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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas izin dan ridho-Nya, 

sehingga penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Soediran Mangun Sumarso bisa terselesaikan dengan baik.  

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan dalam rangka memenuhi 

amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), serta Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri Tahun Anggaran 2018 merupakan salah satu pedoman pokok pengelolaan 

kegiatan dan keuangan rumah sakit tahun 2018 dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi 

Rumah Sakit  yang pelaksanakannya dilandasi oleh nilai-nilai budaya organisasi serta 

keyakinan dasar RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.  

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran  RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso tahun 2018, disusun berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja 

semester I tahun 2017. Oleh sebab itu diperlukan kajian yang independen dan 

mempunyai kompetensi di bidang audit keuangan, manajemen keuangan, khususnya 

manajemen keuangan rumah sakit yang berorientasi bisnis dan industri.  

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RBA tahun 

2018, serta dapat mewujudkan rumah sakit yang profesional dalam melayani kesehatan 

masyarakat dan menjadi rumah sakit unggulan yang diminati masyarakat Kabupaten 

Wonogiri dan sekitarnya. Serta mempunyai  pelayanan unggulan sebagai rumah sakit 

yang berdaya saing dan diminati masyarakat.  
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Kami sadar bahwa penyusunan RBA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

kami masih menanti kritik dan saran untuk perbaikan kedepan. 

 

Wonogiri,      Nopember 2017 
 

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 
Selaku Pemimpin BLUD 

 
 
 

dr. Setyarini, M.Kes 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Tahun 2018 merupakan tahun ke-delapan RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri melaksanakan Tata Kelola Keuangan sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah, secara umum kondisi RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri cukup siap dan kondusif untuk melakukan 

perubahan-perubahan sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2005 dan 

Permendagri No. 61 Tahun 2007 dalam upaya meningkatkan kinerja Rumah Sakit 

Umum Daerah.  

Berdasarkan Analisis internal dan eksternal  RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri dalam posisi dan pertumbuhan yang sehat 

sehingga RSUD dapat menggunakan seluruh kekuatannya serta memanfaatkan 

peluang yang ada untuk masuk dalam penetrasi pasar dengan  kemampuan dan 

jenis pelayanan yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Dengan perkiraan 

pertumbuhan pelayanan 5% per tahun yang disertai peningkatan mutu pelayaan 

diharapkan pendapatan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri dapat meningkat sebesar 10%-15% pada tahun 2018. 

Untuk itu masih diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

dalam hal subsidi dan investasi untuk mendorong RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan, 

sehingga investasi dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri tersebut dapat digunakan 

untuk mengembangkan jenis pelayanan-pelayanan baru yang dapat meningkatkan 

kinerja pelayanan kesehatan bagi masyarakat Wonogiri dan sekitarnya. Kesiapan 

sarana, prasana dan alat-alat kesehatan, sumber daya manusia serta sistem 

administrasi dan keuangan yang saling mendukung mampu memberikan kekuatan 

yang amat besar  bagi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada masyarakat. 

Dalam rangka melaksanakan fungsinya untuk memberikan layanan 

kesehatan bagi masyarakat, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 
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Wonogiri di tahun 2018  ini menganggarkan dana sebesar Rp. 147.547.358.000,-,- 

yang didanai dari APBD sebesar Rp. 41.547.358.000-, dan kekurangannya 

diproyeksikan dapat dipenuhi dari sumber jasa layanan rumah sakit sebesar Rp. 

106.000.000.000,-. Dengan demikian diharapkan pada akhir tahun 2018, RSUD dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dapat membukukan surplus 

sekitar Rp. 18.363.224.352,-. 

Berdasarkan kondisi yang diproyeksikan di anggaran tahun 2018 tersebut, 

anggaran pendapatan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

tahun 2018 diproyeksikan naik sekitar 7,3 % dari anggaran 2017, yaitu dari Rp. 

94.943.418.002,- menjadi Rp. 101.940.548.352,-. Selain itu, guna meningkatkan 

pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

mendapat subsidi sebesar Rp. 6.599.000.000,- dari pemerintah yang diperuntukkan 

untuk belanja modal, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.130.000.000,- untuk 

belanja peralatan dan mesin. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan 

pemerintah kepada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri untuk 

lebih meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Anggaran belanja 

tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 147.547.358.000,- dengan rincian subsidi dari 

APBD sebesar Rp. 41.547.358.000-, dalam bentuk belanja operasional dan sisanya 

untuk belanja investasi, sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 106.000.000.000,- 

diestimasikan dapat dipenuhi dari penerimaan fungsional rumah sakit. 

Dari perbandingan RBA dua tahun terakhir di atas, dapat disimpulkan 

bahwa RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri mempunyai 

prespektif untuk berkembang. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya 

penerimaan dari jasa pelayanan kesehatan sebesar 7,3%. Namun, kemampuan 

untuk berkembang RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

harus diikuti upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas serta peningkatan 

efisiensi terhadap semua jenis kegiatan. Upaya pengembangan manajemen 

dititikberatkan kepada pembelajaran dan pengembangan SDM, memperkuat 

proses bisnis internal, pendekatan pelanggan serta efektifitas dan efisiensi 
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pengeloaan keuangan sehingga dengan adanya SDM yang berkompetensi tinggi 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan secara bermakna. 

Dengan demikian upaya perbaikan mutu proses manajemen internal, 

secara konsisten dan menyeluruh tetap harus dilaksanakan untuk menjaga serta 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri harus mempersiapkan penerapan sistem tata kerja 

kelembagaan dengan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan, 

stakeholders, pesaing, pemasok serta internal rumah sakit untuk mempertahankan 

eksistensi rumah sakit sebagai unsur pendukung tugas Kepada Daerah di bidang 

pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri juga harus melakukan efisiensi disegala bidang 

karena tahun 2018 adalah tahun yang cukup berat bagi RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri didalam mengembangkan fungsi 

pelayanannya. 

 

                Wonogiri,       Nopember 2017 
 

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 
Selaku Pemimpin BLUD 

 
 
 

dr. Setyarini, M.Kes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


