
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan 

prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita- cita 

bangsa dan negara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggara kepemerintahan 

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan 

bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik 

diharapkan dapat mendorong terwujudnya sebuah penyelenggaran kepemerintahan yang 

baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia 

sebagaiman telah diamanahkan oleh rakyat melalui TAP MPR No. IX Tahun 1998. Salah 

satu bagian dari Implementasi SAKIP adalah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden  Nomor 7 Tahun 

1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 

239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformais 

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso memenuhi kewajiban menyusun LKIP dengan harapan dapat bermanfaat dalam 

rangka : 

1. Mendorong RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso untuk dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang – 

undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada seluruh masyarakat pengguna fasilitas kesehatan dan kepada Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso sebagai provider. 

2. Menjadikan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso yang akuntabel  sehingga dapat berperan 

secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang 

tenteram, tertib dan kondusif. 

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

rangka meningkatkan kinerja RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso guna membantu 
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meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung tugas dan fungsi 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bidang kesehatan. 

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat, khususnya di kabupaten Bondowoso dan 

sekitarnya terhadap penyelenggaran RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso dalam upaya 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang selaras guna mendukung 

program kerja bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

 

C. DASAR HUKUM LKIP 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso didasarkan 

atas perundang – undangan yang berlaku, yaitu :  

1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tnetang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844).  

2. Undang  - Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang- Undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234). 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 

96, Tambhaan Lembaran Negara Nomor 4663). 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815). 

5. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tenang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. 

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 

135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akhir Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12A  Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas 

Pokok dan Fungsi  Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso. 

12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24  Tahun 2011 tentang Peraturan Internal 

(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah dan perubahannya ( Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 07 

Tahun 2012). 

13. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 408 tahun 2006 tentang Peningkatan kelas 

Badan Pelayanan Kesehatan RSD Dr. H. Koesnadi Bondowoso. 

14. Keputusan  Bupati Bondowoso Nomor 188.45/450/430.6.2/2011 tanggal  9 Agustus 

2011 tentang Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso menjadi Badan 

Layanan Umum Daerah secara penuh. 

  

D. RUANG LINGKUP LAKIP SKPD 

Ruang lingkup LAKIP RSU Dr. H. Koesnadi Bondowowo tahun 2016 meliputi : 

I. Pendahuluan 

II. Perencanaan  

III. Akuntabilitas Kinerja  

IV. Penutup 

Lampiran : 

1. Perjanjian Kinerja SKPD 

2. FC piagam penghargaan SKPD 2016 

 

E. GAMBARAN ORGANISASI 

1.  Dasar Hukum Pembentukan Organisasi 

Sesuai PERMENKES 1635/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 12 Desember 2006 

Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso telah resmi menjadi Rumah Sakit Kelas B 

Non Pendidikan. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah  

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, Rumah Sakit 



4 | P a g e  
 

Daerah Dr. H. Koesnadi Bondowoso berubah menjadi Rumah Sakit Umum dan kemudian 

menjadi Badan Layanan Umum  penuh berdasarkan SK Bupati Bondowoso Nomor : 

188.45/450/430.6.2/2011   tanggal 9 Agustus 2011. Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi 

Bondowoso Rumah Sakit memiliki luas tanah 70.346 M2  dan luas bangunan 18.082,10 M2 .  

RSU Dr H Koesnadi mendapatkan sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi 

Akreditasi Rumah Sakit Jakarta Tahun 2012 status Akreditasi PARIPURNA. 

Rumah sakit pesaing Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso yang ada saat 

ini adalah Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Mitra Medika dan Rumah Sakit Kusuma 

Bhakti. Sedangkan rumah sakit pesaing dari luar kota adalah RSU Situbondo (± 35 Km) dan 

RSU  Dr. Soebandi Jember (±35 Km). Selain itu, apotek pesaing yang ada antara lain : 

Apotek Safari I, Apotek Cendana Raya, Apotek Puja II , Apotek Pandan Farma dan Apotek 

Rahmah. 

Beberapa kondisi yang dihadapi RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan analisa 

lingkungan internal dapat diketahui  beberapa kelemahan antara lain : 

a) Kurangnya jumlah tenaga medis spesialistik, paramedis dan non medis yang menunjang 

pelayanan kesehatan.  

b) Sebagai rumah sakit tipe B, peralatan kedokteran masih belum memenuhi standar 

utamanya peralatan spesialistik, sehingga pelayanan medis spesialistik kurang optimal. 

c) Kualitas pelayanan dan kinerja tenaga non medis belum optimal.  

d) Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal. 

 

Berdasarkan analisa lingkungan eksternal dapat diketahui ancaman yang dihadapi 

rumah sakit adalah : 

a) Agresifitas pesaing melakukan inovasi perbaikan mutu pelayanan. 

b) Globalisasi pelayanan kesehatan. 

c) Tuntutan peningkatan  mutu pelayanan. 

d) Perkembangan teknologi kedokteran. 

