan, 
kendaraan dan aset-
Suatu program diukur tingkat keberhasilannya atas pencapaian hasil 
(outcomes) yang telah ditargetkan. 
kegiatan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berupa keluaran (
yang diproduksi baik berupa barang maupun jasa. Keluaran merupakan 
keseimbangan antara komponen harga (anggaran), kuantitas, dan kualitas. 
Keberhasilan dari kegiatan yang
tanggung jawab dari pimpinan satuan kerja sebagai tanggung jawab 
operasional. 
Untuk penilaian keberhasilan suatu kinerja harus disusun indikator kinerja. 
Dalam penetapan kinerja harus ditetapkan lebih dari satu ind
dengan menekankan pada indikator kunci (

Anggaran Berbasis Kinerja 

Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi ataupun unit 
organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, 
program, kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga menetapkan kinerja yang 
ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (
kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (outcome) dari program yang telah 
ditetapkan. Apabila telah ditetapkan prestasi (kinerja) yang 
baru kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
keluaran atau hasil yang ditargetkan sesuai rencana kinerja. 
Rencana kerja RS ditetapkan berdasarkan rencana strategis (renstra) yang 
telah disusun sebelumnya. Rencana strategis berisi visi, misi, tujuan, 
kebijakan, program, dan kegiatan. Dalam rencana strategis juga 
diperhitungkan hambatan-hambatan, baik dari dalam maupun dari luar yang 
akan dapat menghalangi pencapaian tujuan serta struktur dari organisasi 

uk mendukung perencanaan strategis dimaksud. Dari 
rencana strategis selanjutnya diturunkan/disusun Rencana Kerja yang 
bersifat operasional dan penjabaran lebih lanjut dari rencana Rencana Kerja  
tersebut maka dapat ditentukan kinerja yang harus dicapai ole
masing unit didalam organisasi RS. 
Dalam rencana kerja dapat ditemukan beberapa informasi tambahan yang 
belum terlihat dalam perencanaan strategis, seperti indikator hasil/indikator 
keluaran yang diharapkan, perkiraan sumberdaya yang dibutuhkan un
melaksanakan kegiatan, serta penanggung jawab dan pelaksana program 
prioritas yang telah ditetapkan. Program sebagai turunan dari rencana 
strategis adalah penjabaran kebijakan RS dalam bentuk upaya yang berisi satu 
atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi RS. RS harus menyusun 
dan menetapkan program berdasarkan prioritas. Hal lain yang perlu 
mendapat perhatian adalah pentingnya menyusun target sasaran program 

jelas agar dapat dinilai kinerja pelaksanaannya.Selanjutnya juga 
harus ditetapkan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu 
program dan kegiatan yang terdiri dari: (i) anggaran yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan kegiatan, (ii) tenaga kerja yang dibutuhkan, baik jumlah 
pegawai maupun jumlah jam kerja, (iii) aset pendukung seperti bangunan, 

-aset lainnya. 
Suatu program diukur tingkat keberhasilannya atas pencapaian hasil 

s) yang telah ditargetkan. Outcome. Sedangkan keberh
kegiatan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berupa keluaran (
yang diproduksi baik berupa barang maupun jasa. Keluaran merupakan 
keseimbangan antara komponen harga (anggaran), kuantitas, dan kualitas. 
Keberhasilan dari kegiatan yang menghasilkan berbagai keluaran merupakan 
tanggung jawab dari pimpinan satuan kerja sebagai tanggung jawab 

Untuk penilaian keberhasilan suatu kinerja harus disusun indikator kinerja. 
Dalam penetapan kinerja harus ditetapkan lebih dari satu ind
dengan menekankan pada indikator kunci (key performance indicators
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Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi ataupun unit 
organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, 

ja tetapi juga menetapkan kinerja yang 
ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (output) dari 

) dari program yang telah 
ditetapkan. Apabila telah ditetapkan prestasi (kinerja) yang hendak dicapai, 
baru kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

Rencana kerja RS ditetapkan berdasarkan rencana strategis (renstra) yang 
tegis berisi visi, misi, tujuan, 

kebijakan, program, dan kegiatan. Dalam rencana strategis juga 
hambatan, baik dari dalam maupun dari luar yang 

akan dapat menghalangi pencapaian tujuan serta struktur dari organisasi 
uk mendukung perencanaan strategis dimaksud. Dari 

rencana strategis selanjutnya diturunkan/disusun Rencana Kerja yang 
bersifat operasional dan penjabaran lebih lanjut dari rencana Rencana Kerja  
tersebut maka dapat ditentukan kinerja yang harus dicapai oleh masing-

Dalam rencana kerja dapat ditemukan beberapa informasi tambahan yang 
belum terlihat dalam perencanaan strategis, seperti indikator hasil/indikator 
keluaran yang diharapkan, perkiraan sumberdaya yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan kegiatan, serta penanggung jawab dan pelaksana program 
prioritas yang telah ditetapkan. Program sebagai turunan dari rencana 
strategis adalah penjabaran kebijakan RS dalam bentuk upaya yang berisi satu 

akan sumberdaya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi RS. RS harus menyusun 
dan menetapkan program berdasarkan prioritas. Hal lain yang perlu 
mendapat perhatian adalah pentingnya menyusun target sasaran program 

jelas agar dapat dinilai kinerja pelaksanaannya.Selanjutnya juga 
harus ditetapkan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu 
program dan kegiatan yang terdiri dari: (i) anggaran yang dibutuhkan untuk 

dibutuhkan, baik jumlah 
pegawai maupun jumlah jam kerja, (iii) aset pendukung seperti bangunan, 

Suatu program diukur tingkat keberhasilannya atas pencapaian hasil 
. Sedangkan keberhasilan suatu 

kegiatan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berupa keluaran (output) 
yang diproduksi baik berupa barang maupun jasa. Keluaran merupakan 
keseimbangan antara komponen harga (anggaran), kuantitas, dan kualitas. 

menghasilkan berbagai keluaran merupakan 
tanggung jawab dari pimpinan satuan kerja sebagai tanggung jawab 

Untuk penilaian keberhasilan suatu kinerja harus disusun indikator kinerja. 
Dalam penetapan kinerja harus ditetapkan lebih dari satu indikator kinerja 

key performance indicators) 
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sehingga terhindar dari indikator yang bersifat main
Penetapan indikator kinerja umumnya terkait dengan kuantitas dan kualitas. 
Di samping itu dalam p
(relevant) atau sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi, dapat tersedia 
dengan biaya yang ada (
ditetapkan (adequate

Dalam penetapan anggaran yang akan digunakan untuk mendukung suatu 
kegiatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam 
penerapan penganggaran harus ditentukan metode perhitungan biaya untuk 
masing-masing unit keluaran. Kedua, perlu
(common cost) yaitu biaya yang diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara 
bersamaan untuk menghasilkanbeberapa keluaran. Dengan demikian 
dibutuhkan suatu standar akuntansi biaya.
Untuk mendukung siklus pengelolaan kinerja 
sistem informasi yang dapat mendukung penilaian dan pengelolaan kinerja 
(performance management

dapat digunakan untuk mendukung sistem informasi dimaksud, antara lain 
dengan: 

a) penyusunan survey kepuasan pelanggan (
untuk mengukur indikator kualitas yang telah ditetapkan. 

b) pelaksanaan perbandingan (
membandingkan seluruh kinerja yang dicapai dengan pencapaian 
kinerja penyedia
Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah. Dalam menyusun 
perbandingan ini perlu menetapkan RS pembanding yang seimbang.

c) penentuan peringkat pencapaian kinerja antar RS di lingkungan Amal 
Usaha Kesehatan Muhammadiy
masing-masing RS akan berusaha untuk mencapai kinerja sesuai 
dengan standar rata
terus memperbaiki tingkat pelayanan. 
 

E. Unsur-unsur Pendukung Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur
yang harus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dengan 
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Unsur
dipahami tersebut adalahpengukuran kinerja, penghargaan d
kontrak kinerja, kontrol eksternal daninternal, akuntabilitas manajemen, serta 
prakondisi yang harus dipenuhi.
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam 
mengumpulkan, menganalisis dan menggunak
menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh RS 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi Anggaran 
Berbasis Kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis (tertuang 
dalam program) dengan

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

sehingga terhindar dari indikator yang bersifat main-main atau asal
Penetapan indikator kinerja umumnya terkait dengan kuantitas dan kualitas. 
Di samping itu dalam penyusunan indikator harus jelas (

) atau sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi, dapat tersedia 
dengan biaya yang ada (economic), mempunyai dasar yang cukup untuk 

adequate), dan dapat dimonitor keberhasilannya (
Dalam penetapan anggaran yang akan digunakan untuk mendukung suatu 
kegiatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam 
penerapan penganggaran harus ditentukan metode perhitungan biaya untuk 

masing unit keluaran. Kedua, perlu memperhitungkan biaya bersama 
) yaitu biaya yang diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara 

bersamaan untuk menghasilkanbeberapa keluaran. Dengan demikian 
dibutuhkan suatu standar akuntansi biaya. 
Untuk mendukung siklus pengelolaan kinerja yang baik diperlukan suatu 
sistem informasi yang dapat mendukung penilaian dan pengelolaan kinerja 
performance management) secara keseluruhan. Ada beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk mendukung sistem informasi dimaksud, antara lain 

an survey kepuasan pelanggan (client survey) yang ditujukan 
untuk mengukur indikator kualitas yang telah ditetapkan. 
pelaksanaan perbandingan (benchmarking) yang ditujukan untuk 
membandingkan seluruh kinerja yang dicapai dengan pencapaian 
kinerja penyedia layanan kesehatan lain utamanya dalam lingkungan 
Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah. Dalam menyusun 
perbandingan ini perlu menetapkan RS pembanding yang seimbang.
penentuan peringkat pencapaian kinerja antar RS di lingkungan Amal 
Usaha Kesehatan Muhammadiyah. Dengan membuat peringkat ini, 

masing RS akan berusaha untuk mencapai kinerja sesuai 
dengan standar rata-rata, sehingga diharapkan ada keinginan untuk 
terus memperbaiki tingkat pelayanan.  

unsur Pendukung Anggaran Berbasis Kinerja 

ngka penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur
yang harus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dengan 
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Unsur-unsur pokok yang harus 
dipahami tersebut adalahpengukuran kinerja, penghargaan d
kontrak kinerja, kontrol eksternal daninternal, akuntabilitas manajemen, serta 
prakondisi yang harus dipenuhi. 

Pengukuran Kinerja 
engukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam 

mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk 
menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh RS 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi Anggaran 
Berbasis Kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis (tertuang 
dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan

Anggaran Berbasis Kinerja 

main atau asal-asalan. 
Penetapan indikator kinerja umumnya terkait dengan kuantitas dan kualitas. 

enyusunan indikator harus jelas (clear), relevan 
) atau sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi, dapat tersedia 

), mempunyai dasar yang cukup untuk 
), dan dapat dimonitor keberhasilannya (monitorable). 

Dalam penetapan anggaran yang akan digunakan untuk mendukung suatu 
kegiatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam 
penerapan penganggaran harus ditentukan metode perhitungan biaya untuk 

memperhitungkan biaya bersama 
) yaitu biaya yang diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara 

bersamaan untuk menghasilkanbeberapa keluaran. Dengan demikian 

yang baik diperlukan suatu 
sistem informasi yang dapat mendukung penilaian dan pengelolaan kinerja 

) secara keseluruhan. Ada beberapa metode yang 
dapat digunakan untuk mendukung sistem informasi dimaksud, antara lain 

) yang ditujukan 
untuk mengukur indikator kualitas yang telah ditetapkan.  

) yang ditujukan untuk 
membandingkan seluruh kinerja yang dicapai dengan pencapaian 

layanan kesehatan lain utamanya dalam lingkungan 
Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah. Dalam menyusun 
perbandingan ini perlu menetapkan RS pembanding yang seimbang. 
penentuan peringkat pencapaian kinerja antar RS di lingkungan Amal 

ah. Dengan membuat peringkat ini, 
masing RS akan berusaha untuk mencapai kinerja sesuai 

rata, sehingga diharapkan ada keinginan untuk 

ngka penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur-unsur 
yang harus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dengan 

unsur pokok yang harus 
dipahami tersebut adalahpengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, 
kontrak kinerja, kontrol eksternal daninternal, akuntabilitas manajemen, serta 

engukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam 
an informasi untuk 

menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh RS 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi Anggaran 
Berbasis Kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis (tertuang 

penganggaran (tertuang dalam kegiatan-kegiatan 



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

 

 

yang dilaksanakan) untuk mencapai tujuan strategis adalah harus 
menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing
masing program, kegiatan dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. 
Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang 
dipakai berdasarkan akrual.
Dalam rangka pengukuran kinerja yang baik diperlukan adanya sistem 
informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai 
pencapaian kinerja 
atas suatu kegiatan. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan 
meliputi: 

a) Ekonomis, sejauh mana masukan yang ada digunakan dengan sebaik
baiknya;  

b) Efisiensi, sejauh mana perbandingan antara tingkat 
kegiatan dengan masukan yang digunakan; 

c) Efektivitas, sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung 
pencapaian hasil yang ditetapkan. 

 Informasi yang dihasilkan juga harus dapat membandingkan kinerja 
yang direncanakan dengan pencapaiannya.
oleh masing-masing unit kerja yang selanjutnya dikontrol mutunya serta 
diverifikasi oleh Sistem Pengendalian Internal atau lembaga audit. Agar 
tercapai penilaian yang fair diperlukan peran dari pihak eksternal dalam 
mengukur kinerja secara lebih independen. Pendekatan dalam mengukur 
kinerja akan bervariasi antar unit kerja, bergantung pada bentuk keluaran 
yang dihasilkan. Beberapa teknik dan sumber informasi yang relevan yang 
digunakan antara lain:

a) Pengembangan biaya per uni
keluaran merupakan sesuatu yang menjadi pertimbangan; 

b) Pembandingan (benchmarking) atas biaya dan standar pelayanan,
c) Penentuan peringkat atas kinerja masing
d) Survey atas pengguna (

waktu dari pelayanan publik dinilai.
 Pengukuran kinerja harus dilakukan secara efisien dan efektif dengan 
membandingkan biaya dan manfaat atas sistem yang dibangun. Jadi harus 
dipertimbangkan cost benefit

dikembangkan. Suatu sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur 
kinerja yang strategis (
tingkat komprehensif dan birokratis atas kinerja yang disusun. (catatan: 
kinerja tidak diukur berdasarkan
yang dibuat/jumlah surat yang ditandatangani) karena pengkuran seperti ini 
dapat menyesatkan.
1. Ganjaran dan Hukuman (
Pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja sulit dicapai dengan optimal 
tanpa ditunjang dengan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan 
hukuman atas kegagalannya. Penerapan insentif bukanlah hal yang mudah 
untuk dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh 

Anggaran Berbasis Kinerja 

yang dilaksanakan) untuk mencapai tujuan strategis adalah harus 
menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing
masing program, kegiatan dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. 

ruktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang 
dipakai berdasarkan akrual. 

alam rangka pengukuran kinerja yang baik diperlukan adanya sistem 
informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai 
pencapaian kinerja dari masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab 
atas suatu kegiatan. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan 

Ekonomis, sejauh mana masukan yang ada digunakan dengan sebaik

Efisiensi, sejauh mana perbandingan antara tingkat 
kegiatan dengan masukan yang digunakan;  
Efektivitas, sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung 
pencapaian hasil yang ditetapkan.  
Informasi yang dihasilkan juga harus dapat membandingkan kinerja 

yang direncanakan dengan pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan 
masing unit kerja yang selanjutnya dikontrol mutunya serta 

diverifikasi oleh Sistem Pengendalian Internal atau lembaga audit. Agar 
tercapai penilaian yang fair diperlukan peran dari pihak eksternal dalam 

r kinerja secara lebih independen. Pendekatan dalam mengukur 
kinerja akan bervariasi antar unit kerja, bergantung pada bentuk keluaran 
yang dihasilkan. Beberapa teknik dan sumber informasi yang relevan yang 
digunakan antara lain: 

Pengembangan biaya per unit: di mana kuantitas dan biaya dari 
keluaran merupakan sesuatu yang menjadi pertimbangan; 
Pembandingan (benchmarking) atas biaya dan standar pelayanan,
Penentuan peringkat atas kinerja masing-masing unit:  
Survey atas pengguna (client survey), dimana kualitas dan ketepatan 
waktu dari pelayanan publik dinilai. 
Pengukuran kinerja harus dilakukan secara efisien dan efektif dengan 

membandingkan biaya dan manfaat atas sistem yang dibangun. Jadi harus 
cost benefit dari sistem pengukuran kinerja 

dikembangkan. Suatu sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur 
kinerja yang strategis (key performance indicators), bukan menekankan 
tingkat komprehensif dan birokratis atas kinerja yang disusun. (catatan: 
kinerja tidak diukur berdasarkan jumlah surat masuk/keluar jumlah laporan 
yang dibuat/jumlah surat yang ditandatangani) karena pengkuran seperti ini 
dapat menyesatkan. 

Ganjaran dan Hukuman (Reward and Punishment) 
Pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja sulit dicapai dengan optimal 
anpa ditunjang dengan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan 

hukuman atas kegagalannya. Penerapan insentif bukanlah hal yang mudah 
untuk dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh 
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yang dilaksanakan) untuk mencapai tujuan strategis adalah harus 
menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-
masing program, kegiatan dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. 

ruktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang 

alam rangka pengukuran kinerja yang baik diperlukan adanya sistem 
informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai 

masing unit kerja yang bertanggung jawab 
atas suatu kegiatan. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan 

Ekonomis, sejauh mana masukan yang ada digunakan dengan sebaik-

Efisiensi, sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu 

Efektivitas, sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung 

Informasi yang dihasilkan juga harus dapat membandingkan kinerja 
Pengukuran kinerja dilaksanakan 

masing unit kerja yang selanjutnya dikontrol mutunya serta 
diverifikasi oleh Sistem Pengendalian Internal atau lembaga audit. Agar 
tercapai penilaian yang fair diperlukan peran dari pihak eksternal dalam 

r kinerja secara lebih independen. Pendekatan dalam mengukur 
kinerja akan bervariasi antar unit kerja, bergantung pada bentuk keluaran 
yang dihasilkan. Beberapa teknik dan sumber informasi yang relevan yang 

t: di mana kuantitas dan biaya dari 
keluaran merupakan sesuatu yang menjadi pertimbangan;  
Pembandingan (benchmarking) atas biaya dan standar pelayanan, 

 
itas dan ketepatan 

Pengukuran kinerja harus dilakukan secara efisien dan efektif dengan 
membandingkan biaya dan manfaat atas sistem yang dibangun. Jadi harus 

dari sistem pengukuran kinerja yang akan 
dikembangkan. Suatu sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur 

), bukan menekankan 
tingkat komprehensif dan birokratis atas kinerja yang disusun. (catatan: 

jumlah surat masuk/keluar jumlah laporan 
yang dibuat/jumlah surat yang ditandatangani) karena pengkuran seperti ini 

Pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja sulit dicapai dengan optimal 
anpa ditunjang dengan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan 

hukuman atas kegagalannya. Penerapan insentif bukanlah hal yang mudah 
untuk dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh 
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mekanisme non keuangan, terutama keinginan 
pencapaian kinerja. 
2. Kontrak atas Kinerja
Jika penganggaran berdasarkan kinerja telah dapat berkembang dengan baik, 
kontrak atas kinerja dapat mulai diterapkan. Atas nama Pemilik 
(BPH/MPKUD) dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian sua
dengan pimpinan RS. Walaupun demikian, suatu sistem kontrak kinerja harus 
didukung oleh definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan dan 
kewenangan yang ada bagi RS untuk mengelola sumber daya yang ada. 
4. Kontrol Eksternal dan Interna
Sistem kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh 
badan di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapat 
persetujuan sebelum menggunakan anggaran mereka. Kontrol diarahkan pada 
kontrol input suatu kegiatan, serta apa d
Untuk menciptakan kontrol yang efektif harus memenuhi persyaratan:

a) adanya pemisahan antar
pengguna anggaran; 

b) kontrol dilakukan pada input dan 
c) kontrol dilakukan sebelum dan sesudah

5. Akuntabilitas Manajemen
Bila sistem penganggaran yang lama menekankan pada kontrol terhadap 
input, maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan pada 
output. Dalam sistem ini manajer pengguna anggaran memperoleh 
kewenangan penuh dalam merencanakan dan mengelola anggaran mereka. 
Prinsip dasar di dalam sistem ini adalah manajer pengguna anggaran harus 
diberi kebebasan penuh bila akuntabilitas atas pencapaian 
dicapai. Agar akuntabilitas dapat diwujudkan, 
mengandung dua karakteristik dasar. Pertama, kontrol dilakukan pada 
Hal ini menyebabkan manajer bertanggung jawab terhadap 
volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. Kedua, dengan adanya 
kebebasan bagi manajer
mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal.
 
F. Prakondisi Anggaran Berbasis Kinerja Menurut Allen Schick 

Dalam memutuskan bentuk kontrol dan besaran pelimpahan kewenangan 
kepada pengguna anggaran, 
Schick mengingatkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan dan dipenuhi (prakondisi) sebelum memberi kewenangan 
sepenuhnya kepada pengguna anggaran. 
konsep tersebut tidak bisa d
tidak memenuhi. Prakondisi ini merupakan prasyarat untuk melakukan 
reformasi belanja negara secara komprehensif. Dalam working
Allen Schick menyebutnya dengan istilah "the basics  right". Kondisi ters
adalah: 
 

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

mekanisme non keuangan, terutama keinginan dan kebutuhan atas 
pencapaian kinerja.  

Kontrak atas Kinerja 
Jika penganggaran berdasarkan kinerja telah dapat berkembang dengan baik, 
kontrak atas kinerja dapat mulai diterapkan. Atas nama Pemilik 
(BPH/MPKUD) dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian sua
dengan pimpinan RS. Walaupun demikian, suatu sistem kontrak kinerja harus 
didukung oleh definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan dan 
kewenangan yang ada bagi RS untuk mengelola sumber daya yang ada. 

Kontrol Eksternal dan Internal 
Sistem kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh 
badan di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapat 
persetujuan sebelum menggunakan anggaran mereka. Kontrol diarahkan pada 
kontrol input suatu kegiatan, serta apa dan bagaimana pencapaian 
Untuk menciptakan kontrol yang efektif harus memenuhi persyaratan:

adanya pemisahan antara lembaga kontrol (BPH/MPKU) 
pengguna anggaran;  
kontrol dilakukan pada input dan output;  
kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran  
Akuntabilitas Manajemen 

Bila sistem penganggaran yang lama menekankan pada kontrol terhadap 
input, maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan pada 

. Dalam sistem ini manajer pengguna anggaran memperoleh 
ngan penuh dalam merencanakan dan mengelola anggaran mereka. 

Prinsip dasar di dalam sistem ini adalah manajer pengguna anggaran harus 
diberi kebebasan penuh bila akuntabilitas atas pencapaian output

dicapai. Agar akuntabilitas dapat diwujudkan, maka sistem ini didesain 
mengandung dua karakteristik dasar. Pertama, kontrol dilakukan pada 
Hal ini menyebabkan manajer bertanggung jawab terhadap 
volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. Kedua, dengan adanya 
kebebasan bagi manajer, maka manajer dapat melakukan dan 
mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal. 

Prakondisi Anggaran Berbasis Kinerja Menurut Allen Schick 

Dalam memutuskan bentuk kontrol dan besaran pelimpahan kewenangan 
kepada pengguna anggaran, Sancoko dkk (2008) menyatakan bahwa 
Schick mengingatkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan dan dipenuhi (prakondisi) sebelum memberi kewenangan 
sepenuhnya kepada pengguna anggaran. Dijelaskan oleh Allen Schick 
konsep tersebut tidak bisa diterapkan secara sekaligus bila prakondisinya 
tidak memenuhi. Prakondisi ini merupakan prasyarat untuk melakukan 
reformasi belanja negara secara komprehensif. Dalam working
Allen Schick menyebutnya dengan istilah "the basics  right". Kondisi ters

Anggaran Berbasis Kinerja 

dan kebutuhan atas 

Jika penganggaran berdasarkan kinerja telah dapat berkembang dengan baik, 
kontrak atas kinerja dapat mulai diterapkan. Atas nama Pemilik 
(BPH/MPKUD) dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja 
dengan pimpinan RS. Walaupun demikian, suatu sistem kontrak kinerja harus 
didukung oleh definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan dan 
kewenangan yang ada bagi RS untuk mengelola sumber daya yang ada.  

Sistem kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh 
badan di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapat 
persetujuan sebelum menggunakan anggaran mereka. Kontrol diarahkan pada 

an bagaimana pencapaian output. 
Untuk menciptakan kontrol yang efektif harus memenuhi persyaratan: 

a lembaga kontrol (BPH/MPKU) dan RS 

 digunakan. 

Bila sistem penganggaran yang lama menekankan pada kontrol terhadap 
input, maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan pada 

. Dalam sistem ini manajer pengguna anggaran memperoleh 
ngan penuh dalam merencanakan dan mengelola anggaran mereka. 

Prinsip dasar di dalam sistem ini adalah manajer pengguna anggaran harus 
output yang ingin 

maka sistem ini didesain 
mengandung dua karakteristik dasar. Pertama, kontrol dilakukan pada output. 
Hal ini menyebabkan manajer bertanggung jawab terhadap output baik 
volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. Kedua, dengan adanya 

, maka manajer dapat melakukan dan 

Prakondisi Anggaran Berbasis Kinerja Menurut Allen Schick  

Dalam memutuskan bentuk kontrol dan besaran pelimpahan kewenangan 
008) menyatakan bahwa Allen 

Schick mengingatkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan dan dipenuhi (prakondisi) sebelum memberi kewenangan 

Allen Schick bahwa 
iterapkan secara sekaligus bila prakondisinya 

tidak memenuhi. Prakondisi ini merupakan prasyarat untuk melakukan 
reformasi belanja negara secara komprehensif. Dalam working-paper-nya 
Allen Schick menyebutnya dengan istilah "the basics  right". Kondisi tersebut 



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

 

 

1. Sebelum penganggaran berbasis kinerja diterapkan sebaiknya telah 
tercipta sebuah lingkungan atau kondisi yang mendukung dan telah 
berorientasi pada kinerja. 

2. Sebelum melakukan perubahan kepada kontrol terhadap 
sebaiknya telah terbentuk

3. Sebelum merubah sistem akuntansi menjadi sistem akrual, sebaiknya 
telah berjalan sistem 

4. Sebelum merubah mekanisme kontrol menjadi sistem kontrol internal 
sebaiknya telah terbentuk sist
untuk bergeser menjadi mekanisme akuntabilitas manajerial 
(managerial accountability

baik.  
5. Telah beroperasinya sistem akuntansi yang handal sebelum 

diterapkannya sistem keuangan y
management system

6. Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian yang berorientasi 
pada output sebelum difokuskan pada 

7. Telah berjalannya mekanisme kontrak (
pasar (perekonom
kinerja (performance contracts

8. Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit 
kinerja (performance audit

9. Adanya budget negara yang realistis dan predictable sebelum 
menuntut para manajer untuk bertindak efisien dan efektif dalam 
menggunakan anggarannya. 

Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada pengguna anggaran 
menurutnya perlu dilakukan secara bertahap. Penerapan harus dimulai 
terlebih dahulu dari kontrol eksternal, kontr
bergeser pada akuntabilitas manajemen. Perpindahan dari satu sistem ke 
sistem lainnya sebaiknya dilakukan jika sebuah sistem telah berjalan dengan 
baik. 

1. Kontrol eksternal diharapkan telah memberikan landasan peraturan 
yang kuat. Disamping itu para manajer pengguna anggaran telah 
terbiasa mengikuti peraturan tersebut. 

2. Jika hal ini telah berjalan dengan baik maka kontrol internal dapat 
dilakukan. Kontrol internal merupakan sistem transisi di antara 
kontrol eksternal dan akuntabilit
memiliki mekanisme kontrol eksternal yang baik sebelum dialihkan 
pada kontrol internal. 

3. Jika kedua sistem sebelumnya belum berjalan baik maka akuntabilitas 
manajemen akan sulit untuk berjalan dengan baik. 

Budaya untuk taat 
akuntabilitas manajemen ini. Tanpa adanya faktor tersebut sistem ini akan 
menjadi riskan di tengah fleksibilitas manajer untuk melakukan dan 
merumuskan aturan sendiri. Dari pengalaman empiris, salah satu nega

Anggaran Berbasis Kinerja 

Sebelum penganggaran berbasis kinerja diterapkan sebaiknya telah 
tercipta sebuah lingkungan atau kondisi yang mendukung dan telah 
berorientasi pada kinerja.  
Sebelum melakukan perubahan kepada kontrol terhadap 
sebaiknya telah terbentuk sistem kontrol terhadap input yang kuat. 
Sebelum merubah sistem akuntansi menjadi sistem akrual, sebaiknya 
telah berjalan sistem account for cash yang baik.  
Sebelum merubah mekanisme kontrol menjadi sistem kontrol internal 
sebaiknya telah terbentuk sistem eksternal kontrol yang baik dan 
untuk bergeser menjadi mekanisme akuntabilitas manajerial 
managerial accountability) diperlukan sistem internal kontrol yang 

Telah beroperasinya sistem akuntansi yang handal sebelum 
diterapkannya sistem keuangan yang terintegrasi (intregated financial 

management system).  
Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian yang berorientasi 

sebelum difokuskan pada outcome.  
Telah berjalannya mekanisme kontrak (formal contract

pasar (perekonomian) sebelum diterapkannya mekanisme kontrak 
performance contracts).  

Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit 
performance audit) dilakukan.  

Adanya budget negara yang realistis dan predictable sebelum 
ara manajer untuk bertindak efisien dan efektif dalam 

menggunakan anggarannya.  
Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada pengguna anggaran 
menurutnya perlu dilakukan secara bertahap. Penerapan harus dimulai 
terlebih dahulu dari kontrol eksternal, kontrol internal, baru kemudian 
bergeser pada akuntabilitas manajemen. Perpindahan dari satu sistem ke 
sistem lainnya sebaiknya dilakukan jika sebuah sistem telah berjalan dengan 

Kontrol eksternal diharapkan telah memberikan landasan peraturan 
Disamping itu para manajer pengguna anggaran telah 

terbiasa mengikuti peraturan tersebut.  
Jika hal ini telah berjalan dengan baik maka kontrol internal dapat 
dilakukan. Kontrol internal merupakan sistem transisi di antara 
kontrol eksternal dan akuntabilitas manajemen. Pemerintah harus 
memiliki mekanisme kontrol eksternal yang baik sebelum dialihkan 
pada kontrol internal.  
Jika kedua sistem sebelumnya belum berjalan baik maka akuntabilitas 
manajemen akan sulit untuk berjalan dengan baik.  

Budaya untuk taat pada aturan juga sangat penting dalam penerapan 
akuntabilitas manajemen ini. Tanpa adanya faktor tersebut sistem ini akan 
menjadi riskan di tengah fleksibilitas manajer untuk melakukan dan 
merumuskan aturan sendiri. Dari pengalaman empiris, salah satu nega
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Sebelum penganggaran berbasis kinerja diterapkan sebaiknya telah 
tercipta sebuah lingkungan atau kondisi yang mendukung dan telah 

Sebelum melakukan perubahan kepada kontrol terhadap output 
sistem kontrol terhadap input yang kuat.  

Sebelum merubah sistem akuntansi menjadi sistem akrual, sebaiknya 

Sebelum merubah mekanisme kontrol menjadi sistem kontrol internal 
em eksternal kontrol yang baik dan 

untuk bergeser menjadi mekanisme akuntabilitas manajerial 
) diperlukan sistem internal kontrol yang 

Telah beroperasinya sistem akuntansi yang handal sebelum 
intregated financial 

Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian yang berorientasi 

formal contract) dengan baik di 
ian) sebelum diterapkannya mekanisme kontrak 

Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit 

Adanya budget negara yang realistis dan predictable sebelum 
ara manajer untuk bertindak efisien dan efektif dalam 

Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada pengguna anggaran 
menurutnya perlu dilakukan secara bertahap. Penerapan harus dimulai 

ol internal, baru kemudian 
bergeser pada akuntabilitas manajemen. Perpindahan dari satu sistem ke 
sistem lainnya sebaiknya dilakukan jika sebuah sistem telah berjalan dengan 

Kontrol eksternal diharapkan telah memberikan landasan peraturan 
Disamping itu para manajer pengguna anggaran telah 

Jika hal ini telah berjalan dengan baik maka kontrol internal dapat 
dilakukan. Kontrol internal merupakan sistem transisi di antara 

as manajemen. Pemerintah harus 
memiliki mekanisme kontrol eksternal yang baik sebelum dialihkan 

Jika kedua sistem sebelumnya belum berjalan baik maka akuntabilitas 

pada aturan juga sangat penting dalam penerapan 
akuntabilitas manajemen ini. Tanpa adanya faktor tersebut sistem ini akan 
menjadi riskan di tengah fleksibilitas manajer untuk melakukan dan 
merumuskan aturan sendiri. Dari pengalaman empiris, salah satu negara yang 
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sukses menerapkan akuntabilitas manajemen dalam desentralisasi 
kewenangan pengguna anggaran adalah New Zealand. Menurut Schick, 
terdapat dua faktor sukses dari sistem ini di New Zealand yaitu adanya pasar 
yang kuat (robust market sector

atas sebuah kontrak (
 
G. Keuntungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat dalam 
pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan kegiat
layanan, seperti berikut:

1. Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya 
yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas RS sehingga tujuan 
RS dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran 
yang telah disusun denga
kinerja akan dengan mudah diketahui program
diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah 
alokasi anggaran pada masing

2. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal pe
menuju pelaksanaan kegiatan RS yang transparan. Dengan anggaran 
yang jelas, dan juga 
jelas antara pengeluaran dan 
tercipta transparansi. Karena dengan adanya kej
semua pihak terkait/berkepentingan dengan mudah akan turut 
mengawasi kinerja RS; 

3. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mengubah fokus pengeluaran 
dan keluar dari sistem line item menuju pendanaan program RS 
dengan tujuan khusus terkait denga

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

sukses menerapkan akuntabilitas manajemen dalam desentralisasi 
kewenangan pengguna anggaran adalah New Zealand. Menurut Schick, 
terdapat dua faktor sukses dari sistem ini di New Zealand yaitu adanya pasar 

robust market sector) serta adanya aturan/kepastian yang jelas 
atas sebuah kontrak (enforcing contracts). 

Keuntungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat dalam 
pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan kegiat
layanan, seperti berikut: 

Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya 
yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas RS sehingga tujuan 
RS dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran 
yang telah disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip berbasis 
kinerja akan dengan mudah diketahui program
diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah 
alokasi anggaran pada masing-masing program.  
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal pe
menuju pelaksanaan kegiatan RS yang transparan. Dengan anggaran 
yang jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang 
jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai maka akan 
tercipta transparansi. Karena dengan adanya kejelasan hubungan 
semua pihak terkait/berkepentingan dengan mudah akan turut 
mengawasi kinerja RS;  
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mengubah fokus pengeluaran 
dan keluar dari sistem line item menuju pendanaan program RS 
dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas RS. 

Anggaran Berbasis Kinerja 

sukses menerapkan akuntabilitas manajemen dalam desentralisasi 
kewenangan pengguna anggaran adalah New Zealand. Menurut Schick, 
terdapat dua faktor sukses dari sistem ini di New Zealand yaitu adanya pasar 

ya aturan/kepastian yang jelas 

Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat dalam 
pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya 
yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas RS sehingga tujuan 
RS dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran 

prinsip berbasis 
kinerja akan dengan mudah diketahui program-program yang 
diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah 

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal penting untuk 
menuju pelaksanaan kegiatan RS yang transparan. Dengan anggaran 

yang jelas, serta adanya hubungan yang 
yang hendak dicapai maka akan 

elasan hubungan 
semua pihak terkait/berkepentingan dengan mudah akan turut 

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mengubah fokus pengeluaran 
dan keluar dari sistem line item menuju pendanaan program RS 

n kebijakan prioritas RS.  



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

 

 

TATA CARA PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA(PBK)

 
A. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu Menjelaskan Tata Cara Penerapan dan 
Mengevaluasi Anggaran Berbasis Kinerja

 
B. Penganggaran Berbasiskan Kinerja dan Informasi

Penganggaran berbasis kinerja akan memberikan informasi kinerja atas 
pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu RS serta dampak/hasilnya bagi 
pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat luas. Informasi kinerja yang 
dicantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan program/kegiatan 
tetapi juga menjelaskan hubungan erat antar tingkatan tersebut. Keterkaitan 
tersebut terlihat sejak dari perumusan Visi dan Misi RS yang selanjutnya 
diterjemahkan dalam program beser
program merupakan penjelasan lebih rinci dari program yang memuat antara lain: 
nama kegiatan, bagian atau tahapan kegiatan yang dila
untuk masing-masing tahapan, bahkan rincian item biayanya.

Dalam rangka penerapan PBK yang lebih menekankan pada informasi kinerja 
sebagaimana gambaran di atas maka, siklus yang harus dijalani dapat digambarkan 
dalam Diagram 2.1. Siklus tersebut terdiri dari 8 (delapan) tahapan:
1. penetapan sasaran strategis RS; 
2. penetapan outcome, program, 
3. penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan; 
4. penetapan standar biaya; 
5. penghitungan kebutuh
6. pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan;
7. pertanggungjawaban; 
8. dan pengukuran dan evaluasi kinerja. 
Yang perlu dicermati dari kedelapan langkah tersebut adalah tahapan terakhir 
(pengukuran dan evaluasi kinerja). Pengukuran dan evaluasi merupaka
yang sudah dinyatakan dalam sistem penganggaran, tetapi penerapannya sering kali 
tidak maksimal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anggaran Berbasis Kinerja
 

BAB II 

TATA CARA PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA(PBK)

Tujuan Pembelajaran Khusus : 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu Menjelaskan Tata Cara Penerapan dan 
Mengevaluasi Anggaran Berbasis Kinerja 

Berbasiskan Kinerja dan Informasi 

Penganggaran berbasis kinerja akan memberikan informasi kinerja atas 
pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu RS serta dampak/hasilnya bagi 
pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat luas. Informasi kinerja yang 

icantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan program/kegiatan 
tetapi juga menjelaskan hubungan erat antar tingkatan tersebut. Keterkaitan 
tersebut terlihat sejak dari perumusan Visi dan Misi RS yang selanjutnya 
diterjemahkan dalam program beserta alokasi anggarannya. Tingkatan di bawah 
program merupakan penjelasan lebih rinci dari program yang memuat antara lain: 
nama kegiatan, bagian atau tahapan kegiatan yang dilaksanakan, alokasi anggaran 

-masing tahapan, bahkan rincian item biayanya. 
Dalam rangka penerapan PBK yang lebih menekankan pada informasi kinerja 
sebagaimana gambaran di atas maka, siklus yang harus dijalani dapat digambarkan 

Siklus tersebut terdiri dari 8 (delapan) tahapan:
penetapan sasaran strategis RS;  

, program, output, dan kegiatan;  
penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan; 
penetapan standar biaya;  
penghitungan kebutuhan anggaran;  
pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan; 
pertanggungjawaban;  
dan pengukuran dan evaluasi kinerja.  

Yang perlu dicermati dari kedelapan langkah tersebut adalah tahapan terakhir 
(pengukuran dan evaluasi kinerja). Pengukuran dan evaluasi merupaka
yang sudah dinyatakan dalam sistem penganggaran, tetapi penerapannya sering kali 
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TATA CARA PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA(PBK) 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu Menjelaskan Tata Cara Penerapan dan 

Penganggaran berbasis kinerja akan memberikan informasi kinerja atas 
pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu RS serta dampak/hasilnya bagi 
pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat luas. Informasi kinerja yang 

icantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan program/kegiatan 
tetapi juga menjelaskan hubungan erat antar tingkatan tersebut. Keterkaitan 
tersebut terlihat sejak dari perumusan Visi dan Misi RS yang selanjutnya 

ta alokasi anggarannya. Tingkatan di bawah 
program merupakan penjelasan lebih rinci dari program yang memuat antara lain: 

ksanakan, alokasi anggaran 

Dalam rangka penerapan PBK yang lebih menekankan pada informasi kinerja 
sebagaimana gambaran di atas maka, siklus yang harus dijalani dapat digambarkan 

Siklus tersebut terdiri dari 8 (delapan) tahapan: 

penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan;  

Yang perlu dicermati dari kedelapan langkah tersebut adalah tahapan terakhir 
(pengukuran dan evaluasi kinerja). Pengukuran dan evaluasi merupakan sesuatu 
yang sudah dinyatakan dalam sistem penganggaran, tetapi penerapannya sering kali 
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 Diagram 3.1. Diagram Penerapan PBK

 

 
C. Persiapan  

Langkah persiapan merupakan tahapan penting dalam penerapan PBK yang 
meliputi: 

1. Pemahaman Tujuan PBK 
Perencana memahami tujuan PBK secara benar. Dengan pemahaman tersebut, 
perencana mampu merumuskan kinerja yang akan dicapai melalui perumusan 
output (pada tingkat kegiatan) d

2. Pemahaman Kerangka Logis 
Kerangka logis PBK yang menggambarkan keterkaitan kinerja pada berbagai 

 tingkatan yang dihubungkan dengan alokasi/pagu anggaran, yang akan 
 dilaksanakan oleh unit kerja, kerangka logis i
 sehingga ada keajegan berpikir dalam rangka pencapaian tujuan PBK melalui 
 kerangka logis kinerja yang akan dibangun. 

3. Penyediaan Dokumen sebagai Dokumen sumber 
Yang dimaksud dengan dokumen tersebut antara lain: dokumen 
Strategis  RS. 

 
Pemahaman mengenai tujuan dan kerangka logis PBK merupakan pemahaman 
konseptual berkenaan dengan PBK. Kedua pemahaman tersebut merupakan hal 
mendasar sebelum perencana menyusun anggaran yang berbasis kinerja. Dengan 
adanya pemahaman 
dicapai dan bagaimana pelaksanaannya.
Sedangkan penyediaan dokumen sumber 
dalam penyusunan informasi kinerja beserta 
kegiatan yang mengarah
contoh informasi tersebut adalah indikator kinerja kegiatan. 
kinerja kegiatan akan membantu perencana dalam mempertimbangkan 
cara/tahapan kegiatan yang terbaik: efektif mencapai sasaran
biayanya. Rincian dokumen sumber tersebut meliputi:

a) Dokumen perencanaan sebagai acuan pengalokasian anggaran pada tingkatan 
program/kegiatan/subkegiatan; 

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

Diagram 3.1. Diagram Penerapan PBK 

erupakan tahapan penting dalam penerapan PBK yang 

Pemahaman Tujuan PBK  
Perencana memahami tujuan PBK secara benar. Dengan pemahaman tersebut, 
perencana mampu merumuskan kinerja yang akan dicapai melalui perumusan 

(pada tingkat kegiatan) dan cara menghubungkan dengan tujuan PBK.. 
Pemahaman Kerangka Logis  
Kerangka logis PBK yang menggambarkan keterkaitan kinerja pada berbagai 
tingkatan yang dihubungkan dengan alokasi/pagu anggaran, yang akan 
dilaksanakan oleh unit kerja, kerangka logis ini harus dipahami terlebih dahulu 
sehingga ada keajegan berpikir dalam rangka pencapaian tujuan PBK melalui 
kerangka logis kinerja yang akan dibangun.  
Penyediaan Dokumen sebagai Dokumen sumber  
Yang dimaksud dengan dokumen tersebut antara lain: dokumen 

Pemahaman mengenai tujuan dan kerangka logis PBK merupakan pemahaman 
konseptual berkenaan dengan PBK. Kedua pemahaman tersebut merupakan hal 
mendasar sebelum perencana menyusun anggaran yang berbasis kinerja. Dengan 

 ini, perencana dapat menjelaskan arah tujuan yang akan 
ai dan bagaimana pelaksanaannya. 

Sedangkan penyediaan dokumen sumber  merupakan langkah yang diperlukan 
dalam penyusunan informasi kinerja beserta  rincian alokasi anggaran 
kegiatan yang mengarah pada pencapaian kinerja yang diharapkan. Salah satu 
contoh informasi tersebut adalah indikator kinerja kegiatan.  
kinerja kegiatan akan membantu perencana dalam mempertimbangkan 
cara/tahapan kegiatan yang terbaik: efektif mencapai sasaran
biayanya. Rincian dokumen sumber tersebut meliputi: 
Dokumen perencanaan sebagai acuan pengalokasian anggaran pada tingkatan 
program/kegiatan/subkegiatan;  

Anggaran Berbasis Kinerja
 

 

erupakan tahapan penting dalam penerapan PBK yang 

Perencana memahami tujuan PBK secara benar. Dengan pemahaman tersebut, 
perencana mampu merumuskan kinerja yang akan dicapai melalui perumusan 

an cara menghubungkan dengan tujuan PBK..  

Kerangka logis PBK yang menggambarkan keterkaitan kinerja pada berbagai 
tingkatan yang dihubungkan dengan alokasi/pagu anggaran, yang akan 

ni harus dipahami terlebih dahulu 
sehingga ada keajegan berpikir dalam rangka pencapaian tujuan PBK melalui 

Yang dimaksud dengan dokumen tersebut antara lain: dokumen Rencana 

Pemahaman mengenai tujuan dan kerangka logis PBK merupakan pemahaman 
konseptual berkenaan dengan PBK. Kedua pemahaman tersebut merupakan hal 
mendasar sebelum perencana menyusun anggaran yang berbasis kinerja. Dengan 

ini, perencana dapat menjelaskan arah tujuan yang akan 

merupakan langkah yang diperlukan 
rincian alokasi anggaran 

pada pencapaian kinerja yang diharapkan. Salah satu 
 Adanya indikator 

kinerja kegiatan akan membantu perencana dalam mempertimbangkan 
cara/tahapan kegiatan yang terbaik: efektif mencapai sasaran dan efisiensi 

Dokumen perencanaan sebagai acuan pengalokasian anggaran pada tingkatan 



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

 

 

b) Dokumen capaian kinerja kegiatan/subkegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pertimbangan dal
kegiatan/subkegiatan tersebut telah selesai atau akan dilanjutkan pada tahun 
yang direncanakan, dan berapa jumlah biaya yang diserap oleh 
kegiatan/subkegiatan; 

c) Dokumen Peraturan RS mengenai tugas
kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas
masing-masing unit kerja. 

