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Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan melalui
1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Pengelola
3. Pembinaan BLU
4. Pengawasan Dewan Pengawas
5. Sistem Pengendalian Intern
6. Pemeriksaan Ekstern
7. Penilaian Maturitas BLU

Outline
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• BLU menyusun RSB 5 tahunan mengacu pada Renstra K/L.

• BLU menyusun RBA tahunan mengacu kepada RSB.

• Pemimpin BLU menyampaikan RBA (ditandatangani Pemimpin BLU dan
Dewan Pengawas) kepada:

 Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan dan
 Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I pembina teknis.

maksimal akhir Desember, 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan RBA.

• DJPb melakukan analisis terhadap RBA dengan mempertimbangkan
aspek paling sedikit:

 produktivitas, paling sedikit meliputi perbandingan antara hasil yang
dicapai (output) dengan sumber daya yang digunakan (input), peningkatan
kualitas dan kuantitas layanan, target pendapatan, serta rasio sumber daya
manusia;

 efisiensi, paling sedikit meliputi kebijakan untuk mengoptimalkan belanja
dibandingkan dengan output layanan, proporsi pendapatan operasional
dan belanja operasional, serta proporsi per jenis belanja;

 inovasi, paling sedikit meliputi adanya ide/gagasan untuk meningkatkan
layanan utama dan penunjang, optimalisasi aset, penggunaan teknologi
informasi, serta modernisasi BLU; dan

 keselarasan/kesesuaian, paling sedikit meliputi kesesuaian dengan RSB,
kesesuaian dengan indikator kinerja (Key Performance Indicator) BLU, dan
prioritas pembangunan.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

• Hasil analisis RBA oleh DJPb disampaikan kepada DJA, K/L,
dan BLU antara lain sebagai dasar penyusunan alokasi
anggaran BLU termasuk penentuan target PNBP BLU.

• RBA menjadi RBA Definitif setelah Perpres mengenai
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah ditetapkan dengan
memperhatikan arah indikator kinerja (KPI) BLU yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Catatan:

• Penyampaian RBA ke DJPb tidak menggugurkan ketentuan
bahwa RBA juga diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. DJA
sebagai bagian dari siklus anggaran dalam penyusunan RKA-K/L.

• Analisis oleh DJPb merupakan upaya pembinaan kepada BLU
yang komprehensif dimulai dari sisi perencanan dan
penganggaran dengan melakukan analisis secara bisnis untuk
memastikan adanya upaya produktivitas, efisiensi, inovasi, serta
keselarasan pada BLU, yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh
DJA, K/L, dan BLU.

• Penyampaian RBA kepada DJPb tidak menambah panjang rantai
proses perencanaan dan penganggaran pada BLU karena pada
dasarnya proses ini sejalan pada proses penyampaikan RBA
kepada K/L yang masih menjadi bagian dari penyusunan RKAK/L
dalam siklus APBN.
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• Ketentuan pengangkatan yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dapat dikecualikan dari
ketentuan kriteria.

• Pengangkatan mempertimbangkan hasil
penilaian atas kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan
kepatutan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga.

• Pengangkatan Pejabat Keuangan
dilakukan setelah mendapat persetujuan
dari Menteri Keuangan.

• Pengangkatan yang berasal dari PNS
mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
kepegawaian.

• Dari tenaga profesional non-PNS diangkat
dengan kontrak untuk masa jabatan paling
lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1x masa jabatan.

• Pemberhentian Pejabat Pengelola dari PNS mengikuti
ketentuan peraturan perundangan di bidang
kepegawaian.

• Pemberhentian dari Non-PNS apabila:
 meninggal dunia;
 masa jabatannya berakhir; atau
 diberhentikan dari jabatannya sebelum masa

jabatan berakhir, karena:
‒ tidak dapat memenuhi target kinerja/kewajibannya;
‒ tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
‒ melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

termasuk larangan rangkap jabatan;
‒ telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa

dalam tindakan yang merugikan BLU dan/atau
keuangan negara;

‒ melakukan tindakan melanggar etika/kepatutan;
‒ dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
‒ mengundurkan diri;
‒ tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan

peraturan perundang-undangan; dan/atau
‒ alasan lainnya yang dinilai tepat oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga demi kepentingan &
tujuan BLU.

PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN

• Mampu untuk bertindak dengan itikad
baik, jujur, dan profesional.

• Mampu bertindak dan mengambil
keputusan berdasarkan penilaian
independen dan objektif untuk
kepentingan BLU.