 

FASILITAS PELAYANAN DI RSU Dr. H. KOESNADI BONDOWOSO 

Rumah Sakit Umum Dr.  H. Koesnadi Bondowoso memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan 

kesehatan antara lain : 

1. Fasilitas Rawat Jalan : 

a.  Poliklinik Penyakit Dalam; 

b.  Poliklinik Bedah; 
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c.  Poliklinik Kesehatan Ibu dan  Anak; 

d.  Poliklinik Kebidanan dan Kandungan; 

e.  Poliklinik Penyakit Mata; 

f.  Poliklnik Penyakit THT; 

g.  Poliklinik Penyakit Gigi dan Bedah Mulut;  

h.  Poliklinik Rehabilitasi Medik;  

i. Poliklinik Konsultasi Gizi ; 

j. Poliklinik Psikologi  Klinik; 

k. Poliklinik Kesehatan Jiwa; 

l. Poliklinik Paru; 

m. Poliklinik Jantung; 

n. Poliklinik Syaraf; 

o. Poliklinik Bedah Onkologi; 

p. Voluntary Counseling Test (VCT); 

q. Poliklinik Komplementer. 

r. Poliklinik Umum. 

 

2. Fasilitas Rawat Inap : 

a. Paviliun Rengganis (Ruang Perawatan VIP); 

b. Paviliun Anggrek/Kelas Utama (Ruang Perawatan Umum); 

c. Paviliun Dahlia (Ruang Perawatan Bedah); 

d. Paviliun Mawar (Ruang Perawatan Kandungan dan Kebidanan); 

e. Paviliun Melati ( Ruang Perawatan Anak-anak ); 

f. Paviliun Bougenville (Ruang Perawatan Penyakit Dalam dan Paru); 

g. Paviliun Seruni ( Ruang Perawatan Perinatologi dan Rawat Gabung); 

h. Paviliun Teratai (Ruang Perawatan Syaraf dan Jantung); 

i. Perawatan ICU/ICCU; 

j. Paviliun Seroja (Ruang Perawatan Jiwa). 

 

3. Fasilitas Penunjang  : 

a.  Laboratorium Klinik; 

b. Patologi Anatomi; 

c.  Radiologi (X- Ray, USG dan CT Scan); 

d.  Pelayanan Obat 24 jam; 
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e.  Pelayanan haemodialisa; 

f. Endoscopy; 

g.  Fisioterapi; 

h.  Konsultasi gizi; 

i.    Rawat jenazah; 

j. Ambulance / mobil jenasah.  

4. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam. 

5. Fasilitas Tempat Tidur keseluruhan 226 buah, terdiri dari :  

1. Kelas VVIP :   13 TT 

2. Kelas VIP :   20 TT 

3. Kelas I : 19 TT 

4. Kelas II :    33 TT 

5. Kelas III :    85 TT 

6. Kelas Khusus :    36 TT 

7. Ruang Isolasi : 20 TT 

 

6. Lain-Lain : 

a. Konsultasi Kesehatan; 

b. Imunisasi Bayi dan Dewasa; 

c. Pelayanan Keluarga Berencana (KB); 

d. Pemeriksaan Kesehatan; 

e. Pemeriksaan Kacamata; 

f. Visum et Repertum; 

g. Layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; 

h. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesda dan SPM.  

  

7. Besaran Tarif Rumah Sakit Umum  Dr. H. Koesnadi  Bondowoso : 

Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi 

Bondowoso diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor: 4 Tahun 

2013 tanggal 19  September  2013  tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III  pada 

Badan Layanan Umum  Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso dan 

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013, Tentang Struktur dan Besarnya Tarif 

Pelayanan Kesehatan kelas utama I, II, III dan Kelas I, II pada BLUD RSU Dr. H. 

Koesnadi Bondowoso. 
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8. Sumber Dana Rumah Sakit diperoleh dari : 

a.  Penerimaan dari PAD; 

b. APBD Kabupaten dan Pusat (Dana Alokasi Khusus,  Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau); 

c. BPJS  untuk layanan Jaminan Kesehatan Nasional; 

d.  Sumber dana lain-lain yang sah. 

 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 

2013  diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan rumah 

sakit. Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso berpedoman 

kepada dua nilai normatif yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Susunan Organisasi Rumah Sakit 

Tipe B.  Struktur organisasi rumah sakit adalah sebagai berikut : 

1. Direktur;  

2. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahi :  

a) Bagian Umum, membawahi :  

1)  Sub Bagian Tata Usaha, Hukum, Informasi dan Pemasaran;  

2)  Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);  

3)  Sub Bagian Rumah Tangga ; 

b)  Bagian Perencanaan dan Pengembangan, membawahi :  

1)  Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;  

2)  Sub Bagian  Penelitian,  Pengembangan, Monitoring dan  Evaluasi  

c). Bagian Keuangan, membawahi :  

1)  Sub Bagian Perbendaharaan;  

2)  Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;  

3)  Sub Bagian Mobilisasi Dana;     

3.   Wakil Direktur Medik dan Keperawatan , membawahi :    

a)  Bidang Pelayanan Medik, membawahi :  

1) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik ;  

2) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;  
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b)  Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :  

1) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Keperawatan;  

2) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Asuhan Keperawatan;  

c)  Bidang  Pelayanan Penunjang, membawahi :  

1)  Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas   Penunjang  Medik dan  Non 

Medik;  

2)  Seksi Ketenagaan dan Pengembangan  Mutu  Penunjang  Medik dan Non Medik.   

