
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 106 TAHUN 2008 

TENTANG 

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah 
diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Gubernur 
Nomor 29 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme; 

3. Uncang-Undrrig Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan 
Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007; 

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

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; 



23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 
2008. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA PENGELOLAAN 
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda, adalah 
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Asisten Sekda adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

6. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda 
adalah Badan Pengawasan Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

7. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Bapeda 
adalah Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD 
adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

9. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dipenda 
adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

10. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

11. Biro Hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

12. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro 
Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 



13. Biro Perlengkapan adalah Biro Perlengkapan pada Sekretariat 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah yang selanjutnya 
disingkat KPKD adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, 
adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan 
kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas. 

16. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKBLUD, adalah pola pengelolaan 
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 
menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya. 

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

18. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program. 

19. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK
BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang 
menerapkan PPK-BLUD. 

20. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya 
disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di 
Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD. 

21 . Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya. 

22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan 
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD 
yang menerapkan PPKBLUD. 

23. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat 
RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran 
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan 
anggaran BLUD. 

24. Praktik Bisnis yang sehat, adalah penyelenggaraan tugas dan 
fungsi BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja berdasarkan kaidah-kaidah 
manajemen yang efisien, efektif dan produktif dalam rangka 
pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. 



25. Rencana Kerja Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA-
BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 
biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa 
yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan 
anggaran oleh BLUD. 

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya 
disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau 
jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh BLUD. 

27. Cost recovery adalah prosentase perbandingan antara pendapatan 
yang diterima dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh 
SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD untuk 
menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun anggaran. 

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

29. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang 
diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa 
layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama 
BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. 

30. Block Fund adalah anggaran yang diberikan kepada BLUD-
SKPD/BLUD-Unit Kerja dimana peruntukannya tidak dirinci dan 
pencairannya secara periodik. 

BAB II 

AZAZ DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja dilaksanakan 
berdasarkan azas: 

a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat; 

b. Pemberian Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan; 

c. Meringankan Beban APBD; 

d. Meningkatkan Kemandirian; 

e. Bukan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

f. Bagian dari Perangkat Daerah; 

g. Penyelenggaraan Pelayanan sesuai dengan Praktik Bisnis yang 
sehat dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas 
pelayanan umum kepada masyarakat; 

h. Tidak Mengutamakan Keuntungan; 

i. Pendapatan dan Belanja dikonsolidasikan pada APBD; 

j . Transparansi; 
k. Akuntabel. 



Pasal 3 

Penerapan PPKBLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas 
dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan 
produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. 

BAB III 

PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN 

Bagian Kesatu 

Persyaratan 

Pasal 4 

(1) Gubernur dapat menetapkan penerapan PPK-BLUD pada SKPD 
atau Unit Kerja. 

(2) Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan 
administratif untuk menerapkan PPKBLUD, dan ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam 
contoh lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

(3) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah : 

a. berkedudukan sebagai SKPD atau Unit Kerja. 
b. menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan : 

1. menyediakan barang/jasa untuk layanan umum dalam 
rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 
masyarakat. 

2. mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan 
meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau layanan 
umum. 

3. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan 
ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat. 

4. bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat 
operasional yang menghasilkan barang/jasa. 

5. di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 bukan merupakan bagian persyaratan substantif. 

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi 
apabila : 

a. kinerja pelayanan tugas dan fungsinya layak dikelola dan 
ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPKBLUD 
sebagaimana direkomendasikan oleh SKPD pembina teknis. 

b. kinerja keuangan SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan adalah 
sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan 
penerapan PPKBLUD. 

c. dokumen usulan penerapan PPKBLUD sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah : 



1. daftar aset termasuk nilainya, sehingga akan diketahui 
kekayaan yang dimiliki SKPD atau UKPD yang akan 
diusulkan menerapkan PPKBLUD. 

2. pendapatannya menunjukkan kecenderungan naik dari 
tahun ke tahun, sehingga SKPD atau Unit Kerja Perangkat 
Daerah tersebut dapat mandiri. 

3. prosentase cost recovery sebesar 60 % (enam puluh 
persen) untuk mengetahui seberapa besar pendapatannya 
dapat menopang biaya operasional dalam 1 tahun 
anggaran. 