• Mampu menghindarkan penyalahgunaan
kewenangannya untuk mendapatkan
keuntungan pribadi yg tidak semestinya
atau menyebabkan kerugian BLU.

• Berkomitmen bekerja penuh waktu.

• Khusus Pejabat Pengelola yang dari tenaga
profesional non-PNS harus memenuhi
persyaratan tambahan sebagai berikut:

 bukan pengurus parpol, dan/atau
anggota legislatif, dan/atau tidak
sedang mencalonkan sebagai caleg;

 bukan kepala/wakil kepala daerah
dan/atau tidak sedang mencalonkan
kepala/wakil kepala daerah.

KRITERIA

PEJABAT PENGELOLA … (1)
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 memiliki tata tertib kerja & pedoman teknis pelaksanaan kerja
yang mengikat bagi setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai;

 memiliki pedoman kode etik;

 melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan
BLU dan sesuai dengan maksud dan tujuan BLU sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

 menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan
cepat serta bertindak secara independen untuk melaksanakan
tugas secara mandiri dan kritis;

 memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap
kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

 mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga;

 menatausahakan serta menyimpan dokumen BLU, termasuk
risalah rapat Pejabat Pengelola dan rapat Dewas; dan

 menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, APIP,
auditor ekstern, pembina BLU, Dewan Pengawas, & pihak lain.

 merangkap jabatan anggota Dewas /Pejabat Pengelola/ Komite Audit
pada BLU lain;

 merangkap jabatan anggota komisaris/direksi/komite audit pada
BUMN/perusahaan swasta;

 memanfaatkan jabatannya pada BLU untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain;

 mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLU, selain
remunerasi dan fasilitas lain yang berdasarkan KMK;

 memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga
baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk
hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola
yang lain maupun dengan anggota Dewan Pengawas; dan

 menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional
sebagai konsultan, kecuali:

• untuk proyek bersifat khusus;
• didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
• merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk

mengerjakan proyek yg bersifat khusus tersebut.

KEWAJIBAN LARANGAN

PEJABAT PENGELOLA … (2)
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 Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan
oleh BLU.

 Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pembinaan teknis
sebagai regulator dan supervisor sesuai bidang layanannya.

 Menteri/Pimpinan Lembaga membuat pedoman
penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh BLU.

 Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk unit eselon I pada
Kementerian Negara/Lembaga yang berperan sebagai pembina
teknis.

 Menteri/Pimpinan Lembaga harus menyelenggarakan rapat
pembinaan dengan Dewan Pengawas paling sedikit 1 1x dalam
setahun dengan agenda paling sedikit meliputi kebijakan
strategis pada BLU.

Dalam rangka pelaksanaan
pembinaan dapat dibentuk

Dewan Pengawas.

dilakukan oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga

dilakukan oleh

Menteri Keuangan

 Dalam rangka pembinaan keuangan, Menteri Keuangan
berperan sebagai regulator dan supervisor di bidang
keuangan dan tata kelola BLU untuk peningkatan kinerja,
akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan BLU.

Dalam hal terdapat dewan/komite/nama lain di luar struktur BLU yang dibentuk untuk melakukan pembinaan kepada BLU yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, pelaksanaan tugas pembinaan oleh dewan/komite/nama lain di luar struktur BLU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. (Pelaksanaan tugas
pembinaan berkoordinasi dengan pembina teknis dan K/L terkait).

Pembinaan

Teknis

Pembinaan

Keuangan

PEMBINAAN
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DEWAN PENGAWAS

Menteri/PimLem/Menkeu dapat mengusulkan/menetapkan pihak lain sebagai
anggota Dewas mewakili unsur K/L/kemenkeu. (harus memiliki kapasitas)

Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala
min 1x dalam 1 bulan dengan Pejabat Pengelola.
(Bentuk rapat dapat dilakukan secara fisik atau
secara daring disesuaikan dengan kebutuhan).

Dewan Pengawas menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas berupa
 laporan periodik; dan
 laporan khusus.
Kapada
• Menteri/Pimpinan Lembaga;
• Menteri Keuangan; dan
• Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 Sekretaris Dewan Pengawas.
 Komite Audit yang terdiri dari ketua dan

anggota.

Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan
tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta
memberikan nasihat kpd Pejabat Pengelola
(bersifat strategis).

Dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas,
Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menkeu
melakukan evaluasi.

Apabila BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet (30 M) & Nilai
Aset (75 M).

