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RSUD HAULUSSY HARUS DIAUDIT EKSTERNAL

http://www.dharapos.com/

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Ambon menunggak utang

Bahan Medis Habis Pakai  (BMHP) khususnya obat-obatan kepada pihak ketiga sebesar

Rp14.403.738.694.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura, Victor Ruhunlela,

berpendapat bahwa perlu dilakukan audit secara eksternal atas permasalahan hutang ini.

Menurut beliau audit perlu dilakukan agar dapat diketahui akar permasalahan di RSUD

Haulussy, bilamana terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau indikasi

penyalahgunaan dana.

Sebelumnya, Komisi D DPRD Maluku merekomendasikan pihak rumah sakit agar

melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit terhadap keuangan agar dapat

diketahui akar permasalahannya. Permasalahan terkait utang tersebut terungkap dari

penjelasan Direktur RSUD Haulussy, Justini Pawa, pada saat rapat dengar pendapat bersama

Komisi D DPRD Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon. Pawa menjelaskan

hutang ini telah ada sejak Tahun 2014. Tunggakan BMHP ini juga menjadi salah satu faktor

dari mencuatnya aksi mogok para dokter di RSUD Haulussy pekan lalu. Para dokter menolak

menjalankan tugasnya karena tak adanya BMHP yang digunakan terutama untuk dokter

spesialis bedah.

Victor menambahkan bahwa audit juga harus dilakukan terhadap pengadaan peralatan

di RSUD Haulussy karena terdapat banyak permasalahan, diantaranya pelayanan yang tidak

maksimal karena alat yang digunakan tidak sesuai standar rumah sakit. Beliau juga meminta

pemerintah daerah dan gubernur dapat lebih serius menangani permasalahan RSUD Haulussy

ini karena ini menyangkut masalah pelayanan dasar yang sangat penting bagi masyarakat.

Selain itu, dalam tahun itu ada juga peralihan pasien Askes ke JKN sehingga terjadi

kenaikan jumlah kunjungan yang cukup drastis. Ini juga menyebabkan adanya sisa utang

yang biasanya dibayar langsung oleh PT Askes masuk ke RSUD Haulussy sebesar Rp425

juta. Di Tahun 2015, terjadi kekosongan obat untuk pasien Jaminan Kesehatan Daerah

(Jamkesda) dan pasien umum karena pengadaan obat itu melalui tender. Dengan demikian,

RSUD terpaksa menggunaan obat dari pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

yang mengakibatkan penumpukan belanja obat JKN.
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Pawa mengatakan sampai pada akhir Tahun 2015, total dana yang dibutuhkan RSUD

untuk obat BHMP seluruh pasien adalah kurang lebih Rp28 Milyar. Dengan adanya subsidi

dari APBD sebesar Rp21 Milyar maka ada utang yang harus menjadi tanggungan pada Tahun

2016 sebesar Rp7 Milyar. Memasuki Tahun Anggaran 2016, dana obat yang diestimasi

adalah Rp23 Milyar. Dengan tambahan utang, maka total biaya obat yang harus dibayarkan

di Tahun 2016 adalah sebesar Rp30 milyar.

Sumber berita:

Harian Siwalima, RSUD Haulussy Harus Diaudit Eksternal, Kamis, 17 November 2016.

Catatan Berita:

1. Pasal 5 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

mengatur bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara

lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan

Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum mengatur:

a. Pasal 27 ayat (8) bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh

pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 35 ayat (2) bahwa Pemeriksaan ekstern terhadap BLU dilaksanakan oleh

pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengatur bahwa

Laporan keuangan tahun terakhir Badan Layanan Umum diaudit oleh auditor eksternal.

4. External Auditor, An external auditor performs an audit, in accordance with specific

laws or rules, of the financial statements of a company, government entity, other legal

entity, or organization, and is independent of the entity being audited.1 Terjemahan

bebasnya adalah seseorang yang melaksanakan audit, yang berkaitan dengan hukum atau

peraturan tertentu, dari laporan keuangan perusahaan, entitas pemerintahan, atau badan

hukum lainnya, atau organisasi, dan merupakan badan yang independen dari entitas yang

diaudit.

5. Pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah proses identifikasi

masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan

profesional berdasarkan standarpemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara.

1 www.wikipedia.org., “External Auditor”, diakses pada Kamis 1 Desember 2016 pukul 11.00 WIT.
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6. Utang Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

7. Jaminan Kesehatan menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 adalah jaminan berupa

perlindungan kesehatan agara peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap

orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

8. Jamkesda adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang

diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten atau provinsi, untuk menyasar warga fakir

miskin yang belum memililiki Jamkesmas, sedangkan JAMKESMAS adalah program

yang ruang lingkupnya lebih luas yang diperuntukan untuk warga miskin di seluruh

indonesia.2

9. BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan sosial.

10. Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada

suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada

produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri

tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan

harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh

(seperti dalam subsidi upah).3

2 www.pasienbpjs.com, “Memahami Hubungan JKN, KIS, KJS, BPJS, JAMKESMAS dan JAMKESDA”, diakses
pada Kamis 1 Desember 2016 Pukul 10.00 WIT.

3 www.wikipedia.org, “Subsidi” diakses pada Kamis 1 Desember 2016 Pukul 10.30 WIT.