(5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terpenuhi apabila SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan sudah 
dapat menyajikan seluruh dokumen berikut: 
a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, disusun 
sesuai formulir dengan contoh sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II Peraturan Gubernur ini; 

b. Pola tata kelola; 

c. Rencana strategis bisnis; 

d. Laporan keuangan pokok; 

e. Standar pelayanan minimal; dan 
f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit 

secara independen. 
(6) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, 

merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang 
mengatur: 
a. tata kelola, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, 

perkembangan visi dan misi dan strategi, pengelompokan 
fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan, serta 
pendayagunaan sumber daya manusia; 

b. akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber 
daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada 
SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan secara periodik; dan 

c. transparansi, yaitu mengikuti azas keterbukaan yang dibangun 
atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara 
langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. 

(7) a. Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(5) huruf c, merupakan rencana strategis lima tahunan yang 
mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, 
pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima 
tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari SKPD atau 
Unit Kerja. 

b. Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, merupakan gambaran program lima tahunan, 
pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan 
prosedur pelaksanaan program. 

c. Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) atau 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 



(8) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf d terdiri dari : 

a. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan, 
yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta 
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari unsur 
pendapatan dan belanja; 

b. Neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang 
menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, 
dan ekuitas pada tanggal tertentu; 

c. Laporan Arus Kas, yaitu dokumen yang menyajikan informasi 
kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan 
transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, 
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode 
tertentu; dan 

d. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang berisi 
penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan 
Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan. 

(9) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf e merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh 
BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja. 

(10) Laporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f 
adalah : 

a. Laporan audit merupakan laporan auditor tahun terakhir 
sebelum SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan diusulkan untuk 
menerapkan PPKBLUD; 

b. Dalam hal SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf 
a belum pernah diaudit, SKPD/Unit Kerja harus membuat 
pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang 
disusun sesuai formulir dengan contoh sebagaimana tercantum 
dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini. 

(11) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 
kepada Gubernur melalui Biro Keuangan untuk mendapatkan 
persetujuan. 

Bagian Kedua 

Penetapan dan Pencabutan 

Pasal 5 

(1) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan 
permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan 
dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5). 

(2) Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan substantif 
mengajukan usulan penerapan PPKBLUD kepada SKPD pembina 
teknis, untuk dilakukan penelitian persyaratan teknis. 



(3) SKPD pembina teknis setelah melakukan penelitian persyaratan 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usulan 
permohonan penetapan penerapan PPKBLUD kepada Gubernur 
melalui Sekda. 

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
disusun sesuai formulir dengan contoh sebagaimana tercantum 
dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini. 

(5) Gubernur menetapkan atau menolak usul permohonan penetapan 
penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai yang dibentuk oleh 
Gubernur. 

(6) Pertimbangan yang diberikan tim penilai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) didasarkan pada hasil penilaian terhadap 
persyaratan administratif. 

(7) Dalam rangka penilaian, tim penilai dapat melakukan kunjungan 
lapangan pada SKPD atau Unit Kerja yang mengajukan 
permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD. 

(8) Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) Gubernur menetapkan atau menolak usul permohonan 
penetapan penerapan PPKBLUD paling lambat 3 bulan sejak 
diterima. 

(9) Apabila Gubernur dalam jangka waktu 3 bulan tidak memberikan 
jawaban, maka usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (3) ditolak. 

(10) Penetapan penerapan PPKBLUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status 
BLUD bertahap. 

(11) Status BLUD penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
diberikan apabila persyaratan substantif, teknis dan administratif 
telah terpenuhi. 

(12) Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
diberikan apabila persyaratan subtantif dan persyaratan teknis 
telah terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi. 

Pasal 6 

Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(12), dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul Kepala 
BLUD kepada Gubernur sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Pasal 7 

(1) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas 
tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola 
langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta 
perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan 
keuangan. 

(2) Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibil itas dalam hal 
pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang 
dan/atau jasa. 



(3) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan 
dengan penetapan status BLUD. 

Pasal 8 

(1) Sekretaris Daerah, Kepala SKPD Pembina Teknis atau Tim Penilai 
dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada 
Gubernur sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Penurunan status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah penurunan penerapan PPK-BLUD dari status penuh ke 
status bertahap. 

(3) Penurunan status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
apabila terjadi penurunan cost recovery selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut sebesar sepuluh persen. 

(4) Pencabutan status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pencabutan penerapan PPK BLUD dari status penuh atau 
bertahap menjadi pengelolaan keuangan konvensional. 

(5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur tidak memberikan 
keputusan, maka usulan penurunan/pencabutan dianggap 
diterima. 

