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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam  rangka menyelenggarakan  pelayanan  publik seperti pendidikan, 

kesehatan, keuangan, transportasi dan sebagainya, maka dari itu pemerintah 

membentuk satuan-satuan birokrasi. Di era serba moderen  saat ini, pemerintah 

dituntut memberikan pelayanan publik  yang berkualitas, berkompetensi dan 

terjangkau dari segi pembiayaannya serta dikelola secara profesional dan 

independen. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia 

sebagai salah satu negara terbesar dan negara berpengaruh di dunia, karena 

indikator pengukuran  kesejahteraan penduduk di sebuah negara juga dapat 

dilihat dari kepuasan  mereka terhadap kinerja pelayanan publik yang dimiliki 

pemerintah. Reformasi pelayanan  publik sebelumnya telah berhasil dilakukan 

negara-negara di Eropa dan Amerika. Negara-negara tersebut 

mengimplementasi Dotrin New Public Management (NPM) / Reinventing 

Government yang secara berangsur-angsur diadopsi ke dalam manajemen 

pemerintahan. Transformasi manajemen pemerintahan dalam New Public 

Management  mulai dari penataan  kelembagaan / Institutional Arrangement, 

reformasi  kepegawaian / Civil Servant Reform, dan reformasi pengelolaan 

keuangan Negara / New Management Reform (Mahmudi, 2003, dalam 

Meidyawati). Indonesia secara bertahap juga mengimplementasi dotrin NPM 



2 

 

dalam rangka mewujudkan  kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Pemerintah  harus meninggalkan  birokrasi pelayanan publik yang lambat 

dan bertele-tele dalam administrasi karena mengedepankan sistem dan 

prosedur sehingga membuat masyarakat pemakai jasa pelayanan publik 

kebingungan dan terlambat untuk ditangani. Pemerintah dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang fleksibel, cepat, tepat, akurat, efisien dan efektif. 

Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan dua peraturan keuangan 

negara yaitu UU No. 17 tahun 2003, mengatur keuangan negara. UU No. 1 

tahun 2004, mengatur pembendaharaan  negara. Pada tahun 2005 pemerintah 

mengeluarkan  peraturan  tambahan yaitu UU No. 15, mengatur pemeriksaan 

keuangan negara. Sejak dikeluarkannya ketiga peraturan tersebut sistem 

pemerintahan  telah berubah menjadi lebih efisien, profesional, akuntanbel dan 

transparan. Ketiga peraturan tersebut juga merubah pola pemerintahan yang 

terpusat menjadi pola desentralisasi. Dengan  perubahan-perubahan tersebut, 

penggunaan dana pemerintah  menjadi lebih jelas dan  tepat sasaran, dari yang 

hanya membiayai input dan proses berubah arah menjadi fokus pada output. 

Semua perubahan yang terjadi memberikan solusi untuk masalah semakin 

tingginya dana yang dibutuhkan pemerintah sedangkan sumber daya yang 

dimiliki pemerintahan terbatas. 

Dengan undang-undang yang telah dikeluarkan tersebut, pemerintah 

merubah pola pengelolaan  keuangan yang fleksibel untuk menetapkan 

praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka memberikan pelayanan 
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maksimal kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan prduktivitas, 

efisisensi, dan efektifitas melalui Badan Layanan Umum. Badan Layanan 

Umum adalah alat pemerintah dalam pembaharuan manajemen keuangan 

sektor publik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berbasis pada 

hasil, akuntabiltas, tranparan dan profesionalitas. Badan Layanan Umum 

menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat dan tidak mengutamakan 

keuntungan. Ada tiga syarat pokok apabila sebuah instansi akan menjadi Badan 

Layanan Umum, yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis dan 

persyaratan administratif. Persyaratan subtantif adalah persyaratan yang terkait 

dengan peyelenggaraan umum. Persyaratan teknis adalah persyaratan yang 

terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Persyaratan 

administratif adalah persyaratan terkait dengan kelengkapan dokumen seperti 

pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar layanan minimal, laporan 

keuangan dan laporan audit/atau bersedia diaudit.  