Jumlah 3 atau 5 orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset (salah
seorang ditetapkan sebagai Ketua).

Komposisi terdiri atas unsur-unsur pejabat dari K/L, Kemenkeu, serta
unsur tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan BLU.

Keanggotaan dari unsur K/L dan Kementerian Keuangan dapat ex-officio.

Merupakan majelis dan setiap keputusannya dilaksanakan secara
musyawarah dan bersifat kolektif dan kolegial.

Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas
persetujuan Menteri Keuangan.

Masa jabatan 5 tahun & dapat diangkat kembali max 1x masa jabatan
berikutnya.

Diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi persyaratan umum
dan persyaratan khusus.

Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan KPI Dewas
mempertimbangkan usulan Dewas & masukan Menkeu.

masa jabatan dewas pengganti dimulai dari 0

Persyaratan bukan Ka/waKada/calon dikecualikan dalam hal Menteri/Pimpinan
Lembaga dapat memberikan penjelasan urgensinya.

Rapat

Laporan

Evaluasi

Organ Pendukung

Pejabat aktif K/L atau Kemenkeu pada saat pengangkatan

TugasWewenang
 memperoleh informasi BLU secara lengkap,

tepat waktu, dan terukur;
 mendapatkan laporan berkala atas

pengelolaan BLU (laporan keuangan dan
laporan kinerja);

 mendapatkan laporan hasil
pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan
oleh SPI BLU, APIP, auditor ekstern, dan
pembina BLU;

 mengetahui kebijakan dan tindakan yang
dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU;

 mendapatkan penjelasan dan/atau data
dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau
Pegawai;

 mengangkat dan memberhentikan
Sekretaris Dewas dan Komite Audit;

 memberikan persetujuan atas
pengangkatan kepala SPI;

 menghadirkan Pejabat Pengelola dalam
rapat;

 berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
 meminta Pejabat Pengelola BLU

menghadirkan tenaga profesional dalam
rapat Dewas;

 Meminta audit secara khusus kepada APIP
dan melaporkan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga dan Menteri Keuangan.

 menunjuk kantor akuntan publik; dan
 melaksanakan kewenangan lainnya

berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan.
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN BLU

Penegasan/penguatan mamajemen risiko:
• setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus

mempertimbangkan risiko.
• program Manajemen Risiko secara terpadu.
• Membentuk unit kerja tersendiri atau memberi penugasan

kepada SPI untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko.
Penegasan kebijakan informasi:
• kemudahan akses, transparan, & kerahasiaan informasi
• mekanisme penyampaian atas dugaan penyimpangan.

Pemimpin BLU harus
menetapkan suatu sistem
pengendalian intern yang 

efektif pada BLU

Lingkungan Pengendalian

Aktivitas pengendalian

Penilaian Risiko

Pemantauan & pengendalian intern

Sistem informasi & komunikasi

Tercapainya
efektivitas & 

efisiensi kegiatan
BLU

Keandalan dan
integritas informasi
keuangan dan kinerja
BLU

Pengamanan aset
BLU

Ketaatan peraturan
perundang-undangan

Untuk memastikan efektivitas
sistem pengendalian intern 

dibentuk SPI.

• mendapatkan akses seluruh
dokumen, pencatatan, SDM, dan fisik
aset BLU pada seluruh bagian & unit
kerja lainnya;

• melakukan komunikasi secara
langsung dengan pimpinan BLU
dan/atau dewan pengawas;

• mengadakan rapat secara berkala
dan insidentil dengan pimpinan BLU
dan/atau dewan pengawas;

• melakukan koordinasi dengan APIP
dan/atau aparat pemeriksaan
ekstern; dan

• mendampingi APIP dan/atau aparat
pemeriksaan ekstern dalam
melakukan pengawasan.

• menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;

• menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern & sistem
manajemen risiko;

• melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di
bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, IT, & kegiatan
lainnya;

• memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan
yang diawasi pada semua tingkat manajemen;

• membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan
tersebut kepada pemimpin BLU dan dewan pengawas;

• memberikan rekomendasi perbaikan/peningkatan tata kelola dan upaya
pencapaian strategi bisnis BLU;

• memantau, menganalisis, & melaporkan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi pengawasan oleh SPI, APIP, aparat pemeriksaan ekstern
pemerintah, dan pembina BLU;

• melakukan reviu laporan keuangan;

• melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan

• melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemimpin BLU memfasilitasi auditor intern SPI mengikuti
program pengembangan profesi secara berkelanjutan untuk
mendukung usaha memperoleh sertifikasi profesi dan/ atau
mempertahankan sertifikasi profesi.