 

D. Pengalokasian Anggaran 

Informasi kinerja yang telah disusun di atas akan menjadi panduan perencana untuk 
merinci kegiatan dalam ba
beserta kebutuhan biayanya. Langkah

1. Identifikasi prioritas 
Secara sederhana prioritas merupakan pilihan urutan “penting” atau “kurang 
penting” dari suatu program/
prioritasdapat diberikan nomer urut, mulai dari 1 dan seterusnya. Nomer urut 1 
berarti mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibanding prioritas nomer urut 2 
dan seterusnya. Hal ini berarti jika ada keterbatas
pemotongan anggaran maka, program/kegiatan dengan prioritas yang lebih 
rendah merupakan program/kegiatan yang pelaksanaannya ditunda terlebih 
dahulu. Alokasi anggaran sangat berkaitan dengan prioritas kebijakan 
(program/kegiatan) 
dihubungkan dengan 
tingkatan dalam struktur organisasi masing

2. Target yang hendak dicapai pada tahun yang dianggarkan
Setelah prioritas ditetapkan, l
masing-masing skala prioritas pada berbagai tingkatan. Langkah kedua ini 
berkaitan erat dengan perumusan indikator kinerja pada tingkat 
program/kegiatan. 

3. Ketersediaan anggaran yang ada 
Setelah tahap 1 dan 2
ketersediaan anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan luas lingkup 
kegiatan, skala prioritas, sekaligus proses penyaringan kegiatan
akan mendapatalokasi anggaran pada tahun yang direnc
tahapan ini merupakan penyesuaian antara target yang hendak dicapai dengan 
ketersediaan anggarannya. 

4. Menuangkan dalam rincian pendanaan 
Langkah terkahir adalah menuangkan apa yang telah ditetapkan (kegiatan, 
subkegiatan, priorita
mengenai tahapan-tahapan kegiatan, beserta detil biaya. Penuangan dalam detil 
anggaran tersebut harus mengacu pada standar biaya yang ada, baik Standar 
Biaya Umum (SBU) atau Standar Biaya Khusus (SBK). 

 
E. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, RS melaksanakan pengukuran 
dan evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja di lingkungannya berdasarkan 
sasaran dan/atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan
Pengukuran kinerja yang dilakukan akan memberikan informasi tingkat pencapaian 

Anggaran Berbasis Kinerja 

Dokumen capaian kinerja kegiatan/subkegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pertimbangan dalam merencanakan kegiatan/subkegiatan: apakah 
kegiatan/subkegiatan tersebut telah selesai atau akan dilanjutkan pada tahun 
yang direncanakan, dan berapa jumlah biaya yang diserap oleh 
kegiatan/subkegiatan;  
Dokumen Peraturan RS mengenai tugas-fungsi unit kerja sebagai acuan: apakah 
kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas

-masing unit kerja.  

Pengalokasian Anggaran  

Informasi kinerja yang telah disusun di atas akan menjadi panduan perencana untuk 
merinci kegiatan dalam bagian/tahapan kegiatan (biasa disebut subkegiatan) 
beserta kebutuhan biayanya. Langkah- langkah yang diperlukan sebagai berikut: 

Identifikasi prioritas  
Secara sederhana prioritas merupakan pilihan urutan “penting” atau “kurang 
penting” dari suatu program/kegiatan. Suatu program/kegiatan sesuai urutan 
prioritasdapat diberikan nomer urut, mulai dari 1 dan seterusnya. Nomer urut 1 
berarti mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibanding prioritas nomer urut 2 
dan seterusnya. Hal ini berarti jika ada keterbatasan anggaran atau kebijakan 
pemotongan anggaran maka, program/kegiatan dengan prioritas yang lebih 
rendah merupakan program/kegiatan yang pelaksanaannya ditunda terlebih 
dahulu. Alokasi anggaran sangat berkaitan dengan prioritas kebijakan 

 
yangakan dilaksanakan.Pengalokasian anggaran yang 

dihubungkan dengan  prioritas dapat dikelompokkan sesuai dengan 
tingkatan dalam struktur organisasi masing-masing RS.  
Target yang hendak dicapai pada tahun yang dianggarkan 
Setelah prioritas ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan target p

-masing skala prioritas pada berbagai tingkatan. Langkah kedua ini 
berkaitan erat dengan perumusan indikator kinerja pada tingkat 

Ketersediaan anggaran yang ada  
Setelah tahap 1 dan 2 ditetapkan maka, langkah berikutnya adalah melihat 
ketersediaan anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan luas lingkup 
kegiatan, skala prioritas, sekaligus proses penyaringan kegiatan
akan mendapatalokasi anggaran pada tahun yang direncanakan. Dengan kata lain 
tahapan ini merupakan penyesuaian antara target yang hendak dicapai dengan 
ketersediaan anggarannya.  
Menuangkan dalam rincian pendanaan  
Langkah terkahir adalah menuangkan apa yang telah ditetapkan (kegiatan, 
subkegiatan, prioritas dan jumlah alokasi anggarannya) dalam suatu rincian 

-tahapan kegiatan, beserta detil biaya. Penuangan dalam detil 
anggaran tersebut harus mengacu pada standar biaya yang ada, baik Standar 
Biaya Umum (SBU) atau Standar Biaya Khusus (SBK).  

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja  

Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, RS melaksanakan pengukuran 
dan evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja di lingkungannya berdasarkan 
sasaran dan/atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. 

engukuran kinerja yang dilakukan akan memberikan informasi tingkat pencapaian 
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Dokumen capaian kinerja kegiatan/subkegiatan tahun sebelumnya sebagai 
am merencanakan kegiatan/subkegiatan: apakah 

kegiatan/subkegiatan tersebut telah selesai atau akan dilanjutkan pada tahun 
yang direncanakan, dan berapa jumlah biaya yang diserap oleh 

rja sebagai acuan: apakah 
kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas-fungsi 

Informasi kinerja yang telah disusun di atas akan menjadi panduan perencana untuk 
gian/tahapan kegiatan (biasa disebut subkegiatan) 

- langkah yang diperlukan sebagai berikut:  

Secara sederhana prioritas merupakan pilihan urutan “penting” atau “kurang 
kegiatan. Suatu program/kegiatan sesuai urutan 

prioritasdapat diberikan nomer urut, mulai dari 1 dan seterusnya. Nomer urut 1 
berarti mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibanding prioritas nomer urut 2 

an anggaran atau kebijakan 
pemotongan anggaran maka, program/kegiatan dengan prioritas yang lebih 
rendah merupakan program/kegiatan yang pelaksanaannya ditunda terlebih 
dahulu. Alokasi anggaran sangat berkaitan dengan prioritas kebijakan 

Pengalokasian anggaran yang 
prioritas dapat dikelompokkan sesuai dengan 

angkah selanjutnya adalah menetapkan target pada 
-masing skala prioritas pada berbagai tingkatan. Langkah kedua ini 

berkaitan erat dengan perumusan indikator kinerja pada tingkat 

ditetapkan maka, langkah berikutnya adalah melihat 
ketersediaan anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan luas lingkup 
kegiatan, skala prioritas, sekaligus proses penyaringan kegiatan-kegiatan yang 

anakan. Dengan kata lain 
tahapan ini merupakan penyesuaian antara target yang hendak dicapai dengan 

Langkah terkahir adalah menuangkan apa yang telah ditetapkan (kegiatan, 
s dan jumlah alokasi anggarannya) dalam suatu rincian 

-tahapan kegiatan, beserta detil biaya. Penuangan dalam detil 
anggaran tersebut harus mengacu pada standar biaya yang ada, baik Standar 

Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, RS melaksanakan pengukuran 
dan evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja di lingkungannya berdasarkan 

 

engukuran kinerja yang dilakukan akan memberikan informasi tingkat pencapaian 
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kinerja yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi kinerja kegiatan merupakan 
salah satu alat analisa yang menghasilkan kesimpulan tentang tingkat efisien dan 
efektivitas pencapaian sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen 
perencanaan dan penganggaran. Hasilnya digunakan sebagai bahan pengambilan 
keputusan dalam penyusunan rencana dan anggaran pada tahun yang akan datang.

 

Maksud dan Tujuan 
Pengukuran kinerja kegiatan merup
kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan termasuk informasi 
atas efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian 
sasaran.Pemilihan IKU program/IK Kegiatan/Indikator Keluaran beserta ta
merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategis RS lebih nyata 
dan terukur. Dan pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada karakteristik suatu 
RS. Dengan kata lain, pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan alat agar 
dihasilkan suatu manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja.

Pengukuran kinerja kegiatan menyediakan informasi bagi RS untuk menilai: 
1. Pencapaian atas sasaran program yang telah ditetapkan; 
2. Identifikasi dan analisis kelemahan program/kegiatan;
3. Tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja. 
Hasil pengukuran kinerja dimaksud merupakan umpan balik (
untuk memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.
Evaluasi kinerja kegiatan merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tuj
dan pengungkapan kendala baik pada saat penyusunan maupun pada saat 
implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas 
kinerja kebijakan dari sisi efisiensi dan efektivitas.Evaluasi kinerja kegiatan meliputi 
evaluasi efisiensi tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya (
dilakukan melalui pembandingan realisasi dan rencana pemanfaatan sumber daya 
(input) pada setiap jenis kegiatan/subkegiatan dan evaluasi efektivitas ketepatan 
hasil (output) dilakukan melalui pemband
Evaluasi kinerja kegiatan yang berkesinambungan memberikan informasi kemajuan 
serta keberhasilan program berupa: efektivitas pencapaian sasaran program dan, 
efisiensi biaya program. Secara rinci manfaat pengukura
dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, adalah:
a. membantu untuk mempersiapkan laporan kinerja dalam waktu yang singkat; 
b. mengetahui kekurangan

yang sudah baik;  
c. sebagai dasar (informasi) yang penting untuk melakukan evaluasi program; 
d. sebagai bahan masukan/rekomendasi kebijakan selanjutnya; dan 
e. sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya. 
Hal-Hal yang perlu diukur

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan t
penggunaan dana dari beberapa aspek bidang penganggaran dalam kurun waktu 
tertentu, yaitu : 
1. Masukan, merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan 

dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Dalam hal
diukur adalah realisasi penggunaan sumber daya berupa alokasi dana, seberapa 
besar dana yang telah digunakan. 

2. Proses, adalah ukuran kegiatan dari segi kecepatan dan ketepatan pelaksanaan 
kegiatan yang menggambarkan % pencapaian has

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

kinerja yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi kinerja kegiatan merupakan 
salah satu alat analisa yang menghasilkan kesimpulan tentang tingkat efisien dan 

capaian sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen 
perencanaan dan penganggaran. Hasilnya digunakan sebagai bahan pengambilan 
keputusan dalam penyusunan rencana dan anggaran pada tahun yang akan datang.

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan proses penilaian kemajuan pelaksanan 
kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan termasuk informasi 
atas efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian 
sasaran.Pemilihan IKU program/IK Kegiatan/Indikator Keluaran beserta ta
merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategis RS lebih nyata 
dan terukur. Dan pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada karakteristik suatu 
RS. Dengan kata lain, pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan alat agar 

lkan suatu manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja.
Pengukuran kinerja kegiatan menyediakan informasi bagi RS untuk menilai: 

Pencapaian atas sasaran program yang telah ditetapkan;  
Identifikasi dan analisis kelemahan program/kegiatan; dan  
Tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja.  

Hasil pengukuran kinerja dimaksud merupakan umpan balik (feedback

untuk memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. 
Evaluasi kinerja kegiatan merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tuj
dan pengungkapan kendala baik pada saat penyusunan maupun pada saat 
implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas 
kinerja kebijakan dari sisi efisiensi dan efektivitas.Evaluasi kinerja kegiatan meliputi 

i tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya (
dilakukan melalui pembandingan realisasi dan rencana pemanfaatan sumber daya 

) pada setiap jenis kegiatan/subkegiatan dan evaluasi efektivitas ketepatan 
) dilakukan melalui pembandingan hasil (output) dengan target rencana.

Evaluasi kinerja kegiatan yang berkesinambungan memberikan informasi kemajuan 
serta keberhasilan program berupa: efektivitas pencapaian sasaran program dan, 
efisiensi biaya program. Secara rinci manfaat pengukuran dan Evaluasi Kinerja 
dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, adalah: 

membantu untuk mempersiapkan laporan kinerja dalam waktu yang singkat; 
mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga kinerja 

(informasi) yang penting untuk melakukan evaluasi program; 
sebagai bahan masukan/rekomendasi kebijakan selanjutnya; dan 
sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya. 

Hal-Hal yang perlu diukur 
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan terhadap pencapaian hasil/realisasi 
penggunaan dana dari beberapa aspek bidang penganggaran dalam kurun waktu 

Masukan, merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan 
dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Dalam hal ini masukan yang perlu 
diukur adalah realisasi penggunaan sumber daya berupa alokasi dana, seberapa 
besar dana yang telah digunakan.  
Proses, adalah ukuran kegiatan dari segi kecepatan dan ketepatan pelaksanaan 
kegiatan yang menggambarkan % pencapaian hasil kegiatan.  

Anggaran Berbasis Kinerja 

kinerja yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi kinerja kegiatan merupakan 
salah satu alat analisa yang menghasilkan kesimpulan tentang tingkat efisien dan 

capaian sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen 
perencanaan dan penganggaran. Hasilnya digunakan sebagai bahan pengambilan 
keputusan dalam penyusunan rencana dan anggaran pada tahun yang akan datang. 

akan proses penilaian kemajuan pelaksanan 
kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan termasuk informasi 
atas efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian 
sasaran.Pemilihan IKU program/IK Kegiatan/Indikator Keluaran beserta targetnya 
merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategis RS lebih nyata 
dan terukur. Dan pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada karakteristik suatu 
RS. Dengan kata lain, pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan alat agar 

lkan suatu manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. 
Pengukuran kinerja kegiatan menyediakan informasi bagi RS untuk menilai:  

feedback) manajemen 

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan 
dan pengungkapan kendala baik pada saat penyusunan maupun pada saat 
implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas 
kinerja kebijakan dari sisi efisiensi dan efektivitas.Evaluasi kinerja kegiatan meliputi 

i tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya (input) yang 
dilakukan melalui pembandingan realisasi dan rencana pemanfaatan sumber daya 

) pada setiap jenis kegiatan/subkegiatan dan evaluasi efektivitas ketepatan 
) dengan target rencana. 

Evaluasi kinerja kegiatan yang berkesinambungan memberikan informasi kemajuan 
serta keberhasilan program berupa: efektivitas pencapaian sasaran program dan, 

n dan Evaluasi Kinerja 

membantu untuk mempersiapkan laporan kinerja dalam waktu yang singkat;  
-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga kinerja 

(informasi) yang penting untuk melakukan evaluasi program;  
sebagai bahan masukan/rekomendasi kebijakan selanjutnya; dan  
sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya.  

erhadap pencapaian hasil/realisasi 
penggunaan dana dari beberapa aspek bidang penganggaran dalam kurun waktu 

Masukan, merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan 
ini masukan yang perlu 

diukur adalah realisasi penggunaan sumber daya berupa alokasi dana, seberapa 

Proses, adalah ukuran kegiatan dari segi kecepatan dan ketepatan pelaksanaan 
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3. Keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh dari suatu 
kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Keluaran ini diukur 
berdasarkan satuan yang telah ditentukan. 

4. Hasil, merupakan segala sesuatu yang mencerminkan 
pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung yaitu merupakan bagian 
dari (%) pencapaian sasaran program dan keterkaitannya. 

Substansi yang Dievaluasi

Evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja merupakan analisa yang 
dilaksanakan oleh RS terhadap pencapaian 
program/kegiatan atas alokasi input, dengan membandingkan realisasi terhadap 
rencana (meliputi masukan, keluaran, dan hasil). Secara rinci hal
adalah : 
1. Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan; 
2. Perbandingan rencana dan realisasi 
3. Persentase (%) pencapaian target hasil (
4. Perbandingan antara yang berlaku dengan Standar Biaya yang ditetapkan. 

 

 

Anggaran Berbasis Kinerja 

Keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh dari suatu 
kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Keluaran ini diukur 
berdasarkan satuan yang telah ditentukan.  
Hasil, merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 
pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung yaitu merupakan bagian 
dari (%) pencapaian sasaran program dan keterkaitannya.  

Substansi yang Dievaluasi 
Evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja merupakan analisa yang 

nakan oleh RS terhadap pencapaian output dan 
tan atas alokasi input, dengan membandingkan realisasi terhadap 

rencana (meliputi masukan, keluaran, dan hasil). Secara rinci hal-hal yang dievaluasi 

Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan; 
Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiatan; 
Persentase (%) pencapaian target hasil (outcome) program;  
Perbandingan antara yang berlaku dengan Standar Biaya yang ditetapkan. 
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Keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh dari suatu 
kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Keluaran ini diukur 

berfungsinya keluaran 
pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung yaitu merupakan bagian 

Evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja merupakan analisa yang 
dan outcome pada 

tan atas alokasi input, dengan membandingkan realisasi terhadap 
-hal yang dievaluasi 

Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan;  
) kegiatan;  

Perbandingan antara yang berlaku dengan Standar Biaya yang ditetapkan.  
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KETENTUAN UMUM DAN KEBIJAKAN PENYUSUNANRENCANA BISNIS DAN 

 

A. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan ketentuan umum dan 
kebijakan penyusunan rencana bisnis dan anggaran 

 
B. Pengertian Rencana Bisnis dan Anggaran

Rencana Bisnis dan Anggaran 
perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, 
target kinerja dan anggaran suatu 
tahunan dengan mengacu kepada 
Rencana strategis harus 
realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. RBA 
merupakan refleksi program dan kegiatan dari 

 
C. Dasar Pemikiran 

Ketentuan tentang penyelenggaran rumah sakit tel
Ketentuan  pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki 
organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 
36 bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola r
tata kelola klinis yang baik. Tata kelola rumah sakit yang baik, terutama dalam hal 
keuangan dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2015 tentang Pedoman 
Organisasi di rumah sakit  pada pasal Pasal 15 ayat 3 tentang fungsi unsur 
administrasi umum dan keuangan terdiri dari:

1. perencanaan anggaran ,
2. perbendaharaan dan mobilisasi dana dan 
3. akuntansi.  

 

A. Dasar Hukum Rujuka

1. UU No 44/2009 tentang rumah sakit 
2. Peraturan Presiden No 77/2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit 
3. Pola Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit 

Muhammadiyah dan Aisyah
 

B. Penyusunan RBA 

RS  menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu 
kepadaRencana Strategis RS
rencana strategis bisnis lim
1. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
2. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima 

darimasyarakat, badan lain, dan
RBA juga menganut pola anggaran yang fleksibel (
persentaseambang batas tertentu. 
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BAB III 

PEDOMAN PENYUSUNAN RBA  

KETENTUAN UMUM DAN KEBIJAKAN PENYUSUNANRENCANA BISNIS DAN 

ANGGARAN RS 

Tujuan Pembelajaran Khusus : 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan ketentuan umum dan 
kebijakan penyusunan rencana bisnis dan anggaran RS . 

Pengertian Rencana Bisnis dan Anggaran 

Rencana Bisnis dan Anggaran RS, yang selanjutnya disebut RBA
perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, 
target kinerja dan anggaran suatu RS.RS  menyusun rencana strategis bisnis lima 
tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis RS. 

us mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang 
realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. RBA 
merupakan refleksi program dan kegiatan dari RS. 

Ketentuan tentang penyelenggaran rumah sakit telah diatur dalam UU No 44/2009. 
Ketentuan  pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki 
organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 
36 bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola r
tata kelola klinis yang baik. Tata kelola rumah sakit yang baik, terutama dalam hal 
keuangan dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2015 tentang Pedoman 
Organisasi di rumah sakit  pada pasal Pasal 15 ayat 3 tentang fungsi unsur 

nistrasi umum dan keuangan terdiri dari: 
perencanaan anggaran , 
perbendaharaan dan mobilisasi dana dan  

Dasar Hukum Rujukan 

UU No 44/2009 tentang rumah sakit  
Peraturan Presiden No 77/2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit 

laan Keuangan dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit 
Muhammadiyah dan Aisyah 

menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu 
Rencana Strategis RS. RS  menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada 

rencana strategis bisnis lima tahunan tersebut.RBA disusun berdasarkan :
basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima 
darimasyarakat, badan lain, dan sumber pendapatan lain seperti hibah dll

RBA juga menganut pola anggaran yang fleksibel (flexible budget

persentaseambang batas tertentu.  

Anggaran Berbasis Kinerja 

KETENTUAN UMUM DAN KEBIJAKAN PENYUSUNANRENCANA BISNIS DAN 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan ketentuan umum dan 

tnya disebut RBA adalah dokumen 
perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, 

menyusun rencana strategis bisnis lima 

mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang 
realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. RBA 

ah diatur dalam UU No 44/2009. 
Ketentuan  pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki 
organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 
36 bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan 
tata kelola klinis yang baik. Tata kelola rumah sakit yang baik, terutama dalam hal 
keuangan dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2015 tentang Pedoman 
Organisasi di rumah sakit  pada pasal Pasal 15 ayat 3 tentang fungsi unsur 

Peraturan Presiden No 77/2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit  
laan Keuangan dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit 

menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu 
menyusun RBAtahunan dengan mengacu kepada 

a tahunan tersebut.RBA disusun berdasarkan : 
basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; 
kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima 

sumber pendapatan lain seperti hibah dll. 
flexible budget) dengan 
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C. Pengajuan dan Penetapan RBA

Pimpinan RS  mengajukan usulan RBA kepada
tersebut disertai denganu
(output) yang akandiha
Pemilik/Wakil Pemilik akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program kerja 
RS. 

 
D. Bentuk Format RBA 

Bentuk format RS  terdiri dari :
Bab I Pendahuluan 
1. Gambaran Umum 
2. Visi RS 
3. Misi RS 
4. Maksud dan Tujuan RS
5. Kegiatan RS 
6. Budaya RS 
7. Susunan Pejabat Pengelola 

 
Bab II Kinerja RS  Tahun Berjalan
1. Kondisi Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Berjalan 
2. Perbandingan antara Asumsi RBA Tahun Berjalan dengan Realisasi sertaDampak 

Terhadap  Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan

Anggaran Berbasis Kinerja 

Pengajuan dan Penetapan RBA 

mengajukan usulan RBA kepadaPemilik/Wakil Pemilik
tersebut disertai denganusulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran 

yang akandihasilkan. RBA yang telah disetujui dan disahkan
akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program kerja 

Bentuk Format RBA RS  

ri dari : 

RS 

Susunan Pejabat Pengelola RS  dan Dewan Pengawas 

Tahun Berjalan 
Kondisi Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Perbandingan antara Asumsi RBA Tahun Berjalan dengan Realisasi sertaDampak 
encapaian Kinerja Tahun Berjalan 

Rencana Strategi Bisnis 

RBA RS 

• Basis Kinerja 

• Perhitungan Biaya Akuntansi 

Menurut Layanan 

• Kebutuhan dan Kemampuan 

Pendapatan yang akan diterima 

dari:  

• Masyarakat (Pasien) 

• Dana Ekternal 

(Hibah) 

• Bantuan dari Pemilik 
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Pemilik/Wakil Pemilik.Usulan RBA 
sulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran 
silkan. RBA yang telah disetujui dan disahkan oleh 

akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program kerja 

Kondisi Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pencapaian KinerjaTahun 

Perbandingan antara Asumsi RBA Tahun Berjalan dengan Realisasi sertaDampak 
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3. Pencapaian Kinerja per Unit
4. Pencapaian Program Investasi
5. Laporan Keuangan Tahun Berjalan

 
Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran 
1. Gambaran Umum tentang Analisis Eksternal dan Internal 
2. Asumsi-asumsi Yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Bisnis danAnggaran 

Tahun Anggaran Yang Akan Datang
3. Target Kinerja RS  
4. Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat
5. Perkiraan Harga 
6. Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit
7. Rencana Pendapatan dan Biaya 
8. Anggaran RS  
9. Ambang Batas Belanja 

 
Bab IV Proyeksi Keuangan Tahun Anggaran Y
1. Proyeksi Neraca 
2. Proyeksi Laporan Aktivitas
3. Proyeksi Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

 
Bab V Penutup 
Penjelasan masing-masing isi Bab dalam RBA akan diuraikan lebih lanjut pada 
Bab-babberikutnya. 
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Pencapaian Kinerja per Unit 
Pencapaian Program Investasi 
Laporan Keuangan Tahun Berjalan 

Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran RS  Tahun Anggaran YAD 
Gambaran Umum tentang Analisis Eksternal dan Internal RS  

asumsi Yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Bisnis danAnggaran 
Anggaran Yang Akan Datang 

Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat 

Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit 
Rencana Pendapatan dan Biaya RS  

Ambang Batas Belanja RS  

Bab IV Proyeksi Keuangan Tahun Anggaran Yang Akan Datang 

Proyeksi Laporan Aktivitas 
Arus Kas 

Catatan atas Laporan Keuangan 

masing isi Bab dalam RBA akan diuraikan lebih lanjut pada 

 

Anggaran Berbasis Kinerja 

asumsi Yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Bisnis danAnggaran 

masing isi Bab dalam RBA akan diuraikan lebih lanjut pada 
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GAMBARAN UMUM 

 

A. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mengikuti materi ini, peserta m
 

B. Gambaran Umum 

Dalam bagian ini dijelaskan dua hal yaitu :
1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan 

berdirinyadan perkembangan 
masyarakat.Landasan hukum y
ditetapkan olehpemerintah yang 

2. Karakteristik RS  
 Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok 

menjadilayanan unggulan 
 
C. Visi RS 

Bagian ini merupakan keterangan mengenai gambaran tentang kondisi 
yang akan datang. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana danbagaimana 
harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dandapat eksis, antisipatif, inovatif, 
serta produktif.  
Visi merupakan gambaran menantang dan imajinatif tentang peran, tujuan dasar, 
karakteristik dan filosofi RS dimasa mendatang yang akan menajamkan tugas
tugasstratejik RS. Mengembangkan visi merupakan tugas yang paling sulit dalam 
perencanaan strategis, sebaiknya menggambarkan “apa yang ingin diwujudkan” 
oleh organisasi atau dapat pula menggambarkan “organisasi ingin menjadi apa” 
dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin akan terjadi
(2006) menyatakan bahwa dalam membuat 
mendasari visi yang akan dibuat:

1. Measurable. Sehingga anggota organisasi bisa mengukur apakah tindakan yang 
dilakukan mendukung visi organisasi atau tidak.

2. Inspiratif. Mampu membuat anggota organisasi
tindakan yang dilakukannya.

3. Haruslah jelas, tidak terlalu abstrak serta mudah dimengerti.
Kemudian pernyataan visi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai 
berikut: 
1. Succinct. Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3
2. Appealing. Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang 

akan  memberikan semangat pada anggota organisasi.
3. Feasible. Visi yang baik harus bisa dicapai dengan sumber daya, energi, waktu. 

Visi  haruslah menyertakan tujuan dan objek
organisasi. 

4. Meaningful. Pernyataan visi harus bisa menggugah emosi positif anggota 
organisasi  namun tidak boleh menggunakan kata
emosi. 

5. Measurable. Pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungki
melakukan  pengukuran kinerja sehingga setiap anggota organisasi bisa 
mengetahui  apakah visi 

Anggaran Berbasis Kinerja 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT 

Tujuan Pembelajaran Khusus : 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menguraikan gambaran umum

 

Dalam bagian ini dijelaskan dua hal yaitu : 
Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan 
berdirinyadan perkembangan RS  sampai saat ini dan perananannya bagi 
masyarakat.Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah 
ditetapkan olehpemerintah yang  mendasari operasional RS . 

Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok RS 
menjadilayanan unggulan RS ) dan upaya dalam menghadapi persaingan gl

Bagian ini merupakan keterangan mengenai gambaran tentang kondisi 
yang akan datang. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana danbagaimana 
harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dandapat eksis, antisipatif, inovatif, 

Visi merupakan gambaran menantang dan imajinatif tentang peran, tujuan dasar, 
karakteristik dan filosofi RS dimasa mendatang yang akan menajamkan tugas
tugasstratejik RS. Mengembangkan visi merupakan tugas yang paling sulit dalam 

, sebaiknya menggambarkan “apa yang ingin diwujudkan” 
oleh organisasi atau dapat pula menggambarkan “organisasi ingin menjadi apa” 
dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin akan terjadi
(2006) menyatakan bahwa dalam membuat pertanyaan visi ada beberapa hal yang 
mendasari visi yang akan dibuat: 

Sehingga anggota organisasi bisa mengukur apakah tindakan yang 
dilakukan mendukung visi organisasi atau tidak. 

Mampu membuat anggota organisasi terinspirasi dala
tindakan yang dilakukannya. 
Haruslah jelas, tidak terlalu abstrak serta mudah dimengerti. 

Kemudian pernyataan visi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai 

Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3
Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang 

memberikan semangat pada anggota organisasi. 
Visi yang baik harus bisa dicapai dengan sumber daya, energi, waktu. 

haruslah menyertakan tujuan dan objektif yang stretch

Pernyataan visi harus bisa menggugah emosi positif anggota 
namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah 

Pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungki
pengukuran kinerja sehingga setiap anggota organisasi bisa 
apakah visi  sudah bisa dicapai atau belum. 
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ampu menguraikan gambaran umum RS. 

Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan RS, sejarah 
sampai saat ini dan perananannya bagi 

ang dimaksud adalah keputusan yang telah 
 

RS  (terutama yang 
) dan upaya dalam menghadapi persaingan global. 

Bagian ini merupakan keterangan mengenai gambaran tentang kondisi RS dimasa 
yang akan datang. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana danbagaimana RS 
harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dandapat eksis, antisipatif, inovatif, 

Visi merupakan gambaran menantang dan imajinatif tentang peran, tujuan dasar, 
karakteristik dan filosofi RS dimasa mendatang yang akan menajamkan tugas-
tugasstratejik RS. Mengembangkan visi merupakan tugas yang paling sulit dalam 

, sebaiknya menggambarkan “apa yang ingin diwujudkan” 
oleh organisasi atau dapat pula menggambarkan “organisasi ingin menjadi apa” 
dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin akan terjadiHeru 

pertanyaan visi ada beberapa hal yang 

Sehingga anggota organisasi bisa mengukur apakah tindakan yang 

terinspirasi dalam setiap 

Kemudian pernyataan visi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai 

Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat. 
Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang 

Visi yang baik harus bisa dicapai dengan sumber daya, energi, waktu. 
stretch bagi anggota 

Pernyataan visi harus bisa menggugah emosi positif anggota 
kata yang mewakili sebuah 

Pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk 
pengukuran kinerja sehingga setiap anggota organisasi bisa 
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Sebagai contoh visi SCTV “satu untuk semua” yang berarti acara
bisa dinikmati semua kalangan, semua um
dengan melihat SCTV kebutuhan orang terhadap informasi & hiburan dan lain
bisa dipenuhi. Jawaban pertanyaan “Siapa customer organisasi ini ?” akan 
menyediakan dasar untuk menentukan visi organisasi. Sedangkan jawab
pertanyaan “Kemana organisasi akan pergi ?” harus bisa dijawab oleh visi organisasi. 
Ada beberapa strategi dalam menentukan visi, yaitu : 
1. Mengidentifikasikan aktivitas perusahaan berdasarkan impian yang ingin dikejar. 
2. Menetapkan arah yang jauh ke
3. Menyediakan gambaran besar yang menggambarkan siapa "kita", apa yang "kita" 

lakukan, dan kemana "kita" mengarah 
  

D. Misi RS 

Keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan 
tujuan jangka panjang 
atau jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan 
untukmeningkatkan mutu layanan. Untuk mewujudkan visi, organisasi harus 
menetapkanmisi yang jelas.
organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu 
ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.
Davis (2009) menyatakan bahwa Misi organisasi adalah sebuah ekspresi dari ambisi 
untuk mengembangkan orga
organisasi menjelaskan kondisi organisasi yang akan diwujudkan dimasa depan, 
sedangkan misi menjelaskan jalan yang dipilih untuk mewujudkan masa depan yang 
akan diwujudkan. 
Pernyataan misi yang efektif ada
dalam organisasi. Pernyataan tersebut akan membuat para karyawan lebih 
mengerti mengenai tujuan mereka. Pernyataan misi menjawab pertanyaan “Apakah 
bisnis kita?, Pernyataan misi yang baik haruslah memasukkan 
berikut ini:  

1. Konsumen (Customer), siapakah konsumen perusahaan. 
2. Produk dan jasa (

perusahaan.  
3. Pasar (Market) secara geografis, di manakah perusahaan bersaing. 
4. Teknologi (technology

5. fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas (
survival, growth, and profitability

pertumbuhan dan  
6. filosofi (philosophy), apakah keyakinan, nilai, aspirasi, prioritas etis perusahaan? 
7. konsep diri (self consept

utama perusahaan?  
8. fokus pada citra publik (

terhadap masalah-masalah sosial, komunitas, dan lingkungan hidup? 
9. fokus pada karyawan (

sebagai  aset perusahaan yang berharga? 
 

E. Maksud dan Tujuan 

Bagian ini menguraikan keterangan mengenai sesuatu yang hend
melalui upaya-upaya dengan kegiatan yang telah ditetapkan. Tujuan adalahtarget

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

Sebagai contoh visi SCTV “satu untuk semua” yang berarti acara-
bisa dinikmati semua kalangan, semua umur mulai balita sampai manula, cukup 
dengan melihat SCTV kebutuhan orang terhadap informasi & hiburan dan lain
bisa dipenuhi. Jawaban pertanyaan “Siapa customer organisasi ini ?” akan 
menyediakan dasar untuk menentukan visi organisasi. Sedangkan jawab
pertanyaan “Kemana organisasi akan pergi ?” harus bisa dijawab oleh visi organisasi. 
Ada beberapa strategi dalam menentukan visi, yaitu :  

Mengidentifikasikan aktivitas perusahaan berdasarkan impian yang ingin dikejar. 
Menetapkan arah yang jauh ke depan (pandangan masa depan) 
Menyediakan gambaran besar yang menggambarkan siapa "kita", apa yang "kita" 
lakukan, dan kemana "kita" mengarah  

Keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan RS  dalam mencapai visiatau tujuan jangka panjang 
RS. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang

jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan 
untukmeningkatkan mutu layanan. Untuk mewujudkan visi, organisasi harus 
menetapkanmisi yang jelas.Misi merupakan pernyataan yang menet
organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu 
ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. 
Davis (2009) menyatakan bahwa Misi organisasi adalah sebuah ekspresi dari ambisi 
untuk mengembangkan organisasi. Perbedaan antara visi dan misi adalah visi 
organisasi menjelaskan kondisi organisasi yang akan diwujudkan dimasa depan, 
sedangkan misi menjelaskan jalan yang dipilih untuk mewujudkan masa depan yang 

Pernyataan misi yang efektif adalah mendefinisikan bisnis dari tiap group kecil 
dalam organisasi. Pernyataan tersebut akan membuat para karyawan lebih 
mengerti mengenai tujuan mereka. Pernyataan misi menjawab pertanyaan “Apakah 
bisnis kita?, Pernyataan misi yang baik haruslah memasukkan komponen penting 

Konsumen (Customer), siapakah konsumen perusahaan.  
Produk dan jasa (product and service), apakah produk atau jasa utama 

) secara geografis, di manakah perusahaan bersaing. 
technology), apakah perusahaan canggih secara teknologi? 

fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas (
survival, growth, and profitability), apakah perusahaan komitment terhadap  

kondisi keuangan yang sehat?  
), apakah keyakinan, nilai, aspirasi, prioritas etis perusahaan? 

self consept), apakah kompetensi khusus atau keunggulan kompetitif  

fokus pada citra publik (concern for public image), apakah perusahaan responsif 
masalah sosial, komunitas, dan lingkungan hidup? 

fokus pada karyawan (concern for employees), apakah karyawan dipandang 
aset perusahaan yang berharga?  

Maksud dan Tujuan RS 

Bagian ini menguraikan keterangan mengenai sesuatu yang hend
upaya dengan kegiatan yang telah ditetapkan. Tujuan adalahtarget

Anggaran Berbasis Kinerja 

-acara SCTV harus 
ur mulai balita sampai manula, cukup 

dengan melihat SCTV kebutuhan orang terhadap informasi & hiburan dan lain-lain 
bisa dipenuhi. Jawaban pertanyaan “Siapa customer organisasi ini ?” akan 
menyediakan dasar untuk menentukan visi organisasi. Sedangkan jawaban atas 
pertanyaan “Kemana organisasi akan pergi ?” harus bisa dijawab oleh visi organisasi. 

Mengidentifikasikan aktivitas perusahaan berdasarkan impian yang ingin dikejar.  
depan (pandangan masa depan)  

Menyediakan gambaran besar yang menggambarkan siapa "kita", apa yang "kita" 

dalam mencapai visiatau 
terangan tersebut mencakup uraian tentangproduk 

jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan 
untukmeningkatkan mutu layanan. Untuk mewujudkan visi, organisasi harus 

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan 
organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu 

Davis (2009) menyatakan bahwa Misi organisasi adalah sebuah ekspresi dari ambisi 
Perbedaan antara visi dan misi adalah visi 

organisasi menjelaskan kondisi organisasi yang akan diwujudkan dimasa depan, 
sedangkan misi menjelaskan jalan yang dipilih untuk mewujudkan masa depan yang 

lah mendefinisikan bisnis dari tiap group kecil 
dalam organisasi. Pernyataan tersebut akan membuat para karyawan lebih 
mengerti mengenai tujuan mereka. Pernyataan misi menjawab pertanyaan “Apakah 

komponen penting 

), apakah produk atau jasa utama 

) secara geografis, di manakah perusahaan bersaing.  
pakah perusahaan canggih secara teknologi?  

fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas (concern for 

), apakah perusahaan komitment terhadap 

), apakah keyakinan, nilai, aspirasi, prioritas etis perusahaan?  
), apakah kompetensi khusus atau keunggulan kompetitif 

), apakah perusahaan responsif 
masalah sosial, komunitas, dan lingkungan hidup?  

apakah karyawan dipandang 

Bagian ini menguraikan keterangan mengenai sesuatu yang hendak dicapai olehRS  
upaya dengan kegiatan yang telah ditetapkan. Tujuan adalahtarget-



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

 

 

target kuantitatif suatu organisasi dan pencapaian target ini merupakan 
ukurankeberhasilan kinerja suatu organisasi (faktor
Tujuan pada dasarnya untuk periode jangka panjang yang mengandung tugasyang 
harus diselesaikan untuk mencapai Misi pada masa tersebut. Tujuan 
mengarahkankinerja harian organisasi.Kriteria penetapan tujuan :

1. Tujuan harus serasi dan memperjelas visi dan misi organ
2. Pencapaian tujuan harus dapat memenuhi atau memiliki kontribusi 

untukmencapai visi  
3. Tujuan harus menjangkau hasil

eksternaldan  yang diprioritaskan, serta memungkinkan untuk dikembangkan 
gunamerespon hal-hal 

4. Tujuan cenderung tidak berubah kecuali adanya perubahan lingkungan 
atauadanya isu- 

5. Tujuan berjangka waktu panjang yaitu tiga tahun atau lebih, sesuai 
tingkatorganisasi,  

6. Tujuan harus dapat mengatasi kesenjangan antara tingkat pelayanan 
yangdiinginkan  

7. Tujuan menggambarkan hasil program/kegiatan yang diinginkan.
8. Tujuan menggambarkan arah yang jelas dari organisasi dan programnya.
9. Tujuan harus menantang tetapi realistis dan dapat dicapai.

 

Contoh Tujuan Tidak Memenuhi Kriteria

1. Melanjutkan Pelayanan Kepada 
Masyarakat (Tidak Menanatang)

2. Memproses Isian Regstrasi (Tidak 
Jelas Maksudnya) 

3. Memproses Kenaikan Pangkat 2000 
Pegawai (Terlalu Spesifik)

 
 

F. Kegiatan RS 

Memuat ringkasan kegiatan
tahun anggaran dan merupakan rencana kerja 
yangditetapkan. RS dilingkungan Muhammadiyah 
bagian Dakwah Muhammadiyah dibidang 
untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasayang dijual 
tujuan utamanya agar Amal Usaha Kesehatan
RS ini selanjutnyadidalam melakukankegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi 
dan produktivitas.  

 

G. Budaya RS 

Bagian ini menguraikan nilai
dalammelaksanakan tugasnya sehari
ditetapkan. Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi 
korporat, misalnyapemberdayaaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, 
peningkatan kinerja,dan pembelajaran pola menajemen.

Anggaran Berbasis Kinerja 

target kuantitatif suatu organisasi dan pencapaian target ini merupakan 
ukurankeberhasilan kinerja suatu organisasi (faktor-faktor kunci keberhasilan).

pada dasarnya untuk periode jangka panjang yang mengandung tugasyang 
harus diselesaikan untuk mencapai Misi pada masa tersebut. Tujuan 
mengarahkankinerja harian organisasi.Kriteria penetapan tujuan :

Tujuan harus serasi dan memperjelas visi dan misi organisasi. 
Pencapaian tujuan harus dapat memenuhi atau memiliki kontribusi  

dan misi organisasi. 
Tujuan harus menjangkau hasil-hasil penilaian lingkungan internal atau 

yang diprioritaskan, serta memungkinkan untuk dikembangkan 
hal  yang strategis. 

Tujuan cenderung tidak berubah kecuali adanya perubahan lingkungan  
isu yang sangat strategis. 

Tujuan berjangka waktu panjang yaitu tiga tahun atau lebih, sesuai  
kondisi, posisi dan lokasi. 

Tujuan harus dapat mengatasi kesenjangan antara tingkat pelayanan  
dengan pelayanan saat ini. 

Tujuan menggambarkan hasil program/kegiatan yang diinginkan.
Tujuan menggambarkan arah yang jelas dari organisasi dan programnya.

us menantang tetapi realistis dan dapat dicapai. 

Contoh Tujuan Tidak Memenuhi Kriteria Contoh Tujuan Yang Memenuhi Kriteria

Melanjutkan Pelayanan Kepada 
Masyarakat (Tidak Menanatang) 

1. Meningkatkan pelayanan perijinan 
dengan mutu tepat, cepat dan murah.

emproses Isian Regstrasi (Tidak 2. Mempercepat pengolahan isian 
registrasi kelahiran. 

Memproses Kenaikan Pangkat 2000 
Pegawai (Terlalu Spesifik) 

3. Memproses kenaikan pangkat 
sebanyak 25 % dari total pegawai pada 
setiap tahun. 

muat ringkasan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
tahun anggaran dan merupakan rencana kerja RS  untuk mencapai sasaran 

dilingkungan Muhammadiyah didirikan sebagai bentuk 
Muhammadiyah dibidang kesehatan 

untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasayang dijual dan diperbolehkan untuk mendapatkan 
tujuan utamanya agar Amal Usaha Kesehatan dapat bertahan hidup

dalam melakukankegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi 

Bagian ini menguraikan nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan 
dalammelaksanakan tugasnya sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah 

Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi 
korporat, misalnyapemberdayaaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, 
peningkatan kinerja,dan pembelajaran pola menajemen. 
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target kuantitatif suatu organisasi dan pencapaian target ini merupakan 
faktor kunci keberhasilan). 

pada dasarnya untuk periode jangka panjang yang mengandung tugasyang 
harus diselesaikan untuk mencapai Misi pada masa tersebut. Tujuan 
mengarahkankinerja harian organisasi.Kriteria penetapan tujuan :  

Pencapaian tujuan harus dapat memenuhi atau memiliki kontribusi 

hasil penilaian lingkungan internal atau 
yang diprioritaskan, serta memungkinkan untuk dikembangkan 

Tujuan cenderung tidak berubah kecuali adanya perubahan lingkungan 

Tujuan berjangka waktu panjang yaitu tiga tahun atau lebih, sesuai 

Tujuan harus dapat mengatasi kesenjangan antara tingkat pelayanan 

Tujuan menggambarkan hasil program/kegiatan yang diinginkan. 
Tujuan menggambarkan arah yang jelas dari organisasi dan programnya. 

Contoh Tujuan Yang Memenuhi Kriteria
 

Meningkatkan pelayanan perijinan 
dengan mutu tepat, cepat dan murah. 

Mempercepat pengolahan isian 
 

Memproses kenaikan pangkat 
sebanyak 25 % dari total pegawai pada 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RS  dalamsatu 
untuk mencapai sasaran 

dirikan sebagai bentuk dari kesehatan 
yang ditujukan 

untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan yang 

dapat bertahan hidup (survive). Dan 
dalam melakukankegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi 

nilai budaya kerja yang diterapkan RS  
hari dalam mencapai visi dan misi yang telah 

Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi 
korporat, misalnyapemberdayaaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, 
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Budaya atau kultur organisasi digali guna menggali kekuatan

telah dimiliki. Budaya dalam suatu organisasi pada hakekatnya mengarah pada 
perilakuperilakuyang dianggap tepat, mengikat dan memotivasi setiap individu 
yang ada didalamnya dan mengerahkan pada upaya mencari penyelesaian dalam 
situasi yangambigu (Turner, 1994). Dari pengertian ini setiap individu yang terlibat 
di dalamnyaakan bersama
agar terciptasuasana yang mendukung bagi upaya pencapaian tujuan yang 
diharapkan. 
Deal dan Kennedy (1982) 
pola yang terintegrasi dari perilaku manusia yang mencakup pikiran,ucapan, 
tindakan, artifak-artifak dan bergantung pada kapasitas manusia untuk belajardan 
mentransmisikannya bagi keberhasilan generasi yang 
dapatditangkap bahwa budaya organisasi tidak bisa begitu saja ditangkap dan 
dilihat olehorang luar, namun dapat dipahami dan dirasakan melalui perilaku
perilaku anggotanyaserta nilai
Deal dan Kennedy menamba
budaya. Ia meerupakan esensi dari philosophi organisasi. Nilai memberikan 
suatusense of common direction 

sehariharinya. 
Semakin kuat nilai-nilai itu diint
budayamempengaruhi kehidupan mereka. Terkadang budaya itu sedemikian kuat 
dan kohesif,sehingga setiap orang tahu tujuan organisasi dan mereka mau bekerja 
untukmencapainya. 
Konsep Budaya Kerja yang diterapkan perusahaan
telah diterjemahkan dalam sebuah aktivitas yang riel, jauh sekali dari kesanabstrak 
dalam memunculkan konsep Budaya Kerja tersebut. 
perusahaan penerbangan asal Amerika Serikat itu menerjemahkan konse
Kerja dalam sesuatu aktivitas yang riel. Salah satunya dengan 
mengumumkanboarding 

penumpang denganbernyanyi. Selain itu mereka mewujudkan konsep Budaya Kerja 
mereka dengan hanyamengoperasikan satu mo
beberapa varian. 
Contoh lain pemunculan konsep Budaya Kerja secara riel ditunjukkan oleh
Lion, perusahaan asal Amerika yang berbisnis sama dengan Superindo. 
Suasanakerja di Food Lion

mereka untuktampil ceria.
PT YKK Zipper Indonesia menerapkan komitmen ”Hilangkan Kesia
motto dari Budaya Kerja tahun ini. Artinya lebih ke arah bagaimana sebuahproses 
atau sebuah situasi-situasi yang mubazir itu dihilangkan, 
lainpenggunaan waktu yang efektif.

