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HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, 

 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG  

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA  

PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
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Isi berita: 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

(Sumsel) menemukan adanya penerimaan jasa penyewaan ambulans di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang 

digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme keuangan BLUD. Atas temuan 

tersebut, manajemen RSUD Kayuagung pun secara langsung menindaklanjuti secara 

tuntas rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumsel. 

“Bupati OKI, Bapak H. Iskandar, S.E. selalu ingin Kabupaten OKI memiliki 

SDM yang baik. Untuk itu kami langsung menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK 

Perwakilan Provinsi Sumsel, agar pengelolaan keuangan di BLUD ini semakin baik dan 

kita dapat membantu Bupati untuk membuat SDM BLUD di OKI tambah maju dan 

semakin berkualitas,” ujar Direktur RSUD Kayuagung dr. Hj. Asri Wijayanti, M.Kes 

melalui Kabid Pengembangan SDM & Sarpras RSUD Kayuagung, Iskandar Fuad, 

S.Sos, Selasa (30/11/2021). 

Mewakili Direktur, Fuad meminta jajarannya untuk kooperatif membantu BPK 

Perwakilan Provinsi Sumsel dalam melakukan setiap proses pemeriksaan laporan 

keuangan negara yang dilakukan di RSUD Kayuagung. “BPK adalah partner kita untuk 

menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance). Justru dengan 

adanya pemeriksaan yang dilakukan, sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui jika 

ada hal-hal terkait tata kelola keuangan yang tidak sesuai, agar dapat segera 

ditindaklanjuti,” tuturnya. 

Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, 

Direktur RSUD menginstruksikan sejumlah hal melalui sebuah Surat Keputusan (SK) 

kepada jajarannya, untuk melakukan evaluasi atas kebijakan pemotongan penerimaan 



[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Morinda] [2] 

 

retribusi penyewaan ambulans dalam rangka kebutuhan operasional penyewaan 

ambulans. 

Selain itu, pihak RSUD Kayuagung juga meminta jajarannya bersikap kooperatif 

dan terbuka kepada para pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, segera 

menanggapi hasil temuan secara komprehensif dan berjenjang sesuai dengan 

kewenangannya, dan memahami bahwa hasil masukan dan temuan BPK Perwakilan 

Provinsi Sumsel memiliki landasan hukum yang jelas, yang apabila tidak dilaksanakan 

dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh institusi yang lain. 

“Saya mewakili direktur mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPK 

Perwakilan Provinsi Sumsel yang selama ini telah mendampingi kami dalam menjaga 

pengelolaan keuangan RSUD Kayuagung yang baik. Sehingga kami dapat terus 

meningkatkan diri dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan 

keuangan. Alhamdulillah, OKI juga telah mendapat penilaian Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut,” ucapnya. 

Sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel dalam laporan hasil pemeriksaan 

atas laporan keuangan Pemkab OKI tahun 2020 menyebut RSUD Kayuagung pada TA 

2020 menganggarkan pendapatan jasa layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

sebesar Rp50.250.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp37.981.041.373 atau 

75.58 persen dari anggaran. 

Pendapatan RSUD Kayuagung sendiri menurut laporan tersebut terdiri dari 

penerimaan dari pelayanan Pasien Umum, Pasien BPJS, dan Pasien Jaminan Persalinan 

(Jampersal). Penerimaan dari pelayanan pasien umum terdiri dari pelayanan pasien 

rawat jalan, pasien rawat inap, sewa ambulans, jasa laboratorium dan apotek. Dijelaskan 

dalam laporan, pasien umum adalah pasien yang memperoleh layanan kesehatan di 

RSUD Kayuagung yang tidak memiliki BPJS atau pasien yang tidak dapat 

menunjukkan bukti domisili di wilayah Kabupaten OKI. 

Selanjutnya, mekanisme penerimaan atas pelayanan pasien umum pada RSUD 

Kayuagung berawal dari loket penerimaan. Petugas loket akan mendaftarkan pasien 

dengan mengisi pelayanan yang diberikan atau tindakan medis yang akan dilakukan. 

Kuitansi ini yang selanjutnya diproses oleh petugas loket, lalu pasien membayar sesuai 

tarif sesuai ketentuan setelah menerima pelayanan. 

“Salah satu pelayanan pasien umum pada RSUD Kayuagung adalah penyewaan 

ambulans. Penyewaan ambulans kepada pasien umum terdiri dari penjemputan atau 

mengantar pasien dari Kecamatan Kayuagung, ke Kecamatan atau ke luar Kabupaten 

OKI, atau pasien rujukan ke Palembang, serta mengantar pasien meninggal ke dalam 

wilayah atau keluar Kabupaten OKI,” bunyi kutipan dari Kepala BPK Perwakilan 

Provinsi Sumsel melalui Subauditorat Sumsel I, Ali Thoyibi, S.E., M.Ak., Ak dalam 
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laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab OKI tahun 2020, yang dikutip 

Senin (29/11/2021) lalu. 