4.  Unit-Unit  Non  Struktural 

5.  Kelompok Jabatan Fungsional  
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STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT 

BLUD RSU Dr. H. KOESNADI  BONDOWOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

DIREKTUR 

WAKIL DIREKTUR MEDIK 

DAN KEPERAWATAN 

Dr. MOCH. JASIN 

WAKIL DIREKTURUMUM 

DAN KEUANGAN 

SINARWARDI 

BAGIAN UMUM 

KUSJONO, SP. MM 

 

BAGIAN KEUANGAN 

Ir. ENDANG SRI. W 
BAGIAN PERENCANAAN 
DAN PENGEMBANGAN 

Drs. MOCH. RIDWAN, 

MM,Apt. 

BIDANG PELAYANAN 

MEDIK 

Drg. RAHARJA PUTRANTA 

SUB BAGIAN TATA 

USAHA, HUKUM 

INFORMASI DAN 

PEMASARAN 

SAGIMAN,S.Sos. 

 

 
SUB BAGIAN 

KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

ABDUL AZIS 

SUB BAGIAN 
RUMAH TANGGA 

DIDIK PURNAWAN, ST 

SUB BAGIAN 

PERBENDAHARAAN 

YENI DEVITANTI,SE 

SUB BAGIAN 
 AKUNTANSI DAN 

VERIFIKASI 

ETSIE 

VERANINGSIH,SE. 

 

SUB BAGIAN 

MOBILISASI DANA 

INTUK WIJAYANTI 

 

SUB BAGIAN 

PENYUSUNAN 

PROGRAM DAN 

ANGGARAN 

DEWI 

KURNIAWATI,SKM 

 

SUB BAGIAN 

PENELITIAN, 

PENGEMBANGAN, 

MONITORING DAN 
EVALUASI 

ANTON 

WIDODO,S.Kom. 

 

SEKSI PEMELIHARAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

FASILITAS 

PELAYANAN MEDIK 

UNTUNG KUZAIRI,SH,MARS 

 

 
SEKSI KETENAGAAN DAN 
PENGEMBANGAN MUTU 

PELAYANAN MEDIK 

  

 

BIDANG PELAYANAN 
PENUNJANG 

TASRIP,.Kep,Ns.MMKes

. 

SATUAN 
PENGAWAS 

INTERNAL 

SEKSI PEMELIHARAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

FASILITAS PENUNJANG 

MEDIK DAN NON MEDIK 

BASUKI 

ARIAWAN,SKM,M.Eng. 

 

SEKSI KETENAGAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

MUTU PENUNJANG 

MEDIKDAN NON MEDIK 

IGN. SRI AGUS SENO 
U,ST. 

DEWAN PENGAWAS 

BIDANG PELAYANAN 
KEPERAWATAN 

JOKO 

PRANANTO,S.Kep.Ns,M.

Kes 

SEKSI PEMELIHARAN DAN 

PENGEMBANGAN 

FASILITAS 

KEPERAWATAN 

YUDHO TRI 

HANDOKO,S.Kep.Ns. 

 

SEKSI KETENAGAAN DAN 

PENGEMBANGAN MUTU  
KEPERAWATAN 

WIWIN NUR SIAM 

KOMITE 
KOMITE KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

BUPATI BONDOWOSO, 

ttd 

AMIN SAID HUSNI 
 

 
 

INSTALASI 
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Penjabaran tugas pokok dan fungsi : 

1. Direktur  mempunyai tugas  memimpin,  menyusun  kebijakan,  membina, 

mengkoordinasikan, mengawasi dan  mengendalikan  pelaksanaan  tugas  dan  

fungsi  RSU sesuai  ketentuan  yang berlaku. 

2. Wakil Direktur Umum  dan  Keuangan  mempunyai tugas memimpin, membina, 

mengkoordinasikan, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

RSU yang berkenaan dengan urusan Umum, Keuangan, Perencanaan dan 

Pengembangan.  

Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai 

fungsi: 

a. Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap 

penyelenggaraan kegiatan administrasi umum; 

b. Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap 

penyelenggaraan kegiatan keuangan; 

c. Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap 

penyelenggaraan  kegiatan perencanaan dan  pengembangan. 

3. Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkoordinasikan, 

melaksanakan kegiatan pelayanan administratif ketata usahaan, hukum, pemasaran, 

kepegawaian, tanggap bencana, outbreak/ KLB, pengembangan sumberdaya 

manusia dan kerumahtanggaan. 

Bagian Umum mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan 

penilaian  pada bagian di bidang:  

1. Ketatausahaan,  hukum,  informasi dan pemasaran; 

2. Kepegawaian dan pengembangan  Sumberdaya manusia; 

3. Rumah tangga dan logistik; 

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk tekhnis pelayanan administrasi pada 