Pasal 9 

(1) Penerapan PPKBLUD berakhir apabila : 

a. dicabut oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah, Kepala 
SKPD Pembina Teknis atau Tim Penilai; 

b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 

c. perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan 
organisasi perangkat daerah. 

(2) Pencabutan penerapan PPKBLUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan apabila BLUD-SKPD/Unit Kerja-SKPD yang 
bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, 
teknis, dan/atau administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(3) Pencabutan penerapan PPKBLUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a selain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Penerapan PPKBLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan 
kembali untuk menerapkan PPKBLUD sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 4. 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, 
dan Pasal 9, serta penelitian dan pengkajian terhadap tarif layanan 
pemberian remunerasi, standar pelayanan minimal, Gubernur 
menugaskan tim penilai. 



(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Pengarah : - Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

b. Ketua : Asisten Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta 

c. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta 

d. Anggota Tetap : 
- Bawasda Provinsi DKI Jakarta 
- Bapeda Provinsi DKI Jakarta 
- BKD Provinsi DKI Jakarta 
- Dipenda Provinsi DKI Jakarta, 
- Biro Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta 
- Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 
- Biro Ortala Setda Provinsi DKI Jakarta 
- KPKD Provinsi DKI Jakarta 

e. Anggota Tidak Tetap : 
- Asisten yang membidangi 
- Dinas yang membidangi 
- Biro yang membidangi 
- Tenaga Ahli apabila diperlukan 

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung 
jawab kepada Gubernur melalui Sekda. 

BAB IV 

STANDAR DAN TARIF LAYANAN 

Bagian Kesatu 

Standar Layanan 

Pasal 11 

(1) BLUD-SKPD/Unit Kerja-SKPD yang menerapkan PPKBLUD 
menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur. 

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimal yang 
memenuhi persyaratan pada fokus jenis layanan, dapat diukur, 
dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu. 

(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, 
pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan 
untuk mendapatkan layanan. 

(4) Kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 
teknis layanan, proses layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk 
mendapatkan layanan. 



Bagian Kedua 

Tarif Layanan 

Pasal 12 

(1) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dapat memungut biaya kepada 
masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang 
diberikan. 

(2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang dijual sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun 
atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per 
investasi dana. 

(3) BLUD-SKPD mengusulkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) kepada Gubernur melalui Sekda. 

(4) BLUD-Unit Kerja mengusulkan tarif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada Gubernur melalui SKPD Pembina Teknis. 

(5) Untuk menetapkan besaran tarif yang diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu dilakukan 
penelitian oleh Tim Penilai PPK-BLUD. 

(6) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
mempertimbangkan : 

a. kontinuitas dan pengembangan layanan; 

b. daya beli masyarakat; 

c. asas keadilan dan kepatutan; dan 

d. kompetisi yang sehat. 

BAB V 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pasal 13 

Tahun Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dimulai tanggal 1 
Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. 

Pasal 14 

(1) Setiap Tahun Anggaran selambat-lambatnya awal bulan Agustus 
tahun berjalan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja menyusun RBA 
dengan berpedoman kepada renstra bisnis-BLUD. 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Biro 
Keuangan untuk dikaji bersama Tim Penilai PPK BLUD mengenai 
standar biaya yang mencakup perhitungan jumlah dan kualitas 
jasa dan/atau barang yang direncanakan dikalikan dengan Unit 
Cost dari jasa dan/atau barang yang diberikan. 



(3) RBA yang telah dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan dan 
dituangkan ke dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

(4) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD. 

(5) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD. 

(6) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
dipersamakan sebagai RKA-SKPD/RKA-Unit Kerja. 

(7) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian 
terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. 

(8) RBA yang telah disetujui menjadi RBA Definitif untuk digunakan 
sebagai acuan dalam menyusun DPA-BLUD SKPD/DPA-BLUD 
Unit Kerja. 

BAB VI 

PELAKSANAAN ANGGARAN DPA-BLUD 

Bagian Kesatu 

D P A - B L U D 

Pasal 15 

(1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), 
mencakup antara lain: 

a. pendapatan dan biaya; 

b. proyeksi arus kas; 

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

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah 
pendapatan yang diterima oleh BLUD selama satu tahun 
anggaran. 

(3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari kelompok 
belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal. 

(4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas 
selisih dari biaya per unit layanan (unit cost) dengan tarif yang 
ditetapkan oleh Gubernur. 