 
H. Susunan Pejabat Pengelola 

Pada bagian ini diuraikan antara lain :
1. Susunan Pejabat Pengelola 

pejabat yang berwenang.
2. Uraian tugas Dewan Penga
3. Uraian pembagian tugas diantara masing

 
 

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

organisasi digali guna menggali kekuatan-kekuatandiri yang 
Budaya dalam suatu organisasi pada hakekatnya mengarah pada 

perilakuperilakuyang dianggap tepat, mengikat dan memotivasi setiap individu 
yang ada didalamnya dan mengerahkan pada upaya mencari penyelesaian dalam 

ngambigu (Turner, 1994). Dari pengertian ini setiap individu yang terlibat 
di dalamnyaakan bersama-sama berusaha menciptakan kondisi kerja yang ideal 
agar terciptasuasana yang mendukung bagi upaya pencapaian tujuan yang 

Deal dan Kennedy (1982) mengatakan bahwa budaya pada hakekatnyamerupakan 
pola yang terintegrasi dari perilaku manusia yang mencakup pikiran,ucapan, 

artifak dan bergantung pada kapasitas manusia untuk belajardan 
mentransmisikannya bagi keberhasilan generasi yang ada. Dari pengertian ini 
dapatditangkap bahwa budaya organisasi tidak bisa begitu saja ditangkap dan 
dilihat olehorang luar, namun dapat dipahami dan dirasakan melalui perilaku
perilaku anggotanyaserta nilai-nilai yang mereka anut. 
Deal dan Kennedy menambahkan, nilai pada hakekatnya merupakan inti darisuatu 
budaya. Ia meerupakan esensi dari philosophi organisasi. Nilai memberikan 

sense of common direction bagi semua anggotanya dan petunjuk bagi perilaku 

nilai itu diinternalisasi, maka semakin kuat pula 
budayamempengaruhi kehidupan mereka. Terkadang budaya itu sedemikian kuat 
dan kohesif,sehingga setiap orang tahu tujuan organisasi dan mereka mau bekerja 

Konsep Budaya Kerja yang diterapkan perusahaan-perusahaan besar di luarnegeri 
telah diterjemahkan dalam sebuah aktivitas yang riel, jauh sekali dari kesanabstrak 
dalam memunculkan konsep Budaya Kerja tersebut. Southwest Airlines

perusahaan penerbangan asal Amerika Serikat itu menerjemahkan konse
Kerja dalam sesuatu aktivitas yang riel. Salah satunya dengan 

boarding secara meriah dan seluruh awak pesawat menyambut 
penumpang denganbernyanyi. Selain itu mereka mewujudkan konsep Budaya Kerja 
mereka dengan hanyamengoperasikan satu model pesawat saja, Boeing 737 dari 

emunculan konsep Budaya Kerja secara riel ditunjukkan oleh
, perusahaan asal Amerika yang berbisnis sama dengan Superindo. 

Food Lion, begitu ekspresif. Budaya kerja mereka mengharuskan 
mereka untuktampil ceria. 
PT YKK Zipper Indonesia menerapkan komitmen ”Hilangkan Kesia
motto dari Budaya Kerja tahun ini. Artinya lebih ke arah bagaimana sebuahproses 

situasi yang mubazir itu dihilangkan, 
lainpenggunaan waktu yang efektif. 

Susunan Pejabat Pengelola RS  dan Dewan Pengawas 

Pada bagian ini diuraikan antara lain : 
Susunan Pejabat Pengelola RS  dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan 

yang berwenang. 
Uraian tugas Dewan Pengawas. 
Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola RS 
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kekuatan diri yang 

Budaya dalam suatu organisasi pada hakekatnya mengarah pada 
perilakuperilakuyang dianggap tepat, mengikat dan memotivasi setiap individu 
yang ada didalamnya dan mengerahkan pada upaya mencari penyelesaian dalam 

ngambigu (Turner, 1994). Dari pengertian ini setiap individu yang terlibat 
sama berusaha menciptakan kondisi kerja yang ideal 

agar terciptasuasana yang mendukung bagi upaya pencapaian tujuan yang 

mengatakan bahwa budaya pada hakekatnyamerupakan 
pola yang terintegrasi dari perilaku manusia yang mencakup pikiran,ucapan, 

artifak dan bergantung pada kapasitas manusia untuk belajardan 
ada. Dari pengertian ini 

dapatditangkap bahwa budaya organisasi tidak bisa begitu saja ditangkap dan 
dilihat olehorang luar, namun dapat dipahami dan dirasakan melalui perilaku-

hkan, nilai pada hakekatnya merupakan inti darisuatu 
budaya. Ia meerupakan esensi dari philosophi organisasi. Nilai memberikan 

bagi semua anggotanya dan petunjuk bagi perilaku 

ernalisasi, maka semakin kuat pula 
budayamempengaruhi kehidupan mereka. Terkadang budaya itu sedemikian kuat 
dan kohesif,sehingga setiap orang tahu tujuan organisasi dan mereka mau bekerja 

rusahaan besar di luarnegeri 
telah diterjemahkan dalam sebuah aktivitas yang riel, jauh sekali dari kesanabstrak 

Southwest Airlines misalnya, 
perusahaan penerbangan asal Amerika Serikat itu menerjemahkan konsep Budaya 
Kerja dalam sesuatu aktivitas yang riel. Salah satunya dengan 

secara meriah dan seluruh awak pesawat menyambut 
penumpang denganbernyanyi. Selain itu mereka mewujudkan konsep Budaya Kerja 

del pesawat saja, Boeing 737 dari 

emunculan konsep Budaya Kerja secara riel ditunjukkan oleh Food 

, perusahaan asal Amerika yang berbisnis sama dengan Superindo. 
eka mengharuskan 

PT YKK Zipper Indonesia menerapkan komitmen ”Hilangkan Kesia-siaan”sebagai 
motto dari Budaya Kerja tahun ini. Artinya lebih ke arah bagaimana sebuahproses 

situasi yang mubazir itu dihilangkan, dengan kata 

as berdasarkan keputusan 

RS . 
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KINERJA 

A. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menguraikan kinerja 
berjalan. 

 

B. Kondisi Eksternal dan Internal Yang Me

KinerjaTahun Berjalan

 

Dalam bagian ini dijelaskan mengenai dua hal yaitu :
1. Uraian mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan 

yangmemuat  penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target
2. Uraian mengenai faktor

Faktor internal. 
Faktor internal adalah kondisi internal 

 tidaklangsung mempengaruhi keberhasilan 
 yangmeliputi : 

• Pelayanan. 

• Keuangan. 

• Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

• Sarana dan Prasarana.

• Faktor eksternal.
Faktor eksternal adalah kondisi di luar 
 tidak langsung mempengaruhi keberhasilan 
 RStidak  mampu untuk menge
 yangdiinginkan  
 eksternaltersebut agar 
organisasi dan SDMserta sarana 
1) Undang-undang. 
2) Kebijakan Pemerintah.
3) Keadaan persaingan.
4) Keadaaan perekonomian baik nasional maupun internasional.
5) Perkembangan sosial budaya.
6) Perkembangan teknologi.
Dalam perumusan tujuan organisasi sebaiknnya dengan melakukan 
analisisinternal dan eksterna
mengetahuikekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Analisis eksternal 
dilakukan untukmengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi 
organisasi. Dengandilakukannya analisis internal dan eksternal
diketahui critical succes

factors, yaitu faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi.
Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan 
strategiorganisasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan e
misiorganisasi yang telah ditetapkan. Uraian tentang faktor
keberhasilan inidapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator/ukuran 
yang dapat menunjukkantingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. Faktor-fakt

Anggaran Berbasis Kinerja 

BAB V 

KINERJA RS  TAHUN BERJALAN 

 

Tujuan Pembelajaran Khusus : 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menguraikan kinerja 

Kondisi Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pencapaian 

KinerjaTahun Berjalan 

Dalam bagian ini dijelaskan mengenai dua hal yaitu : 
Uraian mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan 

penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target
enai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan yaitu :

Faktor internal adalah kondisi internal RS  yang secara langsung maupun 
tidaklangsung mempengaruhi keberhasilan RS  dalam mencapai tujuannya, 

Organisasi dan Sumber Daya Manusia. 

Sarana dan Prasarana. 

Faktor eksternal. 
Faktor eksternal adalah kondisi di luar RS  yang secara langsung maupun 

langsung mempengaruhi keberhasilan RS  dalam mencapai tujuannya. 
mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa 

 untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi 
eksternaltersebut agar  tergambar pada bidang pelayanan, keuangan, 
organisasi dan SDMserta sarana  dan  prasarana yang dipengaruhi oleh :

 
Kebijakan Pemerintah. 
Keadaan persaingan. 
Keadaaan perekonomian baik nasional maupun internasional.
Perkembangan sosial budaya. 
Perkembangan teknologi. 

Dalam perumusan tujuan organisasi sebaiknnya dengan melakukan 
analisisinternal dan eksternal organisasi. Analisis internal dilakukan untuk 
mengetahuikekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Analisis eksternal 
dilakukan untukmengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi 
organisasi. Dengandilakukannya analisis internal dan eksternal

critical succes 

faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi.
faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan 

strategiorganisasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan e
misiorganisasi yang telah ditetapkan. Uraian tentang faktor
keberhasilan inidapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator/ukuran 
yang dapat menunjukkantingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

faktor kuncitersebut antara lain berupa potensi, peluang, 
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Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menguraikan kinerja RS  tahun 

mpengaruhi Pencapaian 

Uraian mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan 
penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja. 

faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan yaitu : 

yang secara langsung maupun 
dalam mencapai tujuannya, 

yang secara langsung maupun 
dalam mencapai tujuannya. 

ndalikan faktor eksternal sesuai dengan apa 
untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi 

tergambar pada bidang pelayanan, keuangan, 
prasarana yang dipengaruhi oleh : 

Keadaaan perekonomian baik nasional maupun internasional. 

Dalam perumusan tujuan organisasi sebaiknnya dengan melakukan 
l organisasi. Analisis internal dilakukan untuk 

mengetahuikekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Analisis eksternal 
dilakukan untukmengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi 
organisasi. Dengandilakukannya analisis internal dan eksternal ini, maka akan 

faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi. 
faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan 

strategiorganisasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dari 
misiorganisasi yang telah ditetapkan. Uraian tentang faktor-faktor kunci 
keberhasilan inidapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator/ukuran 
yang dapat menunjukkantingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

or kuncitersebut antara lain berupa potensi, peluang, 
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kekuatan, tantangan, kendala,dankelemahan yang dihadapi; termasuk sumber 
daya, dana, sarana dan prasarana, sertaperaturan perundang
kebijaksanaan yang digunakan instansi pemerintahdalam keg

 
C. Perbandingan antara Asumsi RBA Tahun Berjalan dengan Realisasi 

sertaDampak Terhadap Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan

Disini digambarkan asumsi
tahun berjalan dan dibandingkan dengan realis
adapenyimpangan dan apa dampaknya terhadap pencapaian kinerja tahun 
berjalan tersebut.Perhitungan besaran
asumsi makro dan mikro yangdiperkirakan akan terjadi pada tahun 
tersebut.Mungkin kinerja tah
yangdigunakan kurang sesuai atau sebaliknya kinerja melebihi target karena 
asumsinyaberbeda.Contoh, dengan asumsi peningkatan pelayanan rata
pada RBA tahunberjalan terlihat dari Realisasi periode Janu
berjalan telah tercapai60% (8 bulan) dan Prognosa sampai dengan Desember 
tahun berjalan akan tercapairata
dijelaskan apakah karena asumsinya 
kinerja yang dicapai tahun berjalan.

 
D. Pencapaian Kinerja per Unit

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yangakan 
dicapai antara pimpinan 
amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan 
amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengandemikian, penetapan kinerja ini 
merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkanoleh seorang pejabat 
penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerjaini akan 
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh 
suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Meningkatkan kinerja organisasi dapat dicapai melalui antara lain 
denganmeningkatkan kinerja pelaksanaan program. Pelaksanaan program dapat 
menjadisampel apakah suatu o
danakuntabel. Oleh karena itu, evaluasi program jika dijalankan akan merupakan 
bentukdari kepedulian para manajer pelaksana program. Pencapaian kinerja 
dilihat setiap unitpada 

1. Unit Pelayanan 
a) Pelayanan R
b) Pelayanan RANAP
c) Pelayanan RAWAT DARURAT
d) Pelayanan Lainya
e) dsb 

2. Unit Keuangan 
a) Perencanaan dan Penganggaran
b) Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
c) Akuntansi dan Verifikasi
d) dst (untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi masing

3. Organisasi dan Sumb
a) Sumber Daya Manusia & Umum
b) Pendidikan dan Pelatihan (DIKLIT)

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

kekuatan, tantangan, kendala,dankelemahan yang dihadapi; termasuk sumber 
daya, dana, sarana dan prasarana, sertaperaturan perundang
kebijaksanaan yang digunakan instansi pemerintahdalam kegiatan

Perbandingan antara Asumsi RBA Tahun Berjalan dengan Realisasi 

sertaDampak Terhadap Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan

Disini digambarkan asumsi-asumsi yang digunakan pada waktu penyusunanRBA 
tahun berjalan dan dibandingkan dengan realisasi yang terjadi, apakah 
adapenyimpangan dan apa dampaknya terhadap pencapaian kinerja tahun 

Perhitungan besaran-besaran RBA dihitung berdasarkan 
asumsi makro dan mikro yangdiperkirakan akan terjadi pada tahun 
tersebut.Mungkin kinerja tahun berjalan tidak tercapai adalah karena asumsi 
yangdigunakan kurang sesuai atau sebaliknya kinerja melebihi target karena 
asumsinyaberbeda.Contoh, dengan asumsi peningkatan pelayanan rata
pada RBA tahunberjalan terlihat dari Realisasi periode Januari 
berjalan telah tercapai60% (8 bulan) dan Prognosa sampai dengan Desember 
tahun berjalan akan tercapairata-rata 100% dari target. Jika tidak tercapai 
dijelaskan apakah karena asumsinya overestimated serta pengaruhnya terhadap 

g dicapai tahun berjalan. 

Pencapaian Kinerja per Unit 

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yangakan 
dicapai antara pimpinan RS/unit kerja yang menerima 
amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan 

gjawab/kinerja. Dengandemikian, penetapan kinerja ini 
merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkanoleh seorang pejabat 
penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerjaini akan 
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh RS
suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Meningkatkan kinerja organisasi dapat dicapai melalui antara lain 
denganmeningkatkan kinerja pelaksanaan program. Pelaksanaan program dapat 
menjadisampel apakah suatu organisasi telah melaksanakan misinya dengan baik 
danakuntabel. Oleh karena itu, evaluasi program jika dijalankan akan merupakan 
bentukdari kepedulian para manajer pelaksana program. Pencapaian kinerja 
dilihat setiap unitpada RS . 

 

Pelayanan RAJAL 
Pelayanan RANAP 
Pelayanan RAWAT DARURAT 
Pelayanan Lainya 

Perencanaan dan Penganggaran 
Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana 
Akuntansi dan Verifikasi 
dst (untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi masing

Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia & Umum 
Pendidikan dan Pelatihan (DIKLIT) 

Anggaran Berbasis Kinerja 

kekuatan, tantangan, kendala,dankelemahan yang dihadapi; termasuk sumber 
daya, dana, sarana dan prasarana, sertaperaturan perundang-undangan dan 

iatan-kegiatannya. 

Perbandingan antara Asumsi RBA Tahun Berjalan dengan Realisasi 

sertaDampak Terhadap Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan 

asumsi yang digunakan pada waktu penyusunanRBA 
asi yang terjadi, apakah 

adapenyimpangan dan apa dampaknya terhadap pencapaian kinerja tahun 
besaran RBA dihitung berdasarkan 

asumsi makro dan mikro yangdiperkirakan akan terjadi pada tahun 
un berjalan tidak tercapai adalah karena asumsi 

yangdigunakan kurang sesuai atau sebaliknya kinerja melebihi target karena 
asumsinyaberbeda.Contoh, dengan asumsi peningkatan pelayanan rata-rata 5% 

ari – Agustus tahun 
berjalan telah tercapai60% (8 bulan) dan Prognosa sampai dengan Desember 

rata 100% dari target. Jika tidak tercapai 
serta pengaruhnya terhadap 

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yangakan 
/unit kerja yang menerima 

amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan 
gjawab/kinerja. Dengandemikian, penetapan kinerja ini 

merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkanoleh seorang pejabat 
penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerjaini akan 

RS/unit kerjadalam 
suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 
Meningkatkan kinerja organisasi dapat dicapai melalui antara lain 
denganmeningkatkan kinerja pelaksanaan program. Pelaksanaan program dapat 

rganisasi telah melaksanakan misinya dengan baik 
danakuntabel. Oleh karena itu, evaluasi program jika dijalankan akan merupakan 
bentukdari kepedulian para manajer pelaksana program. Pencapaian kinerja 

dst (untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi masing-masing RS) 
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c) dst 
4. Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang)

a) Penunjang Sarana dan Prasarana RS
b) Penunjang Gizi
c) Penunjang Binatu
d) dst (untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi masing

 
(1 s.d 4 agar diuraikan tentang apa yang telah diprogramkan dan apa yang 
telahdicapai serta hambatan baik internal maupun eksternal dari masing
bidanguntuk melihat posisi saat ini dari masing
unitdisesuaikan dengan stru
kinerjaharus tertuang dalam volume kegiatan tiap
Contoh tabel Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan :

 

Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan

No Uraian  

1 Pelayanan A 

2 Pelayanan B 

3 Pelayanan C 

 
Jumlah 

 

 

E. Pencapaian Program Investasi

Bagian ini menggambarkan program investasi dan pencapaia
tahunberjalan dan prognosa tahun berjalan.

Contoh : Program dan Pencapaian Investasi Tahun Berjalan 
 

No Program Investasi

A Sumber APBN 

 1. Gedung / 
Bangunan 

 2. Peralatan

 3. dan lain

B Sumber Pendapatan 
Operasional 

 1. Gedung / Bangunan

 2. Peralatan

 3. dan lain

 Jumlah
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Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) 
Penunjang Sarana dan Prasarana RS 
Penunjang Gizi 
Penunjang Binatu 
dst (untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi masing

agar diuraikan tentang apa yang telah diprogramkan dan apa yang 
telahdicapai serta hambatan baik internal maupun eksternal dari masing
bidanguntuk melihat posisi saat ini dari masing-masing unit). Jumlah dan jenis 
unitdisesuaikan dengan struktur dan kondisi masing-masing 
kinerjaharus tertuang dalam volume kegiatan tiap-tiap unit dan jumlah rupiah.
Contoh tabel Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan : 

Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan 

RBA 

Tahun Berjalan 

Realisasi 

s.d. bulan…… 

Volume Rupiah Volume Rupiah 

       

       

    

 
      

Pencapaian Program Investasi 

Bagian ini menggambarkan program investasi dan pencapaia
tahunberjalan dan prognosa tahun berjalan. 

Program dan Pencapaian Investasi Tahun Berjalan  

Program Investasi 

RBA Tahun 

Berjalan 

(Rp) 

Realisasi 

s.d. bulan

….. 

(Rp)

   

Gedung / 
  

 

Peralatan   

dan lain-lain    

Sumber Pendapatan 
 

 

Gedung / Bangunan   

Peralatan   

dan lain-lain   

Jumlah   
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dst (untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi masing-masing RS). 

agar diuraikan tentang apa yang telah diprogramkan dan apa yang 
telahdicapai serta hambatan baik internal maupun eksternal dari masing-masing 

masing unit). Jumlah dan jenis 
masing RS . Pencapaian 

tiap unit dan jumlah rupiah. 

Prognosa 

Tahun Berjalan 

Volume Rupiah 

    

    

  

    

Bagian ini menggambarkan program investasi dan pencapaiannya selama 

Realisasi  

s.d. bulan 

 

(Rp) 

Prognosa 

Tahun 

Berjalan 

(Rp) 
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F. Laporan Keuangan Tahun Berjalan

 

Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan disusun sesuai 
denganStandar Akuntansi Keuangan
Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari :
1. Neraca 

URAIAN

1

I. ASET 

A. Aset Lancar 

1). Kas dan Setara Kas

2). Investasi jangka pende

3). Piutang Usaha 

4). Piutang Lain-lain

5). Persediaan 

6). Uang Muka 

7). Pendapatan Yang Masih Harus 
Diterima 

Jumlah Aset Lancar 

B. Aset Tetap 

1). Tanah 

2). Bangunan 

3). Peralatan 

4). Kendaraan 

5). Perlengkapan dan Peralatan 

Jumlah Aset Tetap 

Akumulasi penyusutan

Nilai buku aset tetap

C. Aset Lain-Lain

JUMLAH ASET 

  

II. KEWAJIBAN 

A. Kewajiban Jangka Pendek

1). Hutang Usaha 

2). Hutang Pajak 

3). Biaya Yang Masih Harus Diba

4). Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh 
Tempo dalam Satu Tahun

5). Pendapatan yang Ditangguhkan

6). Hutang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

Laporan Keuangan Tahun Berjalan 

Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan disusun sesuai 
nStandar Akuntansi Keuangan. 

Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari : 

NERACA  

Per 31 Desember…… 

URAIAN 

RBA  

TAHUN  

BERJALAN 

PROGNOSA 

TAHUN 

BERJALAN

1 2 

    

    

Kas dan Setara Kas     

Investasi jangka pendek   

    

lain     

    

  

Pendapatan Yang Masih Harus 
  

     

    

    

    

    

  

Perlengkapan dan Peralatan Kantor    

    

Akumulasi penyusutan     

Nilai buku aset tetap     

Lain     

    

    

    

Kewajiban Jangka Pendek     

    

  

Biaya Yang Masih Harus Dibayar   

Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh 
Tempo dalam Satu Tahun 

  

Pendapatan yang Ditangguhkan   

Jangka Pendek Lainnya   

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek     

Anggaran Berbasis Kinerja 

Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan disusun sesuai 

PROGNOSA 

TAHUN 

BERJALAN 

% 

3 
4 

(3/2) 
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URAIAN

1

B. Kewajiban Jangka Panjang

 Jumlah Kewajiban

 

III. EKUITAS 

1). 
2). Ekuitas Pemerintah

3). Ekuitas Donasi 

4). Surplus & Defisit tahun lalu

5). Surplus & Defisit tahun berjalan

Jumlah Ekuitas 

 

 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

 
2. Laporan Aktivitas

 
 

URAIAN

1

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional 
dari Jasa Layanan 

a). ………. 

b).  ………. 

2. Hibah  

a). Terikat 

b). Tidak terikat 

3. Pendapatan Lainnya

a). Hasil kerjasama dengan pihak lain

b). Hasil usaha lainnya

c). Dan lain-lain 

4. Pendapatan dari APBN

a). Operasional 

Anggaran Berbasis Kinerja 

URAIAN 

RBA  

TAHUN  

BERJALAN 

PROGNOSA 

TAHUN 

BERJALAN

1 2 

Kewajiban Jangka Panjang   

Jumlah Kewajiban     

  

    

Ekuitas Awal     

Ekuitas Pemerintah      
    

Surplus & Defisit tahun lalu     

Surplus & Defisit tahun berjalan     

    

  

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS     

 

Laporan Aktivitas 

LAPORAN AKTIVITAS  

Untuk Periode yang berakhir  
…………..… 

URAIAN 

RBA 

TAHUN 

BERJALAN 

PROGNOSA 

TAHUN 

BERJALAN

1 2 

PENDAPATAN     

Pendapatan Operasional 
    

    

    

    

    

    

Pendapatan Lainnya   

Hasil kerjasama dengan pihak lain   

Hasil usaha lainnya   

  

Pendapatan dari APBN   
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URAIAN

1

b). Investasi 

Jumlah Pendapatan 

  

B. BIAYA OPERASIONAL

1. Biaya Pelayanan 

a). Biaya Pegawai 

b). Biaya Bahan 

c). Biaya Jasa Pelayanan

d). Biaya Pemeliharaan 

e). Biaya Daya dan Jasa

f). Dan lain-lain 

Jumlah Biaya Pelayanan

2. Biaya Umum dan Administrasi

a). Biaya Pegawai 

b). Biaya Administrasi Kantor

c). Biaya Pemeliharaan

d). Biaya Langganan Daya dan Jasa

e). Biaya Promosi 

f). dan lain-lain 

Jumlah Biaya Umum & Administrasi

Jumlah Biaya Operasional

  

C. SURPLUS/DEFISIT 

SETELAH BIAYA OPERASIONAL

1. Pendapatan Non Operasional

a). Pendapatan Jasa Lembaga 
Keuangan 

b). Pendapatan Sewa

c). Hasil Penjualan Aset Tetap

d). Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan Non Operasional

2. Biaya Non Operasional

a). Biaya Bunga 

b). Biaya Administrasi Bank

c). Rugi Penjualan Aset Tetap

d). Rugi Penurunan Nilai Persediaan

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

URAIAN 

RBA 

TAHUN 

BERJALAN 

PROGNOSA 

TAHUN 

BERJALAN

1 2 

  

Jumlah Pendapatan      

    

BIAYA OPERASIONAL     

      

  

    

Biaya Jasa Pelayanan     

Biaya Pemeliharaan      

Biaya Daya dan Jasa   

    

Jumlah Biaya Pelayanan     

Biaya Umum dan Administrasi     

    

Biaya Administrasi Kantor     

Biaya Pemeliharaan     

ganan Daya dan Jasa     

  

    

Jumlah Biaya Umum & Administrasi     

Jumlah Biaya Operasional     

    

SURPLUS/DEFISIT 

SETELAH BIAYA OPERASIONAL     

Pendapatan Non Operasional     

Pendapatan Jasa Lembaga 

    

Pendapatan Sewa     

Hasil Penjualan Aset Tetap     

Non Operasional Lainnya     

Jumlah Pendapatan Non Operasional     

Biaya Non Operasional     

    

Biaya Administrasi Bank     

Rugi Penjualan Aset Tetap     

ugi Penurunan Nilai Persediaan     
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PROGNOSA 
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BERJALAN 
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URAIAN

1

e). Biaya non Operasional lainnya

Jumlah Biaya Non Operasional

SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN

 
 

 

 

3. Laporan Arus Kas

Uraian

1 

I. Arus Kas Dari Aktivitas 

Operasional 

A. Pendapatan dari Layanan

B. Pengeluaran Operasional

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Operasional 

  

II. Arus Kas Dari Akt

Investasi 

A. Hasil Penjualan Aset tetap

B. Hasil Penjualan Aset Lain

C. Perolehan Aset tetap

Arus Kas Bersih yang Digunakan 
untuk Aktivitas Investasi

  

III. Arus Kas Dari 

Aktivitas Pendanaan

A. Tambahan Ekuitas

B. Penerimaan Hibah

C. Penerimaan APBN

D. Perolehan Pinjaman

E. Pembayaran Pinjaman

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Pendanaan 

Kenaikan Bersih Kas

Kas dan setara Kas Awal

Jumlah Saldo Kas  

Anggaran Berbasis Kinerja 

URAIAN 

RBA 

TAHUN 

BERJALAN 

PROGNOSA 

TAHUN 

BERJALAN

1 2 

Biaya non Operasional lainnya     

Jumlah Biaya Non Operasional     

SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN     

Laporan Arus Kas 
LAPORAN ARUS KAS  

Untuk Periode yang berakhir  
…………..… 

Uraian 

RBA  

Satu 

Tahun 

Triwulan 

I II III

2 3 4 5

Arus Kas Dari Aktivitas 

        

Pendapatan dari Layanan         

Pengeluaran Operasional         

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
        

        

Arus Kas Dari Aktivitas 

        

Hasil Penjualan Aset tetap         

Hasil Penjualan Aset Lain-lain         

Perolehan Aset tetap         

Arus Kas Bersih yang Digunakan 
untuk Aktivitas Investasi         

        

Arus Kas Dari 

Aktivitas Pendanaan         

Tambahan Ekuitas         

Penerimaan Hibah     

Penerimaan APBN     

Perolehan Pinjaman     

Pembayaran Pinjaman     

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
        

Kenaikan Bersih Kas         

Kas dan setara Kas Awal          
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PROGNOSA 

TAHUN 

BERJALAN 
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3 
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4. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang kebijakan
akuntansi, penjelasan pos
serta Rasio Keuangan dalam rangka pengungkapan yang 

 

 

NO. URAIAN

A.  RASIO LIKUIDITAS

1.  Cash Ratio(Rasio Kas)

2.  Current Ratio (Rasio Lancar)

B.  RASIO AKTIVITAS 

1.  Receivable Turn Over

Piutang) 

2.  Collection Period (Periode 
Perputaran Piutang) 

3.  Fixed Asset Turn Over

Aset Tetap) 

C.  RASIO TINGKAT HUTANG

1.  Debt to Total Asset (Rasio Hutang 
Terhadap Total Aset) 

D.  RASIO SOLVABILITAS

1.  Solvabilitas (Rasio Total Aset 
Terhadap Hutang)   

2.  Debt to Equito Ratio  
terhadap Ekuitas) 

E.  RASIO RENTABILITAS

1. Net Return on Invesment

Pengembalian Investasi Bersih)

2. Net Return on Equity

Pengembalian Ekuitas Bersih)  

 

Catatan: Rasio Keuangan digunakan sesuai dengan jenis layanan dan kebutuhan RS  
yang bersangkutan. 

a) Ikthisar Laporan Keuangan 

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang kebijakan
akuntansi, penjelasan pos-pos Neraca, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas
serta Rasio Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Tabel 
PROGNOSA RASIO KEUANGAN 

TAHUN………. 

URAIAN FORMULA 

RASIO LIKUIDITAS  

(Rasio Kas) Kas 

Kewajiban Lancar 

(Rasio Lancar) Aset Lancar  

Kewajiban Lancar 

  

Receivable Turn Over (Perputaran Pendapatan Bruto 

Piutang 

(Periode 
Perputaran Piutang)  

Piutang x 360 hari 

Pendapatan Netto 

Fixed Asset Turn Over(Perputaran Pendapatan Bruto 

Aset Tetap 

RASIO TINGKAT HUTANG  

(Rasio Hutang 
Terhadap Total Aset)  

Total Hutang 

Total Aset 

RASIO SOLVABILITAS  

(Rasio Total Aset 

 

Total Aset 

Total Hutang 

  (Rasio Hutang Total Hutang 

Equity  

RASIO RENTABILITAS 
 

Net Return on Invesment  (Tingkat 
Pengembalian Investasi Bersih) 

Surplus  

Total Aset  

Net Return on Equity (Tingkat 
Pengembalian Ekuitas Bersih)   

Surplus  

Equity  

Catatan: Rasio Keuangan digunakan sesuai dengan jenis layanan dan kebutuhan RS  

Ikthisar Laporan Keuangan  

Anggaran Berbasis Kinerja 

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang kebijakan 
pos Neraca, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas 

memadai. 

HASIL 

  

X 100% ...% 

X 100% …% 

  

 …kali 

 ...hari 

 …kali 

  

X 100% …% 

  

X 100% …% 

X 100% …% 

  

X 100% …% 

X 100% …% 

Catatan: Rasio Keuangan digunakan sesuai dengan jenis layanan dan kebutuhan RS  



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

 

 

b) Ikthisar Pendapatan, Beban dan Surplus (Defisit) Bersih
c) Ikthisar Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas

 

Anggaran Berbasis Kinerja 

Ikthisar Pendapatan, Beban dan Surplus (Defisit) Bersih 
sar Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas 
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RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 

A. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menguraikan Rencana Bisnis 
danAnggaran RS  untuk ta
 

B. Gambaran Umum tentang Analisis Eksternal dan Internal 

 Organisasi sebaiknnya dengan melakukan analisis internal dan 
eksternalorganisasi dalam menyusun RBA. Analisis internal dilakukan untuk 
mengetahuikekuatan dan kelemahan yang d
dilakukan untukmengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi. 
Dengandilakukannya analisis internal dan eksternal ini, maka akan diketahui 
succes 

factors, yaitu faktor-faktor yang akan mempen
 Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan 
strategiorganisasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dari 
misiorganisasi yang telah ditetapkan. Uraian tentang faktor
keberhasilan ini 
dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator/ukuran yang dapat 
menunjukkantingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor
faktor kuncitersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, 
kendala,dankelemahan yang dihadapi,
prasarana, sertaperaturan perundang
instansi pemerintahdalam kegiatan
1. Analisis internal. 

 Analisis internal adalah analisis mengenai kond
secaralangsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan 
dalammencapai tujuannya, hingga saat disusunnya RBA yang meliputi :
a) Pelayanan. 
b) Keuangan. 
c) Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
d) Sarana dan Prasarana.

 
2. Analisis eksternal. 
 Analisis eksternal adalah analisis kondisi di luar 
maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan 
hingga saat disusunnya RBA. 
sesuai dengan apa yang
kondisi eksternal antara lain :
a) Undang-undang. 
b) Kebijakan Pemerintah.
c) Keadaan persaingan.
d) Keadaaan perekonomian baik nasional maupun internasional.
e) Perkembangan sosial budaya.
f) Perkembangan teknologi.
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BAB VI 

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RS TAHUN YANG AKAN DATANG

 

Tujuan Pembelajaran Khusus : 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menguraikan Rencana Bisnis 

untuk tahun yang akan datang. 

Gambaran Umum tentang Analisis Eksternal dan Internal 

Organisasi sebaiknnya dengan melakukan analisis internal dan 
eksternalorganisasi dalam menyusun RBA. Analisis internal dilakukan untuk 
mengetahuikekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Analisis eksternal 
dilakukan untukmengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi. 
Dengandilakukannya analisis internal dan eksternal ini, maka akan diketahui 

faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi.
faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan 

strategiorganisasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dari 
misiorganisasi yang telah ditetapkan. Uraian tentang faktor

dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator/ukuran yang dapat 
menunjukkantingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor
faktor kuncitersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, 

kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya, dana, sarana dan 
prasarana, sertaperaturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang digunakan 
instansi pemerintahdalam kegiatan-kegiatannya 

Analisis internal adalah analisis mengenai kondisi internal 
secaralangsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan 
dalammencapai tujuannya, hingga saat disusunnya RBA yang meliputi :

Organisasi dan Sumber Daya Manusia. 
Sarana dan Prasarana. 

 

Analisis eksternal adalah analisis kondisi di luar RS  yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RS  dalam mencapaitujuannya 
hingga saat disusunnya RBA. RS  tidak mampu untuk mengendalikanfaktor eksternal 
sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masa yang akan datang.Cakupan analisis 
kondisi eksternal antara lain : 

Kebijakan Pemerintah. 
Keadaan persaingan. 
Keadaaan perekonomian baik nasional maupun internasional. 
Perkembangan sosial budaya. 
Perkembangan teknologi. 

Anggaran Berbasis Kinerja 

TAHUN YANG AKAN DATANG 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menguraikan Rencana Bisnis 

Gambaran Umum tentang Analisis Eksternal dan Internal RS  

Organisasi sebaiknnya dengan melakukan analisis internal dan 
eksternalorganisasi dalam menyusun RBA. Analisis internal dilakukan untuk 

imiliki organisasi. Analisis eksternal 
dilakukan untukmengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi. 
Dengandilakukannya analisis internal dan eksternal ini, maka akan diketahui critical 

garuhi keberhasilan organisasi. 
faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan 

strategiorganisasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dari 
misiorganisasi yang telah ditetapkan. Uraian tentang faktor-faktor kunci 

dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator/ukuran yang dapat 
menunjukkantingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-
faktor kuncitersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, 

termasuk sumber daya, dana, sarana dan 
undangan dan kebijaksanaan yang digunakan 

isi internal RS  yang 
secaralangsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RS  
dalammencapai tujuannya, hingga saat disusunnya RBA yang meliputi : 

yang secara langsung 
dalam mencapaitujuannya 

tidak mampu untuk mengendalikanfaktor eksternal 
diinginkan untuk masa yang akan datang.Cakupan analisis 

 



Modul 1 -  Anggaran Berbasis K
inerja

 

 

 

C. Asumsi-Asumsi Yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Bisnis 

danAnggaran Tahun Anggaran ....

 

 Perhitungan besaran
mikro yangdiperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut.
1. Asumsi Makro, antara lain :

a) Tingkat Inflasi ....%.
b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ....%.
c) Kurs 1 US$ = Rp. ....
d) Tingkat Bunga Deposito ....%.
e) Tingkat Bunga Pinjaman ....%.

2. Asumsi Mikro, antara lain :
a) Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
b) Subsidi yang masih diterima
c) Asumsi tarif. 
d) Asumsi volume pelayanan.
e) Pengembangan pelayanan baru.
f) Asumsi Total Pendapatan.
g) Asumsi Total Biaya.
h) Asumsi Total Output.
i) Asumsi biaya per output.

 
D. Target Kinerja RS  

 Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja y
akandiwujudkan oleh suatu 
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah :

• Intensifikasi pencegahan korupsi;

• Peningkatan kualitas pelayanan publik;

• Percepatan untuk mewujudkan manajemen 
akuntabel. 
Sedangkan tujuan khususnya adalah :

• Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja

• Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan 
pemberiamanah. 

• Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 
sasaranorganisasi. 

• Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

• Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Pada RS Pemerintah atau BLU 
satu komponen dari SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), 
yang tujuan dari kontrak kinerja ini diharapkan dapatmendorong keberhasilan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah.
RS di lingkungan Muhammadiyah juga dapat menjadi pendorong keberhasilan 
peningkatan kinerja RS di lingkungan Muhammadiyah. Berikut penetapan kinerja 
berdasarkan unit-unit yang ada di RS:
1. Unit Pelayanan : 

• Sasaran. 

Anggaran Berbasis 
Kinerja 

Asumsi Yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Bisnis 

danAnggaran Tahun Anggaran .... 

Perhitungan besaran-besaran RBA dihitung berdasarkan asumsi makro dan 
mikro yangdiperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut. 

Asumsi Makro, antara lain : 
at Inflasi ....%. 

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ....%. 
Kurs 1 US$ = Rp. .... 
Tingkat Bunga Deposito ....%. 
Tingkat Bunga Pinjaman ....%. 

Asumsi Mikro, antara lain : 
Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah. 

Asumsi volume pelayanan. 
Pengembangan pelayanan baru. 
Asumsi Total Pendapatan. 
Asumsi Total Biaya. 
Asumsi Total Output. 
Asumsi biaya per output. 

 

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja y
akandiwujudkan oleh suatu RS/unit kerja dalam suatu tahun tertentudengan 
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 
Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah : 

Intensifikasi pencegahan korupsi; 

Peningkatan kualitas pelayanan publik; 

atan untuk mewujudkan manajemen RS yang efektif,transparan, dan 

Sedangkan tujuan khususnya adalah : 

Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja RS. 

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Pada RS Pemerintah atau BLU Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah 
satu komponen dari SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), 

kontrak kinerja ini diharapkan dapatmendorong keberhasilan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karenanya Penetapan Kinerja pad
RS di lingkungan Muhammadiyah juga dapat menjadi pendorong keberhasilan 
peningkatan kinerja RS di lingkungan Muhammadiyah. Berikut penetapan kinerja 

unit yang ada di RS: 
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Asumsi Yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Bisnis 

besaran RBA dihitung berdasarkan asumsi makro dan 

Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang 
unit kerja dalam suatu tahun tertentudengan 

yang efektif,transparan, dan 

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja RS. 

Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 
rnya merupakan salah 

satu komponen dari SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), 
kontrak kinerja ini diharapkan dapatmendorong keberhasilan 

Oleh karenanya Penetapan Kinerja pada 
RS di lingkungan Muhammadiyah juga dapat menjadi pendorong keberhasilan 
peningkatan kinerja RS di lingkungan Muhammadiyah. Berikut penetapan kinerja 
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• Strategi. 

• Kebijakan. 

• Program Kerja 
2. Unit Keuangan : 

• Sasaran 

• Strategi 

• Kebijakan 

• Program Kerja 
3. Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia :

• Sasaran. 

• Strategi. 

• Kebijakan. 

• Program Kerja 
4. Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) :

• Sasaran. 

• Strategi. 

• Kebijakan. 

• Program Kerja 
 Sasaran adalah penjabaran dari tuj
akandicapai secara nyata oleh 
kurun waktu satu tahun. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingindicapai 
melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tu
 Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat 
spesifik,terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.
Contoh Sasaran : 
a) Sasaran unit Pelayanan yaitu peningkatan jumlah penjualan sebesar 5% dari 
yang 
 sebelumnya (value dari 
b) Sasaran Unit Keuangan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan 
yangakuntabel. 
c) Sasaran Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu 
meningkatkankompetensi 
d) Sasaran Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu meningkatkan sarana 
danprasarana  pelayan
 Strategi menjelaskan pemikiran
realistis,rasional, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan 
untuk mencapaiatau untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan 
sasaran yang telahditetapkan.
Contoh Strategi : 
a. Strategi Unit Pelayanan yaitu memperpendek jangka waktu pelayanan 
danmenambah  jumlah pegawai pelayanan.
b. Strategi Unit Keuangan yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan 
tepatwaktu. 
c. Strategi Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia y
pelatihandalam  bentuk modul
empati, dansistem  pendokumentasian.
d. Strategi Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu penambahan jumlah 
peralatanyang  digunakan untuk pelayanan.

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia : 

Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) : 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu hasil yang 
akandicapai secara nyata oleh RS dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur, dalam 
kurun waktu satu tahun. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingindicapai 

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tu
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat 

spesifik,terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. 

Sasaran unit Pelayanan yaitu peningkatan jumlah penjualan sebesar 5% dari 

sebelumnya (value dari RS ). 
ran Unit Keuangan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan 

Sasaran Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu 
meningkatkankompetensi  pegawai. 

Sasaran Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu meningkatkan sarana 
pelayanan. 

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, 
realistis,rasional, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan 
untuk mencapaiatau untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan 
sasaran yang telahditetapkan. 

Strategi Unit Pelayanan yaitu memperpendek jangka waktu pelayanan 
jumlah pegawai pelayanan. 

Strategi Unit Keuangan yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan 

Strategi Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia y
bentuk modul-modul seperti komunikasi skill, komunikasi 
pendokumentasian. 

Strategi Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu penambahan jumlah 
digunakan untuk pelayanan. 

Anggaran Berbasis Kinerja 

uan secara terukur, yaitu hasil yang 
dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur, dalam 

kurun waktu satu tahun. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingindicapai 
tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat 

Sasaran unit Pelayanan yaitu peningkatan jumlah penjualan sebesar 5% dari 

ran Unit Keuangan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan RS  

Sasaran Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu 

Sasaran Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu meningkatkan sarana 

pemikiran secara konseptual, analitis, 
realistis,rasional, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan 
untuk mencapaiatau untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan 

Strategi Unit Pelayanan yaitu memperpendek jangka waktu pelayanan 

Strategi Unit Keuangan yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan 

Strategi Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu mengadakan 
modul seperti komunikasi skill, komunikasi 

Strategi Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu penambahan jumlah 



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja
 

 

 

 
Kebijakan pada da

disepekatipihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk 
dijadikan pedoman,pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur 
pemerintah ataupunmasyarakat agar tercapai kelancara
upaya mencapai sasaran,tujuan, visi, dan misi organisasi.
Contoh Kebijakan : 
a. Kebijakan Unit Pelayanan antara lain penetapan fasilitas sesuai standar 
danpeningkatan  mutu SDM.
b. Kebijakan Keuangan yaitu meningkatkan pendapatan dan prof
c. Kebijakan Unit Organisasi dan SumberDaya Manusia untuk Diklat yaitu adanya
 kebijakan dari top manajemen untuk melaksanakan seluruh pelatihan.
d. Kebijakan Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) antara lain 
menggantiperalatan yang 
 Program adalah kumpulan kegiatan
yangdilaksanakan oleh satu atau beberapa unit guna mencapai sasaran dan tujuan 
yang telahditetapkan. 
Contoh Program : 
a. Program Unit Pelayanan yaitu mengus
pekarya,merealisasikan 
b. Program Unit Keuangan yaitu membuat laporan keuangan triwulanan 
dantahunan,  menyempurnakan sistem akuntansi biaya, membuat program 
piutang,dan pengelolaan 
c. Program Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu menentukan prioritas
 pelatihan, menentukan pegawai yang akan mengikuti pelatihan, 
membuatkonten dan  
d. Program Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu pembelian 
peralatanperalatanbaru.
 Program kerja per unit, termasuk di dalamnya program kerja secara konkrit 
untukmenyelesaikan secara tuntas atas temuan dan saran auditor
Eksternal (akuntan Publik)
penetapan sasaran, strategi,kebijakan dan program kerja harus diupayakan adanya 
saling keterkaitan sehinggadapat dili
dalam tabel berikut: 
 

 
 

E. Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat

1. Contoh tabel perhitungan anggaran biaya per kegiatan dan output

Unit Kerja  :  

Program   :  

No 
SASAR
AN 

STRATE
GI 

   
   
   
   
   
   
   

Anggaran Berbasis Kinerja 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah 
pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk 

dijadikan pedoman,pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur 
pemerintah ataupunmasyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam 
upaya mencapai sasaran,tujuan, visi, dan misi organisasi. 

Kebijakan Unit Pelayanan antara lain penetapan fasilitas sesuai standar 
mutu SDM. 

Kebijakan Keuangan yaitu meningkatkan pendapatan dan prof
Kebijakan Unit Organisasi dan SumberDaya Manusia untuk Diklat yaitu adanya
kebijakan dari top manajemen untuk melaksanakan seluruh pelatihan.
Kebijakan Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) antara lain 

menggantiperalatan yang  lama dengan peralatan yang lebih modern.
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu 

yangdilaksanakan oleh satu atau beberapa unit guna mencapai sasaran dan tujuan 

Program Unit Pelayanan yaitu mengusulkan rekrutmen tenaga 
pekarya,merealisasikan  rencana penambahan fasilitas pelayanan.