Dalam laporan itu dijelaskan, hasil pemeriksaan atas dokumen penerimaan dan 

bukti pendukung atas penyewaan ambulans menunjukkan bahwa tarif yang tercantum 

dalam kuitansi pemakaian ambulans adalah tarif total keseluruhan biaya terdiri dari 

biaya BBM, sopir, perawat pendamping, BHP (Oksigen), uang makan, cuci mobil dan 

biaya sewa (retribusi ambulans). Namun penerimaan yang dicatat pada buku 

penerimaan dan disetorkan ke rekening RSUD Kayuagung oleh Bendahara Penerimaan 

hanya biaya sewa ambulans saja, tidak termasuk biaya-biaya lain yang tertera dalam 

kuitansi pemakaian. 

Temuan tersebut, di klaim pihak RSUD Kayuagung tidak mengakibatkan 

kerugian negara, namun hanya terdapat kesalahan mekanisme dan evaluasi sudah 

dilakukan sesuai dengan petunjuk dari BPK. “Setelah adanya audit di tahun 2020 sudah 

kita terapkan apa yang sudah disarankan oleh BPK. Pihak RSUD tidak lagi melakukan 

pemotongan langsung, namun sebagai gantinya dikeluarkan dulu persekot dari 

keuangan RSUD. Besarannya antara Rp 5 juta – Rp 20 juta per hari, namun jika tidak 

habis dipakai maka uang akan kembali ke kas BLUD, uang hasil penerimaan dari sewa 

ambulans juga langsung di setor ke kas BLUD, yang digunakan adalah uang persekot 

tadi. Dan terkait hal ini sudah dikeluarkan SK dari Direktur RSUD,” terang Iskandar 

Fuad. 

Dijelaskan Fuad, terkadang bila ada pasien yang berasal dari keluarga kurang 

mampu yang tidak memiliki cukup biaya. Pihak RSUD Kayuagung tetap 

mengupayakan untuk membantunya. “Tak punya uang Pak, ada duit sekian Pak, RSUD 

tetap terima, tetap dibantu. Karena RSUD ini adalah BLUD yang 

fleksibilitas pengelolaan pendapatan dan kegiatannya untuk internal rumah sakit. Kami 

juga mengelola seluruh pendapatan yang telah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan 

RSUD Kayuagung. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan berkualitas pada 

publik tanpa berorientasi pada laba,” jelas Fuad. 

 

Sumber Berita: 

1. https://kabarinti.com/2021/12/hasil-audit-bpk-rsud-kayuagung-tingkatkan-kualitas-

sdm-pengelola-keuangan-blud/,  Hasil Audit BPK, RSUD Kayuagung Tingkatkan 

Kualitas SDM Pengelola Keuangan BLUD, 1 Desember 2021. 

2. https://www.figurnews.com/2021/11/hasil-audit-bpk-rsud-kayuagung.html, Hasil 

Audit BPK, RSUD Kayuagung Tingkatkan Kualitas SDM Pengelola Keuangan 

BLUD, 30 November 2021. 
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Catatan: 

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang 

ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan 

dan/atau perbaikan. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan: 

Pasal 15 

(1) Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai 

dilakukan. 

(2) Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan. 

Pasal 16 

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. 

(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan 

rekomendasi. 

(3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. 

(4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, 

dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil 

pemeriksaan.  

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) 

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) 

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan 

(adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

(iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat 

diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak 

wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer 

of opinion). 

Pasal 20 

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 

(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak 

lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil 

pemeriksaan diterima. 
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(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepegawaian. 

(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan: 

Pasal 2: 

(1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan 

pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek 

bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang 

didelegasikan oleh kepala daerah. 

(2) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk 

membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak 

terpisah dari pemerintah daerah. 

(3) Kepala daerah beranggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 

pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat 

yang dihasilkan. 

(4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 

pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah. 

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi 

serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan 

pencarian keuntungan. 

(6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun 

dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan 

anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. 

(7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD 

diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. 

Pasal 60 

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari: 

a. jasa layanan; 

b. hibah; 

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; 

d. APBD; 
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e. APBN; dan 

f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

Pasal 61 

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang 

diberikan kepada masyarakat. 

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 60 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. 

(3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 60 huruf 

c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha 

lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD. 

(4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 60 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 60 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 60 

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. 
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i
https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk menyebutkan: 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan 

keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

di Indonesia. 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan 

keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 

Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa 

tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat 

(TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang 

dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. 
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