(5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
dialokasikan pada APBD secara block fund sesuai ketentuan yang 
berlaku berupa operasional layanan umum. 

(6) Biro Keuangan mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran. 

(7) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 



(8) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran 
uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun 
sebelumnya. 

Pasal 16 

(1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh Biro Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), menjadi dasar penarikan dana 
yang bersumber dari APBD. 

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

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

Pasal 17 

(1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang 
ditandatangani oleh Gubernur dengan pemimpin BLUD-
SKPD/BLUD-Unit Kerja. 

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan 
pemimpin BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja, yang dituangkan dalam 
perjanjian kinerja (contractual performance agreement). 

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD-SKPD/BLUD-Unit 
Kerja untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan 
berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD 
SKPD/DPA-BLUD Unit Kerja. 

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara 
lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan: 
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; 
b. kinerja keuangan; 
c. manfaat bagi masyarakat. 

Bagian Kedua 

Pendapatan dan Biaya 

Pasal 18 

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari: 

a. jasa layanan; 
b. hibah; 
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; 
d. APBD; 
e. APBN; dan 
f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 



Pasal 19 

Pasal 20 

(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung 
untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA. 

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan 
sesuai peruntukannya. 

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berupa imbalan 
yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada 
masyarakat. 

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan 
hibah tidak terikat. 

(3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama 
operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung 
tugas dan fungsi BLUD. 

(4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, berupa pendapatan yang 
berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan 
dari kegiatan pembiayaan APBD. 

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dapat berupa pendapatan yang 
berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi 
dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain. 

(6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau 
tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses 
pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah 
berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. 

(7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 huruf f, antara lain: 

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 

b. hasil pemanfaatan kekayaan; 

c. jasa giro; 

d. pendapatan bunga; 

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 
BLUD; 

g. hasil investasi. 

(8) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil 
pemanfaatan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku. 



(3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui 
rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok 
pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. 

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan. 

(5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 21 

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non 
operasional. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka 
menjalankan tugas dan fungsi. 

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. 

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan 
untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan 
pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan. 

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan 
kegiatan. 

Pasal 22 

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(2), terdiri dari: 

a. biaya pelayanan; dan 

b. biaya umum dan administrasi. 

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung 
dengan kegiatan pelayanan. 

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak 
berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. 

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dar i : 
a. biaya pegawai; 
b. biaya bahan; 
c. biaya jasa pelayanan; 
d. biaya pemeliharaan; 
e. biaya barang dan jasa; dan 
f. biaya pelayanan lain-lain. 



(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), terdiri dari: 

a. biaya pegawai; 

b. biaya administrasi kantor; 

c. biaya pemeliharaan; 

d. biaya barang dan jasa; 

e. biaya promosi; dan 

f. biaya umum dan administrasi lain-lain. 

Pasal 23 

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud da!am Pasal 21 ayat 
(3), terdiri dari: 

a. biaya bunga; 

b. biaya administrasi bank; 

c. biaya kerugian penjualan aset tetap; 

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan 

e. biaya non operasional lain-lain. 

Pasal 24 

Biaya Operasional dan Biaya Non Operasional sebagaimana 
dimaksud da!am Pasal 22 dan Pasal 23 digunakan sebagai dasar 
perhitungan biaya per unit layanan (unit cost). 

Pasal 25 

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, sampai dengan huruf f harus 
sesuai dengan RBA dan disampaikan kepada KPKD setiap 
triwulan. 

(2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM 
Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung 
Jawab (SPTJ). 

(3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana 
tercantum dalam lampiran VI Peraturan Gubernur ini. 

(4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 26 

(1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan 
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. 



(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan 
dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang 
batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif 

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari 
pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat. 

(4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap. 

(5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan 
usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui 
Sekda/Kepala SKPD. 

(6) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dengan 
perhitungan yang cermat, teliti, dan terukur sesuai prinsip efisiensi, 
efektivitas, ekonomis, transparansi dan akuntabel. 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan Kas dan Barang 

Pasal 27 

(1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja 
menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; 

b. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; 

c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank; 

d. Melakukan pembayaran; 

e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka 
pendek, dan 

f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh 
pendapatan tambahan dalam satu tahun anggaran. 

(2) Pengelolaan Kas BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dilaksanakan 
berdasarkan praktik bisnis yang sehat. 