Bagian; 

c. Pembinaan  monitoring,  pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; 

d. Pelaksanaan koordinasi bidang tanggap darurat bencana, outbreak/KLB  pada 

pelayanan kesehatan rumah sakit; 

e. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada 

bagian umum; 
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4. Sub Bagian Tata Usaha, Hukum, Informasi Dan Pemasaran mempunyai tugas : 

a. Melakukan perencanaan  program  dan pelaksanaan kegiatan surat menyurat, 

tata kearsipan dan dokumentasi, protokol, perjalanan dinas dan kehumasan; 

b. Melakukan  perencanaan  program  kerja dan penyusunan produk  hukum  

perumahsakitan dan advokasi kasus hukum; 

c. Melakukan perencanaan  program  dan pelaksanaan  kegiatan pengelolaan 

sistem informasi manajemen rumah sakit, evaluasi dan pengolahan data yang 

tersedia, pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan manajemen pengaduan  

masyarakat; 

d. Melakukan  perencanaan  program  dan pelaksanaan  kegiatan pemasaran  

produk  pelayanan  Rumah Sakit; 

e. Melakukan pengelolaan perpustakaan RSU; 

f. Melakukan  koordinasi bidang tanggap darurat bencana, outbreak/KLB  pada 

pelayanan kesehatan rumah sakit; 

g. Melakukan pembinaan,  pelayanan, monitoring, pelaporan dan evaluasi 

pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha, hukum, informasi dan 

pemasaran. 

5. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai 

tugas: 

a. Melakukan perencanaan  program  dan pelaksanaan kegiatan  bidang  

kepegawaian  dan  pengembangan  sumberdaya  manusia; 

b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam  rangka  pengelolaan  

administrasi  kepegawaian; 

c. Melakukan penyusunan  petunjuk  tekhnis pengelolaan  administrasi  

kepegawaian; 

d. Melakukan pengolahan data kepegawaian yang meliputi :  

1. penyusunan Daftar Urutan  Kepangkatan  (DUK); 

2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); 

3. Penyusunan Rencana formasi pegawai, usulan, pengangkatan, mutasi, 

promosi,  kesejahteraan  pegawai dan usulan pemberhentian pegawai; 

4. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG); 

e. Melakukan perencanaan  program  dan pelaksanaan administrasi  kegiatan  

pendidikan dan latihan pegawai; 



12 | P a g e  
 

f. Melakukan perencanaan  program  dan pelaksanaan kegiatan  pembinaan  

kelembagaan, analisis jabatan dan ketatalaksanaan; 

g. Melakukan koordinasi  pengelolaan administrasi  kepegawaian  dengan  unit 

kerja  terkait; 

h. Melakukan penyusunan  laporan  hasil  kegiatan di bidang administrasi  

kepegawaian; 

i. Melakukan tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Bagian 

Umum; 

6. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas : 

a. Melakukan penyusunan  rencana  kegiatan  pengelolaan  rumah  tangga dan 

logistik  rumah tangga RSU; 

b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam  rangka pengelolaan 

rumah tangga dan logistik rumah tangga  RSU; 

c. Melakukan penyusunan  petunjuk tekhnis rencana pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian dan penghapusan logistik RSU selain logistik obat dan bahan 

makanan; 

d. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan 

logistik RSU selain logistik obat dan bahan makanan; 

e. Melakukan pendistribusian barang logistik medis, keperawatan atau penunjang 

atas rekomendasi kepala bidang masing-masing; 

f. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan  rumah  tangga  

dan  logistik RSU kecuali logistik obat dan bahan makanan; 

g. Melakukan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam  rangka  

pelaksanaan tugas; 

h. Melakukan pengelolaan kegiatan keamanan dan ketertiban; 

i. Melakukan pemeliharaan mobil operasional dan ambulance; 

j. Melakukan penyusunan  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas; 

7. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan  pengelolaan administrasi 

keuangan yang meliputi  akuntansi, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan 

rencana bisnis anggaran, mobilisasi dana dan koordinasi penyusunan anggaran 

keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang keuangan ; 

b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis / prosedur tetap pengelolaan 

administrasi keuangan ; 
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c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; 

d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan anggaran  keuangan ; 

e. Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana ; 

f. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan verifikasi keuangan  RSU ; 

g. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pengelolaan keuangan  RSU ; 

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas di bidang keuangan ; 

i. Melaksanakan penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang keuangan ; 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

bagian keuangan; 

 

8. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas : 

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan, akuntansi dan verifikasi keuangan  

RSU; 

b. Melakukan penyusunan petunjuk teknis, akuntasi dan pengelolaan verifikasi 

keuangan  RSU; 

c. Penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA)  RSU; 

d. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka akuntansi dan 

verifikasi keuangan  RSU; 

e. Melakukan verifikasi keuangan  RSU; 

f. Melakukan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan akuntansi dan 

verifikasi keuangan  RSU; 

g. Melakukan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas subbagian akuntansi dan verifikasi; 

h. Melakukan analisa biaya satuan pada RSU; 

i. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

j. Melakukan pelaksanaan tugas–tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi sub bagian akuntansi dan verifikasi; 

 

9. Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas : 

a. Melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan mobilisasi dana, pengawasan 

intern, pengendalian dan administrasi keuangan; 

b. Melakukan kegiatan mobilisasi dana, mengkoordinasikan,  pengendalian dana 

intern, anggaran belanja pembangunan,  administrasi keuangan serta 

pertanggungjawaban keuangan; 



14 | P a g e  
 

c. Melakukan pengelolaan piutang rumah sakit; 

d. Melakukan evaluasi target penerimaan pendapatan rumah sakit; 

e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Mobilisasi Dana; 

f. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. Melakukan tugas – tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub 

bagian mobilisasi dana; 

 

10.  Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas : 

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dibidang perbendaharaan  RSU; 

b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan 

perbendaharaan RSU; 

c. Melakukan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perbendaharaan  RSU; 

d. Melakukan kegiatan perbendaharaan; 

e. Melakukan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan; 

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas subbagian perbendaharaan; 

g. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian 

perbendaharaan; 

h. Melakukan tugas – tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub 

bagian perbendaharaan; 

11. Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan,  

mengkoordinasikan, melaksanakan kegiatan penyusunan  program, anggaran, 

penelitian,  pengembangan, monitoring dan evaluasi RSU. 