Perencanaan Pengawasan Pelaporan
Pantau

Tindak Lanjut

• Diangkat oleh Pemimpin BLU (persetujuan Dewas)
• Larangan rangkap jabatan
• PNS/non PNS
• Khusus kepala SPI harus memiliki keahlian audit 

intern (bukti sertifikasi profesi yang sesuai).

Tugas Kewenangan Keanggotaan

Proses

BLU harus punya piagam pengawasan intern
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PEMERIKSAAN EKSTERN

Output pemeriksaan keuangan
oleh KAP, yaitu:
 LHP atas LK BLU yang memuat

opini;
 LHP atas Sistem Pengendalian

Intern; dan
 LHP atas kepatuhan ketentuan

peraturan perundang-
undangan.

SPI BLU melakukan pemantauan
pelaksanaan rekomendasi KAP oleh
BLU dan melaporkannya kepada
Pemimpin BLU & Dewan Pengawas.

Pemeriksaan laporan keuangan
BLU oleh KAP harus
memperhatikan jadwal
pemeriksaan LKPP/laporan
keuangan K/L.

• Dewan Pengawas melakukan
penunjukan KAP sesuai dengan
ketentuan PBJ pada BLU.

• Dalam hal terdapat Komite Audit,
penunjukan dilakukan melalui
Komite Audit.

• Dalam hal BLU belum memiliki
Dewan Pengawas, proses
penunjukkan dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga.

• Berdasarkan keputusan penunjukan
kantor akuntan publik oleh Dewan
Pengawas, Pemimpin BLU
menetapkan penunjukan KAP untuk
keperluan pembayaran dan hak-hak
lainnya.

• Penetapan KAP paling lambat
dilakukan tanggal 30 September
sebelum tahun pelaporan berakhir.

Pencalonan KAP disertai pernyataan
sanggup:
 untuk bebas dari pengaruh

Dewan Pengawas, Pejabat
Pengelola BLU dan K/L; dan

 kesediaan untuk memberikan
informasi terkait dengan hasil
auditnya kepada Menkeu.

Pertimbangan Memilih KAP

Pemeriksanaan ekstern terhadap BLU dilakukan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(termasuk pemeriksaan laporan keuangan BLU)

Dalam hal
pemeriksaan

ekstern terhadap
laporan keuangan
BLU dilaksanakan

oleh KAP

yaitu kombinasi yang paling
menguntungkan dari biaya/imbal
jasa dan kesinambungan layanan
diwujudkan paling sedikit meliputi
pemilihan kantor akuntan publik
yang sesuai dengan skala bisnis dan
kompleksitas transaksi keuangan
BLU

KAP yang terdaftar di 
BPK KAP & auditor memiliki

kualifikasi dan perizinan
sesuai ketentuan

peraturan perundang-
undangan & tidak

sedang dikenakan sanksi

memperhatikan
prinsip best value for 

money

KAP & auditor paham
SAP & 

berpengalaman audit 
terhadap klien
minimal setara

dengan BLU yg akan
diperiksa, 

diutamakan klien pd
bidang yg sama

KAP & auditor 
berkomitmen menjaga

rahasia informasi BLU & 
bersungguh2 

menyampaikan
rekomendasi & 
mengevaluasi

pengendalian intern BLU.

KAP & auditor bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, 
Pejabat Pengelola BLU dan pihak yang 

berkepentingan.

Penunjukan KAP Pelaksanaan

Output
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TATA KELOLA YANG BAIK PADA BLU

Manual Board  menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ pimpinan
BLU dan Dewan Pengawas serta proses hubungan antara kedua organ dimaksud.

BLU wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap
kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri ini (PMK 129/PMK.05/2020), ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait, dan praktik bisnis yang sehat dengan mengutamakan efisiensi dan produktivitas.

Pemimpin BLU membuat pedoman teknis, SOP, dan pedoman kerja Dewan Pengawas dan pimpinan
BLU (board manual) sebagai bagian dari dokumen tata kelola BLU.

Pemimpin BLU menunjuk Pejabat Keuangan satu tingkat di bawah Pemimpin BLU sebagai
penanggung jawab penerapan dan pemantauan Tata Kelola yang Baik pada BLU.

Akan ada penilaian maturitas BLU antara lain lingkupnya terkait tata kelola BLU
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