(3) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan 
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Giro sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Surat Perintah Membayar (SPM) Giro sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diterbitkan setelah SPD ditandatangani oleh 
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. 

(5) Pengadaan barang/jasa BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dilakukan 
dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

(6) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa 
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang 
berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah 
apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. 



(7) Kekayaan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja merupakan kekayaan 
daerah yang tidak dipisahkan serta dilakukan dan dimanfaatkan 
sepenuhnya untuk menyelenggarakan pelayanan umum. 

(8) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja tidak dapat menjaminkan atau 
memindahtangankan aset yang merupakan kekayaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pihak lain. 

(9) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28 

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD-
SKPD/BLUD-Unit Kerja dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain 
berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling 
menguntungkan. 

(2) Untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam ayat(1), SKPD Pembina Teknis dan Pembina 
Keuangan terlebih dahulu melakukan kajian untuk memperoleh 
persetujuan prinsip Gubernur. 

Pasal 29 

(1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (1), antara lain: 
a. kerja sama operasional; 
b. sewa menyewa; 
c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-

SKPD/BLUD-Unit Kerja. 

(2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, merupakan perikatan antara BLUD-SKPD/BLUD-Unit 
Kerja dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan 
proses operasional secara bersama dengan pembagian 
keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang 
BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja kepada pihak lain atau sebaliknya 
dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk 
jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala 
setelah mendapat persetujuan Gubernur. 

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-
SKPD/BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang 
menghasilkan pendapatan bagi BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja 
dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi 
kewajiban BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja. 

Bagian Keempat 

Investasi, Pengelolaan Piutang dan Utang 

Pasal 30 

(1) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dapat melakukan investasi jangka 
pendek dalam instrumen dengan risiko rendah dalam rangka 
management kas. 



(2) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja tidak diperkenankan melakukan 
investasi jangka panjang dan/atau melakukan penyertaan modal 
pada pihak ketiga. 

(3) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dapat memberikan piutang atas 
penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi lainnya yang 
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan 
BLUD-SKPD/Unit Kerja-SKPD. 

(4) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dapat melakukan penghapusan 
piutang secara berjenjang dan ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Gubernur. 

(5) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dapat melakukan pinjaman 
sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan 
peminjaman dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Gubernur. 

(6) Pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (5) 
merupakan tanggung jawab pimpinan BLUD-SKPD/BLUD-Unit 
Kerja. 

Bagian Kelima 

Penyelesaian Kerugian Negara 

Pasal 31 

(1) Setiap kerugian daerah pada BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja 
yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian 
pejabat pengelola, pegawai BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja 
dan/atau orang lain diselesaikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Terhadap kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat segera dilakukan tuntutan ganti rugi oleh Gubernur sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

Pergeseran 

Pasal 32 

(1) Gubernur dapat melakukan pergeseran belanja subsidi. 

(2) Pergeseran belanja modal hanya dapat dilakukan pada rincian 
kegiatan dalam satu kegiatan. 

(3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja 
modal yang dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan. 

(4) Tidak diperkenankan melakukan pergeseran pada belanja 
pegawai. 

(5) Pergeseran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran 
atau selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun anggaran 



(6) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) 
dimasukkan dalam perubahan APBD. 

(7) Pergeseran diberitahukan kepada DPRD pada saat perubahan 
APBD atau selambat-lambatnya akhir bulan September tahun 
berkenaan. 

Pasal 33 

(1) Usulan pergeseran anggaran dalam DPA-BLUD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) beserta penjelasan yang 
lengkap termasuk penyerapan anggaran disampaikan oleh 
pengguna anggaran BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja atas 
persetujuan SKPD Pembina Teknis kepada Kepala Bapeda untuk 
dilakukan penilaian program dan kegiatan dengan tembusan 
kepada Kepala Bawasda dan Kepala Biro Keuangan. 

(2) Kepala Bapeda melakukan penelitian dan penilaian atas usulan 
pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat 
rekomendasi serta membuat dokumen pergeseran selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya usulan tersebut 
untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro 
Keuangan. 

(3) Kepala Biro Keuangan memberikan saran berupa persetujuan atau 
penolakan atas rekomendasi dan dokumen pergeseran 
sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 
5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dokumen tersebut. 

(4) Apabila pergeseran anggaran disetujui, Kepala Biro Keuangan 
melakukan perubahan pada lampiran SPD. 

