
ABSTRAKSI 

Salah satu tugas dari Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Barat adalah 
melakukan pengawasan dalam konteks pembinaan terhadap BLU/BLUD agar 
mereka dapat meningkatkan kualitas layanannya. Agar dapat meningkatkan kualitas 
layanan maka pengelola BLUD harus memiliki kapabilitas dalam pengelolaan 
organisasi.  Kapabilitas pengeloaan BLU/BLUD sesuai Pedoman Penerapan 
Penilaian Mandiri (self assessment) Kapabilitas Pengelolaan BLUD diukur menjadi 
lima tingkatan yaitu tingkat permulaan, tingkat infrastruktur, tingkat terintegrasi, tingkat 
terkelola dan tingkat optimum, mencakup penilaian terhadap tujuh elemen yaitu: 1. 
Kepemimpinan; 2. Perencanaan; 3. Strategi; 4. Pegawai; 5. Sumber Daya; 6. Proses 
Bisnis; dan 7. Penghantaran Layanan. Masing-masing elemen memiliki 
kelengkapan parameter dan indikator untuk tiap tingkatan/level yaitu 55 parameter 
untuk tingkat infrastruktur, 53 parameter untuk tingkat terintegrasi, parameter untuk 
42 tingkat terkelola dan 43 parameter untuk tingkat terkelola atau total 204 parameter.  

Untuk mempermudah pengelola BLU/BLUD dalam melakukan penilaian 
kapabilitas pengelolaan BLUD serta mempermudah BPKP dalam melakukan evalusi, 
memberikan konsultasi dan pembinaan kepada mitra kerja maka perlu untuk 
dilengkapi dengan aplikasi teknologi informasi berbasis web. Manfaat aplikasi 
berbasis web ini antara lain : 

1. Memudahkan Pengelola BLUD dan BPKP dalam melakukan penilaian mandiri 
kapabilitas pengelolaan BLU/BLUD dan mengetahui apa saja yang harus diperbaiki 
(area of improvement); 

2. Meningkatkan kualitas pengawasan terutama dalam meningkatkan pemahaman 
PFA BPKP tentang tatacara pengelolaan BLUD serta pembinaan kepada pengelola 
BLUD; 

3. Memudahkan Pengelola BLU/BLUD dalam melakukan perbaikan/meningkatkan 
kinerja pelayanan BLUD dan  peningkatan kapabilitas pengelolaan  BLU/BLUD; 

4. Sebagai bahan/alat evaluasi pengelolaan BLUD bagi BPKP, Inspektorat dan Dinas 
Teknis terkait. 

Aplikasi ini telah disosialisasikan dan di uji coba secara internal di Perwakilan 
BPKP Provinsi NTB dan pada RSUD Patut Patuh Patju (Tripat) Kabupaten Lombok 
Barat. Aplikasi ini dapat menghasilkan simpulan level kapabitas pengelolaan 
BLU/BLUD per individu, level kapabitas pengelolaan BLU/BLUD per bidang dan level 
kapabitas pengelolaan BLU/BLUD organisasi secara keseluruhan, serta area of 
improvement untuk menuju ke level yang lebih tinggi. 

 

Katakunci: pembinaan,kemudahan, kualitas dan manfaat. 
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