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai 

fungsi : 

a. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSU; 

b. Penyusunan program  kegiatan   RSU; 

c. Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), 

LKPJ tahunan, LKPJ AMJ, Laporan tahunan rumah sakit dan laporan yang 

berhubungan dengan pemanfaatan rumah sakit; 

d. Penelitian dan  pengembangan   program   RSU; 

e. Penyusunan Program  pencatatan medik,  laporan  bulanan, tri wulan, semester 

dan tahunan  untuk  instalasi  beserta  petunjuk tekhnisnya; 

f. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan perencanaan, penelitian 

dan pengembangan program serta pengelolaan data rekam medik; 
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g. Pelaksanaan koordinasi lintas program terkait dan lintas sektor; 

h. Pembinaan,  pelayanan, monitoring  pelaporan  dan  evaluasi  pelaksanaan  

tugas pada bagian perencanaan dan pengembangan; 

 

12.  Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan  data  program  dan  anggaran  yang  berhubungan  dengan bidang  

tugas   Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; 

b. Melakukan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan 

perencanaan; 

c. Melakukan penyusunan  rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

penghapusan logistik RSU; 

d. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Bisnis Anggaran  (RBA)  dan atau 

Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA)  RSU  untuk  setiap  tahun; 

e. Menyiapkan penyusunan Rencana Strategis Bisnis  (RSB)  RSU untuk 5 

(Lima) tahun; 

f. Menyiapkan dan  membuat  laporan  tahunan  kegiatan  RSU; 

g. Mengadakan evaluasi  program  dan anggaran di  RSU; 

h. Melakukan pembinaan, pelayanan, monitoring, pelaporan dan  evaluasi 

pelaksanaan  tugas; 

 

13.  Sub Bagian Penelitian,  Pengembangan,  Monitoring dan Evaluasi mempunyai 

tugas:  

a. Melakukan penelitian  mutu pelayanan dan  pengembangan  RSU; 

b. Melakukan analisa dan evaluasi data   kegiatan  rutin  dan  pembangunan  serta 

menyiapkan  laporan kegiatan  RSU; 

c. Melakukan analisis data catatan medik , Laporan  Bulanan, Tri Bulanan, 

Semester dan Tahunan; 

d. Melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penelitian dan 

pengembangan serta pengelolaan data rekam medic; 

e. Melakukan monitoring pelayanan , pelaporan  dan  evaluasi  pelaksanaan  

tugas pada subbagian; 

f. Melakukan koordinasi  lintas  program terkait dan  lintas sector; 

g. Melakukan penyusunan laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 

(LAKIP), LKPJ tahunan, LKPJ AMJ, Laporan tahunan rumah sakit dan 

laporan yang berhubungan dengan pemanfaatan rumah sakit; 
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14.  Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas 

mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik dan 

keperawatan secara efektif, efisien dan bermutu di unit pelayanan yang berada di 

ruang lingkupnya. 

Dalam melaksanakan tugas, Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik dan 

Keperawatan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja di bidang Pelayanan; 

b. Penyusunan bahan rencana anggaran tahunan di bidang pelayanan; 

c. Penyusunan bahan usulan formasi dan pengembangan kapabilitas sumber daya 

manusia di ruang lingkupnya; 

d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan medik, penunjang medik  

dan keperawatan; 

e. Pengembangan fasilitas dan jenis pelayanan medik, penunjang medik dan 

keperawatan; 

f. Pengembangan mutu pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan; 

g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, penunjang 

medik dan keperawatan; 

h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas; 

i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan; 

 

15.  Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas merencanakan, membina, 

mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas serta 

pengelolaan tenaga dan pengembangan mutu pelayanan medik. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan bahan program kerja dibidang pelayanan medik; 

b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran sumberdaya pelayanan medik; 

c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan pelayanan 

medik; 

d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan medik, 

kinerja staf medik, pengadaan dan distribusi sumberdaya pelayanan medik; 

e. Pengelolaan  sarana dan peralatan pelayanan medik; 

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik; 
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g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas; 

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik; 

16. Seksi Pemeliharaan Dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik mempunyai 

tugas: 

a. Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan dibidang pemeliharaan dan 

pengembangan fasilitas pelayanan medik; 

b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan  data dalam rangka pelaksanaan 

pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan medik; 

c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pelayanan medik; 

d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan fasilitas pelayanan medik; 

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan medik; 

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas; 

g. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

 

17.  Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas: 

a. Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan dibidang ketenagaan dan 

pengembangan mutu pelayanan medik; 

b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan 

ketenagaan dan pengembangan mutu pelayanan medik; 

c. Melakukan penyiapan bahan usulan pengadaan dan distribusi tenaga pelayanan 

medik; 

d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan medik; 