(5) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja tidak diperkenankan melaksanakan 
kegiatan sebelum keputusan pergeseran diterima. 

Bagian Ketujuh 

Penatausahaan Keuangan 

Pasal 34 

(1) Penatausahaan keuangan pada Biro Keuangan dan pada BLUD-
SKPD/BLUD-Unit Kerja diatur sebagai berikut: 

a. Penerimaan dan Pengeluaran BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja, 
dibukukan pada Buku Besar Penerimaan (B-IV) dan Buku 
Besar Pengeluaran (B-V) berdasarkan SPMG Pengesahan dan 
Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) yang dilengkapi dengan 
bukti-bukti sah penerimaan dan pengeluaran yang telah 
disahkan pejabat berwenang; 

b. Penerimaan operasional BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja oleh 
Bendahara penerimaan dibukukan dalam Buku Kas 
Umum/Buku Kas Pembantu dengan didukung bukti-bukti 
penerimaan yang sah; 

c. Penerimaan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada kesempatan pertama 
segera disetorkan ke rekening BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja di 
Bank DKI atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk; 

d. Pengeluaran BLUD-SKPD/Unit Kerja-SKPD pada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dibukukan 
dalam Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu. 



(2) Penatausahaan Keuangan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja selain 
dana penerimaan operasional, tetap berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(3) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang 
BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja, dipergunakan penatausahaan 
menurut sistem akuntansi. 

Bagian Kedelapan 

Akuntansi 

Pasal 35 

(1) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja menerapkan sistem informasi 
manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis 
yang sehat. 

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dicatat 
dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. 

Bagian Kesembilan 

Laporan Keuangan 

Pasal 36 

(1) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja menyelenggarakan sistem 
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana 
dalam tanggung jawabnya. 

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan 
BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja serta menyiapkan laporan 
keuangan sehubungan pelaksanaan pelayanan. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan 
catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada 
Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan selambat-lambatnya 2 
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(4) Kepala BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja memberikan pernyataan 
bahwa pelaksanaan pelayanan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja 
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian interen 
yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Bagian Kesepuluh 

Akuntabilitas Kinerja 

Pasal 37 

(1) Kepala BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja bertanggung jawab terhadap 
pelaporan keuangan dan kinerja operasional sesuai dengan tolok 
ukur yang ditetapkan dalam RBA-BLUD. 



(2) Kepala BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengihtisarkan dan membuat laporan keuangan dan 
kinerja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3). 

(3) Laporan keuangan dan kinerja operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara reguler kepada 
Gubernur melalui Biro Keuangan dengan tembusan kepada Tim 
Penilai, SKPD pembina teknis dan Dipenda. 

(4) Selain pelaporan kinerja secara reguler sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pelaporan dilakukan secara tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3). 

Bagian Kesebelas 

Saldo Kas 

Pasal 38 

(1) Saldo pendapatan anggaran BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja adalah 
selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja yang 
dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional. 

(2) Saldo pendapatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat digunakan dan diperhitungkan dalam tahun anggaran 
berikutnya, pada pendapatan yang bersumber dari APBD. 

BAB VII 

TATA KELOLA 

Bagian Kesatu 

Prinsip Tata Kelola 

Pasal 39 

(1) BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan 
internal, yang memuat antara lain: 
a. struktur organisasi; 
b. prosedur kerja; 
c. pengelompokan fungsi yang logis; 
d. pengelolaan sumber daya manusia. 

(2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memperhatikan prinsip, antara lain: 
a. transparansi; 
b. akuntabilitas; 
c. responsibilitas; 
d. independensi. 

Pasal 40 

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
(1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, 
fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi. 



(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 
huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar 
posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. 

(3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas 
dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang 
sesuai dengan prinsip pengendalian interen dalam rangka 
efektivitas pencapaian organisasi. 

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan 
yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada 
pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk 
mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, 
dan produktif. 

Pasal 41 

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) 
huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar 
kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat 
diterima bagi yang membutuhkan. 

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) 
huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang 
dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) 
huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam 
pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta 
perundang-undangan. 

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) 
huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara 
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau 
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. 