Program Unit Keuangan yaitu membuat laporan keuangan triwulanan 
menyempurnakan sistem akuntansi biaya, membuat program 

piutang,dan pengelolaan  arus kas yang optimal. 
Program Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu menentukan prioritas
pelatihan, menentukan pegawai yang akan mengikuti pelatihan, 

 pengajar pelatihan. 
Program Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu pembelian 

nperalatanbaru. 
Program kerja per unit, termasuk di dalamnya program kerja secara konkrit 

untukmenyelesaikan secara tuntas atas temuan dan saran auditor
Eksternal (akuntan Publik)serta permasalahan lainnya yang dihadapi 

apan sasaran, strategi,kebijakan dan program kerja harus diupayakan adanya 
saling keterkaitan sehinggadapat dilihat ”benang merah” secara jelas, yang tertuang 

Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat 

Contoh tabel perhitungan anggaran biaya per kegiatan dan output

Tahun: 

KEBIJAKA
N 

PROGRA
M KERJA 

JADWAL WAKTU

Triw. 
I 

Triw. 
II 
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ketentuan yang telah 
pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk 

dijadikan pedoman,pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur 
n dan keterpaduan dalam 

Kebijakan Unit Pelayanan antara lain penetapan fasilitas sesuai standar 

Kebijakan Keuangan yaitu meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. 
Kebijakan Unit Organisasi dan SumberDaya Manusia untuk Diklat yaitu adanya
kebijakan dari top manajemen untuk melaksanakan seluruh pelatihan. 
Kebijakan Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) antara lain 

peralatan yang lebih modern. 
kegiatan nyata, sistematis dan terpadu 

yangdilaksanakan oleh satu atau beberapa unit guna mencapai sasaran dan tujuan 

ulkan rekrutmen tenaga 
rencana penambahan fasilitas pelayanan. 

Program Unit Keuangan yaitu membuat laporan keuangan triwulanan 
menyempurnakan sistem akuntansi biaya, membuat program 

Program Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu menentukan prioritas
pelatihan, menentukan pegawai yang akan mengikuti pelatihan, 

Program Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu pembelian 

Program kerja per unit, termasuk di dalamnya program kerja secara konkrit 
untukmenyelesaikan secara tuntas atas temuan dan saran auditor Internal (SPI) dan 

serta permasalahan lainnya yang dihadapi RS . Dalam 
apan sasaran, strategi,kebijakan dan program kerja harus diupayakan adanya 

hat ”benang merah” secara jelas, yang tertuang 

Contoh tabel perhitungan anggaran biaya per kegiatan dan output 

JADWAL WAKTU 

Triw. 
III 

Triw. 
IV 
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Kegiatan 1 :  

 

Indikator 

Masukan  

  

  

Keluaran  

Jenis Belanja 

I. Biaya Langsung:

A. Biaya Variabel 

1. Biaya…. 

2. Biaya… 

3. dst… 

Jumlah Biaya Variabel 

B. Biaya Tetap 

1. Biaya… 

2. Biaya… 

3. dst… 

Jumlah Biaya Tetap 

Jumlah Biaya Langsung

II. Biaya Tidak 

Langsung A. Biaya Variabel 

1. Biaya…. 

2. Biaya… 

3. dst… 

Jumlah Biaya Variabel 

B. Biaya Tetap 

1. Biaya… 

2. Biaya… 

3. dst… 

Jumlah Biaya Tetap 

                                                          
1Kegiatan adalah kegiatan yang ada pada unit 
unit dapat diuraikan sesuai dengan jenis layanannya dan dibuat sebagai lampira

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

 

 

Anggaran Belanja 

Rincian Biaya 

(Satuan x Harga) 

Jumlah Anggaran

:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jumlah Biaya Langsung   

Biaya Tidak   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

egiatan adalah kegiatan yang ada pada unit RS PKU .... Rincian kegiatan pada masing
unit dapat diuraikan sesuai dengan jenis layanannya dan dibuat sebagai lampira

Anggaran Berbasis Kinerja 

Target Kinerja 

 

 

 

Jumlah Anggaran 

(Rp) 

Rincian kegiatan pada masing-masing 
unit dapat diuraikan sesuai dengan jenis layanannya dan dibuat sebagai lampiran usulan RBA. 



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja
 

 

 

Jumlah Biaya Tidak

langsung Jumlah Biaya 

Biaya Per Unit Output 

 
 
2. Contoh tabel perhitungan anggaran biaya agregat
 

No Uraian Kegiatan

1 ................ 

2 ................ 

3 ................ 

 
Jumlah Biaya Agregat

 

 

F. Perkiraan Harga 

 

 

G. Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit

 

Unit :  

 

 

Uraian

I. Pendapatan: 

1. Pendapatan dari Pelayanan

2. Pendapatan dari hibah

3. Pendapatan... 

4. dst... 

Jumlah Pendapatan

II. Biaya: 

A. Biaya Langsung:

1. Biaya... 

2. Biaya... 

3. Biaya... 

NO 

1. Biaya Per Unit Output

2. Margin (….%) 

  

3. Harga jual per unit output (1+2)

Anggaran Berbasis Kinerja 

Jumlah Biaya Tidak   

  

   

Contoh tabel perhitungan anggaran biaya agregat 

Uraian Kegiatan 
RBA Tahun Anggaran …..

Output Biaya (Rp) 

  

  

  

Jumlah Biaya Agregat 
  

Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit 

Tahun: 

 Output

20X0 (tahun 

berjalan) 

 

 

Uraian Jumlah Anggaran

 20X0 

 

Pendapatan dari Pelayanan  

Pendapatan dari hibah  

 

 

Jumlah Pendapatan  

 

Biaya Langsung:  

 

 

 

URAIAN 

Biaya Per Unit Output 

 

Harga jual per unit output (1+2) 
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RBA Tahun Anggaran ….. 

 Jumlah 

 

 

 

 

Output 

20X1(yang 

diusulkan) 

 

Jumlah Anggaran 

20X1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH 
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4. dst... 

Jumlah Biaya Langsung

B. Biaya Tidak Langsung  :

1. Biaya... 

2. Biaya... 

3. Biaya... 

4. Biaya... 

Jumlah Biaya Tidak Langsung

Jumlah Biaya 

Surplus/Defisit 

 

 
H. Rencana Pendapatan dan Biaya 

 

I. Pendapatan: 

1. Pendapatan dari Pelayanan

2. Pendapatan dari hibah

3. Pendapatan... 

4. dst... 

Jumlah Pendapatan

II. Biaya 

A. Biaya Langsung:

1. biaya... 

2. biaya... 

3. biaya... 

4. dst... 

Jumlah Biaya Langsung

B. Biaya

1. biaya... 

2. biaya... 

3. biaya... 

4. biaya... 

Jumlah Biaya Tidak Langsung

Surplus/Defisit sebelum Pendapatan dari 

APBN 

Pendapatan dari APBN

Surplus/Defisit Akhir

 

I. Anggaran RS  

Anggaran RS  merupakan program kegiatan usaha dalam satuan 
uangberdasarkan pendapat
daripendapatan operasional 

1. Pendapatan RS 
a) Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas 

pemberian 
fungsinya. 

Modul 1 -  Anggaran Berbasi
s Kinerja

 

Jumlah Biaya Langsung  

Tidak Langsung  :  

 

 

 

 

Jumlah Biaya Tidak Langsung  

 

 

Rencana Pendapatan dan Biaya RS  

Uraian 
Jumlah Anggaran

20X0 

 

Pendapatan dari Pelayanan  

Pendapatan dari hibah  

 

 

Jumlah Pendapatan  

 

Biaya Langsung:  

 

 

 

 

Jumlah Biaya Langsung  

Biaya Tidak Langsung  :  

 

 

 

 

Jumlah Biaya Tidak Langsung  

Surplus/Defisit sebelum Pendapatan dari  

Pendapatan dari APBN  

Surplus/Defisit Akhir  

merupakan program kegiatan usaha dalam satuan 
uangberdasarkan pendapatan dan pengeluaran baik yang dananya bersumber 
daripendapatan operasional RS ataupun pendapatan lainya seperti hibah

RS Adalah pendapatan yang akan diperoleh 
Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas 

 pelayanan dalam menjalankan tugas pokok dan 

Anggaran Berbas
is Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Anggaran 

20X1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merupakan program kegiatan usaha dalam satuan 
an dan pengeluaran baik yang dananya bersumber 

ataupun pendapatan lainya seperti hibah. 
Adalah pendapatan yang akan diperoleh RS  terdiri dari : 

Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas 
pelayanan dalam menjalankan tugas pokok dan 



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja
 

 

 

b) Hibah tidak terikat dan atau hibah terikat yang diperoleh dari 
masyarakat atau

c) Hasil kerjasama 
kerjasamaoperasional, 
berhubunganlangsung dengan tugas 

d) Penerimaan yang bersumber dari 
 
 

NO URAIAN

1. Pendapatan Operasional dari 
Jasa Layanan 

 a). …….. 

 b). 

2. Hibah 

 a).  Terikat 

 b).  Tidak terikat

3. Hasil kerja sama dan/atau hasil 
usaha lainnya 

 a). Hasil kerjasama dengan pihak 
lain 

 b). Hasil usaha lainnya

4. Pendapatan da

 a). Operasional

 b). Investasi 

5. Pendapatan lainnya

 a) Pendapatan jasa lembaga 
keuangan 

 b) Pendapatan sewa

 c) Hasil penjualan aset tetap 

 d) ………. 

 Jumlah Pendapatan 

 
 

2. Biaya Operasional
Biaya operasional 
Biaya pelayanan meliputi biaya pemakaian bahan, biaya pegawai,biaya 
pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan erat dengan 
kegiatanpelayanan. Sedangkan biaya umum administrasi meliputi biaya

Anggaran Berbasis Kinerja 

Hibah tidak terikat dan atau hibah terikat yang diperoleh dari 
masyarakat atau badan lain. 
Hasil kerjasama RS  dengan pihak lain yang diperoleh dari 
kerjasamaoperasional,  sewa menyewa, dan usaha lainnya yang tidak 
berhubunganlangsung dengan tugas  pokok dan fungsinya.
Penerimaan yang bersumber dari Pemilim/Wakil Pemilik

URAIAN 

PROGNOSA 

PERIODE 

TAHUN 

BERJALAN 

TARGET 

PERIODE 

YANG 

AKAN 

DATANG

tan Operasional dari 
 

  

  

……..   

  

  

b).  Tidak terikat   

Hasil kerja sama dan/atau hasil 
usaha lainnya  

  

Hasil kerjasama dengan pihak   

Hasil usaha lainnya   

Pendapatan dari APBN   

Operasional   

  

Pendapatan lainnya   

Pendapatan jasa lembaga   

Pendapatan sewa   

Hasil penjualan aset tetap    

  

Jumlah Pendapatan    

Biaya Operasional 
Biaya operasional RS  meliputi biaya pelayanan dan biaya umumadministrasi. 
Biaya pelayanan meliputi biaya pemakaian bahan, biaya pegawai,biaya 
pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan erat dengan 
kegiatanpelayanan. Sedangkan biaya umum administrasi meliputi biaya
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Hibah tidak terikat dan atau hibah terikat yang diperoleh dari 

dengan pihak lain yang diperoleh dari 
saha lainnya yang tidak 

pokok dan fungsinya. 
Pemilim/Wakil Pemilik. 

TARGET 

PERIODE 

YANG 

AKAN 

DATANG 

PRAKIRAAN 

MAJU 

(FORWARD 

ESTIMATE) 

% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

biaya pelayanan dan biaya umumadministrasi. 
Biaya pelayanan meliputi biaya pemakaian bahan, biaya pegawai,biaya 
pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan erat dengan 
kegiatanpelayanan. Sedangkan biaya umum administrasi meliputi biaya-
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biaya operasiona
RS . 

 

NO URAIAN

 BIAYA OPERASIONAL

A. Biaya Pelayanan
 1. Biaya Pegawai 

 2. Biaya bahan 

 3. Biaya Jasa Pelayanan

 4. Biaya Penyusutan

 5. Biaya Pemeliharaan 

 6. Biaya Daya dan Jasa

 7. Biaya Amortisasi

 Jumlah Biaya Pelayanan
B. Biaya Umum dan 

 1. Biaya Pegawai

 2. Biaya Administrasi 
Kantor  3. Biaya Penyusutan

 4. Biaya Pemeliharaan

 5. Biaya Daya dan Jasa

 6. Biaya Promosi

 7. Biaya Amortisasi

 Jumlah Biaya Umum & 
 Jumlah Biaya Operasional

 
3. Biaya Penelitian dan Pengembangan
Biaya penelitian dan pengembangan adalah biay
untukmembiayai penelitian dan pengembangan yang dapat menguntungkan 
RS  dalammenghasilkan pendapatan/meningkatkan mutu pelayanan seperti 
biaya pendidikandan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan.

 

NO URAIAN

1.  Penelitian dan 
Pengembangan

 a. ......... 

 b. ......... 

2.  Pendidikandan 
Pelatihan 

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

biaya operasionalyang tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan 

URAIAN 

PROGNOSA 

PERIODE 

TAHUN 

BERJALAN 

TARGET 

PERIODE 

YANG 

AKAN 

DATANG 

BIAYA OPERASIONAL   

Biaya Pelayanan   
Biaya Pegawai    

bahan baku   
Biaya Jasa Pelayanan   
Biaya Penyusutan   
Biaya Pemeliharaan    
Biaya Daya dan Jasa   
Biaya Amortisasi   

Jumlah Biaya Pelayanan   
Biaya Umum dan   

Biaya Pegawai   
Biaya Administrasi   

ya Penyusutan   
Biaya Pemeliharaan   
Biaya Daya dan Jasa   
Biaya Promosi   
Biaya Amortisasi   

Jumlah Biaya Umum &   
Jumlah Biaya Operasional   

Biaya Penelitian dan Pengembangan.  
Biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang digunakan 
untukmembiayai penelitian dan pengembangan yang dapat menguntungkan 

dalammenghasilkan pendapatan/meningkatkan mutu pelayanan seperti 
biaya pendidikandan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan.

URAIAN 

PROGNOSA 

PERIODE 

TAHUN 

BERJALAN 

TARGET 

PERIODE 

YANG 

AKAN 

DATANG 

Penelitian dan 
Pengembangan 

  

  

  

Pendidikandan 
 

  

Anggaran Berbasis Kinerja 

lyang tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan 

TARGET 

PERIODE 

 

PRAKIRAAN 

MAJU 

(FORWARD 

ESTIMATE) 

% 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

a yang digunakan 
untukmembiayai penelitian dan pengembangan yang dapat menguntungkan 

dalammenghasilkan pendapatan/meningkatkan mutu pelayanan seperti 
biaya pendidikandan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan. 

 

PRAKIRAAN 

MAJU 

(FORWARD 

ESTIMATE) 

% 

  

  

  

  



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja
 

 

 

 a. ......... 

 b. ......... 

 Jumlah biaya 
Penelitian dan 
Pengembangan

 
 
 

4. Biaya Investasi (Belanja Modal)
Biaya investasi (belanja modal) adalah angg
program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan 
pelayanan RS. 

 
 

NO URAIAN

1. Sumber dari APBN

 a. ........ 

 b. ........ 

2. Sumber dari 
Pendapatan 
Operasional

 a. ........ 

 b. ........ 

3. Sumber dari 
Pendapatan Lain

 Jumlah Investasi

 
 

Dalam hal program investasi yan
tahunanggaran, maka dalam anggaran harus disajikan :
a) Anggaran seluruh investasi sampai.
b) Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan.
c) Realisasi investasi sampai dengan awal tahun anggaran.
Ketiga hal di atas dilengka
secarafisik yang disajikan dalam bentuk persentase.

 

 

 

J. Ambang Batas Belanja 

Belanja RS  dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang 
dianggarkansepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkur

Anggaran Berbasis Kinerja 

  

  

Jumlah biaya 
Penelitian dan 
Pengembangan 

  

aya Investasi (Belanja Modal) 
Biaya investasi (belanja modal) adalah anggaran yang diperlukan untuk 
program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan 

URAIAN 

PROGNOSA 

PERIODE 

TAHUN 

BERJALAN 

TARGET 

PERIODE 

YANG 

AKAN 

DATANG 

Sumber dari APBN   

  

  

Sumber dari 
Pendapatan 
Operasional 

  

  

  

Sumber dari 
Pendapatan Lain 

  

Jumlah Investasi   

Dalam hal program investasi yang akan dilaksanakan lebih dari satu 
tahunanggaran, maka dalam anggaran harus disajikan : 

Anggaran seluruh investasi sampai. 
Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan. 
Realisasi investasi sampai dengan awal tahun anggaran. 

Ketiga hal di atas dilengkapi pula dengan realisasi dan rencana penyelesaian 
secarafisik yang disajikan dalam bentuk persentase. 

Ambang Batas Belanja RS  

dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang 
dianggarkansepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkur
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aran yang diperlukan untuk 
program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan 

PERIODE 

 

PRAKIRAAN 

MAJU 

(FORWARD 

ESTIMATE) 

% 

  

  

  

  

  

  

  

  

g akan dilaksanakan lebih dari satu 

pi pula dengan realisasi dan rencana penyelesaian 

dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang 
dianggarkansepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang 
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setidaknya proporsional(
batas belanja tersebut 
operasional, antara lain trend naik/turun realisasianggaran 
sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggar
tahun yang akan datang.
Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila 
pendapatanoperasional 
dalam RBA tahunyang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebu
menggunakanpendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri 
Keuangan.Contoh :Ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
sebesar 10% dari targetpendapatan operasional sebesar Rp10.000.000.000,00 
(diluar pendapatan dari APBN).Maka 
Rp1.000.000.000,00 (10% xRp10.000.000.000,00). Dengan demikian, apabila 
realisasi pendapatan masih di bawahambang batas yang ditetapkan 
(Rp11.000.000.000,00), maka pendapatan tersebut dapatlangsung digunakan 
tanpa harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan terlebihdahulu.

 

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

setidaknya proporsional(flexible budget).Dalam menghitung besaran ambang 
batas belanja tersebut RSharusmempertimbangkan fluktuasi kegiatan 
operasional, antara lain trend naik/turun realisasianggaran 
sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dantarget anggaran 
tahun yang akan datang. 
Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila 
pendapatanoperasional RS  melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan 
dalam RBA tahunyang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebu
menggunakanpendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri 
Keuangan.Contoh :Ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
sebesar 10% dari targetpendapatan operasional sebesar Rp10.000.000.000,00 
(diluar pendapatan dari APBN).Maka besaran ambang batas adalah sebesar 
Rp1.000.000.000,00 (10% xRp10.000.000.000,00). Dengan demikian, apabila 
realisasi pendapatan masih di bawahambang batas yang ditetapkan 
(Rp11.000.000.000,00), maka pendapatan tersebut dapatlangsung digunakan 

mendapatkan izin dari Menteri Keuangan terlebihdahulu.
 

Anggaran Berbasis Kinerja 

Dalam menghitung besaran ambang 
harusmempertimbangkan fluktuasi kegiatan 

operasional, antara lain trend naik/turun realisasianggaran RS  tahun 
an berjalan, dantarget anggaran RS  

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila 
melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan 

dalam RBA tahunyang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, RS  dapat 
menggunakanpendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri 
Keuangan.Contoh :Ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
sebesar 10% dari targetpendapatan operasional sebesar Rp10.000.000.000,00 

besaran ambang batas adalah sebesar 
Rp1.000.000.000,00 (10% xRp10.000.000.000,00). Dengan demikian, apabila 
realisasi pendapatan masih di bawahambang batas yang ditetapkan 
(Rp11.000.000.000,00), maka pendapatan tersebut dapatlangsung digunakan 

mendapatkan izin dari Menteri Keuangan terlebihdahulu. 



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja
 

 

 

 

PROYEKSI KEUANGAN 

A. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menguraikan proyeksi keuangan 
tahunanggaran yang akan datang.
 
B. Proyeksi Keuangan RS

RS  menyusun laporan keuangan tujuannya adalah menyediakan 
informasimengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas 
bermanfaat bagipara pengguna laporan keuangan dalam membuat dan 
mengevaluasi keputusanekonomi.
Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi 
kebutuhanbersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan 
keuangan tidakmenyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 
pengguna laporan keuangandalam pengambilan keputusan ekonomi.Dalam 
rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan 
tentang: 

1. aset; 
2. kewajiban; 
3. ekuitas; 
4. pendapatan dan biaya; dan
5. arus kas. 

Untuk tujuan penyusunan RBA, 
yangterdiri dari proyeksi neraca, proyeksi lapo
kas, dan catatanatas laporan keuangan.
 

C. Proyeksi Neraca

Proyeksi Neraca disusun secara sistematis sehingga dapat 
memberikangambaran mengenai proyeksi posisi keuangan 
tertentu. 

 

URAIAN

1 
I. A S E T 

A. Aset Lancar 

1). Kas dan Setara Kas

2). Piutang Usaha 

3). Piutang Lain-lain

4). Persediaan 

Anggaran Berbasis Kinerja 

BAB VII 

PROYEKSI KEUANGAN RS TAHUN ANGGARAN YANG AKAN DATANG

 

Tujuan Pembelajaran Khusus : 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menguraikan proyeksi keuangan 
tahunanggaran yang akan datang. 

Proyeksi Keuangan RS 
menyusun laporan keuangan tujuannya adalah menyediakan 

informasimengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas 
bermanfaat bagipara pengguna laporan keuangan dalam membuat dan 
mengevaluasi keputusanekonomi. 

n keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi 
kebutuhanbersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan 
keuangan tidakmenyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 
pengguna laporan keuangandalam pengambilan keputusan ekonomi.Dalam 

ka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan RS  menyajikaninformasi 

pendapatan dan biaya; dan 

Untuk tujuan penyusunan RBA, RS  menyusun proyeksi laporan keuangan 
yangterdiri dari proyeksi neraca, proyeksi laporan aktivitas, proyeksi arus 
kas, dan catatanatas laporan keuangan. 

Proyeksi Neraca 

Proyeksi Neraca disusun secara sistematis sehingga dapat 
memberikangambaran mengenai proyeksi posisi keuangan RS 

NERACA  

PER 31 DESEMBER .... 

URAIAN 

PROGNOSA 

PERIODE 

TAHUN 

BERJALAN 

PROYEKSI 

PERIODE 

YANG AKAN 

DATANG
2 3 

  

  

Kas dan Setara Kas   

   

lain   
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TAHUN ANGGARAN YANG AKAN DATANG 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menguraikan proyeksi keuangan 

menyusun laporan keuangan tujuannya adalah menyediakan 
informasimengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas RS  yang 
bermanfaat bagipara pengguna laporan keuangan dalam membuat dan 

n keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi 
kebutuhanbersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan 
keuangan tidakmenyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 
pengguna laporan keuangandalam pengambilan keputusan ekonomi.Dalam 

menyajikaninformasi 

menyusun proyeksi laporan keuangan 
ran aktivitas, proyeksi arus 

Proyeksi Neraca disusun secara sistematis sehingga dapat 
RS  pada suatu saat 

Rp. 000 

PROYEKSI 

PERIODE 

YANG AKAN 

DATANG 

PERUBAHAN 

Rupiah % 

4 (3-2) 5 
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URAIAN

1 
5). Uang Muka 

6). Pendapatan yang masih 
harus diterima 

Jumlah Aset Lancar

B. Aset Tetap 

1). Tanah  

2). Bangunan 

3). Peralatan 

4). Kendaraan 

5). Perlengkapan dan Peralatan                
Kantor 

Jumlah Aset Tetap 

Akumulasi penyusutan

Nilai buku Aset tetap

C. Aset Lain-Lain 

1). ......... 

2). ......... 

JUMLAH ASET 

 

II. KEWAJIBAN 

A. Kewajiban Jangka Pendek

1). Hutang Usaha 

2). Hutang Lain-lain

3). Hutang Pajak 

4). Biaya Yang Masih Harus 
Dibayar 

5). Hutang Jangka Panjang 
Yang Jatuh Tempo dalam Satu 
Tahun 

6). Pendapatan yang 
Ditangguhkan 

Jumlah Kewajiban Jangka 
Pendek 

B. Kewajiban Jangka Panjang

1). ........ 

2). ........ 

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

URAIAN 

PROGNOSA 

PERIODE 

TAHUN 

BERJALAN 

PROYEKSI 

PERIODE 

YANG AKAN 

DATANG
2 3 

  

ndapatan yang masih   

Jumlah Aset Lancar   

  

  

  

  

  

Perlengkapan dan Peralatan                  

   

Akumulasi penyusutan   

tetap   

   

  

  

  

  

  

Kewajiban Jangka Pendek   

   

lain   

  

Biaya Yang Masih Harus   

Hutang Jangka Panjang 
empo dalam Satu 

  

Pendapatan yang   

Jumlah Kewajiban Jangka   

Kewajiban Jangka Panjang   

  

  

Anggaran Berbasis Kinerja 

PROYEKSI 

PERIODE 

YANG AKAN 

DATANG 

PERUBAHAN 

Rupiah % 

4 (3-2) 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja
 

 

 

URAIAN

1 
Jumlah Kewajiban Jangka 
Panjang 

Jumlah Kewajiban

III. EKUITAS 

a). Ekuitas Awal 

b). Ekuitas Pemerintah

c). Ekuitas Donasi

d). Surplus & Defisit tahun lalu

e). Surplus & Defisit tahun 
berjalan 

Jumlah Ekuitas 

 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS 

 
 

D. Proyeksi Laporan Aktivitas

Proyeksi Laporan Aktivitas disusun sedemikian rupa agar dapat 
memberigambaran mengenai kegiatan pelayanan 

 

URAIAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional dari Jasa 
Layanan 

a). ……….. 

b).  ……….. 

2. Hibah 

a). Hibah terikat 

b). Hibah tidak terikat

3. Pendapatan lainnya

a). Hasil kerjasama dengan pihak lain

b). Hasil usaha lainnya

4. Penerimaan dari APBN

Anggaran Berbasis Kinerja 

URAIAN 

PROGNOSA 

PERIODE 

TAHUN 

BERJALAN 

PROYEKSI 

PERIODE 

YANG AKAN 

DATANG
2 3 

Jumlah Kewajiban Jangka   

Jumlah Kewajiban   

  

  

erintah   

Ekuitas Donasi   

Surplus & Defisit tahun lalu   

Surplus & Defisit tahun   

  

  

JUMLAH KEWAJIBAN DAN   

Proyeksi Laporan Aktivitas 

Proyeksi Laporan Aktivitas disusun sedemikian rupa agar dapat 
memberigambaran mengenai kegiatan pelayanan RS  pada periode tertentu.

LAPORAN AKTIVITAS 

TAHUN   …… 

URAIAN 

PROGNOSA 

PERIODE 

TAHUN 

BERJALAN 

PROYEKSI 

PERIODE 

YANG AKAN 

DATANG
1 2 

PENDAPATAN     

Pendapatan Operasional dari Jasa 
    

    

    

    

    

Hibah tidak terikat     

lainnya   

Hasil kerjasama dengan pihak lain   

Hasil usaha lainnya   

dari APBN   
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PROYEKSI 

PERIODE 

YANG AKAN 

DATANG 

PERUBAHAN 

Rupiah % 

4 (3-2) 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Proyeksi Laporan Aktivitas disusun sedemikian rupa agar dapat 
pada periode tertentu. 

Rp. 000 

PROYEKSI 

PERIODE 

YANG AKAN 

DATANG 

PERUBAH

AN 

Rupia

h 
% 

3 4 (3- 5 
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URAIAN

a). Operasional 

b). Investasi 

Jumlah Pendapatan 

 
B. BIAYA OPERASIONAL

1. Biaya Pelayanan

a). Biaya Bahan 

b). Biaya Jasa Pelayanan

c). Biaya Pegawai 

d). Biaya Penyusutan

e). Biaya Pemeliharaan

f). Biaya Daya dan Jasa

g). Biaya Amortisa

Jumlah Biaya Pelayanan

 
 

 

E. Proyeksi Arus Kas

Proyeksi Arus Kas disusun untuk melengkapi pengungkapan operasi dan 
posisikeuangan selama periode tertentu.

 

U R A I A N

1 

I. Arus Kas Dari Aktivitas 

Operasional 

A. Pendapatan dari Layanan

B. Pengeluaran Operasional

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Operasional 

II. Arus Kas Dari Aktivitas 

Investasi 

A. Perolehan Aset tetap

B. Hasil Penjualan 

Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja

URAIAN 

PROGNOSA 

PERIODE 

TAHUN 

BERJALAN 

PROYEKSI 

PERIODE 

YANG AKAN 

DATANG
1 2 

  

  

Jumlah Pendapatan      

  
BIAYA OPERASIONAL   

Biaya Pelayanan   

  

Biaya Jasa Pelayanan   

   

Biaya Penyusutan   

Biaya Pemeliharaan   

Biaya Daya dan Jasa   

si   

Jumlah Biaya Pelayanan   

Proyeksi Arus Kas 

Proyeksi Arus Kas disusun untuk melengkapi pengungkapan operasi dan 
posisikeuangan selama periode tertentu. 

ARUS KAS  

TAHUN .... 

U R A I A N 

PROYEKSI 

RBA THN YG 

AKAN 

DATANG 

I 

 2 3 

Arus Kas Dari Aktivitas    

Pendapatan dari Layanan    

Pengeluaran Operasional    

Arus Kas Bersih dari Aktivitas    

Arus Kas Dari Aktivitas    

Perolehan Aset tetap    

Hasil Penjualan Aset tetap    

Anggaran Berbasis Kinerja 

PROYEKSI 

PERIODE 

YANG AKAN 

DATANG 

PERUBAH

AN 

Rupia

h 
% 

3 4 (3- 5 
  

  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Proyeksi Arus Kas disusun untuk melengkapi pengungkapan operasi dan 

Rp. 000 

TRIWULAN  

II III IV 

4 5 6 

   

   

   

   

   

   

   



Modul 1 -  Anggaran Berbasis Kinerja
 

 

 

C. Hasil Penjualan Aset Lain

Arus Kas Bersih yang digunakan 
utk Aktivitas Investasi

III. Arus Kas Dari Aktivitas 

Pendanaan 

A. Tambahan Ekuitas

B. Penerimaan Hibah

C. Penerimaan APBN

D. Pembayaran Pinjaman

E. Perolehan Pinjaman

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Pendanaan 

Kenaikan Bersih Kas

Kas dan Setara Kas Awal

Jumlah Saldo Kas 

 
 

F. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan atas :

1. Pos-pos neraca. 
2. Laporan aktivitas.
3. Kebijakan akuntansi.
4. Rasio keuangan. 
5. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

 
 

Anggaran Berbasis Kinerja 

Hasil Penjualan Aset Lain-lain    

Arus Kas Bersih yang digunakan 
utk Aktivitas Investasi 

   

Arus Kas Dari Aktivitas    

Tambahan Ekuitas    

Penerimaan Hibah    

Penerimaan APBN    

Pembayaran Pinjaman    

an Pinjaman    

Arus Kas Bersih dari Aktivitas    

Kenaikan Bersih Kas    

Kas dan Setara Kas Awal    

Jumlah Saldo Kas     

Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan atas : 

 
aktivitas. 

Kebijakan akuntansi. 
 

hal lain yang dipandang perlu. 
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Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Paska ditetapkan Undang

Nasional UU No 40/2004 dan Undang

terjadi banyak perubahan dalam industri kesehatan di Indonesia yang 

berdampak signifikan terha

saat ini dituntut untuk dapat beroperasi secara professional dan efisien 

agar dapat bertahan.

 

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan suatu upaya terus

untuk meningkatkan kapasitas SDM di rumah sakit. Penin

kapasitas ini mencakup 

keuangan rumah sakit 2) keterampilan mengerjakan tugas

terkait perencanaan dan penganggaran rumah sakit, dan 3) 

program dan kegiatan 

tuntutan profesionalitas dan akuntabilitas. 

 

Berdasarkan pedoman pola pengelolaan keuangan maka prinsip 

penyusunan anggaran rumah sakit adalah didasarkan pada prinsip

prinsip anggaran berbasis kinerja dan prinsip partisipatif.Sesuai de

prinsip anggaran berbasis kinerja maka sebelum menyusun anggaran, 

rumah sakit perlu menentukan terlebih dahulu tolok ukur atau indikator

indikator yang ingin dicapai. Selanjutnya indikator

akan dirinci sampai pada program, kegiatan 

partisipatif menekankan pada kombinasi pendek

bottom up, sehingga orang

indikator kinerja dan pelaksanaan anggaran dilibatkan secara 

proporsional. 

 

Modul praktikum ini diharapkan d

bahan agar peserta dapat memahami konsep, teknik maupun sikap yang 

diperlukan dalam perencanaan dan penganggaran di rumah sakit yang 

baik.Materi ini merupakan materi yang menjadi bagian terkait dari 

materi-materi lain dalam

Dukungan pimpinan rumah sakit sangat diperlukan agar proses pelatihan 

perencanaan dan penganggaran rumah sakit ini dapat berjalan dengan 

lancar dan memenuhi harapan. 

 

2. Dasar Pemikiran 

 

Ketentuan tentang penyelenggar

44/2009.Ketentuan  pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa setiap rumah sakit 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

Paska ditetapkan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional UU No 40/2004 dan Undang-Undang Rumah Sakit No 44 / 2009 

terjadi banyak perubahan dalam industri kesehatan di Indonesia yang 

berdampak signifikan terhadap pengelolaan rumah sakit. Rumah sakit 

saat ini dituntut untuk dapat beroperasi secara professional dan efisien 

agar dapat bertahan. 

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan suatu upaya terus

untuk meningkatkan kapasitas SDM di rumah sakit. Penin

itas ini mencakup : 1) pengetahuan tentang pola pengelolaan 

keuangan rumah sakit 2) keterampilan mengerjakan tugas

terkait perencanaan dan penganggaran rumah sakit, dan 3) 

program dan kegiatan serta anggaranyang sudah direncanakan

tuntutan profesionalitas dan akuntabilitas.  

Berdasarkan pedoman pola pengelolaan keuangan maka prinsip 

penyusunan anggaran rumah sakit adalah didasarkan pada prinsip

prinsip anggaran berbasis kinerja dan prinsip partisipatif.Sesuai de

prinsip anggaran berbasis kinerja maka sebelum menyusun anggaran, 

rumah sakit perlu menentukan terlebih dahulu tolok ukur atau indikator

indikator yang ingin dicapai. Selanjutnya indikator-indikator tersebut 

akan dirinci sampai pada program, kegiatan dan anggaran. Prinsip 

menekankan pada kombinasi pendekatan top down dan 

bottom up, sehingga orang-orang yang terkait dengan pencapaian 

indikator kinerja dan pelaksanaan anggaran dilibatkan secara 

Modul praktikum ini diharapkan dapat digunakan sebagai media dan 

bahan agar peserta dapat memahami konsep, teknik maupun sikap yang 

diperlukan dalam perencanaan dan penganggaran di rumah sakit yang 

baik.Materi ini merupakan materi yang menjadi bagian terkait dari 

materi lain dalam pola pengelolaan keuangan rumah sakit. 

Dukungan pimpinan rumah sakit sangat diperlukan agar proses pelatihan 

perencanaan dan penganggaran rumah sakit ini dapat berjalan dengan 

lancar dan memenuhi harapan.  

Dasar Pemikiran  

Ketentuan tentang penyelenggaran rumah sakit telah diatur dalam UU No 

.Ketentuan  pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa setiap rumah sakit 
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Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan 

Undang Rumah Sakit No 44 / 2009 

terjadi banyak perubahan dalam industri kesehatan di Indonesia yang 

dap pengelolaan rumah sakit. Rumah sakit 

saat ini dituntut untuk dapat beroperasi secara professional dan efisien 

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan suatu upaya terus-menerus 

untuk meningkatkan kapasitas SDM di rumah sakit. Peningkatan 

: 1) pengetahuan tentang pola pengelolaan 

keuangan rumah sakit 2) keterampilan mengerjakan tugas-tugas teknis 

terkait perencanaan dan penganggaran rumah sakit, dan 3) implementasi 

direncanakan dengan 

Berdasarkan pedoman pola pengelolaan keuangan maka prinsip 

penyusunan anggaran rumah sakit adalah didasarkan pada prinsip-

prinsip anggaran berbasis kinerja dan prinsip partisipatif.Sesuai dengan 

prinsip anggaran berbasis kinerja maka sebelum menyusun anggaran, 

rumah sakit perlu menentukan terlebih dahulu tolok ukur atau indikator-

indikator tersebut 

dan anggaran. Prinsip 

atan top down dan 

orang yang terkait dengan pencapaian 

indikator kinerja dan pelaksanaan anggaran dilibatkan secara 

apat digunakan sebagai media dan 

bahan agar peserta dapat memahami konsep, teknik maupun sikap yang 

diperlukan dalam perencanaan dan penganggaran di rumah sakit yang 

baik.Materi ini merupakan materi yang menjadi bagian terkait dari 

pola pengelolaan keuangan rumah sakit. 

Dukungan pimpinan rumah sakit sangat diperlukan agar proses pelatihan 

perencanaan dan penganggaran rumah sakit ini dapat berjalan dengan 

an rumah sakit telah diatur dalam UU No 

.Ketentuan  pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa setiap rumah sakit 
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harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya 

disebutkan dalam Pasal 36 bahwa setiap rumah sakit harus 

menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang 

baik.Tata kelola rumah sakit yang baik, terutama dalam hal keuangan 

dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2015 tentang Pedoman 

Organisasi di rumah sakit  pada pasal Pasal 15 ayat 3 tentang f

administrasi umum dan keuangan terdiri dari: 1) perencanaan anggaran , 

2) perbendaharaan dan mobilisasi dana dan 3) akuntansi. 

 

Mengacu pada peraturan tersebut maka aspek pengelolaan keuangan 

harus memenuhi prinsip plan

perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi akan 

dituangkan dalam bentuk

 

2. Pengertian 

 

Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit adalah pola perencanaan 

anggaran, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi y

sesui prinsip-prinsip tata kelola rumah sakit yang baik yang menekankan 

pada praktek bisnis yang sehat.

 

3. Paket Pelatihan  

 

Paket pelatihan ini terdiri dari penjelasan konsep dan ketentuan dan 

dilanjutkan dengan praktik untuk 

kegiatan,penganggaran dan penyusunan rencana tindak lanjut.

 

B. TUJUAN PELATIHAN 

 

Tujuan Umum  

 

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait penyusunan, 

review, pengesahan dan perubahan perencanaan

penganggaran rumah sakit.

 

Tujuan Khusus  

1. Memahami alur penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

2. Mengidentifikasi sumber

3. Menentukan pagu sumber dana, pagu belanja dan pagu program 

4. Membuat proyeksi pendapatan 

5. Menyusun program dan kegiatan 

6. Merinci alokasi pagu program ke angga

7. Melakukan evaluasi anggaran dan mencetak laporan anggaran 

 

 

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya 

disebutkan dalam Pasal 36 bahwa setiap rumah sakit harus 

kan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang 

Tata kelola rumah sakit yang baik, terutama dalam hal keuangan 

dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2015 tentang Pedoman 

Organisasi di rumah sakit  pada pasal Pasal 15 ayat 3 tentang fungsi unsur 

administrasi umum dan keuangan terdiri dari: 1) perencanaan anggaran , 

2) perbendaharaan dan mobilisasi dana dan 3) akuntansi.  

Mengacu pada peraturan tersebut maka aspek pengelolaan keuangan 

harus memenuhi prinsip plan-do-check-action. Bentuk

perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi akan 

dituangkan dalam bentuk-bentuk peraturan teknis.  

Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit adalah pola perencanaan 

anggaran, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi yang dijalankan 

prinsip tata kelola rumah sakit yang baik yang menekankan 

pada praktek bisnis yang sehat. 

 

Paket pelatihan ini terdiri dari penjelasan konsep dan ketentuan dan 

dilanjutkan dengan praktik untuk penyusunan progr

penganggaran dan penyusunan rencana tindak lanjut. 

TUJUAN PELATIHAN  

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait penyusunan, 

review, pengesahan dan perubahan perencanaan program dan 

penganggaran rumah sakit. 

Memahami alur penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran 

Mengidentifikasi sumber-sumber dana  

Menentukan pagu sumber dana, pagu belanja dan pagu program 

Membuat proyeksi pendapatan  

Menyusun program dan kegiatan  

Merinci alokasi pagu program ke anggaran kegiatan  

Melakukan evaluasi anggaran dan mencetak laporan anggaran 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya 

disebutkan dalam Pasal 36 bahwa setiap rumah sakit harus 

kan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang 

Tata kelola rumah sakit yang baik, terutama dalam hal keuangan 

dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2015 tentang Pedoman 

ungsi unsur 

administrasi umum dan keuangan terdiri dari: 1) perencanaan anggaran , 

Mengacu pada peraturan tersebut maka aspek pengelolaan keuangan 

action. Bentuk-bentuk 

perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi akan 

Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit adalah pola perencanaan 

ang dijalankan 

prinsip tata kelola rumah sakit yang baik yang menekankan 

Paket pelatihan ini terdiri dari penjelasan konsep dan ketentuan dan 

penyusunan program dan 

 

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait penyusunan, 

Menentukan pagu sumber dana, pagu belanja dan pagu program  

Melakukan evaluasi anggaran dan mencetak laporan anggaran  



Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

 

 

 

C. PESERTA PELATIHAN DAN PERAN PELATIH

 

Peserta Direktur 

1. Direktur utama 

2. Direktur Keuangan

 

Peran : 

1. Memberikan sharing dan sumbang saran terkait dengan pola 

pengelolaan keuangan ruma

perencanaan dan penganggaran. 

2. Memberikan gambaran riil tentang proses 

penganggaran 

3. Menyampaikan kasus

memperkaya p

 

Peserta Manager dan Pelaksana

1. Manager Keuangan, 

2. Staff keuangan/akuntansi 

3. Staff bagian perencanaan

4. dan staff lain

 

 

Peran:  

1. Melakukan simulasi konsep

dipraktekkan di masing

Muhammadiyah yang lain. 

2. Memberikan masukan tips

penyusunanprogram dan 

3. Menyampaikan kasus

 

Fasilitator 

1. Tim MMR 

 

Peran  

1. Mengulang kembali poin

dan perubahan 

2. Memfasilitasi diskusi sehingga terjadi sharing informasi antar peserta 

3. Menjadi narasumber dengan me

practice sehingga peserta memiliki referensi yang cukup 

4. Memfasilitasi penyelesaian soal kasus dengan memberikan contoh

contoh dan penjelasan langkah

 

Asisten  

1. Tim MMR 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

PESERTA PELATIHAN DAN PERAN PELATIH 

Peserta Direktur  

Direktur utama  

Direktur Keuangan 

Memberikan sharing dan sumbang saran terkait dengan pola 

pengelolaan keuangan rumah sakit AUK, khususnya dalam hal 

perencanaan dan penganggaran.  

Memberikan gambaran riil tentang proses penyusunan program dan 

penganggaran yang telah berjalan di masing-masing rumah sakit

Menyampaikan kasus-kasus untuk bahan diskusi kelas dan 

memperkaya pemahaman dari peserta yang lain. 

Peserta Manager dan Pelaksana 

Manager Keuangan,  

taff keuangan/akuntansi  

Staff bagian perencanaan 

lain yang terkait untuk penyusunan anggaran 

Melakukan simulasi konsep-konsep yang disampaikan sehingga

dipraktekkan di masing-masing rumah sakit dan rumah sakit AUK 

Muhammadiyah yang lain.  

Memberikan masukan tips-tips atau teknik-teknik dalam 

program dan anggaran untuk memperkaya referensi 

Menyampaikan kasus-kasus untuk dijadikan bahan diskusi di kelas. 

Mengulang kembali poin-poin kunci dalam penyusunan, pengesahan 

dan perubahan program kegiatan dan anggaran  

Memfasilitasi diskusi sehingga terjadi sharing informasi antar peserta 

Menjadi narasumber dengan menyampaikan dasar hukum, teori, best 

practice sehingga peserta memiliki referensi yang cukup 

Memfasilitasi penyelesaian soal kasus dengan memberikan contoh

contoh dan penjelasan langkah-langkah  
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Memberikan sharing dan sumbang saran terkait dengan pola 

h sakit AUK, khususnya dalam hal 

penyusunan program dan 

masing rumah sakit 

kasus untuk bahan diskusi kelas dan 

 

konsep yang disampaikan sehingga bisa 

masing rumah sakit dan rumah sakit AUK 

teknik dalam 

anggaran untuk memperkaya referensi  

kusi di kelas.  

poin kunci dalam penyusunan, pengesahan 

Memfasilitasi diskusi sehingga terjadi sharing informasi antar peserta  

nyampaikan dasar hukum, teori, best 

practice sehingga peserta memiliki referensi yang cukup  

Memfasilitasi penyelesaian soal kasus dengan memberikan contoh-
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Peran 

1. Membantu fasilitator dalam menjalank

2. Membantu peserta apabila ada kesulitan teknis atau memerlukan 

bantuan terkait dengan perlengkapan dan peralatan. 

 

 

D. RUJUKAN DASAR HUKUM 

1. UU No 44/2009 tentang rumah sakit 

2. Peraturan Presiden No 77/2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah

Sakit  

3. Pola Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit 

Muhammadiyah dan Aisyah

 

 

 

E. MATERI  

 

No Pokok Bahasan/ Materi

1 PB.1 Memahami 

rencana bisnis 

program kegiatan

 1.1 Perkenalan dan 

1.2 Tujuan pelatihan dan kontrak belajar

 1.3 Memahami 

stratejik RS

 1.4 Memahami 

target strategic RS

  

2 PB.2 Konsep Perencanaan Program

 2.1. Memahami 

Strategik RS

 2.2. Memahami alur penyusunan program 

kerja dan kegiatan

 2.3  Memahami 

 2.4  Memahami 

RS 

 2.5  Memahami 

strategy  

 2.6  Memahami 

strategy 

  

3 PB.3 Menentukan 

 3.1 Pengertian konsep Program

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

Membantu fasilitator dalam menjalankan program pelatihan 

Membantu peserta apabila ada kesulitan teknis atau memerlukan 

bantuan terkait dengan perlengkapan dan peralatan.  