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

ketenagaan dan pengembangan mutu pelayanan medik; 

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas; 

g. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

 

18.  Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas merencanakan, membina, 

mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas serta 

pengelolaan tenaga dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi: 
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a. Penyusunan bahan program kerja dibidang pelayanan keperawatan; 

b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran sumberdaya pelayanan 

keperawatan; 

c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan pelayanan 

keperawatan; 

d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan 

keperawatan, kinerja staf keperawatan, pengadaan dan distribusi sumberdaya 

pelayanan keperawatan; 

e. Pengelolaan  sarana dan peralatan pelayanan keperawatan; 

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan; 

g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas; 

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan 

keperawatan; 

 

19.  Seksi Pemeliharaan Dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Keperawatan 

mempunyai tugas: 

a. Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan dibidang pemeliharaan dan 

pengembangan fasilitas pelayanan keperawatan; 

b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan  data dalam rangka pelaksanaan 

pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan keperawatan; 

c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pelayanan 

keperawatan; 

d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan fasilitas pelayanan keperawatan; 

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan keperawatan; 

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas; 

g. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

 

20. Seksi Ketenagaan Dan Pengembangan Mutu Pelayanan Asuhan Keperawatan 

mempunyai tugas: 

a. Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan dibidang ketenagaan dan 

pengembangan mutu pelayanan keperawatan; 
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b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan 

ketenagaan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan; 

c. Melakukan penyiapan bahan usulan pengadaan dan distribusi tenaga pelayanan 

keperawatan; 

d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan keperawatan; 

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

ketenagaan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan; 

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas; 

g. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

 

21. Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas merencanakan, membina, 

mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas serta 

pengelolaan tenaga dan pengembangan mutu pelayanan penunjang medik dan non 

medik. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan bahan program kerja dibidang pelayanan penunjang medik dan 

non medik; 

b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran sumberdaya pelayanan 

penunjang medik dan non medik; 

c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan pelayanan 

penunjang medik dan non medik; 

d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan 

penunjang medik dan non medik, kinerja staf penunjang medik dan non medik, 

pengadaan dan distribusi sumberdaya pelayanan penunjang medik dan non 

medik; 

e. Pengelolaan  sarana dan peralatan pelayanan penunjang medik dan non medik; 

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik 

dan non medik; 

g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas; dan 

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan penunjang 

medik dan non medik. 
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22. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik dan 

Non Medik mempunyai tugas: 

a. Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan dibidang pemeliharaan dan 

pengembangan fasilitas pelayanan penunjang medik dan non medik; 

b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan  data dalam rangka pelaksanaan 

pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan penunjang medik dan non 

medik; 

c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang 

medik dan non medik; 

d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan fasilitas pelayanan penunjang 

medik dan non medik; 

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan penunjang medik dan non 

medik; 

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas; dan 

g. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

23. Seksi Ketenagaan Dan Pengembangan Mutu Pelayanan Penunjang Medik Dan Non 

Medik mempunyai tugas : 

a. Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan dibidang ketenagaan dan 

pengembangan mutu pelayanan penunjang medik dan non medik; 

b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan 

ketenagaan dan pengembangan mutu pelayanan penunjang medik dan non 

medik; 

c. Melakukan penyiapan bahan usulan pengadaan dan distribusi tenaga pelayanan 

penunjang medik dan non medik; 

d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan penunjang medik 

dan non medic; 

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

ketenagaan dan pengembangan mutu pelayanan penunjang medik dan non 

medik; 

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas; 

g. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; 
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24. Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menelenggarakan tata kelola klinis 

(clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan 

pasien lebih terjamin dan terlindungi. 

(1) Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di BLUD 

RSU oleh Direktur; 

(2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah 

perwakilan dari staf medis. 

Susunan Organisasi Komite Medik 

(1) Susunan organisasi komite medik terdiri dari : 

a.  Ketua; 

b. Sekretaris; dan 

c.  Subkomite. 

(2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a.  Subkomite kredensial; 

b. Subkomite mutu proses; dan 

c.  Subkomite etika dan disiplin profesi. 

 

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komite Medik 

(1) Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis 

yang bekerja di BLUD RSU dengan cara : 

a.  Melakukan kredensial bagi seluruh staf medik yang akan melakukan 

pelayanan medis di rumah sakit; 

b. Memelihara mutu profesi staf medis; dan 

c.  Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. komite 

medik dibantu oleh subkomite kredential yang memiliki fungsi sebagai berikut: 

a.  Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan 

masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang 

berlaku ; 

b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian : 

1. Kompetensi; 

2. Kesehatan fisik dan mental; 

3. Perilaku; dan 

4. Etika profesi . 
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a. Evaluasi data pendidikan professional kedokteran/ kedokteran 

gigi berkelanjutan; 

b. Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; 

c. Penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang terdekat; 

d. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan 

rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik; 

e. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa 

berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite 

medik; dan 

f. Rekomendasi kewenangan klinis dan penertiban surat penugasan 

klinis. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b komite 

medik dibantu oleh subkomite memelihara mutu profesi staf medis yang 

memiliki fungsi sebagai berikut : 

a.  Pelaksanaan audit medis; 

b. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan 

berkelanjutan bagi staf medis; 

c.  Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan 

bagi staf medis BLUD RSU; dan 

d. Rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang 

membutuhkan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf 

medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut : 

a.  Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; 

b. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; 

c.  Rekomendasi pendisiplinan pelaku professional dirumah sakit; dan 

d. Pemberian nasehat/ pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada 

asuhan medis pasien; 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang : 

a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical 

privilege); 

b. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment); 

c. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) 

tertentu; 
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d. Memberikan rekomendasi perubahan / modifikasi rincian kewenangan kilinis 

(delineation of clinical privilege); 

e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; 

f. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan; 

g. Memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan 

h. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin. 