Instansi yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi BLU selanjutnya 

menjalankan semua aktivitas organisasi sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang dikeluarkan pemerintah.  Pemerintah juga harus dapat menetapkan tujuan 

serta target organisasi sektor publik secara jelas untuk pengukuran hasil kerja 

sehingga organisasi-organisasi pelayanan publik milik  pemerintah berlomba 

untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada tahun 2005, 

Pemerintah mengeluarkan UU No. 23 tentang PPK BLU dan pada tahun 2012 

seiring berjalannya perkembangan penerapan PPK BLU, Pemerintah 

mengeluarkan PP No. 74 yang berisi beberapa poin perubahan. Sedangkan 
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untuk pedoman akuntansi dan pelaporan PPK BLU, Kementerian Keuangan 

pada tahun mengeluarkan PMK No. 76. Untuk penilaian kinerja khususnya 

bidang kesehatan, pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan PER-DIRJEN 

No. 54. Peraturan-peraturan diatas dikeluarkan dengan tujuan walaupun 

instansi-instansi yang menjadi BLU diberikan fleksibilitas dalam mengelola 

keuangan mereka tetapi tetap mempunyai alur yang jelas dan tepat sasaran 

dalam penggunaan keuangan mereka. 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) sebagai salah satu 

fasilitas pelayanan kesehatan dapat menjadi tempat penelitian maupun 

pengembangan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya penyakit paru 

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. BBKPM 

Surakarta sebagai UPT Pusat dari Kementerian Kesehatan RI mempunyai visi 

“Menjadi Pusat Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat” sesuai dengan 

tupoksinya menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan Upaya Kesehatan 

Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi 

pelayanan kesehatan spesialistik dan rujukan paru diantaranya Pelayanan 

Rawat Jalan Paru (Poliklinik dan Penunjang Kesehatan), Pelayanan Gawat 

Darurat (IGD) paru dan Pelayanan Rawat Inap Paru, kegiatan promosi dan 

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan paru, kegiatan pendidikan dan 

latihan kesehatan paru serta kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan 

paru. 

Seiring dengan reformasi organisasi di Kementerian Kesehatan, maka 

sejak bulan Januari tahun 2011 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 



5 

 

(BBKPM) Surakarta yang semula di bawah pembinaan Direktorat Jenderal 

Bina Kesehatan Masyarakat di alihkan di bawah pembinaan Direktorat 

Jenderal Bina Upaya Kesehatan (dahulu bernama Direktorat Jenderal Bina 

Pelayanan Medik) dan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan serta 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka BBKPM Surakarta telah 

mendapat kepercayaan dari Kementerian Keuangan sebagai Pengelola 

Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Untuk menjaga dan menjamin 

mutu pelayanan kesehatan, BBKPM Surakarta telah mengupayakan sertifikasi 

ISO semua pelayanan di tahun 2011.  

Dengan adanya BBKPM dapat meningkatkan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat dan mendukung upaya Kementerian Kesehatan untuk 

memberikan pelayanan kesehatan bermutu, merata dan terjangkau yang 

diaplikasikan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan yang berkualitas dan jangan melupakan pasien yang tidak mampu. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis 

membatasi penelitian pada bagaimana kinerja keuangan dan laporan keuangan 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. Untuk mengukur kinerja 

keuangan dan laporan keuangan tersebut, harus dilakukan beberapa langkah 

yaitu wawancara, observasi dan menganalisis dokumen-dokumen yang 

diperlukan. Pengukuran kinerja mengacu pada kriteria penilaian yang telah 

dikeluarkan Kementerian Keuangan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan dibagian 

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pola pengelolaan keuangan di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Surakarta sebelum menjadi Badan Layanan Umum? 

2. Bagaimana implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (PPK-BLU) di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat  Surakarta? 

3. Bagaimanakah kinerja keuangan dan laporan keuangan Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta setelah mengimplementasi Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)?  

4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Balai Besar Kesehataan Paru 

Masyarakat Surakarta di dalam mengimplementasi Pola Pengelolaan 

Keuangan Bukan Layanan Umum (PPK-BLU) pada kinerja keuangan dan 

laporan keuangannya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menggambarkan dan menjelaskan konsep Pola Pengelolaan Keuangan di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta sebelum menjadi Badan 

Layanan Umum. 
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2. Menggambarkan dan menganalisa implementasi Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 

3. Menggambarkan dan menganalisa kinerja keuangan dan laporan keuangan 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta setelah 

mengimplementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(PPK-BLU). 

4. Mengidentifikasi dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta dalam kinerja keuangan dan laporan 

saat mengimplementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (PPK-BLU).  

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain: 

1. Organisai-organisasi publik, penelitian ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan performa organisasi publik yang mengimplementasi pola 

pengelolaan keuangan badan layanan umum. 

2. Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan 

informasi untuk memungkinkan penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pola pengelolan keuangan badan layanan umum. 
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F. Sistematika Penulisan 

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang 

akan diteliti, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika 

penulisan penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian ini dipaparkan. 

Bab dua memuat tentang landasan teori yang mencangkup landasan teori, 

penelitian terdahulu dan kerangka teoritis. Bab tiga membahas tentang metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang berisikan jenis dan 

sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis 

data. Bab 4 menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

pembahasan sehingga dapat diketahui hasil dari penelitian ini. Terakhir bab 

lima berisi simpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang. 

 