RUJUKAN DASAR HUKUM  

UU No 44/2009 tentang rumah sakit  

Peraturan Presiden No 77/2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah

Pola Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit 

Muhammadiyah dan Aisyah 

Pokok Bahasan/ Materi Jam 

Pelajaran 

PB.1 Memahami konsep penyusunan 

rencana bisnis rumah sakit dan 

program kegiatan 

20 menit 

lan dan pengalaman peserta  

Tujuan pelatihan dan kontrak belajar 

 

Memahami konsep Proses Manajemen 

stratejik RS 

 

Memahami konsep rencana bisnis dan 

target strategic RS 

 

 

Konsep Perencanaan Program 20 menit 

2.1. Memahami Proses perencanaan 

Strategik RS 

 

Memahami alur penyusunan program 

kerja dan kegiatan 

 

2.3  Memahami konsep BSC dan SPM  

2.4  Memahami proses penentuan strategi  

2.5  Memahami proses penentuan inisiatif  

2.6  Memahami Proses memformulasikan  

 

Menentukan program 20 menit 

Pengertian konsep Program  

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

an program pelatihan  

Membantu peserta apabila ada kesulitan teknis atau memerlukan 

Peraturan Presiden No 77/2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah 

Pola Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit 

 

Keterang

an 
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 3.2 Macam

 3.3 Orientasi jangka waktu

pendukung

  

4 PB.4 Membuat 

 4.1  Fungsi program

 4.2 Memahami Type 

 4.3  Memahami contoh

 4.4  Cara Penyusunan Program 

  

  

5 PB.5 Menyusun program dan kegiatan

 5.1 Menyusun Program Utama/Layanan

 5.2 Menyusun Program Pendukung

 5.3 Menyusun Program Pengembangan

 5.4 Menyusun Program Rutin

 Total Waktu

  

 SESI II PERENCANAAN PROGRAM

  

1 PB.1Frame Work Penyusunan program 

dan kegiatan

 1.1  Memahami frame work penyusunan 

program dan kegiatan 

 1.2  Memahami alur dan kewenangan 

penyusunan program dan kegiatan

 1.3  Menyusun Program dan kegiatan 

  

2 PB.2 Menyusun Program Berbasis 

Balance Score Card 

 2.1 Menyusun program dengan dasar 

Rencana Bisnis RS dengan konsep BSC

 2.2 Memahami template rencana bisnis

berbasis BSC

  

3 PB.3 Menyusun Program Kerja Berbasis 

SPM  

 3.1 Menyusun Program dengan dasar SPM

 3.2 Memahami Template rencana Bisnis 

dengan basis SPM

  

4 PB.4 Menyusun Kartu Program

 4.1 Memahami Kartu Program  

 4.2 Cara Mengisi Kartu Program

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Macam-macam jenis program  

Orientasi jangka waktu program 

pendukung 

 

 

Membuat Program 20 menit

4.1  Fungsi program  

4.2 Memahami Type Program   

4.3  Memahami contoh-contoh program   

4.4  Cara Penyusunan Program   

 

 

PB.5 Menyusun program dan kegiatan 20 menit

5.1 Menyusun Program Utama/Layanan  

5.2 Menyusun Program Pendukung  

5.3 Menyusun Program Pengembangan  

5.4 Menyusun Program Rutin  

Total Waktu 120 MENIT

 

SESI II PERENCANAAN PROGRAM  

 

PB.1Frame Work Penyusunan program 

dan kegiatan 

20 menit

1.1  Memahami frame work penyusunan 

program dan kegiatan  

 

1.2  Memahami alur dan kewenangan 

penyusunan program dan kegiatan 

 

1.3  Menyusun Program dan kegiatan   

 

PB.2 Menyusun Program Berbasis 

Balance Score Card  

20 menit 

2.1 Menyusun program dengan dasar 

Rencana Bisnis RS dengan konsep BSC 

 

2.2 Memahami template rencana bisnis 

berbasis BSC 

 

 

PB.3 Menyusun Program Kerja Berbasis 20 menit

3.1 Menyusun Program dengan dasar SPM  

3.2 Memahami Template rencana Bisnis 

dengan basis SPM 

 

 

PB.4 Menyusun Kartu Program 10 Menit

4.1 Memahami Kartu Program    

4.2 Cara Mengisi Kartu Program  
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20 menit  

 

 

 

 

 

 

20 menit  

 

 

 

 

120 MENIT  

 

 

 

20 menit  

 

 

 

 

20 menit   

 

 

 

20 menit  

 

 

 

10 Menit  

 

 



 
 

57 

  

5 PB.5 Menyusun Program Tahunan 

 5.1 Memahami Pengisian Format Program 

Tahunan, menentukan target, skedul 

program dan PIC 

  

6 PB.6 Membuat Kode Program

 6.1 Format dan digit kode Program

  

7 PB. 7 Latihan Penyusunan Program 

Kerja dan Kegiatan serta Tanya Jawab

 7.1 Mengerjakan Template Program dan 

Kartu Program

  

 Total Waktu  

 

 

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

 

PB.5 Menyusun Program Tahunan  10 menit 

5.1 Memahami Pengisian Format Program 

Tahunan, menentukan target, skedul 

program dan PIC  

 

 

PB.6 Membuat Kode Program 10 menit 

6.1 Format dan digit kode Program  

 

PB. 7 Latihan Penyusunan Program 

Kerja dan Kegiatan serta Tanya Jawab 

30 menit 

7.1 Mengerjakan Template Program dan 

Kartu Program 

 

 

 120 menit 

 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

 

 

PB. 1  

Memahami Alur Penyusunan Rencana Bisnis dan 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, 

dimana peserta pelatihan merupakan subyek dan masing

bisa belajar dari pengalaman peserta yang lain. Agar pola tersebut 

berhasil maka sebelum pelatihan, masing

perkenalan dan sharing singkat mengenai harapan paska menyelesaikan 

praktikum perencanaan dan penyusunan 

 

 

B. Perkenalan, Sharing dan Harapan Peserta 

 

1. Fasilitator akan memberikan waktu kepada peserta untuk 

memperkenalkan diri, n

2. Setelah perkenalan peserta 

apa yang ingin didapatkan paska mengikuti pelatihan. Fasilitator 

mencatat hal-

3. Apabila diperlukan bisa dilakukan beb

breaking, misalnya peserta diminta menyebutkan satu hal yang unik 

tentang dirinya, dan meminta peserta lain untuk menyebutkan 

kembali. .  

 

C. Kontrak Belajar 

 

1. Fasilitator menjelaskan gambaran urut

dan mengaitkan hal tersebut dengan harapan

ini fasilitator akan menyamakan persepsi supaya nantinya pelatihan 

menghasilkan hasil yang diharapkan. 

2. Fasilitator menyampaikan gambaran jadwal, terutama jadwal mulai 

dan jadwal selesai dan menan

pengaturan waktu tersebut dipandang sesuai. 

3. Fasilitator melakukan konfirmasi lagi untuk kesiapan perlengkapan 

dan peralatan, terutama peralatan komputer, LCD projector, AC dan 

peralatan lainnya, agar nantinya pelatihan bisa ber

dan nyaman. 

4. Memastikan sekali lagi apakah semua hal yang dibutuhkan peserta 

sudah siap, fasilitator memastikan sekali lagi apakah ada pertanyaan 

atau permintaan lain dari peserta. 

 

 

 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Memahami Alur Penyusunan Rencana Bisnis dan Program Kegiatan 

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, 

dimana peserta pelatihan merupakan subyek dan masing-

bisa belajar dari pengalaman peserta yang lain. Agar pola tersebut 

berhasil maka sebelum pelatihan, masing-masing peserta diminta untuk 

perkenalan dan sharing singkat mengenai harapan paska menyelesaikan 

praktikum perencanaan dan penyusunan Program. 

Perkenalan, Sharing dan Harapan Peserta  

Fasilitator akan memberikan waktu kepada peserta untuk 

memperkenalkan diri, nama, asal rumah sakit dan jabatan saat ini

Setelah perkenalan peserta diminta untuk menyampaikan harapan, 

apa yang ingin didapatkan paska mengikuti pelatihan. Fasilitator 

-hal yang disampaikan oleh peserta. 

Apabila diperlukan bisa dilakukan beberapa permainan untuk ice 

breaking, misalnya peserta diminta menyebutkan satu hal yang unik 

tentang dirinya, dan meminta peserta lain untuk menyebutkan 

Kontrak Belajar  

Fasilitator menjelaskan gambaran urut-urutan acara dalam pelatihan, 

engaitkan hal tersebut dengan harapan-harapan peserta. Fase 

ini fasilitator akan menyamakan persepsi supaya nantinya pelatihan 

menghasilkan hasil yang diharapkan.  

Fasilitator menyampaikan gambaran jadwal, terutama jadwal mulai 

dan jadwal selesai dan menanyakan kepada peserta apakah 

pengaturan waktu tersebut dipandang sesuai.  

Fasilitator melakukan konfirmasi lagi untuk kesiapan perlengkapan 

dan peralatan, terutama peralatan komputer, LCD projector, AC dan 

peralatan lainnya, agar nantinya pelatihan bisa berjalan dengan lancar 

dan nyaman.  

Memastikan sekali lagi apakah semua hal yang dibutuhkan peserta 

sudah siap, fasilitator memastikan sekali lagi apakah ada pertanyaan 

atau permintaan lain dari peserta.  

58 

Program Kegiatan  

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, 

-masing peserta 

bisa belajar dari pengalaman peserta yang lain. Agar pola tersebut 

eserta diminta untuk 

perkenalan dan sharing singkat mengenai harapan paska menyelesaikan 

Fasilitator akan memberikan waktu kepada peserta untuk 

ama, asal rumah sakit dan jabatan saat ini 

diminta untuk menyampaikan harapan, 

apa yang ingin didapatkan paska mengikuti pelatihan. Fasilitator 

erapa permainan untuk ice 

breaking, misalnya peserta diminta menyebutkan satu hal yang unik 

tentang dirinya, dan meminta peserta lain untuk menyebutkan 

urutan acara dalam pelatihan, 

harapan peserta. Fase 

ini fasilitator akan menyamakan persepsi supaya nantinya pelatihan 

Fasilitator menyampaikan gambaran jadwal, terutama jadwal mulai 

yakan kepada peserta apakah 

Fasilitator melakukan konfirmasi lagi untuk kesiapan perlengkapan 

dan peralatan, terutama peralatan komputer, LCD projector, AC dan 

jalan dengan lancar 

Memastikan sekali lagi apakah semua hal yang dibutuhkan peserta 

sudah siap, fasilitator memastikan sekali lagi apakah ada pertanyaan 
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D. Siklus Penyusunan Program Kerja dan 

 

Lembar Bacaan 

 

1. Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit terdiri dari perencanaan 

anggaran, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi. 

2. Perencanaan Program dan kegiatan disusun 

target kinerja harus ditetapkan terlebih dahul

dirumuskan program, kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja tersebut. 

3. Penyusunan Program berbasis

partisipatif, artinya pihak

kegiatan yang akan disu

4. Penyusunan Program dan kegiatan

manajemen strategic seperti : menentukan formulasi strategi, 

perencanaan strategi dan inisiatif strategi yang akan dijadikansebagai 

dasar menyusun program dan kegiatan

5. Program Rumah saki

Pengembangan dan Program Rutin

6. Penyusunan Program dan kegiatan dengan menggunakan kartu 

program  

 

 

Lembar Refleksi dan Diskusi

 

 

1. Isikan masing-masing pejabat yang bertanggungjawab dalam alur 

penyusunan dan pengesahan

 

 

No Aktivitas 

1 Pembentukan Tim 

Penyusunan Program dan 

Kegiatan  

2 Penyusunan arah kebijakan  

dan indikator kinerja 

utama/target rumah sakit

3 Penyusunan 

sasaran strategis 

4 Penentuan Arahan

kegiatan 

7 Penentuan usulan 

kegiatan  

8 Penyusunan rencana 

Program dan kegiatan

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

Program Kerja dan Anggaran Rumah Sakit

Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit terdiri dari perencanaan 

anggaran, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi.  

Program dan kegiatan disusun berbasis kinerja, artinya 

target kinerja harus ditetapkan terlebih dahulu dan selanjutnya 

dirumuskan program, kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja tersebut.  

Penyusunan Program berbasis kinerja ini perlu pendekatan 

partisipatif, artinya pihak-pihak yang terkait dengan program dan 

yang akan disusun.  

Program dan kegiatan dimulai dari melakukan 

manajemen strategic seperti : menentukan formulasi strategi, 

perencanaan strategi dan inisiatif strategi yang akan dijadikansebagai 

dasar menyusun program dan kegiatan.  

Program Rumah sakit terdiri dari Program Pelayanan Utama, 

Pengembangan dan Program Rutin 

Penyusunan Program dan kegiatan dengan menggunakan kartu 

Lembar Refleksi dan Diskusi 

masing pejabat yang bertanggungjawab dalam alur 

penyusunan dan pengesahan anggaran. 

Penanggungjawab Output

Pembentukan Tim 

Penyusunan Program dan 

Direktur Utama SK Tim 

Perencanaan 

RS 

Penyusunan arah kebijakan  

dan indikator kinerja 

utama/target rumah sakit 

  

Penyusunan Inisiatif dan  

rategis  

  

Arahan program   

Penentuan usulan Program   

Penyusunan rencana 

kegiatan 

  

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Sakit 

Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit terdiri dari perencanaan 

berbasis kinerja, artinya 

u dan selanjutnya 

dirumuskan program, kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk 

kinerja ini perlu pendekatan 

program dan 

dimulai dari melakukan proses 

manajemen strategic seperti : menentukan formulasi strategi, 

perencanaan strategi dan inisiatif strategi yang akan dijadikansebagai 

t terdiri dari Program Pelayanan Utama, 

Penyusunan Program dan kegiatan dengan menggunakan kartu 

masing pejabat yang bertanggungjawab dalam alur 

Output 

SK Tim 

Perencanaan 

 



Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

 

 

9 Sinkronisasi

rencana 

kegiatan 

10 Persetujuan rencana 

Program dan

11 Penyusunan R

dan Program Kegiatan

Rumah Sakit (all unit)

12 Review Rencana Bisnis dan 

Program Kegiatan RS

13 Persetujuan 

Kegiatan dan 

RS 

14 Pengesahan

PenetapanProgram Kegiatan 

dan Rencana Bisnis 

15 Penyusunan Usu

dan Kegiatan Tambahan

16 Persetujuan Perubahan 

Rencana Bisnis dan 

tambahan Program Kegiatan

17 Pengesahan Perubahan 

Rencana Bisnis dan 

tambahan Program Kegiatan

 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Sinkronisasi penyusunan 

rencana Program dan 

 

 

Persetujuan rencana 

Program dan kegiatan 

 

Penyusunan Rencana Bisnis 

Program Kegiatan 

Rumah Sakit (all unit) 

 

Review Rencana Bisnis dan 

Program Kegiatan RS 

 

Persetujuan Program 

Kegiatan dan Rencana Bisnis 

 

Pengesahan dan 

PenetapanProgram Kegiatan 

Rencana Bisnis RS 

 

Penyusunan Usulan Program 

dan Kegiatan Tambahan 

 

Persetujuan Perubahan 

Rencana Bisnis dan atau 

tambahan Program Kegiatan 

 

Pengesahan Perubahan 

Rencana Bisnis dan atau 

tambahan Program Kegiatan 
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PB. 2 

Memahami Konsep Perencanaan Program 

 

 

A. Pendahuluan  

 

Konsep Perencanaan Program 

ke dalam program yang meruapkan langkah

beserta prakiraan sumber daya yang diperlukan dan diperoleh dari 

langkah-langkah tersebut yang bertujuan untuk mencapai 

strategik yang telah ditentukan (Mulyadi, 2005)

Pengertian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

 

1.   Program 

 

Merupakanpenjaba

sakityang rumu

rumah sakityang 

indikator  kinerjay

 

2.   Kegiatan 

 

Merupakan pen

mencerminkantug

yangberisikompon

kinerjayangterukur.

 

Bahan Bacaan :Pedoman Renstra dan Penyusunan Rencana Bisnis dan 

Anggaran Rumah sakit   

 

B. Sistem Perencanaan Strategik

Setelah Organisasi merumuskan strategi pilihan untuk 

misi organisasi kemudian diimplementasikan dengan perencana

strategi.Dalam langkah ini misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar 

dan strategi diterjemahkan ke dalam inisiatif strategi. Untuk mewujudkan 

sasaran strategic diperlukan inisiatif startegik berupa prakarsa besar 

yang akan dilaksanakan oleh organ

kemudian dijabarkan ke dalam program dan proses penyusunan 

program. 

 

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

mahami Konsep Perencanaan Program  

sep Perencanaan Program adalah proses penjabaran inisiatif stategik 

ke dalam program yang meruapkan langkah-langakah besar yang dipilih 

beserta prakiraan sumber daya yang diperlukan dan diperoleh dari 

langkah tersebut yang bertujuan untuk mencapai 

strategik yang telah ditentukan (Mulyadi, 2005) 

Pengertian Program dan Kegiatan sebagai berikut : 

arandarikebijakansesuaidenganvisidanmis

usannyamencerminkan tugasdanfungsipelayanan 

g berisi Kegiatan  untukmencapai has

yang terukur. 

njabarandari Program yang  rum

gasdanaktivitas rumah sakit 

ponenKegiatanuntukmencapaioutputdengan i

rukur. 

Bahan Bacaan :Pedoman Renstra dan Penyusunan Rencana Bisnis dan 

Sistem Perencanaan Strategik 

Setelah Organisasi merumuskan strategi pilihan untuk mewujudkan visi 

misi organisasi kemudian diimplementasikan dengan perencana

strategi.Dalam langkah ini misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar 

diterjemahkan ke dalam inisiatif strategi. Untuk mewujudkan 

sasaran strategic diperlukan inisiatif startegik berupa prakarsa besar 

yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Inisitif strategic ini yang 

kemudian dijabarkan ke dalam program dan proses penyusunan 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

adalah proses penjabaran inisiatif stategik 

langakah besar yang dipilih 

beserta prakiraan sumber daya yang diperlukan dan diperoleh dari 

langkah tersebut yang bertujuan untuk mencapai sasaran 

si rumah 

ipelayanan 

sildengan  

musannya 

naktivitas rumah sakit 

indikator 

Bahan Bacaan :Pedoman Renstra dan Penyusunan Rencana Bisnis dan 

mewujudkan visi 

misi organisasi kemudian diimplementasikan dengan perencanaan 

strategi.Dalam langkah ini misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar 

diterjemahkan ke dalam inisiatif strategi. Untuk mewujudkan 

sasaran strategic diperlukan inisiatif startegik berupa prakarsa besar 

isasi. Inisitif strategic ini yang 

kemudian dijabarkan ke dalam program dan proses penyusunan 



Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

 

 

 

 

 

C. Menetukan Sasaran dan Target Kinerja

a.   Pendahuluan 

 

Sasaran Startegis adalah tujuan atau target kinerja yang ingin dicapai  

oleh organisasi yan

Kinerja adalah S

tahunanggara

 

 

 

b. Penjelasan 

 

Sasaranadala

jangka waktu 

yang d

yangtelahdite

 

 

 

 

 

 

Sistem Perumusan 
Strategi

Sistem Perencanaan 
Strategik

Sistem Penyusunan 
Program

Sistem 
Pengimplementasian

Sistem Pemantauan

Sistem Penyusunan 
Anggaran

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Menetukan Sasaran dan Target Kinerja 

Pendahuluan  

Sasaran Startegis adalah tujuan atau target kinerja yang ingin dicapai  

oleh organisasi yang bersifat kuntitatif. Sasaran Strategis atau Target 

Kinerja adalah Sasaran dan targetkinerjayangaka

an tertentu. 

alahsesuatuyangakandicapaiataudihasilkanAUK

u tertentu, sedangkan target kinerja ad

g diharapkanAUK

itentukan,dengandituangkan dalambentuk pro

Sistem Perumusan 
Strategi

Sistem Perencanaan 
Strategik

Sistem Penyusunan 
Program

Sistem 
Pengimplementasian

Sistem Pemantauan

Hasil Trendwatching , 
SWOT Analysis , Misi, Visi, 
Keyakinan Dasar, Nilai 
Dasar, Tujuan ( Goals ), 
dan Strategi

Rencana Strategik:

Sasaran Strategik dengan 
Ukuran Hasil dan Ukuran 
Pemacu Kinerja

Target

Inisiatif Strategik

Program 
(Long-Range Profit Plan)

Anggaran 
(Short-Range Profit Plan)

Sistem 
Perencanaan 
Kinerja

Sistem Penyusunan 
Anggaran

Sistem 
Pengelolaan 
Kinerja

Pengukuran Kinerja

Umpan Balik ( Feedback ) 
Berupa Tindakan Koreksi 
Sebagaimana Diperlukan 
dan Distribusi Penghargaan 
Berbasis Kinerja

Hasil Penilaian Kinerja

Hasil Pemantauan:
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Sasaran Startegis adalah tujuan atau target kinerja yang ingin dicapai  

g bersifat kuntitatif. Sasaran Strategis atau Target 

an dicapaipada 

AUKdalam 

dalah pencapain 

AUKdarisasaran  

uk prosentase. 

Perencanaan 

Sistem 
Manajemen 
Kinerja 
Terpadu
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c.  Contoh Ilustrasi 

 

 

No. 

Unit 

Layanan

1. RawatJalan 

2. RawatInap 

3. UGD 

4. ICU 

5. IBS 

6. Laboratorium

7. Radiologi 

8. Dan 

seterusnya…

.. 

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

 
 

Sasaran 

Indikator 

SPM 

Tar

 Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

Pelayanan oleh 

dokter spesialis 

100%

 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

Pelayanan oleh 

dokter spesialis 

100%

Meningkatnya 

kemampuan 

penyelamatan 

jiwa 

Waktu tanggap 

pemeriksaan 

dokter 

Kur

me

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

intensif 

Rata-rata 

pasien yang 

kembalike 

perawatan 

intensif dengan 

kasusyang 

sama< 72 jam 

100%

Meningkatnya 

kualitaspelayana 

nkamar operasi 

Kejadian 

kematian di 

mejaoperasi 

0%

m Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

laboratorium 

Waktu tunggu 

hasilpelayanan 

laboratorium 

< 126

Me

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

radioligi 

Waktu tunggu 

hasilpelayanan 

thorax foto 

< 3

Jam

… 

   

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

rget  

Kegiatan 

100% Penambah

an 

dokter 

spesialis dan 

ruang yang 100% Penambahan 

dokter 

spesialis, 

alatmedisdan 

ruang yang 

memadai urangd

ari 

5 

menit 

Pelatihan SDM, 

penambahan 

alat medis 

100% Penambahanalat 

medis, pelatihan 

S

D 

M 

0% Pelatihan SDM, 

penambahan 

alat medis 

126 

Menit 

Peningkatan 

kuantitasdan 

kualitas SDM, 

penambahan 

alat < 3 

Jam 

Pelatihan SDM 

 



Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

 

 

 

D. Penyusunan, Pembahasan dan Pengesahan Prog

1. Direktur membentuk tim perencanaan Rumah sakit yang bertugas 

menyusun Program Kegiatan dan anggaran untuk menyusun draft 

Rencana Bisnis dan Anggaran 

2. Langkah pertama dari Tim adalah meminta masing

membuat analisa kinerja

pelaksanaan program kegitan yang direncanakan sebelumnya dengan 

Pelaksanaan tahun berjalan.

3. Langkah kedua adalah meminta masing

oleh midle manajemen

kegiatan sesuai dengan tema dan program

ditetapkan oleh Direktur dalam bentuk peta strategi rumah sakit. 

4. Langkah ketiga adalah melakukan pembahasan atau sinkronisasi 

usulan program dan kegiatan dari masing

tema dan program yang telah ditetapkan direktur. Sinkronisasi ini di 

fasilitasi oleh Tim Perencanaan dan Anggaran. 

5. Langkah keempat adalah melakukan penentuan pagu anggaran untuk 

masing-masing program kegiatan / unit. Penentuan pagu anggaran ini 

didasarkan pada prin

6. Pagu anggaran tersebut selanjutnya dikomunikasikan dalam forum 

Rapat Kerja Tahunan (RKT). RKT paling tidak mengkomunikasikan 

arahan strategis direktur / tema strategis tahun ini, indikator kinerja 

utama, dan kebijakan pagu untuk m

Berdasarkan informasi tersebut masing=masing unit

untuk melengkapi program dengan kegiatan dan merinci pagu ke ke 

masing-masing kegiatan sesuai dengan Standar Biaya yang sudah 

berlaku.  

7. Setelah masing-masing un

anggaran selanjutnya akan direview oleh Tim Perencanaan dan 

Anggaran. Apabila sudah dipandang sesuai maka program kerja dan 

anggaran tersebut akan disusun menjadi Buku Program dan 

Anggaran. 

8. Tim Perencanaan dan Anggar

unit untuk finalisasi anggaran per unit. 

9. Direktur akan melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran. Revisi

revisi masih diperlukan apabila dirasa ada hal

Setelah selesai pembahasan Direktur dan Tim A

anggaran akan dicetak dan diajukan ke Pemilik/Perwakilan pemilik 

untuk persetujuan. 

10. Program Kegiatan dan Anggaran yang sudah disetujui oleh 

Pemilik/Perwakilan Pemilik maka akan disahkan dan disebut sebagai 

Anggaran Definitif. 

 

 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Penyusunan, Pembahasan dan Pengesahan Program dan Kegiatan 

Direktur membentuk tim perencanaan Rumah sakit yang bertugas 

menyusun Program Kegiatan dan anggaran untuk menyusun draft 

Rencana Bisnis dan Anggaran  

Langkah pertama dari Tim adalah meminta masing-masing unit untuk 

membuat analisa kinerja tahun berjalan dengan membandingkan 

pelaksanaan program kegitan yang direncanakan sebelumnya dengan 

Pelaksanaan tahun berjalan. 

Langkah kedua adalah meminta masing-masing unit yang dikoordinir 

midle manajemen untuk menyusn dan mengusulkan rencana 

iatan sesuai dengan tema dan program-program yang telah 

ditetapkan oleh Direktur dalam bentuk peta strategi rumah sakit. 

Langkah ketiga adalah melakukan pembahasan atau sinkronisasi 

usulan program dan kegiatan dari masing-masing unit dan arahan 

rogram yang telah ditetapkan direktur. Sinkronisasi ini di 

fasilitasi oleh Tim Perencanaan dan Anggaran.  

Langkah keempat adalah melakukan penentuan pagu anggaran untuk 

masing program kegiatan / unit. Penentuan pagu anggaran ini 

didasarkan pada prinsip perimbangan anggaran. 

Pagu anggaran tersebut selanjutnya dikomunikasikan dalam forum 

Rapat Kerja Tahunan (RKT). RKT paling tidak mengkomunikasikan 

arahan strategis direktur / tema strategis tahun ini, indikator kinerja 

utama, dan kebijakan pagu untuk masing-masing program atau unit. 

Berdasarkan informasi tersebut masing=masing unit-unit bertugas 

untuk melengkapi program dengan kegiatan dan merinci pagu ke ke 

masing kegiatan sesuai dengan Standar Biaya yang sudah 

masing unit sudah menyususn program kegiatan dan 

anggaran selanjutnya akan direview oleh Tim Perencanaan dan 

Anggaran. Apabila sudah dipandang sesuai maka program kerja dan 

anggaran tersebut akan disusun menjadi Buku Program dan 

Tim Perencanaan dan Anggaran melakukan pembahasan dengan unit

unit untuk finalisasi anggaran per unit.  

Direktur akan melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran. Revisi

revisi masih diperlukan apabila dirasa ada hal-hal yang belum sesuai. 

Setelah selesai pembahasan Direktur dan Tim Anggaran maka 

anggaran akan dicetak dan diajukan ke Pemilik/Perwakilan pemilik 

untuk persetujuan.  

Program Kegiatan dan Anggaran yang sudah disetujui oleh 

Pemilik/Perwakilan Pemilik maka akan disahkan dan disebut sebagai 

Anggaran Definitif.  
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ram dan Kegiatan  

Direktur membentuk tim perencanaan Rumah sakit yang bertugas 

menyusun Program Kegiatan dan anggaran untuk menyusun draft 

masing unit untuk 

tahun berjalan dengan membandingkan 

pelaksanaan program kegitan yang direncanakan sebelumnya dengan 

masing unit yang dikoordinir 

untuk menyusn dan mengusulkan rencana 

program yang telah 

ditetapkan oleh Direktur dalam bentuk peta strategi rumah sakit.  

Langkah ketiga adalah melakukan pembahasan atau sinkronisasi 

masing unit dan arahan 

rogram yang telah ditetapkan direktur. Sinkronisasi ini di 

Langkah keempat adalah melakukan penentuan pagu anggaran untuk 

masing program kegiatan / unit. Penentuan pagu anggaran ini 

Pagu anggaran tersebut selanjutnya dikomunikasikan dalam forum 

Rapat Kerja Tahunan (RKT). RKT paling tidak mengkomunikasikan 

arahan strategis direktur / tema strategis tahun ini, indikator kinerja 

masing program atau unit. 

unit bertugas 

untuk melengkapi program dengan kegiatan dan merinci pagu ke ke 

masing kegiatan sesuai dengan Standar Biaya yang sudah 

it sudah menyususn program kegiatan dan 

anggaran selanjutnya akan direview oleh Tim Perencanaan dan 

Anggaran. Apabila sudah dipandang sesuai maka program kerja dan 

anggaran tersebut akan disusun menjadi Buku Program dan 

an melakukan pembahasan dengan unit-

Direktur akan melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran. Revisi-

hal yang belum sesuai. 

nggaran maka 

anggaran akan dicetak dan diajukan ke Pemilik/Perwakilan pemilik 

Program Kegiatan dan Anggaran yang sudah disetujui oleh 

Pemilik/Perwakilan Pemilik maka akan disahkan dan disebut sebagai 
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Lembar Refleksi/Disk

usi 

 

No Kondisi RS sa

at iini

1.a Valsafah Visi M

isi Tujuan

1.b Sistem Perenc

anaan Startegik

1.c Tim Perenc

anaan RS/ Tim 

Penyusunan P

rogram kerja dan 

kegiatan? 

1.d RS menetapka

n SPM

2.a Apakah RS 

membuat ta

target dan sasa

ran strategis RS?

2.b Apakah Ren

tra RS selalu 

dijadikan 

acuan dalam 

penyusunan 

Program dan 

Kegiatan kerja

 RS?

 

PB. 3 

Menentukan Progr

am

 

A. Pendahuluan  

 

Setelah kita memb

uat perencanaan strategic 

menentukan Progra

m

yang harus dipaham

i oleh para stake holder

 

B. Fungsi Program

ming

 

Fungsi penyusun

an Program adalah untuk :

1. Sebagai alat u

ntuk mewujudkan sasaran strategik

2. Sebagai alat

 untuk mengevaluasi ketercapaian

strategik dan

 inisiatif strategik  

3. Program( m

elalui perencanaan)

kemampuan 

 organisasi dalam mewujudkan target pencapaian dalam 

sasaran strat

egik

4. Program un

tuk membuktikan kemampuan perusahaan dalam 

melipatganda

kan kekayaan jangka panjang

 

C. Orientasi Progr

am/ Cakupan Program

1. Program J

angka Panjang (

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

efleksi/Di

skusi  

Kondisi RS s

aat iini Ada/Tidak Ketera

ngan

Valsafah Visi

 Misi Tujuan?   

Sistem Peren

canaan Startegik ?   

Tim Peren

canaan RS/ Tim 

Penyusunan 

Program kerja dan 

  

menetapk

an SPM?   

Apakah RS 

membuat target-

target dan sa

saran strategis RS? 

  

Apakah Re

ntra RS selalu 

dijadikan 

acuan dalam 

penyusunan 

Program dan 

Kegiatan kerj

a RS? 

  

Menentukan Pro

gram 

m

buat perencanaan strategic langkah selan

jutnya adalah 

Progr

am.Ada berbagai macam program dan orie

ntasi program 

yang harus dipaha

mi oleh para stake holder 

Fungsi Progra

mming 

Fungsi penyusu

nan Program adalah untuk : 

Sebagai alat

 untuk mewujudkan sasaran strategik 

Sebagai ala

t untuk mengevaluasi ketercapaian sa

saran

strategik da

n inisiatif strategik   

Program( 

melalui perencanaan)- digunakan untuk 

membuktikan

kemampuan

  organisasi dalam mewujudkan target pen

capaian dalam 

sasaran stra

tegik 

Program u

ntuk membuktikan kemampuan peru

sahaan dalam 

d

akan kekayaan jangka panjang 

Orientasi Pro

gram/ Cakupan Program 

Program

 Jangka Panjang (long – Range Program) 5-1

0 tahun

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Keter

angan 

langkah sela

njutnya adalah 

Ada berbagai macam program dan ori

entasi program 

sasaran-sasaran 

digunakan untuk 

membuktikan-

kemampuan  organisasi dalam mewujudkan target pe

ncapaian dalam 

Program untuk membuktikan kemampuan per

usahaan dalam 

10 tahun 



Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

 

 

Merupakan Rencana kerja 

menggambarkanpelaksanaan 

akandilaksankana

sekaligus sebagai alat bantu bagi 

tujuan 

 

2. Program Jangka Pendek (

tahun 

• Perencanaan dalam bentuk p

dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun

• Berisi detail sel

tahapan/aktivitas, target

penanggung jawab, dan sumber daya (keuangan dan manusia) 

yang dibutuhkan 

• untuk rencana kegiatan dalam kurun waktu 1tahun kedepan

 

 

D. Type Program 

 

Program dibagi menjadi 

1. On going Program 

Merupakan Program Rutin yang berkelanjutan di rumah sakit.Di mana 

sifat program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan 

dan merupakan kebutuhan sumber daya atau kegi

rutin. 

Contoh : 

• Prgram pemeriksaan air limbah

• Proram pelaksanaan out sorce cleaning service

• Program Out source Loundry

• Prgram Pembayaran Listrik, telpon dan air, dll

 

2. New Program (Program Pengembangan)

Merupakan program baru yang bertuju

peningkatan pelayanan rumah sakit.

Contoh : 

• Program penambahan bed bangsal rawat inap

• Program Pembangunan Area 

• Program Pengadaan Mesin Anastesi

• Program Pengadaan Ortopedi Set, dll

 

E. Sifat Program 

1. Profit Program : 

• Ekspansion : Investasi Peralatan Medis : 

• Replacemen Program : 

Penggantian USG baru, Ambulan/mobil baru, X

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Rencana kerja yang  berkelanjutan yang 

menggambarkanpelaksanaan rencana aksi yang 

akandilaksankanadalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, 

sekaligus sebagai alat bantu bagi rumah sakit untuk mencapai 

Program Jangka Pendek (Short Term program) program kerja 1 

Perencanaan dalam bentuk program kegiatan

dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun 

erisi detail seluruh program, kegiatan, sub kegiatan, 

tahapan/aktivitas, target-target, perkiraan waktu penyelesaian, 

penanggung jawab, dan sumber daya (keuangan dan manusia) 

yang dibutuhkan  

untuk rencana kegiatan dalam kurun waktu 1tahun kedepan

dibagi menjadi 2 : 

 ( Program berkelanjutan dan program rutin)

Merupakan Program Rutin yang berkelanjutan di rumah sakit.Di mana 

sifat program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan 

dan merupakan kebutuhan sumber daya atau kegiatan yang bersifat 

Prgram pemeriksaan air limbah 

Proram pelaksanaan out sorce cleaning service 

Program Out source Loundry 

Prgram Pembayaran Listrik, telpon dan air, dll 

(Program Pengembangan) 

Merupakan program baru yang bertujuan untuk Pengembangan atau 

peningkatan pelayanan rumah sakit. 

Program penambahan bed bangsal rawat inap 

Program Pembangunan Area Rehabilitasi Medik 

Program Pengadaan Mesin Anastesi 

Program Pengadaan Ortopedi Set, dll 

Investasi Peralatan Medis : pembelian endoskopy, HD

Replacemen Program : Peningkatan Mutu Layanan RS : 

Penggantian USG baru, Ambulan/mobil baru, X-ray baru dsb
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erkelanjutan yang 

rencana aksi yang 

) tahun mendatang, 

untuk mencapai 

) program kerja 1 

ogram kegiatan yang 

uruh program, kegiatan, sub kegiatan, 

target, perkiraan waktu penyelesaian, 

penanggung jawab, dan sumber daya (keuangan dan manusia) 

untuk rencana kegiatan dalam kurun waktu 1tahun kedepan 

rogram berkelanjutan dan program rutin) 

Merupakan Program Rutin yang berkelanjutan di rumah sakit.Di mana 

sifat program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan 

atan yang bersifat 

an untuk Pengembangan atau 

pembelian endoskopy, HD 

Peningkatan Mutu Layanan RS : 

ray baru dsb 
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2. Non Profit Program : 

• Program PengelolaanLimbah RS : 

Angka infeksi : pembelian alat sterilisasi ruangan

Pengadaan 

• Program Pengembangan Dakwah, Program support kepada 

persyarikatan (milad, muktamar dll) 

3. Non Measurable profit program : 

• Pemasaran, sem

 

F. Prinsip Penyusunan Program

Dalam menyusun Prohram harus menggunakan Prinsip sebagai Berikut :

1. Spesifik dan simple

2. Terukur 

3. Dapat dicapai

4. Realistis 

5. Memiliki kerangka waktu yang nyata (time

Renstra RS 

 

G. Contoh Ilustrasi

 

Program dan Kegiatan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis 

Muhammadiyah….

Program: 

 

1.   Program Peningkat Mutu Pelayanan Medis 

2.   Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit

3.   Dan seterusnya…………

 

Kegiatan: 

 

1.   Penyusunan Clinical Pathway

2.   Pembangunan Gedung Fisioteraphy

3.   Dan seterusnya…………

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

Non Profit Program :  

Program PengelolaanLimbah RS : IPAL RS, Program Penurunan 

ngka infeksi : pembelian alat sterilisasi ruangan, 

Pengadaan fasilitas2 pengamanan dan keselamatan

Program Pengembangan Dakwah, Program support kepada 

persyarikatan (milad, muktamar dll)  

Non Measurable profit program :  

Pemasaran, seminar, temu pelanggan, leaflet, brosur dll

Prinsip Penyusunan Program 

Dalam menyusun Prohram harus menggunakan Prinsip sebagai Berikut :

Spesifik dan simple 

Dapat dicapai 

Memiliki kerangka waktu yang nyata (time-bound) Merujuk pada 

Contoh Ilustrasi 

egiatan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis 

Muhammadiyah…. 2013-2018 sebagai berikut: 

Peningkat Mutu Pelayanan Medis  

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit

erusnya………… 

Penyusunan Clinical Pathway 

2.   Pembangunan Gedung Fisioteraphy 

3.   Dan seterusnya…………  

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Program Penurunan 

, Program K3  : 

dan keselamatan (APAR) 

Program Pengembangan Dakwah, Program support kepada 

inar, temu pelanggan, leaflet, brosur dll 

Dalam menyusun Prohram harus menggunakan Prinsip sebagai Berikut : 

bound) Merujuk pada 

egiatan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis RS PKU 

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit 
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PB. 4 

Membuat Program 

 

A. Pendahuluan  

 

Menyusun Programdilakukan 

penyusunan program yang menghasil

Strategik yang telah dijabarkan ke dalam program kemudian di rinci  ke 

dalam kegiatan kegiatan. Program bersifat jangka panjang, misal 5 tahun

tahun. Kegiatan berupa aktivitas yang akan dilakukan selama satu tahun ke

depan (jangka pendek). Kegiatan inilah yang akhirnya dituangkan dalam 

rencana anggaran. 

 

B. Langkah Menyusun Pro

 

1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah 

startegik dan sasaran sasaran starategik yang ingin dicapai

rumah sakit. Atau SPM mana yang ingin dicapai oleh rumah sakit.

2. Langkah kedua adalah mempelajari hasil 

programdari periode berjalan. 

3. Langkah ketiga adalah mempelajari 

untuk mencapai insisitif st

kondisi saaat ini. 

4. Menetukan Sasaran Startegik dan Target Kinerja yang diinginkan 

untuk 1 tahun ke depan.

5. Melakukan penyusunan kegiatan dari program yang sudah diteta

dan masih efektif untuk mencapai

telah ditentukan rumah sakit.

6. Menyusun kegiatan 

 

C. Penyusunan Program sesuai dengan 

 

1. Program Pelayanan

Program yang terkait dengan layanan utama RS sesuai prinsip 

anggaran berbasis kinerj

kualitas layanan indikator sesuai dengan SPM/ Standar Akreditasi

Contoh : 

 

Pembelian alat kelengkapan IGD, Rekruitmen Dokter, Pembelian 

Ventilator, Pengadaan Linen Pasien, Pembelian Obat2 an dan Alkes dll

 

2. Program Pendukung

Merupakan program yang tidak terkait secara langsung dengan 

layanan.Program non layanan utama.

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

dilakukan setelah dilaksanakan melalui system yang

yusunan program yang menghasilkan keluaran berupa program. Rencana 

Strategik yang telah dijabarkan ke dalam program kemudian di rinci  ke 

. Program bersifat jangka panjang, misal 5 tahun

tahun. Kegiatan berupa aktivitas yang akan dilakukan selama satu tahun ke

depan (jangka pendek). Kegiatan inilah yang akhirnya dituangkan dalam 

Langkah Menyusun Program dan Kegiatan 

angkah pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi inisiatif 

startegik dan sasaran sasaran starategik yang ingin dicapai

Atau SPM mana yang ingin dicapai oleh rumah sakit.

Langkah kedua adalah mempelajari hasil dan mengevaluasi 

periode berjalan.  

Langkah ketiga adalah mempelajari apakah program masih efektif 

untuk mencapai insisitif strategik yang ada dan masih relevan dengan 

Menetukan Sasaran Startegik dan Target Kinerja yang diinginkan 

untuk 1 tahun ke depan. 

nyusunan kegiatan dari program yang sudah diteta

efektif untuk mencapai sasaran startegik dan SPM yang 

telah ditentukan rumah sakit. 

kegiatan sesuai dengan program yang masih efektif

Penyusunan Program sesuai dengan Jenis-Jenisnya 

Program Pelayanan. 

rogram yang terkait dengan layanan utama RS sesuai prinsip 

anggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas layanan indikator sesuai dengan SPM/ Standar Akreditasi

Pembelian alat kelengkapan IGD, Rekruitmen Dokter, Pembelian 

Ventilator, Pengadaan Linen Pasien, Pembelian Obat2 an dan Alkes dll

kung. 

Merupakan program yang tidak terkait secara langsung dengan 

layanan.Program non layanan utama. 
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system yang 

kan keluaran berupa program. Rencana 

Strategik yang telah dijabarkan ke dalam program kemudian di rinci  ke 

. Program bersifat jangka panjang, misal 5 tahun-10 

tahun. Kegiatan berupa aktivitas yang akan dilakukan selama satu tahun ke 

depan (jangka pendek). Kegiatan inilah yang akhirnya dituangkan dalam 

mengidentifikasi inisiatif 

startegik dan sasaran sasaran starategik yang ingin dicapai oleh 

Atau SPM mana yang ingin dicapai oleh rumah sakit. 

dan mengevaluasi 

program masih efektif 

masih relevan dengan 

Menetukan Sasaran Startegik dan Target Kinerja yang diinginkan 

nyusunan kegiatan dari program yang sudah ditetapkan 

an SPM yang 

sesuai dengan program yang masih efektif.  

rogram yang terkait dengan layanan utama RS sesuai prinsip 

a yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas layanan indikator sesuai dengan SPM/ Standar Akreditasi. 

Pembelian alat kelengkapan IGD, Rekruitmen Dokter, Pembelian 

Ventilator, Pengadaan Linen Pasien, Pembelian Obat2 an dan Alkes dll 

Merupakan program yang tidak terkait secara langsung dengan 
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Contoh : Program Pemasaran, Program Pengembangan SDM, Program 

Dakwah RS dll

 

 

 

3. Program Pengembangan

Merupakan Program baru yang disusun untuk tujuan pening

kapasitas pelayanan atau perluasan layanan dari yang sudah ada.

Contoh : Penambahan Bed dan Pembangunan Bangsal kelas III (BPJS), 

Penambahan Ruang OK Emergency di area Rawat Jalan, Pembangunan 

Poliklinik Perjanjian (VIP), dll 

 

PB. 5 

Praktik Penyusuna

 

A. Pendahuluan  

 

Setelah kita memahami pengertian, fungsi, macam

Program langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan Program. Untuk 

melaksanakan penyusunan Program asumsi rumah sakit telah Rencana 

Bisnis dan Rencana Strategik karena proses penyusunan rencana strategic 

tidak dibahas dalam modul ini.

 

B. Menyusun Program Pelayanan

 

1. Contoh Rencana Strategis RS

Card 

 
RENCANA BISNISS RUMAH SAKIT MU

PERSPEKTIF No ISU STRATEGIS

Finasial 
1

Pengendalian 

Biaya 

2

Peningkatan 

Pendapatan 

Customer 1

Kepuasan 

Pelanggan  

2

Peningkatan 

Pangsa Pasar

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

Contoh : Program Pemasaran, Program Pengembangan SDM, Program 

Dakwah RS dll 

Program Pengembangan 

Merupakan Program baru yang disusun untuk tujuan pening

kapasitas pelayanan atau perluasan layanan dari yang sudah ada.

Penambahan Bed dan Pembangunan Bangsal kelas III (BPJS), 

Penambahan Ruang OK Emergency di area Rawat Jalan, Pembangunan 

Poliklinik Perjanjian (VIP), dll  

an Program dan Kegiatan 

mahami pengertian, fungsi, macam-macam, sifat dan c

Program langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan Program. Untuk 

melaksanakan penyusunan Program asumsi rumah sakit telah Rencana 

n Rencana Strategik karena proses penyusunan rencana strategic 

tidak dibahas dalam modul ini. 

Menyusun Program Pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis RS 

ncana Strategis RS sesuai dengan Prinsip Balance Score 

RENCANA BISNISS RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH 

TAHUN 20XI-20X5 

ISU STRATEGIS 
Inisiatf 

Startegis 
Tujuan Sasaran 

Pengendalian 

  Manage Care 

Kendali mutu 

dan kendali 

biaya 

Menurunkan 

Gap Klaim 

dengan biaya 

RS 

 

KS dengan 

BPJS dan 

assuransi 2 

swasta 

Meningkatkan 

angka 

kunjungan 

Optimalisasi 

BOR RS 

  

Peningkatan 

Performance 

Fasilitas dan 

SDM 

Kepuasan 

Pelanggan  

Fasilitas dan 

SDM 

Pangsa Pasar   

Pendirian 

Satelit klinik 

Pratama 

Meningkatkan 

angka 

kunjungan PCM 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Contoh : Program Pemasaran, Program Pengembangan SDM, Program 

Merupakan Program baru yang disusun untuk tujuan peningkatan 

kapasitas pelayanan atau perluasan layanan dari yang sudah ada. 