Bagian Kedua 

Kelembagaan 

Pasal 42 

(1) Dalam hal SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD 
merubah kelembagaanya, berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat berupa; 

a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau 
sebaliknya; 

b. perubahan organisasi, antara lain : penyempurnaan tugas, 



(3) Perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan kepada Gubernur melalui Sekda. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kelembagaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 

Bagian Ketiga 

Pejabat Pengelola 

Pasal 43 

(1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas : 

a. Pemimpin; 

b. Pejabat Keuangan; dan 

c. Pejabat Teknis. 

(2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan 
nomenklatur yang berlaku pada BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola 
BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang 
sehat, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan kepegawaian. 

(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola 
BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja berupa pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya. 

(5) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan 
kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah 
manajemen yang baik. 

Pasal 44 

(1) Pejabat pengelola BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur. 

(2) Kepala BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui sekretaris daerah. 

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD-SKPD/BLUD-Unit 
Kerja bertanggung jawab kepada Kepala BLUD-SKPD/BLUD-Unit 
Kerja. 



Pasal 45 

(1) Pejabat teknis BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan 
kewajiban: 

(1) Pemimpin BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat(1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban: 

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, 
dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-SKPD/ 
BLUD-Unit Kerja; 

b. menyusun renstra bisnis BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja; 

c. menyiapkan RBA; 

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat 
teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; 

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD-
SKPD/BLUD-Unit Kerja selain pejabat yang telah ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan; dan 

f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja 
operasional serta keuangan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja 
kepada kepala daerah. 

(2) Kepala BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dalam melaksanakan tugas 
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan 
keuangan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja. 

Pasal 46 

(1) Pejabat keuangan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja sebagaimana 
dimasud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan 
kewajiban: 

a. mengkoordinasikan penyusunan RBA; 

b. menyiapkan DPA-BLUD; 

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; 

d. menyelenggarakan pengelolaan kas; 

e. melakukan pengelolaan utang-piutang; 
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan 

investasi; 
g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan 

h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan. 

(2) Pejabat keuangan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dalam 
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan 
BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja. 

Pasal 47 



a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; 

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan 

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. 

(2) Pejabat teknis BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dalam melaksanakan 
tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang 
masing-masing. 

(3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya 
lainnya. 

Pasal 48 

(1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja 
dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS 
yang profesional sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja 
yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai 
BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja yang berasal dari PNS disesuaikan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD-SKPD/BLUD-
Unit Kerja yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada 
prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan 
pelayanan. 

Pasal 49 

(1) Kepala BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/ 
barang daerah. 

(2) Kepala BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna 
anggaran/barang daerah pada SKPD induknya. 

(3) Dalam hal Kepala BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal 
dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang 
daerah. 

(4) Dalam hal Kepala BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib 
berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna 
anggaran/barang daerah pada SKPD induknya. 

Pasal 50 

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai 
BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Gubernur. 



BAB VI11 

DEWAN PENGAWAS 

Pasal 51 

(1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan terhadap BLUD-SKPD/Unit 
Kerja-SKPD dapat dibentuk Dewan Pengawas berdasarkan 
Keputusan Gubernur atas usul SKPD pembina teknis. 

(2) Usulan SKPD pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikaji dan diteliti oleh Tim Penilai PPK-BLUD. 

(3) Hasil kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan 
penetapan atau penolakan pembentukan Dewan Pengawas. 

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD terkait, pejabat di lingkungan 
satuan kerja pengelola keuangan daerah, dan tenaga ahli yang 
sesuai dengan kegiatan BLUD-SKPD/Unit Kerja-SKPD. 

(5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan berikutnya. 

(6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan 
waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD-
SKPD/Unit Kerja-SKPD, kecuali pengangkatan untuk pertama 
kalinya pada waktu pembentukan. 

Bagian Kedua 

Pembentukan 

Pasal 52 

(1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 dapat dilakukan pada BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja 
dengan ketentuan : 

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi 
anggaran minimum sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah), dan/atau 

b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp 75.000.000.000,00 
(tujuh puluh lima miliar rupiah). 

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD-
SKPD/BLUD-Unit Kerja dengan ketentuan : 

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi 
anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar 
rupiah), dan/atau 

b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh 
puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 
(dua ratus miliar rupiah). 



(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sampai dengan 
5 (lima) orang untuk BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dengan 
ketentuan : 

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi 
anggaran lebih besar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh 
miliar rupiah), dan/atau 

b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp 200.000.000.000,00 
(dua ratus miliar rupiah). 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Kewajiban 

Pasal 53 

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap 
pengelolaan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja. 