 

25. Kelompok Staf Medik Fungsional 

(1) Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis 

dalam jabatan fungsional. 

(2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, 

pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, 

penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan 

pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait. 

(4) Ketua kelompok staf medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

 

26. Komite Keperawatan 

Komite Keperawatan dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola 

asuhan keperawatan yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan 

pasien lebih terjamin dan terlindungi. 

 

Susunan Organisasi Komite Keperawatan 

(1) Susunan organisasi komite keperawatan terdiri dari : 

a. Ketua; 

b. Sekretaris; dan 

c. Subkomite 

(2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Subkomite Praktek Keperawatan; 

b. Subkomite Pengembangan Profesi; dan 

c. Subkomite Mutu Keperawatan. 

 

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Komite Keperawatan 

(1) Komite keperawatan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf 

keperawatan yang bekerja di rumah sakit. 



24 | P a g e  
 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, komite 

keperawatan menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun dan menetapkan Standar Asuhan Keperawatan di RS; 

b. Memantau pelaksanaan asuhan keperawatan; 

c. Menyusun model Praktek Keperawatan Profesional; 

d. Memantau dan membina perilaku etik dan professional tenaga 

keperawatan; 

e. Meningkatkan profesionalisme keperawatan melalui peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan seiring kemajuan IPTEK yang terintegrasi 

dengan perilaku IPTEK yang terintegrasi dengan perilaku yang baik; 

f. Merencanakan program untuk mengatur kewenangan profesi tenaga 

keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan sejalan dengan 

rencana strategi RS; 

g. Memberi rekomendasi dalam rangka pemberian kewenangan profesi bagi 

tenaga keperawatan yang akan melakukan tindakan asuhan keperawatan; 

h. Membina dan menangani hal – hal yang berkaitan dengan etika profesi 

keperawatan; 

i. Mewujudkan komunitas profesi keperawatan; dan 

j. Merumuskan system recruitment dan retensi staf. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 

ayat (2) pasal ini, komite keperawatan dibantu oleh : 

a. Subkomite Praktek Keperawatan; 

b. Subkomite Pengembangan Profesi; dan 

c. Subkomite Mutu Keperawatan. 

(4) Subkomite praktek keperawatan mempunyai tugas koordinasi, menyusun, 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek asuhan keperawatan 

professional; dan 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, 

subkomite praktek keperawatan menyelenggarakan fungsi. 

 

27. Instalasi 

(1) Instalasi adalah Unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian BLUD RSU; 

(2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan BLUD RSU; 
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(3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh 

direktur; 

(4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga 

fungsional dan atau non medis; 

(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh 

Direktur. 

 

28. Satuan Pengawas Internal (SPI) 

(1) SPI adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam 

pengawasan pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan dan prosedur 

tetap BLUD RSU; 

(2) SPI beradah dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur; 

(3) Susunan Organisasi SPI terdiri dari; 

a.  Ketua; 

b. Sekretaris; dan 

c.  Anggota. 

(4) Jumlah Keanggotaan SPI adalah ganjil, minimal 3 orang dan maksimal 7 

orang; 

(5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 

SPI menyelenggaran fungsi pengendalian internal BLUD RSU adalah 

membatu manajemen dalam hal : 

a.  Pengamanan harta kekayaan; 

b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; 

c.  Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek 

bisnis yang sehat. 

(6) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur. 

 

29. Dewan Pengawas 

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan BLUD RSU yang dilakukan oleh Direktur mengenai pelaksanaan 

Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran dan Peraturan 

perundang-undangannya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dewan 

Pengawas menyelenggarakan fungsi : 
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a.  Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana 

Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh 

Direktur; 

b. Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja 

BLUD RSU; 

c.  Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSU, memberikan pendapat 

dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting 

bagi pengelolaan BLUD RSU; 

d. Memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan 

BLUD RSU; dan 

(3) Memberikan masukan, saran atau tanggapan atas laporan keuangan dan 

laporan kinerja BLUD RSU kepada Direktur. 

 

30. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

BLUD RSU.   

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya.  

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab 

kepada Direktur.  

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.  

 

31. Kepanitiaan BLUD RSU 

Bentuk Kepanitiaan 

(1) Kepanitiaan BLUD RSU adalah organisasi non struktural berbentuk tim kerja 

dapat dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan, sebagai 

alat kelengkapan struktur BLUD RSU ; 

(2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : 

a.  Panitia Farmasi dan Terapi; 

b. Panitia Pengendalian Infeksi; 
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c.  Panitia Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 

d. Panitia Akreditasi Rumah Sakit; dan  

e.  Kepanitiaan lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

 

Susunan Organisasi 

(1) Susunan organisasi kepanitiaan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (2) terdiri 

dari: 

a.  ketua; 

b.  sekretaris; dan 

c.  anggota 

(2) Jumlah anggota dalam kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis 

kepanitiaan, minimal 3 orang.   