Penambahan Bed dan Pembangunan Bangsal kelas III (BPJS), 

Penambahan Ruang OK Emergency di area Rawat Jalan, Pembangunan 

macam, sifat dan contoh 

Program langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan Program. Untuk 

melaksanakan penyusunan Program asumsi rumah sakit telah Rencana 

n Rencana Strategik karena proses penyusunan rencana strategic 

sesuai dengan Rencana Bisnis RS  

sesuai dengan Prinsip Balance Score 

 

Sasaran  
Indikator 

Utama 
Baseline 

Menurunkan 

Gap Klaim 

dengan biaya 

0% 15% 

Optimalisasi 

>80% <75% 

Fasilitas dan 

100% 

Permenkes 

56 80% 

5 satelit 

klinik 1 klinik 
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Proses Bisnis 

Internal 

1SIM RS 

2

Peningkatan 

Mutu Layanan   

3

Konsep 

Layanan 

Islami    

Pertumbuhan 

dan 

Pembelajaran 

1

Komitmen 

SDM   

2

Kesejahteraan 

Karyawan   

 
Pr

Tahun I Tahun II 

Program Indikator Program Indikator

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

2. Menyusun Program dan Kegiatan berdasarkan SPM Rumah sakit

Contoh SPM IGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

SIM 

Teritegrasi 

dan Layanan 

Paperless 

Akurasi dan 

kecpatan 

layanan 

IT Layanan 

dan 

Keuangan RS 

Penerapan 

Akreditasi 

Versi 2012 

Peninkatan 

mutu layanan 

Seluruh 

layanan / 15 

standar nilai >80%

Penyusunan 

Melati  

Penerapan 

prinsip 

layanan Islami 

dalam 

pelayanan SDM RS 

MSDM 

Berbasis 

Kinerja 

Meningkatkan 

Komitmen dan 

kepuasan 

karyawan 

Seluruh 

Karyawan 

Penyusunan 

Sistem 

Remunerasi 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

karyawan 

seluruh 

karyawan PGPN 

Program Kerja dan Indikator Utama 

Tahun II  Tahun III  Tahun IV  

Indikator Program indikator Program indikator Program

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Menyusun Program dan Kegiatan berdasarkan SPM Rumah sakit
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100% 50% 

nilai >80% 40% 

100% 50% 

100% 0% 

PGPN  50% 

Kebijakan 

Pendukung 

Tahun V  

Program indikator 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Menyusun Program dan Kegiatan berdasarkan SPM Rumah sakit 
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NO 

JENIS 

LAYANAN 

INDIKATOR

JENIS 

Layanan 

Gawat 

Darurat 

  

  

  

  

Input 

1. Kemapuan 

Menangani Life 

Saving

2. Pemberian 

Pelayanan Kegawat 

daruratan 

bersertifikat (ATLS/ 

BTLS/ACL

ELS) yang masih 

berlaku

Proses 

Jam Buka Layanan 

Gawat Darurat

Waktu tanggap 

layanan dokter 

menit

Output Kematian Pasien di 

IGD 

 

 

Template Penjabaran Program 

 
Program Kerja dan Indikator Utama

tahun I Tahun II  

Program Indikator Programindikator
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INDIKATOR 

STAND

AR 

PENCAPA

IAN 

AWAL 

RENCANA 

PENCAPAIANTAHU

N KE

SPM II 

1. Kemapuan 

Menangani Life 

Saving 100% 80%   

2. Pemberian 

Pelayanan Kegawat 

daruratan 

bersertifikat (ATLS/ 

BTLS/ACLS/PPGD/G

ELS) yang masih 

berlaku 100% 70% 

Jam Buka Layanan 

Gawat Darurat 

24 

jam 24 Jam 

Waktu tanggap 

layanan dokter ≤ 5 

menit 100% 90% 

Kematian Pasien di 

IGD ≤ 8 jam 

≤ 2 

perseri

bu   

njabaran Program dari SPM rumah sakit : 

ogram Kerja dan Indikator Utama 

 Tahun III  Tahun IV  Tahun V 

indikator Programindikator Programindikator Program

          

          

          

          

          

          

          

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

RENCANA 

PENCAPAIANTAHU

N KE 

PIC III IV V 

Ka Inst 

IGD 

Ka Inst 

IGD dan 

Diklat 

  

Ka Inst 

IGD 

Kebijakan 

Pendukung

Tahun V  

indikator 
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C.  Menyusun Kegiatan dengan Kartu Program Kerja/ Kegiatan

 

Adalah Proses Penjabaran Program ke dalam Kegiatan Tahunan. Yaitu 

Proses untuk merancang Kegiatan yang meliputi unsur

berikut : 

1. Kode Program

2. Nama Program

3. Pendahuluan

4. Tujuan/ sasaran

5. Peserta 

6.  Waktu dan tempat Pelaksanaan

7. Penanggungjawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Menyusun Kegiatan dengan Kartu Program Kerja/ Kegiatan

Adalah Proses Penjabaran Program ke dalam Kegiatan Tahunan. Yaitu 

Proses untuk merancang Kegiatan yang meliputi unsur-unsur sebagai 

gram : 

Nama Program : 

Pendahuluan  : 

Tujuan/ sasaran : 

  : 

Waktu dan tempat Pelaksanaan : 

Penanggungjawab  : 
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Menyusun Kegiatan dengan Kartu Program Kerja/ Kegiatan 

Adalah Proses Penjabaran Program ke dalam Kegiatan Tahunan. Yaitu 

unsur sebagai 
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Yang kemudian dituangkan ke dalam Kartu 

 

  

BID/INSTALASI/ 

BAG/MANAJER 

SEKSI/SUBBAG/RUANGAN

NAMA PROGRAM 

Peningkatan Kecepatan Pelayanan Farmasi Rawat Jalan

TUJUAN PROGRAM 

Untuk menunjang kelancaran kerja

TARGET PROGRAM  

100% 

 

DESKRIPSI DAN ANGGARAN BIAYA PROGRAM

NO URAIAN 

1 Pengadaan komputer

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

  

  

RENCANA PENDAPATAN

NO URAIAN 

  

  

  

  

Mengetahui, 

Direktur Uatama, 

  (…………………………………………….)

 

Keterangan : 

Penjabaran dalam bentuk kegiatan digambarkan dapat berimplikasi pada 

Anggaran biaya 

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

Yang kemudian dituangkan ke dalam Kartu Program Kerja/ 

KARTU PROGRAM KERJA/ KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

    Farmasi KODE

SEKSI/SUBBAG/RUANGAN Farmasi Rawat Jalan KODE

Peningkatan Kecepatan Pelayanan Farmasi Rawat Jalan 

Untuk menunjang kelancaran kerja 

DESKRIPSI DAN ANGGARAN BIAYA PROGRAM 

QTY  HARGA@   SUBTOTAL  AKUN

Pengadaan komputer 1 4,000,000  4,000,000    

     -    

     -    

     -    

     -    

     -    

     -    

     -    

 

JUMLAH  4,000,000  

 

    

RENCANA PENDAPATAN 

QTY  HARGA@   SUBTOTAL  AKUN

    

    

 

JUMLAH 

  

    

 

Menyetujui, 

  

 

Direktur Penunjang Medis 

    (…………………………………………….) 

 

(…………………………………..)

 
Penjabaran dalam bentuk kegiatan digambarkan dapat berimplikasi pada 

Anggaran biaya dan anggaran Pendapatan 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

gram Kerja/ Kegiatan : 

 

  KODE B1.3.10  

KODE  10.1 

AKUN WAKTU PIC 

 

januari  

Kasi 

Pelya 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

  

  AKUN WAKTU PIC 

  

  

  

  

Yogayakarta,  

 

Manajer Farmasi  

  (……………...) 

 
Penjabaran dalam bentuk kegiatan digambarkan dapat berimplikasi pada 

dan anggaran Pendapatan 
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Pagu Kegiatan : 74.850.000

 

Kode 

Akun 

Uraian 

  

 Biaya Personil

6.1.1.02 Honorarium I x 1 

6.1.1.04 Biaya Lembur

 Biaya Non Personil

6.1.2.02 Biaya ATK

6.1.2.03 Cetak modul 

6.1.2.03 Foto Copy

6.1.2.05 Makan Minum

 

 

 

PB.6 

Membuat Kode Program 

 

A. Pendahuluan  

 

Setiap program, kegiatan, kelompok program/ anggaran, sub 

program/anggaran, dan

rincian program

urutan kode sebagai berikut : 

kelompok, sub program, dan kode obyek (pengguna anggaran). 

Untuktertibpenganggaran kodedihimpunmenjadi satu kesatuan kode 

program dan anggaran yang disebut kode rekening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 2-  Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit

Pagu Kegiatan : 74.850.000 

 Vol Sat Harga 

  Grand Total

Biaya Personil   Total  

Honorarium I x 1  1 Kgt 40,000,000

Biaya Lembur 1 Kgt 13,000,000

Biaya Non Personil   Total 

Biaya ATK 2 Kgt 3,800,000

Cetak modul  20 Pcs 100,000

Foto Copy 1000 Lbr 250

Makan Minum 1 Kgt 12,000,000

mbuat Kode Program  

Setiap program, kegiatan, kelompok program/ anggaran, sub 

program/anggaran, dan obyek/unit pengguna program/ anggaran,

rincian program yangdicantumkanrencana Program menggunakan 

urutan kode sebagai berikut : kodeprogram, kode kegiatan,kode 

kelompok, sub program, dan kode obyek (pengguna anggaran). 

Untuktertibpenganggaran kodedihimpunmenjadi satu kesatuan kode 

program dan anggaran yang disebut kode rekening. 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

Sub Total 

Grand Total 74,850,000 

53,000,000 

40,000,000 40,000,000 

13,000,000 13,000,000 

Total  21,850,000 

3,800,000       7,600,000 

100,000 2,000,000 

250 250,000 

12,000,000 12,000,000 

Setiap program, kegiatan, kelompok program/ anggaran, sub 

anggaran, serta 

yangdicantumkanrencana Program menggunakan 

kodeprogram, kode kegiatan,kode 

kelompok, sub program, dan kode obyek (pengguna anggaran).  

Untuktertibpenganggaran kodedihimpunmenjadi satu kesatuan kode 
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B. Penyusunan KodeProgram dan Kegiatan

 

Berikut contoh cara menyusun kode Program dan Kegiatan :

 

 

XX X X X 

  

 

Contoh : 

 

Kode : A1.1.2.3 

 

Program Peningkatan Pend

memberikan Pelayanan 

dalam  

 

A1. Program Peningkatan Pendapatan Operasional RS

1 Pemberian Layanan Rawat Jalan

2 Layanan Klinik Penyakit Dalam

3 Tindakan Medis 

 

Kode : B1.1.1.3 

 

Program Pengembangan SDM di Unit Gawat arurat dengan mengirim 

karyawn untuk Pelatihan PPGD dalam rangka meningkatkan kometensi 

karyawan  

 

B1  Program Pengembangan 

       1     SDM 

1 di Unit Gawat Darurat

3  Pelaksanaan Diklat PPGD

 

 

Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit 

KodeProgram dan Kegiatan 

Berikut contoh cara menyusun kode Program dan Kegiatan : 

 

Program Peningkatan Pendapatan Operasional di Rawat Jalan dengan 

memberikan Pelayanan Medik serta Tindakan Medik di Klinik Penyakit 

A1. Program Peningkatan Pendapatan Operasional RS 

Pemberian Layanan Rawat Jalan 

Layanan Klinik Penyakit Dalam 

Tindakan Medis  

Program Pengembangan SDM di Unit Gawat arurat dengan mengirim 

karyawn untuk Pelatihan PPGD dalam rangka meningkatkan kometensi 

B1  Program Pengembangan  

di Unit Gawat Darurat 

3  Pelaksanaan Diklat PPGD  

Kode Program 

Kode Kegiatan 

Kode Obyek/unit pengguna 

Program/anggran 

Kode Rincian Program 

78 

 

apatan Operasional di Rawat Jalan dengan 

Klinik Penyakit 

Program Pengembangan SDM di Unit Gawat arurat dengan mengirim 

karyawn untuk Pelatihan PPGD dalam rangka meningkatkan kometensi 









Modul 3 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan

 

A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Paska ditetapkan Undang

Nasional UU No 40/2004 dan Undang

terjadi banyak perubahan 

berdampak signifikan terhadap pengelolaan rumah sakit. Rumah sakit 

saat ini dituntut untuk dapat beroperasi secara professional dan efisien 

agar dapat bertahan.

 

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan suatu upaya

untuk meningkatkan kapasitas SDM di rumah sakit. Peningkatan kapaitas 

ini mencakup : 1) pengetahuan tentang pola pengelolaan keuangan 

rumah sakit 2) keterampilan mengerjakan tugas

perencanaan dan penganggaran rumah sakit

sesuai dan konsisten dengan tuntutan profesionalitas dan akuntabilitas. 

 

Berdasarkan pedoman pola pengelolaan keuangan maka prinsip 

penyusunan anggaran rumah sakit adalah didasarkan pada prinsip

prinsip anggaran berbasis kinerja 

prinsip anggaran berbasis kinerja maka sebelum menyusun anggaran, 

rumah sakit perlu menentukan terlebih dahulu tolok ukur atau indikator

indikator yang ingin dicapai. Selanjutnya indikator

akan dirinci sampai pada program, kegiatan dan anggaran. Prinsip 

partisipatif menekankan pada kombinasi pendepatan top down dan 

bottom up, sehingga orang

indikator kinerja dan pelaksanaan anggaran dilibatkan secara 

proporsional.  

 

Modul praktikum ini diharapkan dapat digunakan sebagai media dan 

bahan agar peserta dapat memahami konsep, teknik maupun sikap yang 

diperlukan dalam perencanaan dan penganggaran di rumah sakit yang 

baik. Materi ini merupakan materi yang menjadi bagian 

materi-materi lain dalam pola pengelolaan keuangan rumah sakit. 

Dukungan pimpinan rumah sakit sangat diperlukan agar proses pelatihan 

perencanaan dan penganggaran rumah sakit ini dapat berjalan dengan 

lancar dan memenuhi harapan. 

 

2. Dasar Pemik

 

Ketentuan tentang penyelenggaran rumah sakit telah diatur dalam UU No 

44/2009. Ketentuan  pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa setiap rumah 

sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

Paska ditetapkan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional UU No 40/2004 dan Undang-Undang Rumah Sakit No 44 / 2009 

terjadi banyak perubahan dalam industri kesehatan di Indonesia yang 

berdampak signifikan terhadap pengelolaan rumah sakit. Rumah sakit 

saat ini dituntut untuk dapat beroperasi secara professional dan efisien 

agar dapat bertahan. 

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan suatu upaya 

untuk meningkatkan kapasitas SDM di rumah sakit. Peningkatan kapaitas 

: 1) pengetahuan tentang pola pengelolaan keuangan 

rumah sakit 2) keterampilan mengerjakan tugas-tugas teknis terkait 

perencanaan dan penganggaran rumah sakit, dan 3) sikap kerja yang 

sesuai dan konsisten dengan tuntutan profesionalitas dan akuntabilitas. 

Berdasarkan pedoman pola pengelolaan keuangan maka prinsip 

penyusunan anggaran rumah sakit adalah didasarkan pada prinsip

prinsip anggaran berbasis kinerja dan prinsip partisipatif. Sesuai dengan 

prinsip anggaran berbasis kinerja maka sebelum menyusun anggaran, 

rumah sakit perlu menentukan terlebih dahulu tolok ukur atau indikator

indikator yang ingin dicapai. Selanjutnya indikator-indikator tersebut 

inci sampai pada program, kegiatan dan anggaran. Prinsip 

partisipatif menekankan pada kombinasi pendepatan top down dan 

bottom up, sehingga orang-orang yang terkait dengan pencapaian 

indikator kinerja dan pelaksanaan anggaran dilibatkan secara 

Modul praktikum ini diharapkan dapat digunakan sebagai media dan 

bahan agar peserta dapat memahami konsep, teknik maupun sikap yang 

diperlukan dalam perencanaan dan penganggaran di rumah sakit yang 

baik. Materi ini merupakan materi yang menjadi bagian 

materi lain dalam pola pengelolaan keuangan rumah sakit. 

Dukungan pimpinan rumah sakit sangat diperlukan agar proses pelatihan 

perencanaan dan penganggaran rumah sakit ini dapat berjalan dengan 

lancar dan memenuhi harapan.  

Dasar Pemikiran  

Ketentuan tentang penyelenggaran rumah sakit telah diatur dalam UU No 

. Ketentuan  pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa setiap rumah 

sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. 
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Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan 

Undang Rumah Sakit No 44 / 2009 

dalam industri kesehatan di Indonesia yang 

berdampak signifikan terhadap pengelolaan rumah sakit. Rumah sakit 

saat ini dituntut untuk dapat beroperasi secara professional dan efisien 

 terus-menerus 

untuk meningkatkan kapasitas SDM di rumah sakit. Peningkatan kapaitas 

: 1) pengetahuan tentang pola pengelolaan keuangan 

tugas teknis terkait 

, dan 3) sikap kerja yang 

sesuai dan konsisten dengan tuntutan profesionalitas dan akuntabilitas.  

Berdasarkan pedoman pola pengelolaan keuangan maka prinsip 

penyusunan anggaran rumah sakit adalah didasarkan pada prinsip-

dan prinsip partisipatif. Sesuai dengan 

prinsip anggaran berbasis kinerja maka sebelum menyusun anggaran, 

rumah sakit perlu menentukan terlebih dahulu tolok ukur atau indikator-

indikator tersebut 

inci sampai pada program, kegiatan dan anggaran. Prinsip 

partisipatif menekankan pada kombinasi pendepatan top down dan 

orang yang terkait dengan pencapaian 

indikator kinerja dan pelaksanaan anggaran dilibatkan secara 

Modul praktikum ini diharapkan dapat digunakan sebagai media dan 

bahan agar peserta dapat memahami konsep, teknik maupun sikap yang 

diperlukan dalam perencanaan dan penganggaran di rumah sakit yang 

baik. Materi ini merupakan materi yang menjadi bagian terkait dari 

materi lain dalam pola pengelolaan keuangan rumah sakit. 

Dukungan pimpinan rumah sakit sangat diperlukan agar proses pelatihan 

perencanaan dan penganggaran rumah sakit ini dapat berjalan dengan 

Ketentuan tentang penyelenggaran rumah sakit telah diatur dalam UU No 

. Ketentuan  pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa setiap rumah 

sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. 
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Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 36 bahwa 

menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang 

baik. Tata kelola rumah sakit yang baik, terutama dalam hal keuangan 

dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2015 tentang Pedoman 

Organisasi di rumah saki

administrasi umum dan keuangan terdiri dari: 1) perencanaan anggaran , 

2) perbendaharaan dan mobilisasi dana dan 3) akuntansi. 

 

Mengacu pada peraturan tersebut maka aspek pengelolaan keuangan 

harus memenuhi prinsip plan

perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi akan 

dituangkan dalam bentuk

 

3. Pengertian 

 

Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit adalah pola perencanaan 

anggaran, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi yang dijalankan 

sesui prinsip-prinsip tata kelola rumah sakit yang baik yang menekankan 

pada praktek bisnis yang sehat. 

 

4. Paket Pelatihan 

 

Paket pelatihan ini terdiri dari penjelasan konsep dan ketentuan dan 

dilanjutkan dengan praktik untuk penganggaran dan penyusunan 

rencana tindak lanjut. 

 

B. TUJUAN PELATIHAN 

 

Tujuan Umum  

 

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait penyusunan, 

review, pengesahan dan perubahan perencanaan dan penganggaran 

rumah sakit. 

 

Tujuan Khusus 

1. Memahami alur penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

2. Mengidentifikasi sumber

3. Menentukan pagu sumber dana, pagu belanja dan pagu program 

4. Membuat proyeksi pendapatan 

5. Menyusun program dan kegiatan 

6. Merinci alokasi pagu program ke anggaran kegiatan 

7. Melakukan evaluasi anggaran dan mencetak laporan anggaran 

 

 

 

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 36 bahwa setiap rumah sakit harus 

menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang 

Tata kelola rumah sakit yang baik, terutama dalam hal keuangan 

dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2015 tentang Pedoman 

Organisasi di rumah sakit  pada pasal Pasal 15 ayat 3 tentang fungsi unsur 

administrasi umum dan keuangan terdiri dari: 1) perencanaan anggaran , 

2) perbendaharaan dan mobilisasi dana dan 3) akuntansi.  

Mengacu pada peraturan tersebut maka aspek pengelolaan keuangan 

harus memenuhi prinsip plan-do-check-action. Bentuk

perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi akan 

dituangkan dalam bentuk-bentuk peraturan teknis.  

 

Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit adalah pola perencanaan 

anggaran, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi yang dijalankan 

prinsip tata kelola rumah sakit yang baik yang menekankan 

pada praktek bisnis yang sehat.  

Paket Pelatihan  

ket pelatihan ini terdiri dari penjelasan konsep dan ketentuan dan 

dilanjutkan dengan praktik untuk penganggaran dan penyusunan 

rencana tindak lanjut.  

TUJUAN PELATIHAN  

 

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait penyusunan, 

review, pengesahan dan perubahan perencanaan dan penganggaran 

Tujuan Khusus  

Memahami alur penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Mengidentifikasi sumber-sumber dana  

Menentukan pagu sumber dana, pagu belanja dan pagu program 

Membuat proyeksi pendapatan  

Menyusun program dan kegiatan  

Merinci alokasi pagu program ke anggaran kegiatan  

Melakukan evaluasi anggaran dan mencetak laporan anggaran 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

setiap rumah sakit harus 

menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang 

Tata kelola rumah sakit yang baik, terutama dalam hal keuangan 

dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2015 tentang Pedoman 

t  pada pasal Pasal 15 ayat 3 tentang fungsi unsur 

administrasi umum dan keuangan terdiri dari: 1) perencanaan anggaran , 

 

Mengacu pada peraturan tersebut maka aspek pengelolaan keuangan 

action. Bentuk-bentuk 

perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi akan 

Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit adalah pola perencanaan 

anggaran, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi yang dijalankan 

prinsip tata kelola rumah sakit yang baik yang menekankan 

ket pelatihan ini terdiri dari penjelasan konsep dan ketentuan dan 

dilanjutkan dengan praktik untuk penganggaran dan penyusunan 

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait penyusunan, 

review, pengesahan dan perubahan perencanaan dan penganggaran 

Memahami alur penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran 

Menentukan pagu sumber dana, pagu belanja dan pagu program  

Melakukan evaluasi anggaran dan mencetak laporan anggaran  



Modul 3 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan

 

C. PESERTA PELATIHAN DAN PERAN PELATIH

 

Peserta Direktur 

1. Direktur utama 

2. Direktur/Wa

 

Peran : 

1. Memberikan sharing dan sumbang saran terkait dengan pola 

pengelolaan keuangan rumah sakit AUK, khususnya dalam hal 

perencanaan dan penganggaran. 

2. Memberikan gambaran riil tentang proses penganggaran 

berjalan di masing

3. Menyampaikan kasus

memperkaya pemahaman dari peserta yang lain.

 

Peserta Manager dan Pelaksana

1. Manager Keuangan, 

2. Staff keuangan/akuntansi 

3. Staff bagian perencanaan

4. dan staff lain

 

Peran:  

1. Melakukan simulasi konsep

dipraktekkan di masing

Muhammadiyah yang lain. 

2. Memberikan masukan tips

anggaran untuk memperkaya referensi 

3. Menyampaikan kasus

 

Fasilitator 

1. Tim MMR 

 

Peran  

1. Mengulang kembali poin

dan perubahan anggaran 

2. Memfasilitasi diskusi seh

3. Menjadi narasumber dengan menyampaikan dasar hukum, teori, best 

practice sehingga peserta memiliki referensi yang cukup 

4. Memfasilitasi penyelesaian soal kasus dengan memberikan contoh

contoh dan penjelasan lan

 

 

 

 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

PESERTA PELATIHAN DAN PERAN PELATIH 

Peserta Direktur  

Direktur utama  

/Wakil Direktur Keuangan 

Memberikan sharing dan sumbang saran terkait dengan pola 

pengelolaan keuangan rumah sakit AUK, khususnya dalam hal 

perencanaan dan penganggaran.  

Memberikan gambaran riil tentang proses penganggaran 

masing-masing rumah sakit 

Menyampaikan kasus-kasus untuk bahan diskusi kelas dan 

memperkaya pemahaman dari peserta yang lain. 

Peserta Manager dan Pelaksana 

Manager Keuangan,  

taff keuangan/akuntansi  

Staff bagian perencanaan 

lain yang terkait untuk penyusunan anggaran 

Melakukan simulasi konsep-konsep yang disampaikan sehingga bisa 

dipraktekkan di masing-masing rumah sakit dan rumah sakit AUK 

Muhammadiyah yang lain.  

Memberikan masukan tips-tips atau teknik-teknik dalam pe

anggaran untuk memperkaya referensi  

Menyampaikan kasus-kasus untuk dijadikan bahan diskusi di kelas. 

Mengulang kembali poin-poin kunci dalam penyusunan, pengesahan 

dan perubahan anggaran  

Memfasilitasi diskusi sehingga terjadi sharing informasi antar peserta 

Menjadi narasumber dengan menyampaikan dasar hukum, teori, best 

practice sehingga peserta memiliki referensi yang cukup 

Memfasilitasi penyelesaian soal kasus dengan memberikan contoh

contoh dan penjelasan langkah-langkah  
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Memberikan sharing dan sumbang saran terkait dengan pola 

pengelolaan keuangan rumah sakit AUK, khususnya dalam hal 

Memberikan gambaran riil tentang proses penganggaran yang telah 

kasus untuk bahan diskusi kelas dan 

 

konsep yang disampaikan sehingga bisa 

masing rumah sakit dan rumah sakit AUK 

teknik dalam penyusunan 

kasus untuk dijadikan bahan diskusi di kelas.  

poin kunci dalam penyusunan, pengesahan 

ingga terjadi sharing informasi antar peserta  

Menjadi narasumber dengan menyampaikan dasar hukum, teori, best 

practice sehingga peserta memiliki referensi yang cukup  

Memfasilitasi penyelesaian soal kasus dengan memberikan contoh-
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Asisten  

1. Tim MMR 

 

Peran 

1. Membantu fasilitator dalam menjalankan program pelatihan 

2. Membantu peserta apabila ada kesulitan teknis atau memerlukan 

bantuan terkait dengan perlengkapan dan peralatan. 

 

 

D. RUJUKAN DASAR HUKUM 

1. UU No 44/2009 tentang rumah sakit 

2. Peraturan Presiden No 77/2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah 

Sakit  

3. Pola Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit 

Muhammadiyah dan Aisyah

 

 

 

E. MATERI  

 

No Pokok Bahasan/ Materi

1 PB.1 Memahami alur penyusunan 

rencana bisnis dan anggaran 

 1.1 Perkenalan dan 

1.2 Tujuan pelatihan dan kontrak belajar

 1.3 Memahami alur penyusunan 

 1.4 Memahami alur pembahasan dan 

pengesahan

 1.5 Memahami alur perubahan

  

2 PB.2 Mengidentifikasi sumber

dana, 

 2.1. Memahami sumber dana jasa layanan

 2.2. Memahami sumber dana hasil 

kerjasama 

 2.3  Memahami sumber dana hibah

 2.4  Memahami sumber dana pendapatan 

lainnya

 2.5  Memahami 

dari Pemilik

 2.6  Memahami sumber dana pinjaman

  

3 PB.3 Menentukan pagu sumber dana

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Membantu fasilitator dalam menjalankan program pelatihan 

Membantu peserta apabila ada kesulitan teknis atau memerlukan 

bantuan terkait dengan perlengkapan dan peralatan.  

RUJUKAN DASAR HUKUM  

UU No 44/2009 tentang rumah sakit  

Peraturan Presiden No 77/2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah 

Pola Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit 

Muhammadiyah dan Aisyah 

Pokok Bahasan/ Materi Jam 

Pelajaran

PB.1 Memahami alur penyusunan 

rencana bisnis dan anggaran  

20 menit

Perkenalan dan harapan peserta  

Tujuan pelatihan dan kontrak belajar 

 

Memahami alur penyusunan anggaran  

Memahami alur pembahasan dan 

pengesahan 

 

Memahami alur perubahan  

 

Mengidentifikasi sumber-sumber 10 menit

2.1. Memahami sumber dana jasa layanan  

2.2. Memahami sumber dana hasil 

kerjasama  

 

2.3  Memahami sumber dana hibah  

2.4  Memahami sumber dana pendapatan 

lainnya 

 

2.5  Memahami sumber dana penerimaan 

dari Pemilik 

 

2.6  Memahami sumber dana pinjaman  

 

Menentukan pagu sumber dana, 10 menit

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Membantu fasilitator dalam menjalankan program pelatihan  

Membantu peserta apabila ada kesulitan teknis atau memerlukan 

Peraturan Presiden No 77/2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah 

Pola Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit 

Pelajaran 

Keterang

an 

20 menit  

 

 

 

 

 

10 menit  

 

 

 

 

 

 

 

10 menit  
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pagu belanja dan pagu program

 3.1 Menentukan pagu sumber dana

 3.2 Menentukan pagu belanja personil, non 

personil dan belanja 

 3.3 Menentukan pagu 

program pendukung

 3.4  Menentukan pagu unit dan kegiatan

  

4 PB.4 Membuat proyeksi pendapatan

 4.1 Melakukan identifikasi unit penghasil 

 4.2  Mempelajari kinerja periode berjalan 

dan trend di masing

 4.3  Melakukan identifikasi faktor

penentu naik turunnya pendapatan 

 4.4  Menghitung proyeksi anggaran

  

5 PB.5 Menyusun program dan kegiatan

 5.1 Menyusun Program Utama/Layanan

 5.2 Menyusun Program Pendukung

 5.3 Menyusun Program Pengembangan

  

6 PB.6 Menyusun Rencana A

Biaya Kegiatan

 6.1  Memahami pagu anggaran program   

dan kegiatan 

 6.2  Memahami jenis

 6.3  Menentukan volume dan standar biaya 

per item anggaran kegiatan 

 6.4  Menyusun RAB kegiatan

  

7 PB.7 Melakukan evaluasi anggaran dan 

mencetak laporan anggaran

 7.1 Melakukan review anggaran 

 7.2 Mencetak buku anggaran 

  

 Total Waktu 

 

 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

pagu belanja dan pagu program 

3.1 Menentukan pagu sumber dana  

3.2 Menentukan pagu belanja personil, non 

personil dan belanja modal 

 

3.3 Menentukan pagu program utama dan 

program pendukung 

 

3.4  Menentukan pagu unit dan kegiatan  

 

Membuat proyeksi pendapatan 20 menit

4.1 Melakukan identifikasi unit penghasil   

4.2  Mempelajari kinerja periode berjalan 

dan trend di masing-masing layanan  

 

Melakukan identifikasi faktor-faktor 

penentu naik turunnya pendapatan  

 

4.4  Menghitung proyeksi anggaran  

 

Menyusun program dan kegiatan 20 menit

Menyusun Program Utama/Layanan  

5.2 Menyusun Program Pendukung  

5.3 Menyusun Program Pengembangan  

 

Menyusun Rencana Anggaran 

egiatan 

20 menit

6.1  Memahami pagu anggaran program   

dan kegiatan  

 

6.2  Memahami jenis-jenis Biaya   

Menentukan volume dan standar biaya 

per item anggaran kegiatan  

 

Menyusun RAB kegiatan  

 

Melakukan evaluasi anggaran dan 

mencetak laporan anggaran 

20 menit 

7.1 Melakukan review anggaran   

7.2 Mencetak buku anggaran   

 

Total Waktu  120 menit
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20 menit  

 

 

 

 

 

20 menit  

 

 

 

 

20 menit  

 

 

 

 

 

20 menit   

 

 

 

120 menit  
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PB. 1  

Memahami Alur Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, 

dimana peserta pelatihan merupakan subyek dan masing

bisa belajar dari pengalaman peserta yang lain. Agar pola tersebut 

berhasil maka sebelum pelatihan, masing

perkenalan dan sharing singkat mengenai harapan paska menyelesaikan 

praktikum perencanaan dan penyusunan angggaran. 

 

 

B. Perkenalan, Sharing dan Harapan Peserta 

 

1. Fasilitator akan memberikan waktu kepada peserta untuk 

memperkenalkan diri, nama, a

2. Setelah perkenalan peserta 

apa yang ingin didapatkan paska mengikuti pelatihan. Fasilitator 

mencatat hal-

3. Apabila diperlukan bisa dilakukan beberapa 

breaking, misalnya peserta diminta menyebutkan satu hal yang unik 

tentang dirinya, dan meminta peserta lain untuk menyebutkan 

kembali. .  

 

C. Kontrak Belajar 

 

1. Fasilitator menjelaskan gambaran urut

dan mengaitkan hal tersebut dengan harapan

ini fasilitator akan menyamakan persepsi supaya nantinya pelatihan 

menghasilkan hasil yang diharapkan. 

2. Fasilitator menyampaikan gambaran jadwal, terutama jadwal mulai 

dan jadwal selesai dan menanyakan 

pengaturan waktu tersebut dipandang sesuai. 

3. Fasilitator melakukan konfirmasi lagi untuk kesiapan perlengkapan 

dan peralatan, terutama peralatan komputer, LCD projector, AC dan 

peralatan lainnya, agar nantinya pelatihan bisa berjalan dengan lancar 

dan nyaman. 

4. Memastikan sekali lagi apakah semua hal yang dibutuhkan peserta 

sudah siap, fasilitator memastikan sekali lagi apakah ada pertanyaan 

atau permintaan lain dari peserta. 

 

 

 

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Memahami Alur Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran 

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, 

dimana peserta pelatihan merupakan subyek dan masing-

bisa belajar dari pengalaman peserta yang lain. Agar pola tersebut 

berhasil maka sebelum pelatihan, masing-masing peserta di

perkenalan dan sharing singkat mengenai harapan paska menyelesaikan 

praktikum perencanaan dan penyusunan angggaran.  

Perkenalan, Sharing dan Harapan Peserta  

Fasilitator akan memberikan waktu kepada peserta untuk 

memperkenalkan diri, nama, asal rumah sakit dan jabatan saat ini

Setelah perkenalan peserta diminta untuk menyampaikan harapan, 

apa yang ingin didapatkan paska mengikuti pelatihan. Fasilitator 

-hal yang disampaikan oleh peserta. 

Apabila diperlukan bisa dilakukan beberapa permainan untuk ice 

breaking, misalnya peserta diminta menyebutkan satu hal yang unik 

tentang dirinya, dan meminta peserta lain untuk menyebutkan 

Kontrak Belajar  

Fasilitator menjelaskan gambaran urut-urutan acara dalam pelatihan, 

kan hal tersebut dengan harapan-harapan peserta. Fase 

ini fasilitator akan menyamakan persepsi supaya nantinya pelatihan 

menghasilkan hasil yang diharapkan.  

Fasilitator menyampaikan gambaran jadwal, terutama jadwal mulai 

dan jadwal selesai dan menanyakan kepada peserta apakah 

pengaturan waktu tersebut dipandang sesuai.  

Fasilitator melakukan konfirmasi lagi untuk kesiapan perlengkapan 

dan peralatan, terutama peralatan komputer, LCD projector, AC dan 

peralatan lainnya, agar nantinya pelatihan bisa berjalan dengan lancar 

dan nyaman.  

Memastikan sekali lagi apakah semua hal yang dibutuhkan peserta 

sudah siap, fasilitator memastikan sekali lagi apakah ada pertanyaan 

atau permintaan lain dari peserta.  

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Memahami Alur Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran  

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, 

-masing peserta 

bisa belajar dari pengalaman peserta yang lain. Agar pola tersebut 

masing peserta diminta untuk 

perkenalan dan sharing singkat mengenai harapan paska menyelesaikan 

Fasilitator akan memberikan waktu kepada peserta untuk 

sal rumah sakit dan jabatan saat ini 

diminta untuk menyampaikan harapan, 

apa yang ingin didapatkan paska mengikuti pelatihan. Fasilitator 

permainan untuk ice 

breaking, misalnya peserta diminta menyebutkan satu hal yang unik 

tentang dirinya, dan meminta peserta lain untuk menyebutkan 

urutan acara dalam pelatihan, 

harapan peserta. Fase 

ini fasilitator akan menyamakan persepsi supaya nantinya pelatihan 

Fasilitator menyampaikan gambaran jadwal, terutama jadwal mulai 

kepada peserta apakah 

Fasilitator melakukan konfirmasi lagi untuk kesiapan perlengkapan 

dan peralatan, terutama peralatan komputer, LCD projector, AC dan 

peralatan lainnya, agar nantinya pelatihan bisa berjalan dengan lancar 

Memastikan sekali lagi apakah semua hal yang dibutuhkan peserta 

sudah siap, fasilitator memastikan sekali lagi apakah ada pertanyaan 
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D. Siklus Penyusunan Anggaran 

 

Lembar Bacaan 

 

1. Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit te

anggaran, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi. 

2. Perencanaan anggaran harus didasarkan pada pendekatan anggaran 

berbasis kinerja, artinya target kinerja harus ditetapkan terlebih 

dahulu dan selanjutnya dirumuskan program, ke

yang diperlukan untuk mencapai kinerja tersebut. 

3. Anggaran berbasis kinerja ini perlu pendekatan partisipatif, artinya 

pihak-pihak yang terkait dengan 

dilibatkan.  

4. Penyusunan anggaran dimulai dari melakukan pr

pendapatan dan perkiraan penerimaan dari sumber

5. Pendapatan rumah sakit terdiri dari pendapatan jasa layanan, 

pendapatan hasil kerjasama, pendapatan hibah dan pendapatan lain

lain.  

6. Perbedaan pendapatan dan penerimaan adalah pe

usaha dan penerimaan merupakan bentuk bantuan atau subsidi. 

7. Penerimaan rumah sakit adalah penerimaan dari APBN, APBD atau 

dari Pemilik/Yayasan. 

8. Penerimaan yang ketiga adalah penerimaan dari pinjaman. 

9. Sumber pendapatan dan penerimaan

menjadi satu sumber dana dan merupakan total pagu anggaran. 

10. Pagu anggaran tersebut kemudian diturunkan menjadi pagu biaya 

personil, non personil/barang jasa, dan investasi/modal. Penentuan 

pagu biaya personil, supaya remunerasi di r

tinggi atau tidak terlalu rendah. 

11. Penentuan prosentase pagu anggaran dari total dana sesuai dengan 

kebijakan masing

kesehatan mengatur bahwa pagu biaya personil maksimal adalah 

40%. Secara umum surplus dari rumah sakit juga ditentukan berkisar 

5% sampai dengan 20%. Rumah sakit adalah organisasi bisnis 

sekaligus organisasi sosial. Tingkat keuntungan yang terlalu tinggi 

(diatas 20%) menunjukkan rumah sakit bersifat sangat komersial.

12. Selanjutnya ditentukan pagu anggaran untuk masing

kegiatan / unit kerja. 

prinsip perimbangan anggaran, sehingga program

mendapatkan alokasi dana yang cukup dan proporsionalitas a

terjaga.  

13. Setelah pagu ditentukan maka dilanjutkan dengan merinci pagu 

anggaran tersebut sampai habis ke program dan kegiatan. 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Siklus Penyusunan Anggaran  

 

Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit terdiri dari perencanaan 

anggaran, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi. 

Perencanaan anggaran harus didasarkan pada pendekatan anggaran 

berbasis kinerja, artinya target kinerja harus ditetapkan terlebih 

dahulu dan selanjutnya dirumuskan program, kegiatan dan anggaran 

yang diperlukan untuk mencapai kinerja tersebut.  

Anggaran berbasis kinerja ini perlu pendekatan partisipatif, artinya 

pihak yang terkait dengan program dan kegiatan harus 

Penyusunan anggaran dimulai dari melakukan proyeksi terhadap 

pendapatan dan perkiraan penerimaan dari sumber-sumber dana. 

Pendapatan rumah sakit terdiri dari pendapatan jasa layanan, 

pendapatan hasil kerjasama, pendapatan hibah dan pendapatan lain

Perbedaan pendapatan dan penerimaan adalah pe

usaha dan penerimaan merupakan bentuk bantuan atau subsidi. 

Penerimaan rumah sakit adalah penerimaan dari APBN, APBD atau 

dari Pemilik/Yayasan.  

Penerimaan yang ketiga adalah penerimaan dari pinjaman. 

Sumber pendapatan dan penerimaan-penerimaan tersebut digabung 

menjadi satu sumber dana dan merupakan total pagu anggaran. 

Pagu anggaran tersebut kemudian diturunkan menjadi pagu biaya 

personil, non personil/barang jasa, dan investasi/modal. Penentuan 

pagu biaya personil, supaya remunerasi di rumah sakit tidak terlalu 

tinggi atau tidak terlalu rendah.  

Penentuan prosentase pagu anggaran dari total dana sesuai dengan 

kebijakan masing-masing rumah sakit. Pemerintah lewat kementrian 

kesehatan mengatur bahwa pagu biaya personil maksimal adalah 

Secara umum surplus dari rumah sakit juga ditentukan berkisar 

5% sampai dengan 20%. Rumah sakit adalah organisasi bisnis 

sekaligus organisasi sosial. Tingkat keuntungan yang terlalu tinggi 

(diatas 20%) menunjukkan rumah sakit bersifat sangat komersial.

Selanjutnya ditentukan pagu anggaran untuk masing-masing program, 

kegiatan / unit kerja. Penentuan pagu anggaran ini didasarkan pada 

prinsip perimbangan anggaran, sehingga program-program prioritas 

mendapatkan alokasi dana yang cukup dan proporsionalitas a

Setelah pagu ditentukan maka dilanjutkan dengan merinci pagu 

anggaran tersebut sampai habis ke program dan kegiatan. 
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rdiri dari perencanaan 

anggaran, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi.  

Perencanaan anggaran harus didasarkan pada pendekatan anggaran 

berbasis kinerja, artinya target kinerja harus ditetapkan terlebih 

giatan dan anggaran 

Anggaran berbasis kinerja ini perlu pendekatan partisipatif, artinya 

program dan kegiatan harus 

oyeksi terhadap 

sumber dana.  

Pendapatan rumah sakit terdiri dari pendapatan jasa layanan, 

pendapatan hasil kerjasama, pendapatan hibah dan pendapatan lain-

Perbedaan pendapatan dan penerimaan adalah pendapatan dari 

usaha dan penerimaan merupakan bentuk bantuan atau subsidi.  

Penerimaan rumah sakit adalah penerimaan dari APBN, APBD atau 

Penerimaan yang ketiga adalah penerimaan dari pinjaman.  

maan tersebut digabung 

menjadi satu sumber dana dan merupakan total pagu anggaran.  

Pagu anggaran tersebut kemudian diturunkan menjadi pagu biaya 

personil, non personil/barang jasa, dan investasi/modal. Penentuan 

umah sakit tidak terlalu 

Penentuan prosentase pagu anggaran dari total dana sesuai dengan 

masing rumah sakit. Pemerintah lewat kementrian 

kesehatan mengatur bahwa pagu biaya personil maksimal adalah 

Secara umum surplus dari rumah sakit juga ditentukan berkisar 

5% sampai dengan 20%. Rumah sakit adalah organisasi bisnis 

sekaligus organisasi sosial. Tingkat keuntungan yang terlalu tinggi 

(diatas 20%) menunjukkan rumah sakit bersifat sangat komersial. 

masing program, 

Penentuan pagu anggaran ini didasarkan pada 

program prioritas 

mendapatkan alokasi dana yang cukup dan proporsionalitas anggaran 

Setelah pagu ditentukan maka dilanjutkan dengan merinci pagu 

anggaran tersebut sampai habis ke program dan kegiatan.  
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14. Untuk merinci pagu anggaran ke kegiatan, pelaksana perlu gambaran 

standar biaya. Standar biaya adalah harga satuan minim

maksimal untuk item

15. Apabila ada pagu yang kurang, maka lakukan evaluasi alokasi pagu, 

kemungkinan ada program atau kegiatan yang berlebihan. Apabila 

semua pagu sudah digunakan dan anggaran kegiatan masih

maka evaluasi proyeksi pendapatan dan sumber dana. Apabila pagu 

berlebih maka sisa pagu akan jadi surplus sisa anggaran di akhir 

periode.  

 

 

E. Penyusunan, Pembahasan dan Pengesahan Anggaran 

1. Direktur membentuk tim anggaran untuk menyusun draft Renca

Bisnis dan Anggaran 

2. Langkah pertama dari Tim adalah meminta masing

membuat analisa kinerja tahun berjalan dengan membandingkan 

capaian anggaran tahun berjalan dengan anggaran tahun berjalan.

3. Langkah kedua adalah meminta masing

rencana kegiatan sesuai dengan tema dan program

telah ditetapkan oleh Direktur. 

4. Langkah ketiga adalah melakukan pembahasan atau sinkronisasi 

usulan program dan kegiatan dari masing

tema dan program yang

fasilitasi oleh Tim Anggaran. 

5. Langkah keempat adalah melakukan penentuan pagu anggaran untuk 

masing-masing program kegiatan / unit. Penentuan pagu anggaran ini 

didasarkan pada prinsip perimbangan anggaran.

6. Pagu anggaran tersebut selanjutnya dikomunikasikan

Rapat Kerja Tahunan (RKT)

arahan strategis direktur / tema strategis tahun ini, indikator kinerja 

utama, dan kebijakan pagu untuk masing

Berdasarkan informasi tersebut masing=masing u

untuk melengkapi program dengan kegiatan dan merinci pagu ke

masing-masing kegiatan sesuai dengan Standar Biaya yang sudah 

berlaku. 

7. Teknis pengisian anggaran ini melihat kemampuan dar

masing unit. Apabila unit teknis tidak memiliki SDM atau waktu maka 

pengisian rincian anggaran ini bisa disentralisasi di bagian 

Perencanaan atau bagian Keuangan.  

8. Beberapa perusahaan mendorong semacam 

unit tidak hanya ‘m

unitnya. Pola ini menumbuhkan kepemilikan / ownership program 

dan kegiatan yang lebih tinggi. Unit yang semangat mengajukan 

anggaran untuk suatu program dan kegiatan akan lebih berkomitmen 

dalam pelaksanaan p

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Untuk merinci pagu anggaran ke kegiatan, pelaksana perlu gambaran 

standar biaya. Standar biaya adalah harga satuan minim

maksimal untuk item-item biaya seperti honor, konsumsi, ATK dll. 

Apabila ada pagu yang kurang, maka lakukan evaluasi alokasi pagu, 

kemungkinan ada program atau kegiatan yang berlebihan. Apabila 

semua pagu sudah digunakan dan anggaran kegiatan masih

maka evaluasi proyeksi pendapatan dan sumber dana. Apabila pagu 

berlebih maka sisa pagu akan jadi surplus sisa anggaran di akhir 

Pembahasan dan Pengesahan Anggaran  

Direktur membentuk tim anggaran untuk menyusun draft Renca

Bisnis dan Anggaran  

Langkah pertama dari Tim adalah meminta masing-masing unit untuk 

membuat analisa kinerja tahun berjalan dengan membandingkan 

capaian anggaran tahun berjalan dengan anggaran tahun berjalan.

Langkah kedua adalah meminta masing-masing unit mengusulkan 

rencana kegiatan sesuai dengan tema dan program

telah ditetapkan oleh Direktur.  

Langkah ketiga adalah melakukan pembahasan atau sinkronisasi 

usulan program dan kegiatan dari masing-masing unit dan arahan 

tema dan program yang telah ditetapkan direktur. Sinkronisasi ini di 

fasilitasi oleh Tim Anggaran.  