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkewajiban : 

a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai 
RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD-
SKPD/BLUD-Unit Kerja. 

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD-SKPD/BLUD-Unit 
Kerja. 

c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai 
setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD-
SKPD/BLUD-Unit Kerja. 

d. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi gejala 
menurunnya kinerja BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja; dan 

e. memberikan pertimbangan manajemen kepada Pejabat 
Pengelola BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dalam melaksanakan 
pengelolaan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja yang baik. 

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara 
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

Bagian Keempat 

Persyaratan Keanggotaan 

Pasal 54 

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang 
perseorangan yang : 

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan 
dengan kegiatan BLUD-SKPD/BLUD-Uni t Kerja, serta dapat 
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 
dan 



b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah 
dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau 
Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah 
sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang 
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 
merugikan negara. 

Bagian Kelima 

Pemberhentian 

Pasal 55 

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur, setelah 
masa jabatan berakhir. 

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis 
masa jabatannya oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD pembina 
teknis. 

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila 
anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika : 

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; 
b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan; 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD-SKPD/BLUD-
Unit Kerja; atau 

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan 
pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan 
tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD-SKPD/BLUD-
Unit Kerja. 

(4) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur 
dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. 

Pasal 56 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan 
Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada 
pendapatan BLUD-SKPD/Unit Kerja-SKPD. 

BAB IX 

REMUNERASI 

Pasal 57 

(1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan 
pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai 
dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang 
diperlukan. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, 
honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau 
pensiun. 

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan 
kepada Sekretaris Dewan Pengawas. 



(4) Besaran maksimal remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebesar 60 % (enam puluh persen) dari nilai omset. 

(5) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan 
pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam 
bentuk honorarium. 

(6) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-
SKPD ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang 
disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris 
Daerah. 

(7) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-
Unit Kerja ditetapkan oleh Gubernur yang besarannya 
berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui Kepala 
SKPD Pembina Teknis. 

(8) Usulan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan ayat (5) terlebih dahulu dikaji dan diteliti oleh Tim Penilai 
PPK-BLUD. 

(9) Hasil kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan 
penetapan atau penolakan remunerasi. 

Pasal 58 

(1) Pada setiap akhir masa jabatannya, Pejabat Pengelola, Dewan 
Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan 
pesangon berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan 
dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban 
premi/iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD-SKPD/BLUD-Unit 
Kerja. 

(2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
dari gaji/honorarium dalam satu tahun. 

Pasal 59 

(1) Besaran gaji pemimpin BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja, 
mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan: 
a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat 

pelayanan serta produktivitas; 
b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan 

sejenis; 
c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan 
d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh kepala daerah 

dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, 
pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. 

(2) Gaji pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak 
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin 
BLUD. 

Pasal 60 

(1) Gaji bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan 
indikator penilaian: 



a. pengalaman dan masa kerja (basic index); 
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency 

index); 
c. risiko kerja (risk index); 
d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index); 
e. jabatan yang disandang (position index); 
f. pendidikan; dan 
g. hasil/capaian kinerja (performance index). 

(2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, 
gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-
undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan 
tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh 
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6). 

Pasal 61 

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut: 
a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% 

(empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD; 
b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% 

(tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan 
c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 

15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD. 

Pasal 62 

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan 
Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya 
memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari 
remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal 
diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif 
tentang jabatan yang bersangkutan. 

(2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari 
remunerasi bulan terakhir di BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja sejak 
tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat 
keputusan pangkat terakhir. 

(3) BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dapat memberikan tunjangan tetap. 
Insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun kepada 
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan 
Pengawas dan Pegawai BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja, dengan 
memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD-SKPD/BLUD-Unit 
Kerja yang bersangkutan. 

BAB X 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 63 

(1) Pembinaan keuangan BLUD-SKPD/Unit Kerja-SKPD dilakukan 
oleh Biro Keuangan. 

(2) Pembinaan Teknis BLUD-SKPD/Unit Kerja-SKPD dilakukan oleh 
SKPD pembina teknis. 



Pasal 64 

Pengawasan pengelolaan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dilaksanakan 
oleh: 
a. Lembaga negara yang berwenang memeriksa keuangan negara; 
b. Pengawas internal daerah; 
c. Pengawas fungsional internal Pemerintah; 
d. Pengawas internal BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja; 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur 
Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 65 

Pasal 66 