Langkah keempat adalah melakukan penentuan pagu anggaran untuk 

masing program kegiatan / unit. Penentuan pagu anggaran ini 

didasarkan pada prinsip perimbangan anggaran. 

agu anggaran tersebut selanjutnya dikomunikasikan

Rapat Kerja Tahunan (RKT). RKT paling tidak mengkomunikasikan 

arahan strategis direktur / tema strategis tahun ini, indikator kinerja 

utama, dan kebijakan pagu untuk masing-masing program atau 

Berdasarkan informasi tersebut masing=masing unit

untuk melengkapi program dengan kegiatan dan merinci pagu ke

masing kegiatan sesuai dengan Standar Biaya yang sudah 

Teknis pengisian anggaran ini melihat kemampuan dar

masing unit. Apabila unit teknis tidak memiliki SDM atau waktu maka 

pengisian rincian anggaran ini bisa disentralisasi di bagian 

Perencanaan atau bagian Keuangan.   

Beberapa perusahaan mendorong semacam lelang program, sehingga 

unit tidak hanya ‘menerima’ tetapi ‘memperjuangkan’ anggaran untuk 

unitnya. Pola ini menumbuhkan kepemilikan / ownership program 

dan kegiatan yang lebih tinggi. Unit yang semangat mengajukan 

anggaran untuk suatu program dan kegiatan akan lebih berkomitmen 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Untuk merinci pagu anggaran ke kegiatan, pelaksana perlu gambaran 

standar biaya. Standar biaya adalah harga satuan minimal dan 

item biaya seperti honor, konsumsi, ATK dll.  

Apabila ada pagu yang kurang, maka lakukan evaluasi alokasi pagu, 

kemungkinan ada program atau kegiatan yang berlebihan. Apabila 

semua pagu sudah digunakan dan anggaran kegiatan masih kurang, 

maka evaluasi proyeksi pendapatan dan sumber dana. Apabila pagu 

berlebih maka sisa pagu akan jadi surplus sisa anggaran di akhir 

 

Direktur membentuk tim anggaran untuk menyusun draft Rencana 

masing unit untuk 

membuat analisa kinerja tahun berjalan dengan membandingkan 

capaian anggaran tahun berjalan dengan anggaran tahun berjalan. 

unit mengusulkan 

rencana kegiatan sesuai dengan tema dan program-program yang 

Langkah ketiga adalah melakukan pembahasan atau sinkronisasi 

masing unit dan arahan 

telah ditetapkan direktur. Sinkronisasi ini di 

Langkah keempat adalah melakukan penentuan pagu anggaran untuk 

masing program kegiatan / unit. Penentuan pagu anggaran ini 

agu anggaran tersebut selanjutnya dikomunikasikan dalam forum 

. RKT paling tidak mengkomunikasikan 

arahan strategis direktur / tema strategis tahun ini, indikator kinerja 

masing program atau unit. 

nit-unit bertugas 

untuk melengkapi program dengan kegiatan dan merinci pagu ke ke 

masing kegiatan sesuai dengan Standar Biaya yang sudah 

Teknis pengisian anggaran ini melihat kemampuan dari masing-

masing unit. Apabila unit teknis tidak memiliki SDM atau waktu maka 

pengisian rincian anggaran ini bisa disentralisasi di bagian 

lelang program, sehingga 

enerima’ tetapi ‘memperjuangkan’ anggaran untuk 

unitnya. Pola ini menumbuhkan kepemilikan / ownership program 

dan kegiatan yang lebih tinggi. Unit yang semangat mengajukan 

anggaran untuk suatu program dan kegiatan akan lebih berkomitmen 
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9. Setelah masing

anggaran tersebut akan direview oleh 

dipandang sesuai maka anggaran tersebut akan disusun menjadi Buku 

Anggaran dan diajukan ke Direktur unt

10. Tim Anggaran melakukan pembahasan dengan unit

finalisasi anggaran per unit. 

11. Direktur akan melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran. Revis

revisi masih diperlukan apabila dirasa ada hal

Setelah selesai pemb

anggaran akan dicetak dan diajukan ke Pemilik/Perwakilan pemilik 

untuk persetujuan. 

12. Anggaran yang sudah disetujui oleh Pemilik/Perwakilan Pemilik maka 

akan disahkan dan disebut sebagai Anggaran Definitif. 

 

 

F. Perubahan Anggaran 

1. Perubahan anggaran yang tidak sampai merubah pagu anggaran dan 

tidak melebihi pagu belanja personil, non personil dan investasi atau 

hanya pergeseran di masing

cukup dilakukan dengan persetujuan direktur. Perub

yang sampai dengan merubah pagu 

2. Setiap tengah tahun 

Rapat Kerja Tengah Tahun ini berfungsi untuk melakukan evaluasi 

capaian anggaran semester pertama atau periode waktu Januari 

tahun berjalan

3. Berdasarkan evaluasi tersebut akan dibahas untuk anggaran

anggaran yang perlu dirubah. Anggaran

apakah di level pagu anggaran, level program atau level kegiatan 

disusun dalam usulan perubahan anggaran. 

4. Usulan Perubahan 

Pemilik / Perwakilan pemilik. Apabila disetujui maka anggaran ini 

disebut anggaran perubahan definitif. 

 

 

 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Setelah masing-masing unit sudah mengisikan anggaran maka 

anggaran tersebut akan direview oleh Tim Anggaran. Apabila sudah 

dipandang sesuai maka anggaran tersebut akan disusun menjadi Buku 

Anggaran dan diajukan ke Direktur untuk disetujui.  

Tim Anggaran melakukan pembahasan dengan unit

finalisasi anggaran per unit.  

Direktur akan melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran. Revis

revisi masih diperlukan apabila dirasa ada hal-hal yang belum sesuai. 

Setelah selesai pembahasan Direktur dan Tim Anggaran maka 

anggaran akan dicetak dan diajukan ke Pemilik/Perwakilan pemilik 

untuk persetujuan.  

Anggaran yang sudah disetujui oleh Pemilik/Perwakilan Pemilik maka 

disahkan dan disebut sebagai Anggaran Definitif.  

Anggaran  

Perubahan anggaran yang tidak sampai merubah pagu anggaran dan 

tidak melebihi pagu belanja personil, non personil dan investasi atau 

hanya pergeseran di masing-masing kegiatan atau mata anggaran 

cukup dilakukan dengan persetujuan direktur. Perub

yang sampai dengan merubah pagu  

Setiap tengah tahun dilaksanakan Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT). 

Rapat Kerja Tengah Tahun ini berfungsi untuk melakukan evaluasi 

capaian anggaran semester pertama atau periode waktu Januari 

lan. 

Berdasarkan evaluasi tersebut akan dibahas untuk anggaran

anggaran yang perlu dirubah. Anggaran-anggaran yang perlu dirubah 

apakah di level pagu anggaran, level program atau level kegiatan 

disusun dalam usulan perubahan anggaran.  

Usulan Perubahan anggaran disetujui direktur dan dibahas deng

Pemilik / Perwakilan pemilik. Apabila disetujui maka anggaran ini 

disebut anggaran perubahan definitif.  
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masing unit sudah mengisikan anggaran maka 

Tim Anggaran. Apabila sudah 

dipandang sesuai maka anggaran tersebut akan disusun menjadi Buku 

Tim Anggaran melakukan pembahasan dengan unit-unit untuk 

Direktur akan melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran. Revisi-

hal yang belum sesuai. 

ahasan Direktur dan Tim Anggaran maka 

anggaran akan dicetak dan diajukan ke Pemilik/Perwakilan pemilik 

Anggaran yang sudah disetujui oleh Pemilik/Perwakilan Pemilik maka 

 

Perubahan anggaran yang tidak sampai merubah pagu anggaran dan 

tidak melebihi pagu belanja personil, non personil dan investasi atau 

masing kegiatan atau mata anggaran 

cukup dilakukan dengan persetujuan direktur. Perubahan anggaran 

dilaksanakan Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT). 

Rapat Kerja Tengah Tahun ini berfungsi untuk melakukan evaluasi 

capaian anggaran semester pertama atau periode waktu Januari – Juni 

Berdasarkan evaluasi tersebut akan dibahas untuk anggaran-

anggaran yang perlu dirubah 

apakah di level pagu anggaran, level program atau level kegiatan 

anggaran disetujui direktur dan dibahas dengan 

Pemilik / Perwakilan pemilik. Apabila disetujui maka anggaran ini 
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Lembar Refleksi dan Diskusi

 

 

1. Isikan masing-masing pejabat yang bertanggungjawab dalam alur 

penyusunan dan pengesahan anggaran.

 

 

No Aktivitas

1 Pembentukan Tim Anggaran

2 Penyusunan arah kebijakan  

dan indikator kinerja 

utama/target rumah sakit

3 Penyusunan tema atau 

sasaran strategis 

4 Penentuan pagu untuk 

sumber dana

5 Penentuan pagu belanja

6 Penentuan pagu program 

kegiatan 

7 Penentuan usulan kegiatan 

8 Penyusunan rencana 

anggaran kegiatan

9 Review penyusunan rencana 

anggaran kegiatan

10 Persetujuan rencana 

anggaran kegiatan

11 Penyusunan Rencana Bisnis 

dan Anggaran Rumah Sakit 

(all unit) 

12 Review Rencana Bisnis dan 

Anggaran 

13 Persetujuan Rencana Bisnis 

dan Anggaran

14 Pengesahan Rencana Bisnis 

dan Anggaran

15 Penyusunan Usulan 

Perubahan 

dan Anggaran

16 Persetujuan Perubahan 

Rencana Bisnis dan Anggaran

17 Pengesahan Perubahan 

Rencana Bisnis dan Anggaran 

 

PB. 2 

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Lembar Refleksi dan Diskusi 

masing pejabat yang bertanggungjawab dalam alur 

penyusunan dan pengesahan anggaran. 

Aktivitas Penanggungjawab

Pembentukan Tim Anggaran Direktur Utama 

Penyusunan arah kebijakan  

dan indikator kinerja 

utama/target rumah sakit 

 

Penyusunan tema atau 

sasaran strategis  

 

Penentuan pagu untuk 

sumber dana 

 

Penentuan pagu belanja  

Penentuan pagu program 

 

 

Penentuan usulan kegiatan   

Penyusunan rencana 

anggaran kegiatan 

 

Review penyusunan rencana 

anggaran kegiatan 

 

Persetujuan rencana 

anggaran kegiatan 

 

Penyusunan Rencana Bisnis 

dan Anggaran Rumah Sakit 

 

 

Review Rencana Bisnis dan 

Anggaran  

 

Persetujuan Rencana Bisnis 

dan Anggaran 

 

Pengesahan Rencana Bisnis 

dan Anggaran 

 

Penyusunan Usulan 
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Modul 3 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan

Mengidentifikasi Sumber

 

 

A. Pendahuluan  

 

Identifikasi sumber dana penting dilakukan karena 

berbeda bisa jadi memerlukan perlakuan yang berbeda. Contoh apabila kita 

memiliki sumber dana dari pinjaman bank, maka kita terikat dengan 

ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam kontrak pinjaman.  Ada tiga 

sumber dana utama yang kita pe

pendapatan, 2) sumber dana dari pemilik dan 3) sumber dana pinjaman.

 

Bahan Bacaan 

 

B. Sumber Dana Pendapatan 

 

1. Sumber dana Pendapatan dapat dibagi menjadi empat yaitu 

a. Pendapatan Jasa Layanan 

b. Pendapatan Hasil Kerjasama 

c. Pendapatan 

d. Pendapatan Lainnya 

2. Pendapatan jasa layanan adalah pendapatan yang didapat dari 

kegiatan utama rumah sakit, yaitu pelayanan kesehatan. Secara umum 

rumah sakit biasanya membagi jasa layanan ini pada :

a. Pendapatan jasa layanan 

b. Pendapatan jasa layanan 

Pembedaan antara pasien umum dan pasien jaminan untuk 

kinerja pendapatan dua jenis pasien tersebut. 

3. Penentuan besaran pendapatan layanan mengacu pada tarif. Tarif 

diusulkan oleh manajemen dan disahkan oleh Pemilik/Wakil Pemilik. 

4. Pendapatan hasil kerjasama contohnya adalah pendapatan KSO, sewa 

ATM, sewa parkir, sewa kantin dan pendapatan lain hasil kerja

dengan pihak ketiga. Setiap kerjasama dengan pihak ketiga 

dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). 

Penentuan besaran pendapatan dari hasil kerjasama harus merujuk 

kepada SPK.  

5. Pendapatan Hibah adalah pendapatan dari bantuan pemerintah

atau pihak lainnya untuk peruntukan tertentu/terikat maupun tidak 

terikat.  

6. Pendapatan lainnya adalah pendapatan diluar pendapatan dari 

aktivitas layanan kesehatan/bisnis utama, hasil kerjasama dan hibah. 

Contohnya adalah bunga / bagi hasil bank, pe

aset, dari hasil penjualan sampah dll. 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Mengidentifikasi Sumber-Sumber Dana 

Identifikasi sumber dana penting dilakukan karena sumber dana yang 

berbeda bisa jadi memerlukan perlakuan yang berbeda. Contoh apabila kita 

memiliki sumber dana dari pinjaman bank, maka kita terikat dengan 

ketentuan yang disepakati dalam kontrak pinjaman.  Ada tiga 

sumber dana utama yang kita perlu pahami yaitu 1) sumber dana dari 

pendapatan, 2) sumber dana dari pemilik dan 3) sumber dana pinjaman.

Sumber Dana Pendapatan  

Sumber dana Pendapatan dapat dibagi menjadi empat yaitu 

Pendapatan Jasa Layanan  

Pendapatan Hasil Kerjasama  

Pendapatan Hibah  

Pendapatan Lainnya  

Pendapatan jasa layanan adalah pendapatan yang didapat dari 

kegiatan utama rumah sakit, yaitu pelayanan kesehatan. Secara umum 

rumah sakit biasanya membagi jasa layanan ini pada : 

Pendapatan jasa layanan – pasien umum  

Pendapatan jasa layanan – pasien jaminan  

Pembedaan antara pasien umum dan pasien jaminan untuk 

kinerja pendapatan dua jenis pasien tersebut.  

Penentuan besaran pendapatan layanan mengacu pada tarif. Tarif 

diusulkan oleh manajemen dan disahkan oleh Pemilik/Wakil Pemilik. 

Pendapatan hasil kerjasama contohnya adalah pendapatan KSO, sewa 

ATM, sewa parkir, sewa kantin dan pendapatan lain hasil kerja

dengan pihak ketiga. Setiap kerjasama dengan pihak ketiga 

dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). 

Penentuan besaran pendapatan dari hasil kerjasama harus merujuk 

 

Pendapatan Hibah adalah pendapatan dari bantuan pemerintah

atau pihak lainnya untuk peruntukan tertentu/terikat maupun tidak 

Pendapatan lainnya adalah pendapatan diluar pendapatan dari 

aktivitas layanan kesehatan/bisnis utama, hasil kerjasama dan hibah. 

Contohnya adalah bunga / bagi hasil bank, pendapatan dari penjualan 

aset, dari hasil penjualan sampah dll.  
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sumber dana yang 

berbeda bisa jadi memerlukan perlakuan yang berbeda. Contoh apabila kita 

memiliki sumber dana dari pinjaman bank, maka kita terikat dengan 

ketentuan yang disepakati dalam kontrak pinjaman.  Ada tiga 

rlu pahami yaitu 1) sumber dana dari 

pendapatan, 2) sumber dana dari pemilik dan 3) sumber dana pinjaman. 

Sumber dana Pendapatan dapat dibagi menjadi empat yaitu  

Pendapatan jasa layanan adalah pendapatan yang didapat dari 

kegiatan utama rumah sakit, yaitu pelayanan kesehatan. Secara umum 

 

Pembedaan antara pasien umum dan pasien jaminan untuk menilai 

Penentuan besaran pendapatan layanan mengacu pada tarif. Tarif 

diusulkan oleh manajemen dan disahkan oleh Pemilik/Wakil Pemilik.  

Pendapatan hasil kerjasama contohnya adalah pendapatan KSO, sewa 

ATM, sewa parkir, sewa kantin dan pendapatan lain hasil kerjasama 

dengan pihak ketiga. Setiap kerjasama dengan pihak ketiga 

dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). 

Penentuan besaran pendapatan dari hasil kerjasama harus merujuk 

Pendapatan Hibah adalah pendapatan dari bantuan pemerintah, NGO, 

atau pihak lainnya untuk peruntukan tertentu/terikat maupun tidak 

Pendapatan lainnya adalah pendapatan diluar pendapatan dari 

aktivitas layanan kesehatan/bisnis utama, hasil kerjasama dan hibah. 

ndapatan dari penjualan 



 Modul 3 
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7. Secara umum Rumah Sakit memiliki fleksibilitas untuk penggunaan 

dana dari Sumber Dana Pendapatan Layanan meskipun tetap 

berpedoman pada Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif. 

 

 

 

C. Sumber Dana P

 

1. Sumber dana pemilik merupakan sumber dana baik 

penyertaan/tambahan modal, bantuan/subsidi atau pinjaman lunak. 

2. Baik Sumber Dana dari pemilik untuk penyertaan, bantuan dan 

pinjaman lunak, biasanya memiliki peruntukan yang spesifik, apakah 

untuk subsidi gaji, pembelian alat/barang tertentu, atau pembelian 

aset tertentu. Peruntukan spesifik tersebut dijelaskan dalam R

Bisnis dan Anggaran. 

3. Menurut peruntukkannya Sumber Dana Bantuan Pemilik ini 

dikategorikan menjadi tiga 

a. Bantuan / Subsidi Biaya Personil 

b. Bantuan / Subsidi Biaya Non Personil 

c. Bantuan  / Subsidi Pembangunan / Investasi 

4. Bantuan / Subsidi Biaya pers

gaji pegawai/biaya personil di rumah sakit. Biasanya dalam hal ini 

adalah gaji dokter, direktur, atau pegawai lain yang statusnya 

merupakan karyawan Yayasan dan gaji pokoknya dibayarkan oleh 

Yayasan/ Pemilik. Meskipun pih

dari pihak Yayasan/Pemilik karena uang tersebut ditransfer ke 

rekening pegawai masing

dana tersebut perlu diakui sebagai pemerimaan. Hal ini dimaksudkan 

supaya semua penerimaan dan bi

diakui secara penuh. 

5. Bantuan / Subsidi Biaya Non Personil 

Contoh untuk rumah sakit pendidikan biasanya Pihak Universitas 

akan memberikan dana untuk menanggung alat dan bahan yang 

digunakan oleh mahasiswa Ko

6. Bantuan / Subsidi Pembangunan/ Investasi 

pembangunan atau pembelian alat yang tidak perlu dikembalikan ke 

pemilik lagi. Apabila dana tersebut harus dikembalikan dalam kurun 

waktu tertentu maka dikategorikan se

7. Khusus untuk sumber dana 

dikategorikan ke Sumber Dana Pinjaman. 

 

 

 

 

 

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Secara umum Rumah Sakit memiliki fleksibilitas untuk penggunaan 

dana dari Sumber Dana Pendapatan Layanan meskipun tetap 

berpedoman pada Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif. 

Sumber Dana Pemilik 

Sumber dana pemilik merupakan sumber dana baik 

penyertaan/tambahan modal, bantuan/subsidi atau pinjaman lunak. 

Baik Sumber Dana dari pemilik untuk penyertaan, bantuan dan 

pinjaman lunak, biasanya memiliki peruntukan yang spesifik, apakah 

untuk subsidi gaji, pembelian alat/barang tertentu, atau pembelian 

aset tertentu. Peruntukan spesifik tersebut dijelaskan dalam R

Bisnis dan Anggaran.  

Menurut peruntukkannya Sumber Dana Bantuan Pemilik ini 

dikategorikan menjadi tiga  

Bantuan / Subsidi Biaya Personil  

Bantuan / Subsidi Biaya Non Personil  

Bantuan  / Subsidi Pembangunan / Investasi  

Bantuan / Subsidi Biaya personil adalah bantuan untuk membayar 

gaji pegawai/biaya personil di rumah sakit. Biasanya dalam hal ini 

adalah gaji dokter, direktur, atau pegawai lain yang statusnya 

merupakan karyawan Yayasan dan gaji pokoknya dibayarkan oleh 

Yayasan/ Pemilik. Meskipun pihak rumah sakit tidak menerima uang 

dari pihak Yayasan/Pemilik karena uang tersebut ditransfer ke 

rekening pegawai masing-masing, namun secara pembukuan jumlah 

dana tersebut perlu diakui sebagai pemerimaan. Hal ini dimaksudkan 

supaya semua penerimaan dan biaya yang terjadi di rumah sakit bisa 

diakui secara penuh.  

Bantuan / Subsidi Biaya Non Personil biasanya untuk alat dan bahan. 

Contoh untuk rumah sakit pendidikan biasanya Pihak Universitas 

akan memberikan dana untuk menanggung alat dan bahan yang 

n oleh mahasiswa Ko-Ass.  

Bantuan / Subsidi Pembangunan/ Investasi adalah bantuan untuk 

pembangunan atau pembelian alat yang tidak perlu dikembalikan ke 

pemilik lagi. Apabila dana tersebut harus dikembalikan dalam kurun 

waktu tertentu maka dikategorikan sebagai pinjaman lunak. 

Khusus untuk sumber dana pemilik yang bersifat pinjaman lunak akan 

dikategorikan ke Sumber Dana Pinjaman.  

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Secara umum Rumah Sakit memiliki fleksibilitas untuk penggunaan 

dana dari Sumber Dana Pendapatan Layanan meskipun tetap 

berpedoman pada Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif.  

Sumber dana pemilik merupakan sumber dana baik 

penyertaan/tambahan modal, bantuan/subsidi atau pinjaman lunak.  

Baik Sumber Dana dari pemilik untuk penyertaan, bantuan dan 

pinjaman lunak, biasanya memiliki peruntukan yang spesifik, apakah 

untuk subsidi gaji, pembelian alat/barang tertentu, atau pembelian 

aset tertentu. Peruntukan spesifik tersebut dijelaskan dalam Rencana 

Menurut peruntukkannya Sumber Dana Bantuan Pemilik ini 

bantuan untuk membayar 

gaji pegawai/biaya personil di rumah sakit. Biasanya dalam hal ini 

adalah gaji dokter, direktur, atau pegawai lain yang statusnya 

merupakan karyawan Yayasan dan gaji pokoknya dibayarkan oleh 

ak rumah sakit tidak menerima uang 

dari pihak Yayasan/Pemilik karena uang tersebut ditransfer ke 

masing, namun secara pembukuan jumlah 

dana tersebut perlu diakui sebagai pemerimaan. Hal ini dimaksudkan 

aya yang terjadi di rumah sakit bisa 

biasanya untuk alat dan bahan. 

Contoh untuk rumah sakit pendidikan biasanya Pihak Universitas 

akan memberikan dana untuk menanggung alat dan bahan yang 

adalah bantuan untuk 

pembangunan atau pembelian alat yang tidak perlu dikembalikan ke 

pemilik lagi. Apabila dana tersebut harus dikembalikan dalam kurun 

bagai pinjaman lunak.  

pinjaman lunak akan 



Modul 3 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan

D. Sumber Dana Pinjaman

1. Sumber dana pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang 

harus memiliki perencanaan peruntukan yang spesifik. 

2. Pinjaman jangka panjang biasanya digun

investasi jangka panjang, seperti pembangunan bangsal, atau 

pembelian alat. 

3. Pinjaman jangka pendek digunakan untuk modal kerja, untuk 

menalangi pembelian persediaan, pembayaran gaji dan biaya 

opersional lainnya sebelum mendapatkan pelunasan dari customer 

atau pihak ketiga. 

4. Untuk pengajuan pinjaman harus ada persetujuan dari Pemilik/W

Pemilik.  

 

 

 

 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Sumber Dana Pinjaman 

Sumber dana pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang 

harus memiliki perencanaan peruntukan yang spesifik. 

Pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk membiayai 

investasi jangka panjang, seperti pembangunan bangsal, atau 

pembelian alat.  

aman jangka pendek digunakan untuk modal kerja, untuk 

menalangi pembelian persediaan, pembayaran gaji dan biaya 

opersional lainnya sebelum mendapatkan pelunasan dari customer 

atau pihak ketiga.  

Untuk pengajuan pinjaman harus ada persetujuan dari Pemilik/W
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Sumber dana pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang 

harus memiliki perencanaan peruntukan yang spesifik.  

akan untuk membiayai 

investasi jangka panjang, seperti pembangunan bangsal, atau 

aman jangka pendek digunakan untuk modal kerja, untuk 

menalangi pembelian persediaan, pembayaran gaji dan biaya 

opersional lainnya sebelum mendapatkan pelunasan dari customer 

Untuk pengajuan pinjaman harus ada persetujuan dari Pemilik/Wakil 



 
Modul 3 
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Lembar Refleksi/Diskusi 

 

No Sumber Dana

1.a Pendapatan jasa layanan?

1.b Pendapatan hasil kerjasama ?

1.c Pendapatan hibah?

1.d Pendapatan lainnya?

2.a Penerimaan dari pemilik 

subsidi Biaya personil

2.b Penerimaan dari pemilik 

subsidi Biaya Non personil?

2.c Penerimaan dari pemilik 

subsidi / bantuan 

pembangunan/investasi ?

2.d Penerimaan dari pemilik 

pinjaman lunak?

3.a Penerimaan pinjaman jangka 

pendek 

3.b  Penerimaan pinjaman jangka 

panjang  

 

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Lembar Refleksi/Diskusi  

Sumber Dana Ada/Tidak Keterangan

Pendapatan jasa layanan?   

Pendapatan hasil kerjasama ?   

Pendapatan hibah?   

Pendapatan lainnya?   

Penerimaan dari pemilik – 

Biaya personil? 

  

Penerimaan dari pemilik – 

subsidi Biaya Non personil? 

  

Penerimaan dari pemilik – 

subsidi / bantuan 

pembangunan/investasi ? 

  

Penerimaan dari pemilik – 

pinjaman lunak? 

  

Penerimaan pinjaman jangka   

Penerimaan pinjaman jangka   

 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Keterangan 



Modul 3 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan

PB. 3 

Menentukan Pagu Sumber Dana, Pagu Belanja dan Pagu Program

 

A. Pendahuluan  

 

Setelah kita mengidentifikasi sumber dana maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan pagu untuk masing

ditentukan supaya rumah sakit tahu berapa batas dana yang dikelola. 

dana yang dikelola inilah nanti yang akan 

dan kegiatan. Mengapa diperlukan pagu? Agar belanja atau biaya yang 

dianggarkan tidak melebihi total dana yang ada. 

 

B. Pagu Sumber dana 

 

1. Pagu Sumber Dana adalah seting batas dana tertinggi yang bisa dikelola. 

Ada 4 pagu yang harus diseting yaitu

1. Pagu Dana Pendapatan Jasa Layanan

2. Pagu Dana Bantuan Pemilik 

3. Pagu Dana Pinjaman

 

2. Pagu Pendapatan jasa layanan 

jasa layanan. Pagu Dana Bantuan Pemilik/Subsidi adalah sebesar 

kesepakatan perhitungan besaran subsidi. Pagu Dana Pinjaman adalah 

sebesar fasilitas pinjaman yang disetujui oleh pemilik/wakil pemilik. 

 

Contoh:  

 

Total Dana yang dikelola selama setahun kedepan oleh suatu Rumah Sakit 

dianggarakan sebesar 160 Milyar yang 

 

 Total dana yang dikelola

No Jenis Sumber Dana

1 Pendapatan 

 1. Pendapatan Jasa Layanan

 2. Pendapatan Hasil Kerjasama

 3. Pendapatan Hibah

 4. Pendapatan Lainnya

  

2 Penerimaan Dana Bantuan

Pemilik/Subsidi

 1. Subsidi Biaya Personil

 2. Subsidi Biaya Non Personil

 3.Bantuan Pembangunan/Investasi

  

3 Penerimaan Dana Pinjaman

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Menentukan Pagu Sumber Dana, Pagu Belanja dan Pagu Program

Setelah kita mengidentifikasi sumber dana maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan pagu untuk masing-masing sumber dana. Pagu ini penting 

ditentukan supaya rumah sakit tahu berapa batas dana yang dikelola. 

dana yang dikelola inilah nanti yang akan dirinci ke jenis belanja, program 

Mengapa diperlukan pagu? Agar belanja atau biaya yang 

dianggarkan tidak melebihi total dana yang ada.  

Pagu Sumber dana  

Pagu Sumber Dana adalah seting batas dana tertinggi yang bisa dikelola. 

ng harus diseting yaitu : 

Pagu Dana Pendapatan Jasa Layanan 

Dana Bantuan Pemilik / Subsidi  

Pagu Dana Pinjaman 

Pagu Pendapatan jasa layanan adalah sebesar total proyeksi pendapatan 

jasa layanan. Pagu Dana Bantuan Pemilik/Subsidi adalah sebesar 

katan perhitungan besaran subsidi. Pagu Dana Pinjaman adalah 

sebesar fasilitas pinjaman yang disetujui oleh pemilik/wakil pemilik. 

Total Dana yang dikelola selama setahun kedepan oleh suatu Rumah Sakit 

dianggarakan sebesar 160 Milyar yang terdiri dari : 

Total dana yang dikelola 160,000,000,000

Jenis Sumber Dana Pagu  

 Layanan  

1. Pendapatan Jasa Layanan 100.000.000.000

2. Pendapatan Hasil Kerjasama  

3. Pendapatan Hibah  

4. Pendapatan Lainnya  

 

Penerimaan Dana Bantuan 

Pemilik/Subsidi 

 

1. Subsidi Biaya Personil   40.000.000.000

2. Subsidi Biaya Non Personil   20.000.000.000

Pembangunan/Investasi  

 

Penerimaan Dana Pinjaman  
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Menentukan Pagu Sumber Dana, Pagu Belanja dan Pagu Program 

Setelah kita mengidentifikasi sumber dana maka langkah selanjutnya adalah 

masing sumber dana. Pagu ini penting 

ditentukan supaya rumah sakit tahu berapa batas dana yang dikelola. Batas 

belanja, program 

Mengapa diperlukan pagu? Agar belanja atau biaya yang 

Pagu Sumber Dana adalah seting batas dana tertinggi yang bisa dikelola. 

adalah sebesar total proyeksi pendapatan 

jasa layanan. Pagu Dana Bantuan Pemilik/Subsidi adalah sebesar 

katan perhitungan besaran subsidi. Pagu Dana Pinjaman adalah 

sebesar fasilitas pinjaman yang disetujui oleh pemilik/wakil pemilik.  

Total Dana yang dikelola selama setahun kedepan oleh suatu Rumah Sakit 

160,000,000,000  

Keterangan 

 

100.000.000.000  

 

 

 

 

 

40.000.000.000  

20.000.000.000  

 

 

 



 Modul 3 

 
94

 

 1. Pinjaman dari Pemilik

 2. Pinjaman Jangka Pendek

 3. Pinjaman Jangka Panjang

Kasus 

 

Sebuah rumah sakit dianggarkan akan mengelola total dana sebesar 

Rp100.000.000.000 yang terdiri dari dana dari sumber pendapatan adalah 

Rp60.000.000.000 dan dari bantuan pemilik Rp10.000.000.000 dan dari 

pinjaman jangka panjang Rp30.000.000.000. 

 

C. Pagu Jenis Belanja 

 

1. Setelah menentukan pagu sumber dana maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan pagu Jenis Belanja. Ada tiga jenis belanja yang perlu dibuat 

pagu yaitu  

1. Belanja Personil /Pegawai

2. Belanja Non Personil / Barang & Jasa

3. Belanja Investasi / 

 

2. Kebijakan untuk menentukan proporsi pagu belanja personil, non 

personil dan investasi ditentukan oleh masing

disesuaikan dengan kondisi. Salah satu referensi yang bisa kita gunakan 

adalah kebijakan Kemenkes dalam prop

dan non personil 

pemerintah bisa menggunakan anggaran berimbang, yaitu jumlah 

pemasukan sama dengan pengeluaran, karena mendapatkan banyak 

subsidi dari pemerintah. Untuk rumah sakit 

disesuaikan.  

 

Contoh:  

 

No Jenis Belanja

 Total Dana Operasional 

1 Pagu Belanja Personil

  

2 Pagu Belanja Non Personil

  

3 Pagu Belanja 

  

 Surplus 

 

Pagu belanja personil 40% atau senilai Rp28.000.000.000 artinya semua 

biaya personil, meliputi gaji, insentif, bonus dan

kegiatan tidak boleh lebih dari Rp28.000.000.000.

 

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

1. Pinjaman dari Pemilik  

Jangka Pendek  

3. Pinjaman Jangka Panjang  

Sebuah rumah sakit dianggarkan akan mengelola total dana sebesar 

Rp100.000.000.000 yang terdiri dari dana dari sumber pendapatan adalah 

Rp60.000.000.000 dan dari bantuan pemilik Rp10.000.000.000 dan dari 

pinjaman jangka panjang Rp30.000.000.000.  

Pagu Jenis Belanja  

Setelah menentukan pagu sumber dana maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan pagu Jenis Belanja. Ada tiga jenis belanja yang perlu dibuat 

Belanja Personil /Pegawai 

Belanja Non Personil / Barang & Jasa 

Belanja Investasi / Barang Modal.  

Kebijakan untuk menentukan proporsi pagu belanja personil, non 

personil dan investasi ditentukan oleh masing-masing rumah sakit dan 

disesuaikan dengan kondisi. Salah satu referensi yang bisa kita gunakan 

adalah kebijakan Kemenkes dalam proporsi pagu personil

dan non personil 60% untuk penggunaan dana BPJS. Rumah sakit 

pemerintah bisa menggunakan anggaran berimbang, yaitu jumlah 

pemasukan sama dengan pengeluaran, karena mendapatkan banyak 

subsidi dari pemerintah. Untuk rumah sakit swasta hal ini tentu perlu 

Jenis Belanja Prosentase Jumlah 

Total Dana Operasional  100 % 70,000,000,000

Pagu Belanja Personil   40 % 28.000.000.000

  

Pagu Belanja Non Personil   50% 35.000.000.000

  

 Investasi   

  

 10%    7.000.000.000

Pagu belanja personil 40% atau senilai Rp28.000.000.000 artinya semua 

meliputi gaji, insentif, bonus dan tunjangan

kegiatan tidak boleh lebih dari Rp28.000.000.000. 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

 

 

 

Sebuah rumah sakit dianggarkan akan mengelola total dana sebesar 

Rp100.000.000.000 yang terdiri dari dana dari sumber pendapatan adalah 

Rp60.000.000.000 dan dari bantuan pemilik Rp10.000.000.000 dan dari 

Setelah menentukan pagu sumber dana maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan pagu Jenis Belanja. Ada tiga jenis belanja yang perlu dibuat 

Kebijakan untuk menentukan proporsi pagu belanja personil, non 

masing rumah sakit dan 

disesuaikan dengan kondisi. Salah satu referensi yang bisa kita gunakan 

orsi pagu personil adalah 40% 

k penggunaan dana BPJS. Rumah sakit 

pemerintah bisa menggunakan anggaran berimbang, yaitu jumlah 

pemasukan sama dengan pengeluaran, karena mendapatkan banyak 

swasta hal ini tentu perlu 

70,000,000,000 

28.000.000.000 

35.000.000.000 

7.000.000.000 

Pagu belanja personil 40% atau senilai Rp28.000.000.000 artinya semua 

tunjangan untuk semua 
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D. Pagu Program Kerja 

 

1. Program Kerja secara umum dapat dibagi tiga

1. Program Layanan 

2. Program Pendukung Layanan 

3. Program Pengembangan.

 

2. Program Layanan adalah program yang terkait dengan layanan rumah 

sakit / medis dan penunjang medis. Program Layanan ini sesuai dengan 

prinsip anggaran berbasis kinerja berupaya untuk meningkatkan kualitas 

layanan. Indikator untuk mengukur kualitas layanan 

Standar Pelayanan Minimal / Elemen Penilaian Akreditasi. Program

program ini dibahas dan disahkan dalam Rapat Kerja Tahunan. 

 

3. Program selanjutnya adalah prog

meliputi program kegiatan operasional seperti 

pelatihan, pemeliharaan aset. Secara sederhana proram pendukung 

adalah program non layanan utama/medis.  

 

4. Program pengembangan meliputi program pembangunan, program 

pembelian alat dan program investasi lainnya. 

 

E. Pagu Unit   

 

1. Untuk mengelola rumah sakit yang besar, perlu ada dibentuk unit

yang lebih kecil. Unit

pertanggungjawaban yang berbeda

1. Pusat Investasi 

2. Pusat Laba  

3. Pusat Pendapatan 

4. Pusat Biaya 

 

2. Pusat investasi memiliki wewenang untuk mengusulkan dan 

membelanjakan belanja modal. Pusat Laba memiliki kewenangan untuk 

mengelola pendapatan dan biayanya untuk memenuhi target laba 

tertentu, tetapi tidak berwenang dalam melakukan belanja investasi. 

Pusat pendapatan memiliki tanggungjawab untuk mencapai target 

pengumpulan pendapatan. Pusat biaya bertanggungjawaba untuk 

mengelola biaya di unit tersebut sehingga sesuai dengan batas yang 

dianggarkan.  

 

3. Program-program yang telah dicanangkan adalah dalam upaya men

Indikator Kinerja Utama. 

Program Layanan, Program Pendukung dan Program Pengembangan. 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Pagu Program Kerja  

ja secara umum dapat dibagi tiga yaitu  

Program Layanan  

Program Pendukung Layanan  

Program Pengembangan. 

Program Layanan adalah program yang terkait dengan layanan rumah 

sakit / medis dan penunjang medis. Program Layanan ini sesuai dengan 

prinsip anggaran berbasis kinerja berupaya untuk meningkatkan kualitas 

layanan. Indikator untuk mengukur kualitas layanan 

Standar Pelayanan Minimal / Elemen Penilaian Akreditasi. Program

program ini dibahas dan disahkan dalam Rapat Kerja Tahunan. 

Program selanjutnya adalah program pendukung layanan. Program ini 

meliputi program kegiatan operasional seperti rapat, ATK, program 

pelatihan, pemeliharaan aset. Secara sederhana proram pendukung 

adalah program non layanan utama/medis.   

Program pengembangan meliputi program pembangunan, program 

pembelian alat dan program investasi lainnya.  

Untuk mengelola rumah sakit yang besar, perlu ada dibentuk unit

yang lebih kecil. Unit-unit ini memiliki kewenangan dan 

pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Secara umum ada empat tipe: 

Pusat Investasi  

Pusat Pendapatan  

 

t investasi memiliki wewenang untuk mengusulkan dan 

membelanjakan belanja modal. Pusat Laba memiliki kewenangan untuk 

mengelola pendapatan dan biayanya untuk memenuhi target laba 

tertentu, tetapi tidak berwenang dalam melakukan belanja investasi. 

dapatan memiliki tanggungjawab untuk mencapai target 

pengumpulan pendapatan. Pusat biaya bertanggungjawaba untuk 

mengelola biaya di unit tersebut sehingga sesuai dengan batas yang 

program yang telah dicanangkan adalah dalam upaya men

Indikator Kinerja Utama. Pencapaian indikator tersebut dibagi kedalam 

Program Layanan, Program Pendukung dan Program Pengembangan. 
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Program Layanan adalah program yang terkait dengan layanan rumah 

sakit / medis dan penunjang medis. Program Layanan ini sesuai dengan 

prinsip anggaran berbasis kinerja berupaya untuk meningkatkan kualitas 

layanan. Indikator untuk mengukur kualitas layanan merujuk pada 

Standar Pelayanan Minimal / Elemen Penilaian Akreditasi. Program-

program ini dibahas dan disahkan dalam Rapat Kerja Tahunan.  

ram pendukung layanan. Program ini 

t, ATK, program 

pelatihan, pemeliharaan aset. Secara sederhana proram pendukung 

Program pengembangan meliputi program pembangunan, program 

Untuk mengelola rumah sakit yang besar, perlu ada dibentuk unit-unit 

unit ini memiliki kewenangan dan 

beda. Secara umum ada empat tipe:  

t investasi memiliki wewenang untuk mengusulkan dan 

membelanjakan belanja modal. Pusat Laba memiliki kewenangan untuk 

mengelola pendapatan dan biayanya untuk memenuhi target laba 

tertentu, tetapi tidak berwenang dalam melakukan belanja investasi. 

dapatan memiliki tanggungjawab untuk mencapai target 

pengumpulan pendapatan. Pusat biaya bertanggungjawaba untuk 

mengelola biaya di unit tersebut sehingga sesuai dengan batas yang 

program yang telah dicanangkan adalah dalam upaya mencapai 

Pencapaian indikator tersebut dibagi kedalam 

Program Layanan, Program Pendukung dan Program Pengembangan. 
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Program-program tersebut seringkali bersifat lintas unit. Contoh untuk 

program pengadaan obat dan alat bahan, dimasing

 

4. Mengapa diperlukan pagu per unit? Supaya masing

bertanggungjawab dalam mengelola dana yang terbatas tersebut. Unit 

diminta untuk membuat prioritas, sehingga dengan dana yang terbatas 

tersebut akan didapat hasil yang

memperhatikan perimbangan anggaran di masing

Perimbangan anggaran ini harus memakai tolok ukur yang jelas. 

 

 

 

 

Contoh:  

 

 Total Pengelolaan Dana

 Total Perkiraan Surplus

 Jumlah Pagu yang dialokasikan

No Unit 

  

1 Unit Pelayanan

 Unit Rawat Jalan

     Poli Umum 

     Poli Gigi 

 Unit Rawat Inap

    Bangsal A 

    Bangsal B 

 Unit Penunjang Medik

    Radiologi  

    Laboratorium

  

2 Unit Pendukung

  Manajemen  

        Direksi 

        Bagian Keuangan & Umum

  

 Pendukung  

         Unit Pengadaan

         Unit Pengembagan SDM

         Unit IT  

  

3 Unit Pengembangan

   Tim Renovasi Gedung

   Tim Pendirian Trauma Center

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

program tersebut seringkali bersifat lintas unit. Contoh untuk 

program pengadaan obat dan alat bahan, dimasing-masing unit akan ada. 

Mengapa diperlukan pagu per unit? Supaya masing-masing unit ikut 

bertanggungjawab dalam mengelola dana yang terbatas tersebut. Unit 

diminta untuk membuat prioritas, sehingga dengan dana yang terbatas 

tersebut akan didapat hasil yang optimal. Alokasi pagu per unit perlu 

memperhatikan perimbangan anggaran di masing

Perimbangan anggaran ini harus memakai tolok ukur yang jelas. 

Total Pengelolaan Dana 

Total Perkiraan Surplus 

Jumlah Pagu yang dialokasikan 

Jenis  Prosentase 

  

Unit Pelayanan  60% 

Unit Rawat Jalan   

  10% 

 5% 

Unit Rawat Inap   

 15% 

 15% 

Unit Penunjang Medik   

 5% 

Laboratorium  10% 

  

Unit Pendukung  15% 

   

 5% 

Bagian Keuangan & Umum  2% 

  

  

Unit Pengadaan  2% 

Unit Pengembagan SDM  4% 

 2% 

  

Pengembangan  5% 

Tim Renovasi Gedung  2.5% 

Tim Pendirian Trauma Center  2.5% 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

program tersebut seringkali bersifat lintas unit. Contoh untuk 

masing unit akan ada.  

masing unit ikut 

bertanggungjawab dalam mengelola dana yang terbatas tersebut. Unit 

diminta untuk membuat prioritas, sehingga dengan dana yang terbatas 

optimal. Alokasi pagu per unit perlu 

memperhatikan perimbangan anggaran di masing-masing unit. 

Perimbangan anggaran ini harus memakai tolok ukur yang jelas.  

70,000,000,000 

  7.000.000.000 

63.000.000.000 

 Jumlah 

 

37.800.000.000 

 

   6.300.000.000 

3.150.000.000 

 

   9.450.000.000 

   9.450.000.000 

 

   3.150.000.000 

   6.300.000.000 

 

  9.450.000.000 

 

    3.150.000.000 

    1.260.000.000 

 

 

   1.260.000.000 

   2.520.000.000 

   1.260.000.000 

 

 3.150.000.000 

   1.575.000.000 

   1.575.000.000 
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 Total 

 

F. Pagu Kegiatan  

 

1. Setelah masing

selanjutnya adalah menyusun pagu kegiatan. Kegiatan harus menginduk 

pada program-program yang telah dicanangkan oleh Pimpinan. 

2. Pola ini dilakukan supaya ada keseimbangan antara pendekatan top 

down dan bottom up. 

3. Untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan ini harus 

mengacu pada item

yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

Lembar Refleksi / Diskusi

 

1. Pagu Sumber Dana

 Total dana yang dikelola

No Jenis Sumber Dana

1 Pendapatan Layanan

 1. Pendapatan Jasa Layanan

 2. Pendapatan Hasil Kerjasama

 3. Pendapatan Hibah

 4. Pendapatan Lainnya

  

2 Penerimaan Dana Bantuan

Pemilik/Subsidi

 1. Subsidi Biaya Personil

 2. Subsidi Biaya Non Personil

 3.Bantuan Pembangunan/Investasi

  

3 Penerimaan Dana Pinjaman

 1. Pinjaman dari Pemilik

 2. Pinjaman Jangka Pendek

 3. Pinjaman Jangka Panjang

 

2. Pagu Jenis Belanja

 

No Jenis Belanja

 Total Dana Operasional 

1 Pagu Belanja Personil

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

  

100%  

 

Setelah masing-masing unit mendapatkan pagu, maka langkah 

selanjutnya adalah menyusun pagu kegiatan. Kegiatan harus menginduk 

program yang telah dicanangkan oleh Pimpinan. 

Pola ini dilakukan supaya ada keseimbangan antara pendekatan top 

dan bottom up.  

Untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan ini harus 

mengacu pada item-item yang ada pada Kode Rekening dan Standar Biaya 

yang telah ditetapkan.  

Lembar Refleksi / Diskusi 

1. Pagu Sumber Dana 

Total dana yang dikelola  

Jenis Sumber Dana Pagu  

Pendapatan Layanan  

1. Pendapatan Jasa Layanan  

2. Pendapatan Hasil Kerjasama  

3. Pendapatan Hibah  

4. Pendapatan Lainnya  

 

Penerimaan Dana Bantuan 

Pemilik/Subsidi 

 

1. Subsidi Biaya Personil  

2. Subsidi Biaya Non Personil  

3.Bantuan Pembangunan/Investasi  

 

Penerimaan Dana Pinjaman  

1. Pinjaman dari Pemilik  

2. Pinjaman Jangka Pendek  

3. Pinjaman Jangka Panjang  

2. Pagu Jenis Belanja 

Jenis Belanja Prosentase Jumlah 

Total Dana Operasional  100 %  

Pagu Belanja Personil   
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masing unit mendapatkan pagu, maka langkah 

selanjutnya adalah menyusun pagu kegiatan. Kegiatan harus menginduk 

program yang telah dicanangkan oleh Pimpinan.  

Pola ini dilakukan supaya ada keseimbangan antara pendekatan top 

Untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan ini harus 

item yang ada pada Kode Rekening dan Standar Biaya 

 

Keterangan 
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2 Pagu Belanja Non Personil

  

3 Pagu Belanja Investasi

  

 Surplus 

 

 

3,  Pagu Program 

 

 Total dana yang dikelola

No Jenis Program

1 Program Layanan

 1. Peningkatan Mutu Layanan Rawat Jalan

 2. Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap

 3. Peningkatan mutu Layanan Rawat UGD

 4. Peningkatan mutu layanan laboratorium

 5. Peningkatan mutu layanan farmasi

  

2 Program Pendukung

 1. Program Pelayanan Administrasi 

 2. Program peningkatan 

 3.Program pengembangan sistem pelaporan

 4.Program Standarisasi Pelayanan & 

Akreditasi 

 5.Program pemeliharaan sarana dan 

prasarana  

  

3 Program Pengembangan

 1. Program pengadaan dan peningkatan 

sarana dan prasarana

 2. Program pengembangan layanan

  

 

PB. 4 

Membuat Proyeksi Pendapatan

 

A. Pendahuluan  

 

Proyeksi pendapatan seharusnya 

Sumber Dana Pendapatan. 

dijadikan pagu sumber dana pendapatan. Penentuan proyeksi ini menjadi 

penting karena apabila proyeksi meleset terlalu jauh

keuangan menjadi berantakan. 

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

  

Pagu Belanja Non Personil   

  

Pagu Belanja Investasi   

  

  

Total dana yang dikelola  

Jenis Program Pagu  

Program Layanan  

Peningkatan Mutu Layanan Rawat Jalan  

2. Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap  

3. Peningkatan mutu Layanan Rawat UGD  

4. Peningkatan mutu layanan laboratorium  

5. Peningkatan mutu layanan farmasi  

 

Program Pendukung  

1. Program Pelayanan Administrasi   

2. Program peningkatan kapasitas personil  

3.Program pengembangan sistem pelaporan  

Program Standarisasi Pelayanan & 

 

 

Program pemeliharaan sarana dan 

 

 

 

Program Pengembangan  

Program pengadaan dan peningkatan 

sarana dan prasarana 

 

Program pengembangan layanan  

 

Membuat Proyeksi Pendapatan 

Proyeksi pendapatan seharusnya dilakukan sebelum menentukan pagu 

Sumber Dana Pendapatan. Hasil proyeksi pendapatan tersebut nantinya akan 

pagu sumber dana pendapatan. Penentuan proyeksi ini menjadi 

penting karena apabila proyeksi meleset terlalu jauh, maka perecanaan 

keuangan menjadi berantakan.  

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dilakukan sebelum menentukan pagu 

proyeksi pendapatan tersebut nantinya akan 

pagu sumber dana pendapatan. Penentuan proyeksi ini menjadi 

, maka perecanaan 
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B. Langkah Menyusun Proyeksi Pendapatan

 

1. langkah pertama yang kita lakukan adalah merinci jenis

pendapatan yang ada di rumah sakit. Apabila rumah sakit sudah 

menyusun pola tarif maka daftar beserta besaran tarifnya sudah 

tersedia.  

2. Langkah kedua adalah mempelajari hasil dari kinerja periode 

berjalan.  

3. Langkah ketiga adalah mempelajari faktor

meningkatkan/menurunkan pendapatan

periode mendatang

4. Melakukan perhitungan pendapatan per unit/layanan

5. Menyusun laporan proyeksi pendapatan. 

 

C. Jenis-Jenis Penda

 

1. Jenis-jenis pendapatan bisa mengacu pada dokumen Pola Tarif. 

2. Jenis-jenis pendapatan tersebut digolongkan ke masing

 

D. Evaluasi Kinerja Periode Berjalan

 

1. Tim Anggaran menyiapkan data volume dan realisasi pendapatan di 

masing-masing unit.

2. Melakukan wawancara dan diskusi untuk analisis realisasi 

pendapatan tersebut. 

3. Membandingkan kinerja periode berjalan dengan anggaran yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. 

4. Melakukan evaluasi, khususnya untuk item

jauh. 

 

 

E. Faktor-Faktor Penentu Kenaikan/Penurunan

 

1. Faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan pendapatan 

bisa disebabkan faktor eksternal atau internal. 

2. Faktor eksternal terkait dengan demand (permintaan) dan supply 

(penurunan).

3. Demand dari suatu layanan akan terkait dengan trend penyakit, 

ketentuan peraturan/BPJS, perkembangan teknologi, 

kenaikan/penurunan daya beli dan faktor lain. 

4. Supply dari suatu

baru, perbandingan jumlah pendudu

jenuh), dan faktor

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Langkah Menyusun Proyeksi Pendapatan 

gkah pertama yang kita lakukan adalah merinci jenis

pendapatan yang ada di rumah sakit. Apabila rumah sakit sudah 

menyusun pola tarif maka daftar beserta besaran tarifnya sudah 

Langkah kedua adalah mempelajari hasil dari kinerja periode 

Langkah ketiga adalah mempelajari faktor-faktor yang kemungkinan 

meningkatkan/menurunkan pendapatan-pendapatan tesebut di 

periode mendatang 

Melakukan perhitungan pendapatan per unit/layanan 

Menyusun laporan proyeksi pendapatan.  

Jenis Pendapatan 

jenis pendapatan bisa mengacu pada dokumen Pola Tarif. 

jenis pendapatan tersebut digolongkan ke masing

Evaluasi Kinerja Periode Berjalan 

Tim Anggaran menyiapkan data volume dan realisasi pendapatan di 

masing unit. 

Melakukan wawancara dan diskusi untuk analisis realisasi 

pendapatan tersebut.  

Membandingkan kinerja periode berjalan dengan anggaran yang 

sudah ditetapkan sebelumnya.  

Melakukan evaluasi, khususnya untuk item-item yang naik atau turun

Faktor Penentu Kenaikan/Penurunan 

Faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan pendapatan 

bisa disebabkan faktor eksternal atau internal.  

Faktor eksternal terkait dengan demand (permintaan) dan supply 

(penurunan). 

Demand dari suatu layanan akan terkait dengan trend penyakit, 

ketentuan peraturan/BPJS, perkembangan teknologi, 

kenaikan/penurunan daya beli dan faktor lain.  

Supply dari suatu layanan akan terkait dengan munculnya pesaing 

baru, perbandingan jumlah penduduk dengan penyedia layanan (titik 

jenuh), dan faktor-faktor lainnya.  
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gkah pertama yang kita lakukan adalah merinci jenis-jenis 

pendapatan yang ada di rumah sakit. Apabila rumah sakit sudah 

menyusun pola tarif maka daftar beserta besaran tarifnya sudah 

Langkah kedua adalah mempelajari hasil dari kinerja periode 

faktor yang kemungkinan 

pendapatan tesebut di 

 

jenis pendapatan bisa mengacu pada dokumen Pola Tarif.  

jenis pendapatan tersebut digolongkan ke masing-masing unit.  

Tim Anggaran menyiapkan data volume dan realisasi pendapatan di 

Melakukan wawancara dan diskusi untuk analisis realisasi 

Membandingkan kinerja periode berjalan dengan anggaran yang 

naik atau turun 

Faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan pendapatan 

Faktor eksternal terkait dengan demand (permintaan) dan supply 

Demand dari suatu layanan akan terkait dengan trend penyakit, 

ketentuan peraturan/BPJS, perkembangan teknologi, 

layanan akan terkait dengan munculnya pesaing 

k dengan penyedia layanan (titik 
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5. Untuk faktor internal didukung oleh fasilitas/sarana prasarana, SDM, 

manajemen dan finansial. 

6. Fasilitas/sarana prasarana berupa gedung dan alat sangat berperan 

dalam meningkatkan pendapa

memadai dan sesuai standar akan

pendapatan. 

pendapatan. 

7. SDM dalam hal ini dokter, khususnya dokter spesialis, akan 

mendorong kenaikan pendapatan. 

8. Sistem Manajemen, dalam hal ini khususnya akreditasi, akan 

meningkatkan citra rumah sakit, dan selanjutnya mendorong 

kenaikan pendapatan. 

9. Apabila ada peingkatan dalam sarana/prasarana, SDM, dan Sistem 

Manajemen, maka dimungkinkan pendapatan tidak naik seca

rata, tetapi ada lompatan. 

10. Apabila tidak ada perubahan dalam kondisi eksternal dan internal 

secara signifikan, maka proyeksi pendapatan bisa menggunakan rata

rata kenaikan/penurunan tiap tahun. 

11. Hasil proyeksi tidak mesti meningkat, bisa saja menu

dengan kondisi  / situasi yang ada. 

 

F. Perhitungan pendapatan per unit/ layanan

 

1. Apabila faktor

perhitungan pendapatan per layanan / per unit. 

2. Dasar perhitungan adalah menggunakan capaian pendapatan periode 

berjalan atau periode sebelumnya. 

3. Berdasarkan dasar/baseline tersebut ditentukan apakan pendapatan 

layanan akan tetap, meningkat, atau menurun. 

4. Apabila ditetapkan meningkat, berapa besar pen

sama dengan rata

lompatan.  

5. Untuk layanan baru, yang pada periode sebelumnya belum 

ditawarkan maka perlu dihitung secara khusus/terpisah. 

 

Lembar Refleksi / Diskusi

 

Proyeksi Pendapatan:

 

No Unit 

  

1 Unit Pelayanan

 Unit Rawat Jalan

     Poli Umum 

     Poli Gigi 
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Untuk faktor internal didukung oleh fasilitas/sarana prasarana, SDM, 

manajemen dan finansial.  

Fasilitas/sarana prasarana berupa gedung dan alat sangat berperan 

dalam meningkatkan pendapatan. Kapasitas rumah sakit yang 

memadai dan sesuai standar akan mendorong peningkatan 

pendapatan. Alat medis yang baru akan juga mendorong peningkatan 

pendapatan.  

SDM dalam hal ini dokter, khususnya dokter spesialis, akan 

mendorong kenaikan pendapatan.  

istem Manajemen, dalam hal ini khususnya akreditasi, akan 

meningkatkan citra rumah sakit, dan selanjutnya mendorong 

kenaikan pendapatan.  

Apabila ada peingkatan dalam sarana/prasarana, SDM, dan Sistem 

Manajemen, maka dimungkinkan pendapatan tidak naik seca

rata, tetapi ada lompatan.  

Apabila tidak ada perubahan dalam kondisi eksternal dan internal 

secara signifikan, maka proyeksi pendapatan bisa menggunakan rata

rata kenaikan/penurunan tiap tahun.  

Hasil proyeksi tidak mesti meningkat, bisa saja menurun, disesuaikan 

dengan kondisi  / situasi yang ada.  

Perhitungan pendapatan per unit/ layanan 

Apabila faktor-faktor diatas telah diperhitungkan maka lanjut ke 

perhitungan pendapatan per layanan / per unit.  

Dasar perhitungan adalah menggunakan capaian pendapatan periode 

berjalan atau periode sebelumnya.  

Berdasarkan dasar/baseline tersebut ditentukan apakan pendapatan 

layanan akan tetap, meningkat, atau menurun.  

Apabila ditetapkan meningkat, berapa besar peningkatan, apakah 

sama dengan rata-rata peningkatan periode sebelumnya ataukah ada 

Untuk layanan baru, yang pada periode sebelumnya belum 

ditawarkan maka perlu dihitung secara khusus/terpisah. 

Lembar Refleksi / Diskusi 

Proyeksi Pendapatan: 

Jenis  Prosentase 

  

Unit Pelayanan   

Unit Rawat Jalan   

   

  

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Untuk faktor internal didukung oleh fasilitas/sarana prasarana, SDM, 

Fasilitas/sarana prasarana berupa gedung dan alat sangat berperan 

tan. Kapasitas rumah sakit yang 

mendorong peningkatan 

Alat medis yang baru akan juga mendorong peningkatan 

SDM dalam hal ini dokter, khususnya dokter spesialis, akan 

istem Manajemen, dalam hal ini khususnya akreditasi, akan 

meningkatkan citra rumah sakit, dan selanjutnya mendorong 

Apabila ada peingkatan dalam sarana/prasarana, SDM, dan Sistem 

Manajemen, maka dimungkinkan pendapatan tidak naik secara rata-

Apabila tidak ada perubahan dalam kondisi eksternal dan internal 

secara signifikan, maka proyeksi pendapatan bisa menggunakan rata-

run, disesuaikan 

faktor diatas telah diperhitungkan maka lanjut ke 

Dasar perhitungan adalah menggunakan capaian pendapatan periode 

Berdasarkan dasar/baseline tersebut ditentukan apakan pendapatan 

ingkatan, apakah 

rata peningkatan periode sebelumnya ataukah ada 

Untuk layanan baru, yang pada periode sebelumnya belum 

ditawarkan maka perlu dihitung secara khusus/terpisah.  

 Proyeksi 

 

 

 

 

 



Modul 3 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan

 Unit Rawat Inap

    Bangsal A 

    Bangsal B 

 Unit Penunjang Medik

    Radiologi  

    Laboratorium

  

2 Unit Kerjasama

  KSO  

        Haemodialisa

        Lainnya 

  

 Kerjasama Lainnya

         Parkir 

         Kantin 

         Lainnya  

  

3 Pendapatan Lainnya

   Bunga / Bagi Hasil 

   Lainnya 

  

 Total 

 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Unit Rawat Inap   

  

  

Unit Penunjang Medik   

  

Laboratorium   

  

Kerjasama   

  

Haemodialisa   

  

  

Kerjasama Lainnya   

  

  

   

  

Pendapatan Lainnya   

Bunga / Bagi Hasil    

  

  

100%  
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PB. 5 

Menyusun Program dan Kegiatan

 

A. Pendahuluan  

 

Penyusunan Program dan Kegiatan 

program dan kegiatan tersebut harus jelas output dan outcomenya dan 

bagaiamana kaitan program dan kegiatan tersebut terhadap pencapaian 

indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. 

per layanan dapat melihat di indikator

 

B. Jenis-Jenis Program

 

Secara umum program dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Program Utama 

2. Program Pendukung 

3. Program Pengembangan

 

Program utama adalah program yang tekait dengan layanan utama r

sakit yaitu layanan medis, layanan pendukung adalah untuk layanan atau 

kegiatan non medis dan program pengembangan untuk pengembangan unit 

baru, pengadaan alat atau pembangunan gedung. 

 

C. Program Utama

 

Program utama adalah program yang terkait dengan 

Program-program ini biasanya diawali dengan kata meningkatkan. Contoh:

1. Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Jalan 

2. Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Inap

3. Meningkatkan Mutu Layanan Rawat UGD

4. Meningkatkan mutu layanan laboratorium 

5. Meningkatkan mutu 

 

Selanjutnya ditetapkan Indikator

tersebut mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. 

 

Contoh: 

Program Peningkatan Mutu Rawat Jalan

 

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Input  SDM

Output  1.

2.

Outcome  1.

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Menyusun Program dan Kegiatan 

Penyusunan Program dan Kegiatan harus dilakukan berbasis kinerja, artinya 

program dan kegiatan tersebut harus jelas output dan outcomenya dan 

bagaiamana kaitan program dan kegiatan tersebut terhadap pencapaian 

indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator kinerja 

r layanan dapat melihat di indikator-indikator yang ada di  

Jenis Program 

Secara umum program dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :  

 

Program Pendukung  

Program Pengembangan 

Program utama adalah program yang tekait dengan layanan utama r

sakit yaitu layanan medis, layanan pendukung adalah untuk layanan atau 

kegiatan non medis dan program pengembangan untuk pengembangan unit 

baru, pengadaan alat atau pembangunan gedung.  

Program Utama 

ram utama adalah program yang terkait dengan layanan utama. 

program ini biasanya diawali dengan kata meningkatkan. Contoh:

Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Jalan  

Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Inap 

Meningkatkan Mutu Layanan Rawat UGD 

Meningkatkan mutu layanan laboratorium  

Meningkatkan mutu layanan farmasi 

Selanjutnya ditetapkan Indikator-indikator untuk masing-masing program 

tersebut mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. 

Program Peningkatan Mutu Rawat Jalan 

Tolok Ukur Kinerja 

SDM 

1. Cakupan kunjangan Rawat jalan 

2. Rasio penambalan dan pencabutan 

gigi 

1. Pemberian Pelayanan Medis  

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

harus dilakukan berbasis kinerja, artinya 

program dan kegiatan tersebut harus jelas output dan outcomenya dan 

bagaiamana kaitan program dan kegiatan tersebut terhadap pencapaian 

Indikator kinerja 

 

Program utama adalah program yang tekait dengan layanan utama rumah 

sakit yaitu layanan medis, layanan pendukung adalah untuk layanan atau 

kegiatan non medis dan program pengembangan untuk pengembangan unit 

layanan utama. 

program ini biasanya diawali dengan kata meningkatkan. Contoh: 

masing program 

tersebut mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.  

Target 
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2.

 

D. Program Pendukung

 

Program pendukung adalah program non medis.  Contoh dari program ini 

antara lain:  

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

4. Program Standarisasi Pelayanan & Akreditasi 

5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 

 

 

E. Program Pengembangan

 

Program-program pengembangan adalah program yang bersifat 

penambahan barang modal/investasi atau pengembangan layanan baru.

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 

2. Program pengembangan layanan

 

Lembar Diskusi/Refleksi 

 

Penentuan program dan Kegiatan

 

 Total dana yang dikelola

No Jenis Program

1 Program Layanan

 1. Peningkatan Mutu Layanan Rawat Jalan

 2. Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap

 3. Peningkatan mutu Layanan Rawat UGD

 4. Peningkatan mutu layanan laboratorium

 5. Peningkatan mutu layanan farmasi

 6. Kegiatan Lainnya

  

2 Program Pendukung

 1. Program Pelayanan Administrasi 

 2. Program peningkatan kapasitas 

 3.Program pengembangan sistem pelaporan

 4.Program Standarisasi Pelayanan & 

Akreditasi 

 5.Program pemeliharaan sarana dan 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

a. Dokter 

b. Dokter Gigi 

2. Waktu Tunggu pelayanan Rawat 

Jalan 

 

Program Pendukung 

ram pendukung adalah program non medis.  Contoh dari program ini 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program Peningkatan KapasitasPersonil 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Program Standarisasi Pelayanan & Akreditasi  

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 

Program Pengembangan 

program pengembangan adalah program yang bersifat 

penambahan barang modal/investasi atau pengembangan layanan baru.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Program pengembangan layanan 

Lembar Diskusi/Refleksi  

Penentuan program dan Kegiatan 

Total dana yang dikelola  

Jenis Program Pagu  

Program Layanan  

1. Peningkatan Mutu Layanan Rawat Jalan  

2. Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap  

3. Peningkatan mutu Layanan Rawat UGD  

4. Peningkatan mutu layanan laboratorium  

5. Peningkatan mutu layanan farmasi  

6. Kegiatan Lainnya  

 

Program Pendukung  

1. Program Pelayanan Administrasi   

2. Program peningkatan kapasitas personil  

3.Program pengembangan sistem pelaporan  

4.Program Standarisasi Pelayanan & 

 

 

5.Program pemeliharaan sarana dan  
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90% 

90% 

30 ‘ 

ram pendukung adalah program non medis.  Contoh dari program ini 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan  

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit  

program pengembangan adalah program yang bersifat 

penambahan barang modal/investasi atau pengembangan layanan baru. 

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana  

 

Keterangan 
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prasarana  

 6. Kegiatan Lainnya

  

3 Program Pengembangan

 1.Program pengadaan dan peningkatan 

sarana dan prasarana

 2. Program pengembangan layanan

 3. Kegiatan Lainnya

  

PB. 6 

Menyusun Rencana 

 

A. Pendahuluan  

 

Penyusunan Alokasi Pagu Program dan kegiatan ke anggaran kegiatan adalah 

langkah akhir dari rangkaian penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pada 

tahap ini kita akan menentukan volume dan satuan biaya dimasing

kegiatan.  

 

B. Memahami Jenis

 

1. Secara umum biaya

dikelompokkan menjadi tiga yaitu biaya personil, biaya non perno

investasi, dan pengembalian pinjaman jangka panjang. 

2. Jenis biaya tersebut selanjutnya perlu diidentifikasi apakah termasuk 

Biaya Layanan/Langsung atau Biaya Administrasi & Umum/Tidak 

Langsung dan Biaya Non Operasional

3. Biaya Layanan/langsung secara umum dikelompokkan menjadi 8 

komponen biaya yaitu 

a. Biaya Pegawai 

b. Biaya Bahan 

c. Biaya Jasa Pelayanan 

d. Biaya Pemeliharaan 

e. Biaya Bara

f. Biaya Depresiasi 

g. Biaya Pelayanan Lainnya 

h. Biaya Investasi.

4. Biaya Administrasi / Umum dikelompokkan sama dengan komponen 

biaya diatas. Perbedaan Biaya layanan adalah biaya terkait dengan 

medis, dan biaya administrasi dan umum untuk non medis

5. Biaya  Non Operasional adalah biaya yang tidak terkait dengan layanan 

dan kegiatan pendukung, contohnya adalah 

a. Biaya bunga

b. Biaya administrasi bank 

c. Kerugian penjualan aset tetap 

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

 

6. Kegiatan Lainnya  

 

Program Pengembangan  

Program pengadaan dan peningkatan 

dan prasarana 

 

2. Program pengembangan layanan  

3. Kegiatan Lainnya  

 

Menyusun Rencana  Anggaran Biaya  Kegiatan 

Penyusunan Alokasi Pagu Program dan kegiatan ke anggaran kegiatan adalah 

langkah akhir dari rangkaian penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pada 

tahap ini kita akan menentukan volume dan satuan biaya dimasing

Memahami Jenis-Jenis Biaya  

Secara umum biaya dan pengeluaran untuk proses penganggaran 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu biaya personil, biaya non perno

investasi, dan pengembalian pinjaman jangka panjang.  

Jenis biaya tersebut selanjutnya perlu diidentifikasi apakah termasuk 

aya Layanan/Langsung atau Biaya Administrasi & Umum/Tidak 

dan Biaya Non Operasional.  

Biaya Layanan/langsung secara umum dikelompokkan menjadi 8 

komponen biaya yaitu  

Biaya Pegawai  

Biaya Bahan  

Biaya Jasa Pelayanan  

Biaya Pemeliharaan  

Biaya Barang dan Jasa  

Biaya Depresiasi  

Biaya Pelayanan Lainnya  

Biaya Investasi. 

Biaya Administrasi / Umum dikelompokkan sama dengan komponen 

biaya diatas. Perbedaan Biaya layanan adalah biaya terkait dengan 

medis, dan biaya administrasi dan umum untuk non medis

iaya  Non Operasional adalah biaya yang tidak terkait dengan layanan 

dan kegiatan pendukung, contohnya adalah  

Biaya bunga 

Biaya administrasi bank  

Kerugian penjualan aset tetap  

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Alokasi Pagu Program dan kegiatan ke anggaran kegiatan adalah 

langkah akhir dari rangkaian penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pada 

tahap ini kita akan menentukan volume dan satuan biaya dimasing-masing 

untuk proses penganggaran 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu biaya personil, biaya non pernonil, 

 

Jenis biaya tersebut selanjutnya perlu diidentifikasi apakah termasuk 

aya Layanan/Langsung atau Biaya Administrasi & Umum/Tidak 

Biaya Layanan/langsung secara umum dikelompokkan menjadi 8 

Biaya Administrasi / Umum dikelompokkan sama dengan komponen 

biaya diatas. Perbedaan Biaya layanan adalah biaya terkait dengan 

medis, dan biaya administrasi dan umum untuk non medis 

iaya  Non Operasional adalah biaya yang tidak terkait dengan layanan 
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d. Kerugian penurunan nilai 

e. Biaya non operasional lainnya

6. Pengeluaran investasi

tetap berupa: 

a. Tanah 

b. Peralatan dan mesin 

c. Gedung dan bangunan 

d. Kendaraan 

e. Perlengkapan dan peralatan kantor lainnya

 

 

C. Menentukan Volume dan Standar biaya per item

 

Bagian pelaksana memiliki tugas untuk merinci pagu yang didapat kedalam 

volume dan satuan biaya. Penentuan satuan biaya mengacu pada standar 

belanja yang telah ditetapkan oleh rumah sakit atau memakai harga 

wajar/pasar.  

 

D. Menyusun RAB Kegiatan 

 

Setelah kita mengidentifikasi sumber dana maka langkah selanjutnya adalah

menyusun rencana anggaran belanja per kegiatan. 

 

 

Contoh . 1:  

 

05. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

05.02 Kegiatan Penyusunan SOP Rumah Sakit

 

Pagu Kegiatan : 74.850.000

 
Kode 

Akun 

Uraian 

  

 Biaya Personil

6.1.1.02 Honorarium I x 1 

6.1.1.04 Biaya Lembur

 Biaya Non Personil

6.1.2.02 Biaya ATK

6.1.2.03 Cetak modul 

6.1.2.03 Foto Copy

6.1.2.05 Makan Minum

Contoh. 2 

 
Indikato

r 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Kerugian penurunan nilai  

Biaya non operasional lainnya 

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran untuk membeli aset

 

Peralatan dan mesin  

Gedung dan bangunan  

Kendaraan  

Perlengkapan dan peralatan kantor lainnya 

Menentukan Volume dan Standar biaya per item 

pelaksana memiliki tugas untuk merinci pagu yang didapat kedalam 

volume dan satuan biaya. Penentuan satuan biaya mengacu pada standar 

belanja yang telah ditetapkan oleh rumah sakit atau memakai harga 

Menyusun RAB Kegiatan  

identifikasi sumber dana maka langkah selanjutnya adalah

menyusun rencana anggaran belanja per kegiatan.  

05. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  

05.02 Kegiatan Penyusunan SOP Rumah Sakit 

Pagu Kegiatan : 74.850.000 

 Vol Sat Harga 

  Grand Total

Biaya Personil   Total  

Honorarium I x 1  1 Kgt 40,000,000

Biaya Lembur 1 Kgt 13,000,000

Biaya Non Personil   Total 

Biaya ATK 2 Kgt 3,800,000

Cetak modul  20 Pcs 100,000

Foto Copy 1000 Lbr 250

Makan Minum 1 Kgt 12,000,000

Tolok Ukur Kinerja 
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adalah pengeluaran untuk membeli aset-aset 

pelaksana memiliki tugas untuk merinci pagu yang didapat kedalam 

volume dan satuan biaya. Penentuan satuan biaya mengacu pada standar 

belanja yang telah ditetapkan oleh rumah sakit atau memakai harga 

identifikasi sumber dana maka langkah selanjutnya adalah 

Sub Total 

Grand Total 74,850,000 

53,000,000 

40,000,000 40,000,000 

13,000,000 13,000,000 

Total  21,850,000 

3,800,000       7,600,000 

100,000 2,000,000 

250 250,000 

12,000,000 12,000,000 

Target 



 Modul 3 

 
106
 

Input SDM 

Output   

Outcome a. Durasi waktu pemeriksaan spesimen laboratorium sederhana :

1) Golongan Darah

2) Haematologi Rutin

3) Haematologi Lengkap 

4) Kimia Darah

5) Test Narkoba 

6) Immunologi

7) Gula darah Sewaktu

8) Spesimen sputum

9) Urine Rutin 

10) PP test  

11) Feses Rutin

b. Pemeriksaan EKG

c. Pemeriksaan Radiologi

 

No. KOMPONEN BIAYA

1 Biaya Pegawai

2 Biaya Bahan

3 Biaya Jasa Pelayanan

4 Biaya Pemeliharaan

5 Biaya Barang dan Jasa

6 Biaya Depresiasi

7 
Biaya Pelayanan 

Lainnya 

8 
Biaya Investasi

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Durasi waktu pemeriksaan spesimen laboratorium sederhana :

1) Golongan Darah 

2) Haematologi Rutin 

3) Haematologi Lengkap  

4) Kimia Darah 

5) Test Narkoba  

6) Immunologi 

7) Gula darah Sewaktu 

8) Spesimen sputum 

9) Urine Rutin  

 

11) Feses Rutin 

. Pemeriksaan EKG 

c. Pemeriksaan Radiologi 

ANGGARAN BELANJA 

KOMPONEN BIAYA 

URAIAN 
RINCIAN BIAYA

(Satuan X Harga)

Sa

t 
  

Bl

n 
Jml 

Satua

n 

Biaya Pegawai       
    

Biaya Bahan       
    

Biaya Jasa Pelayanan       
    

Pemeliharaan       
    

Biaya Barang dan Jasa       
    

Biaya Depresiasi           

Biaya Pelayanan 
   X    

                 -    

Biaya Investasi       
    

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

  

  

Durasi waktu pemeriksaan spesimen laboratorium sederhana :  

5 menit  

15 menit 

 60 menit 

30 menit 

30 menit 

30 menit 

5  menit 

45 menit 

30 menit 

5 menit 

30 menit  

15 menit 

30 menit 

RINCIAN BIAYA JUMLAH 

ANGGARA

N (RP) 
Harga) 

Harga 

Satua

n 

  

  

                               

-  

  

                

25.896.400  

  

                               

-  

  

                  

3.000.000  

  

                               

-  

    

  

                               

-  

  

                  

5.000.000  



   L
e

m
b

a
r 

D
is

k
u

si
/

R
e

fl
e

k
si

  

   In
d

ik
a

to
r 

In
p

u
t 

 
O

u
tp

u
t 

  

O
u

tc
o

m
e

 
 

 

N
o

. 
K

O
M

P
O

N
E

N
 B

IA
Y

A
 

1
 

B
ia

y
a

 P
e

g
a

w
a

i 

2
 

B
ia

y
a

 B
a

h
a

n
 

3
 

B
ia

y
a

 J
a

sa
 P

e
la

y
a

n
a

n
 

4
 

B
ia

y
a

 P
e

m
e

li
h

a
ra

a
n

 

5
 

B
ia

y
a

 B
a

ra
n

g
 d

a
n

 J
a

sa
 

6
 

B
ia

y
a

 D
e

p
re

si
a

si
 

7
 

B
ia

y
a

 P
e

la
y

a
n

a
n

 L
a

in
n

y
a

 

8
 

B
ia

y
a

 I
n

v
e

st
a

si
 

 
 

T
o

lo
k

 U
k

u
r

 K
in

e
r

ja
 

T
a

r
g

e
t

     

A
N

G
G

A
R

A
N

 B
E

L
A

N
JA

 

U
R

A
IA

N
 

R
IN

C
IA

N
 B

IA
Y

A
 

(S
a

tu
a

n
 X

 H
a

r
g

a
) 

S
a

t 
  

B
ln

 
Jm

l 
S

a
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a
n

 
H

a
r

g
a

 

S
a

tu
a

n
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T
a

r
g

e
t 

   JU
M

L
A

H
 A

N
G

G
A

R
A

N
 

(R
P

) 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
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Program

Kegiatan

Input 

Output

Outcome  

A. Biaya Pelayanan
1.      Biaya pegawai

        - Honorarium Pegawai Honorer

        - Honorarium Pegawai Tenaga Harian Lepas 

        - Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

2.      Biaya bahan

        - Belanja Bahan Obat-obatan

        - Belanja Bahan makanan pasien Rumah sakit

3.      Biaya jasa pelayanan

        - Belanja jasa pelayanan rumah sakit

        - Belanja Jasa Dokter Jaga

        - Belanja Jasa Perawat Jaga

        - Belanja Jasa Penanganan Jenasah Tidak Dikenal

4.      Biaya pemeliharaan

            - Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit

            - Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran 

            - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.      Biaya barang dan jasa

6.      Biaya depresiasi

7.      Biaya pelayanan lainnya

B. Biaya Umum Dan Administrasi
1.      Biaya pegawai

            - Gaji dan Tunjangan

            - Tambahan Penghasilan PNS

            - Honorarium panitia pelaksana kegiatan

            - Honorarium Administrasi perkantoran

            - Honorarium Bendahara

            - Honorarium Pengguna Anggaran

            - Honorarium Pejabat Penatausahaan

            - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

            - Honorarium PNS

            - Honorarium non PNS lainnya

2.      Biaya administrasi kantor

        - Belanja ATK

        - Belanja perangko, materai dan benda pos 

        - Belanja Cetak

        - Belanja Penggandaan

3.      Biaya pemeliharaan

            - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor

            - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

            - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

            - Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan 

Contoh 3. 

 

 

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

:

:

Indikator

Jumlah Satuan

1 2

        - Honorarium Pegawai Honorer

        - Honorarium Pegawai Tenaga Harian Lepas 

        - Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

        - Belanja Bahan Obat-obatan 1

        - Belanja Bahan makanan pasien Rumah sakit 1

        - Belanja jasa pelayanan rumah sakit 1

        - Belanja Jasa Dokter Jaga 1

        - Belanja Jasa Perawat Jaga 1

        - Belanja Jasa Penanganan Jenasah Tidak Dikenal 5

            - Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit

            - Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran 

            - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Biaya pelayanan lainnya

B. Biaya Umum Dan Administrasi

            - Tambahan Penghasilan PNS

            - Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1
            - Honorarium Administrasi perkantoran 1
            - Honorarium Bendahara

            - Honorarium Pengguna Anggaran

            - Honorarium Pejabat Penatausahaan

            - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

            - Honorarium non PNS lainnya

Biaya administrasi kantor

1

        - Belanja perangko, materai dan benda pos 1

1

        - Belanja Penggandaan 1

            - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 1

            - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1

            - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1

            - Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan 1

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS PPK-BLUD 
RSUD Demang  Sepulau Raya Kabupaten Lampung 
Tengah Tolok Ukur Kinerja

Terlaksananya Kegiatan 
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tercapainya Kegiatan dalam rangka 
peningkatan pelayanan kesehatan

Anggaran Biaya

Komponen Biaya

 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Target Kinerja
9.500.000.000

100%

100%

Satuan Harga satuan (Rp)

3 4 5 = (2X4)

Paket    2.850.000.000       2.850.000.000 

Paket       600.000.000          600.000.000 

Paket    3.076.350.000       3.076.350.000 

Paket       179.000.000          179.000.000 

Paket         64.650.000            64.650.000 

Orang           1.000.000              5.000.000 

Paket         48.900.000            48.900.000 

Paket         50.700.000            50.700.000 

Paket         53.133.480            53.133.480 

Paket              675.000                 675.000 

Paket       100.000.000          100.000.000 

Paket         15.000.000            15.000.000 

Paket         23.000.000            23.000.000 

Paket       170.000.000          170.000.000 

Paket       129.250.000          129.250.000 

Paket         75.000.000            75.000.000 

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS PPK-BLUD 
RSUD Demang  Sepulau Raya Kabupaten Lampung 

Tolok Ukur Kinerja
Jumlah Dana

Terlaksananya Kegiatan 
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tercapainya Kegiatan dalam rangka 
peningkatan pelayanan kesehatan

Rincian Biaya Jumlah Anggaran
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4.      Biaya barang dan jasa
            - Belanja Transportasi

            - Belanja makan dan minum harian pegawai

            - Belanja makanan dan minuman rapat

            - Belanja perjalanan dinas luar daerah

            - Belanja perjalanan dinas dalam daerah

            - Belanja jasa kepada pihak ketiga

            - Belanja jasa konsultansi penyusunan

            - Belanja jasa konsultasi hukum

            - Belanja bahan bakar minyak/gas

            - Belanja pengisian tabung gas

            - Belanja Telepon

            - Belanja Listrik

            - Belanja Surat kabar/majalah

            - Belanja kawat/faksimili/internet/tv kabel

            - Belanja Alat Listrik dan Elektronik RS

            - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

            - Belanja Bahan habis pakai

            - Belanja jasa kantor lainnya :  Belanja jasa service peralatan 
kantor,perlengkapan kantor dan rumah tangga
            - Belanja jasa konsultansi penyusunan

            - Belanja bahan habis pakai

            - Belanja jasa kantor

            - Belanja cetak dan penggandaan

            - Belanja makanan dan minuman

            - Belanja Alat Listrik dan Elektroik RS

            - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Sanitasi)

            - Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS

            - Belanja jasa konsultansi

5.      Biaya promosi
            - Belanja Publikasi 

            - Belanja perlengkapan promosi dan pameran

6.      Biaya depresiasi

7.      Biaya umum dan administrasi lainnya.
C. Biaya Non Operasional

1.     Biaya bunga
2.     Biaya administrasi bank
3.     Biaya kerugian penjualan aset tetap
4.     Biaya kerugian penurunan nilai kurs
5.     Biaya non operasional lainnya

D. Pengeluaran Investasi
1.     Pembelian surat berharga
2.     Pengeluaran pembelian tanah
3.     Pengeluaran pembelian gedung
       -  Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian*Bangunan
4.     Pengeluaran untuk peralatan dan mesin
       -  Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
       -  Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
       -  Belanja Modal Pengadaan Komputer
       -  Belanja Modal Pengadaan Meubellair
       -  Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
       -  Belanja Modal Software
5.     Pengeluaran sarana fisik lainnya

E. Pengeluaran Pendanaan/ Pembiayaan
1.     Pengeluaran pembayaran hutang

Jumlah Biaya (A+B+C+D+E)
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            - Belanja makan dan minum harian pegawai 1 Paket
            - Belanja makanan dan minuman rapat

            - Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Paket
            - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket
            - Belanja jasa kepada pihak ketiga

            - Belanja jasa konsultansi penyusunan

            - Belanja jasa konsultasi hukum 1 Paket
            - Belanja bahan bakar minyak/gas 1 Paket
            - Belanja pengisian tabung gas 1 Paket

            - Belanja Surat kabar/majalah

            - Belanja kawat/faksimili/internet/tv kabel

            - Belanja Alat Listrik dan Elektronik RS 1 Paket
            - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket

1 Paket
            - Belanja jasa kantor lainnya :  Belanja jasa service peralatan 
kantor,perlengkapan kantor dan rumah tangga

1 Paket

            - Belanja jasa konsultansi penyusunan

            - Belanja cetak dan penggandaan

            - Belanja makanan dan minuman

            - Belanja Alat Listrik dan Elektroik RS

            - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Sanitasi) 1 Paket
            - Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS

1 Paket

1 Paket
            - Belanja perlengkapan promosi dan pameran

Biaya umum dan administrasi lainnya.

Biaya kerugian penjualan aset tetap
Biaya kerugian penurunan nilai kurs
Biaya non operasional lainnya

Pengeluaran pembelian tanah
Pengeluaran pembelian gedung

       -  Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian*Bangunan
Pengeluaran untuk peralatan dan mesin

       -  Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1 Paket
       -  Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 Paket
       -  Belanja Modal Pengadaan Komputer 1 Paket
       -  Belanja Modal Pengadaan Meubellair 1 Paket
       -  Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 1 Paket

1 Paket
Pengeluaran sarana fisik lainnya

E. Pengeluaran Pendanaan/ Pembiayaan
Pengeluaran pembayaran hutang

(Drg. ISMUDIJANTO)
NIP. 19611108 198901 1 001

Gunung Sugih,  Juli 2014

Direktur,
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Paket       231.570.000          231.570.000 

Paket         50.000.000            50.000.000 

Paket         20.000.000            20.000.000 

Paket         30.000.000            30.000.000 

Paket       431.100.000          431.100.000 

Paket           6.750.000              6.750.000 

Paket         50.000.000            50.000.000 

Paket         50.000.000            50.000.000 

Paket         53.706.020            53.706.020 

Paket         49.645.500            49.645.500 

Paket         44.800.000            44.800.000 

Paket         90.000.000            90.000.000 

Paket         20.000.000            20.000.000 

Paket         11.000.000            11.000.000 
Paket         69.770.000            69.770.000 
Paket       391.000.000          391.000.000 
Paket         10.000.000            10.000.000 
Paket         50.000.000            50.000.000 
Paket       400.000.000          400.000.000 

      9.500.000.000 
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PB. 7 

Melakukan Evaluasi anggaran dan mencetak laporan anggaran

 

A. Pendahuluan  

 

Setelah masing-masing RAB Kegiatan tersusun 

atas perlu dilakukan review dan disusun dalam bentuk buku. 

 

B. Langkah Review Anggaran

 

Langkah review anggaran terdiri dari beberapa langkah:

1. Mereview perhitungan matematis perkalian dan penjumlahan mendatar 

menurun di anggaran

2. Memastikan bahwa pagu anggaran semua sudah dirinci ke anggaran 

pendapatan dan biaya. 

3. Memastikan bahwa antara rekap anggaran dan rincian anggaran memiliki 

jumlah yang sama. 

 

C. Menyusun Buku Rencana Bisnis dan Anggaran 

 

Sistematika Buku Rencana Bisnis dan Anggaran adalah sebagai berikut 

1. Bab 1 – Pendahuluan

a. Profil Rumah Sakit 

b. Visi Rumah Sakit 

c. Misi Rumah Sakit 

d. Maksud dan Tujuan Penyusunan RBA

e. Kegiatan Layanan RS

f. Budaya RS

g. Susunan Pejabat Pengelola RS

 

2. Bab 2 – Kinerja RS

a. Kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja tahun berjalan

• Hasl kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan 

• Faktor

b. Perbandingan antara asumsi RBA tahun berjal

realisasi serta dampak terhadap pencapaian kinerja tahun 

berjalan 

c. Pencapaian kinerja

• Capaian kinerja per unit 

• Capaian kinerja agregat

d. Pencapaian program investasi 

e. Laporan keuangan tahun berjalan

 

3. Bab 3 – Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun (20x1

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Melakukan Evaluasi anggaran dan mencetak laporan anggaran

masing RAB Kegiatan tersusun maka perlu dilakukan review 

atas perlu dilakukan review dan disusun dalam bentuk buku.  

Langkah Review Anggaran 

Langkah review anggaran terdiri dari beberapa langkah: 

Mereview perhitungan matematis perkalian dan penjumlahan mendatar 

di anggaran. 

Memastikan bahwa pagu anggaran semua sudah dirinci ke anggaran 

pendapatan dan biaya.  

Memastikan bahwa antara rekap anggaran dan rincian anggaran memiliki 

jumlah yang sama.  

Menyusun Buku Rencana Bisnis dan Anggaran  

Sistematika Buku Rencana Bisnis dan Anggaran adalah sebagai berikut 

Pendahuluan 

Profil Rumah Sakit  

Visi Rumah Sakit  

Misi Rumah Sakit  

Maksud dan Tujuan Penyusunan RBA 

Kegiatan Layanan RS 

Budaya RS 

Susunan Pejabat Pengelola RS 

Kinerja RS Tahun Berjalan 

Kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja tahun berjalan 

Hasl kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja RS tahun berjalan 

Perbandingan antara asumsi RBA tahun berjal

realisasi serta dampak terhadap pencapaian kinerja tahun 

berjalan  

Pencapaian kinerja 

Capaian kinerja per unit  

Capaian kinerja agregat 

Pencapaian program investasi  

Laporan keuangan tahun berjalan 

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun (20x1) 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Melakukan Evaluasi anggaran dan mencetak laporan anggaran 

dilakukan review 

 

Mereview perhitungan matematis perkalian dan penjumlahan mendatar 

Memastikan bahwa pagu anggaran semua sudah dirinci ke anggaran 

Memastikan bahwa antara rekap anggaran dan rincian anggaran memiliki 

Sistematika Buku Rencana Bisnis dan Anggaran adalah sebagai berikut  

Kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi 

Hasl kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan  

faktor yang mempengaruhi kinerja RS tahun berjalan  

Perbandingan antara asumsi RBA tahun berjalan dengan 

realisasi serta dampak terhadap pencapaian kinerja tahun 
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a. Gambaran umum tentang analisis eksternal dan internal (yang 

relevan untuk RBA tahun depan)

• Analisa Internal 

• Analisa Eksternal  

b. Asumsi

anggaran 20x1

• Asumsi makro

• Asumsi mikro

c. Target kinerja RS

d.  Analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat

e. Perkiraan harga

f. Rencana pendapatan dan biaya operasional per unit 

g. Rencana pendapatan dan biaya RS

h. Anggaran RS

• Pendapatan RS

• Biaya Operasional 

• Biaya Lainnya

• Belanja Modal 

i. Ambang batas belanja 

 

4. Bab 4 – Proyeksi Keuangan Tahun (20x1)

a. Proyeksi neraca

b. Proyeksi laporan aktivitas

c. Proyeksi arus kas

d. Catatan atas laporan keuangan

 

5. Bab 5 – Penutup 

6. Lampiran 

a. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Biaya

b. Rincian anggaran pendapatan 

c. Rincian Biaya

d. Rincian Biaya per Sumber 

e. Rincian Biaya per Jenis 

f. Ringkasan Program & Kegiatan 

g. Biaya Per Kegiatan

 

D. Mencetak Buku Anggaran

 

Setelah semua data tersebut kita bisa cetak dan menyusun berkas pengajuan 

anggaran ke pemilik/wakil pemilik.

 

 

Lembar Diskusi/Refle
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Gambaran umum tentang analisis eksternal dan internal (yang 

relevan untuk RBA tahun depan) 

Analisa Internal  

Analisa Eksternal   

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 

anggaran 20x1 

Asumsi makro 

Asumsi mikro 

Target kinerja RS 

Analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat

Perkiraan harga 

Rencana pendapatan dan biaya operasional per unit 

Rencana pendapatan dan biaya RS 

Anggaran RS 

Pendapatan RS 

Biaya Operasional  

Biaya Lainnya 

Belanja Modal  

Ambang batas belanja  

Proyeksi Keuangan Tahun (20x1) 

Proyeksi neraca 

Proyeksi laporan aktivitas 

Proyeksi arus kas 

Catatan atas laporan keuangan 

Penutup  

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Biaya 

Rincian anggaran pendapatan  

Rincian Biaya 

Rincian Biaya per Sumber  

Rincian Biaya per Jenis  

Ringkasan Program & Kegiatan  

Biaya Per Kegiatan 

Mencetak Buku Anggaran 

Setelah semua data tersebut kita bisa cetak dan menyusun berkas pengajuan 

anggaran ke pemilik/wakil pemilik. 

Lembar Diskusi/Refleksi  
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Gambaran umum tentang analisis eksternal dan internal (yang 

asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 

Analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat 

Rencana pendapatan dan biaya operasional per unit  

Setelah semua data tersebut kita bisa cetak dan menyusun berkas pengajuan 
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Bawa contoh anggaran yang sudah anda susun atau cermati contoh anggaran 

yang kami berikan. Apa hal

pelatihan ini? 

 -  Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan 

Bawa contoh anggaran yang sudah anda susun atau cermati contoh anggaran 

yang kami berikan. Apa hal-hal yang perlu anda tindak lanjuti paska 

Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan  

Bawa contoh anggaran yang sudah anda susun atau cermati contoh anggaran 

hal yang perlu anda tindak lanjuti paska 
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