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Kepanitiaan 

Tugas pokok dan fungsi kepanitiaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan 

Direktur sesuai dengan jenis kepanitiaannya. 

 

TATA KERJA 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, 

Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta pemegang Jabatan 

Fungsional, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pelayanan Internal, 

Staf Medik dan Kepanitiaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam 

lingkungan BLUD RSU maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok 

masing - masing.  

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-

petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta 

menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 
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3. Susunan Kepegawaian 

Kondisi ketenagaan di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso sampai dengan 31 Desember 

2016 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Daftar Ketenagaan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso  

 

No. 

 

Jenis Ketenagaan 

 

 

Jumlah SDM 

 

 

Status Ketenagaan 

Tetap/PNS Kontrak  

A. Tenaga Medik Dasar 23 16 7 

1. Dokter Umum 20 13 7 

2. Dokter Gigi 3 3 0 

B. Tenaga Medik Spesialis Dasar 7 6 1 

1. Dokter Spesialis Bedah 1 1 0 

2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3 3 0 

3. Dokter Spesialis Anak 1 1 0 

4. Dokter Spesialis Obgyn 2 1 1 

C. Tenaga Spesialis Penunjang Medik 6 5 1 

1. Dokter Spesialis Anestesiologi 1 1 0 

2. Dokter Spesialis Radiologi 2 1 1 

3. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 1 1 0 

4. Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1 0 

5. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 1 0 

D. Tenaga Medik Spesialis Lain 8 5 3 

1. Dokter Spesialis Mata 1 0 1 

2. Dokter Spesialis THT 1 1 0 

3. Dokter Spesialis Syaraf 1 1 0 

4. Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah 1 1 0 

5. Dokter Spesialis Bedah Syaraf 0 0 0 

6. Dokter Spesialis Jiwa 1 0 1 

7. Dokter Spesialis Bedah Onkologi 1 1 0 

8. Dokter Spesialis Paru 1 1 0 

9. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi 1 0 1 

E. Tenaga Medik Spesialis Gigi Mulut 2 2  

1. Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut 1 1 0 

2. Dokter Gigi Spesialis Orthodonti 1 1 0 

F. Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan 

Lain 

357 240 117 

1 Keperawatan :    

 SPK 3 3 0 

 D3 Perawat 143 84 59 

 S1 Perawat 71 66 5 

2. D3 Bidan 33 21 12 

 D4 Bidan 3 3 0 
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No 

 

Jenis Ketenagaan 

 

Jumlah SDM 

Status Ketenagaan 

Tetap/PNS Kontrak BLUD 

3. Apoteker 12 4 8 

4. Gizi :    

 D1 Gizi 1 0 1 

 D3 Gizi 5 5 0 

 S1 Gizi 3 1 2 

5. D3 Anestesi 3 1 2 

6. D3 Rekam Medik 3 3 0 

 D4 Rekam Medik 3 0 3 

7. D3 Teknik Lingkungan 3 3 0 

 S1 Teknik Lingkungan 4 4 0 

8. D3 Teknik Medik 1 1 0 

 D4 Teknik Medik 1 1 0 

9. D3 Farmasi 15 9 6 

 SMF 10 4 6 

10. D3 Analis Kesehatan  16 10 6 

 D4 Analis Kesehatan  2 1 1 

 SMAK 1 1 0 

11. D3 Radiologi 7 6 1 

12. D3 Fisioterapi 2 2 0 

 D4 Fisioterapi 1 1 0 

13. D3 Terapis Wicara 1 0 1 

14. Tenaga Kesehatan Lain 2 2 0 

15. Sarjana Kesehatan Masyarakat 8 3 5 

16. Sarjana Psikologi 2 2 0 

17. Lain - lain 0 0 0 

G. Tenaga Non Medis &Lainnya 220 120 100 

 
Total Keseluruhan 623 394 229 

Sumber data : Bagian Kepegawaian Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa tenaga yang ada di RSU Dr. H. Koesnadi 

Bondowoso per 31 Desember 2016 sebanyak 623 karyawan, terdiri dari Pegawai Negeri 

Sipil sebanyak 394 orang (63,24%) dan tenaga kontrak sebanyak 229 orang (36,76%). 

Jumlah tenaga terbanyak adalah golongan tenaga paramedis dan kesehatan lainnya 

(57,30%), tenaga non medis dan lainnya (35,31%), tenaga medis dasar (3,69%). 

 

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 A tahun 2013 tentang Penjabaran 

Tugas Pokok dan Fungsi, Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanankesehatan perorangan yaitu 

kegiatan  pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara 
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dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan 

kesehatan secara paripurna.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, RSU menyelenggarakan 

fungsi:  

a) Pelayanan medis;  

b) Pelayanan keperawatan;  

c) Pelayanan penunjang medis dan non medis; 

d) Pelayanan rujukan; 

e) Pelayanan tanggap darurat, bencana dan outbreak / Kejadian Luar Biasa (KLB) di 

bidang pelayanan kesehatan; 

f) Manajemen dan administrasi standar pelayanan RSU ; 

g) Manajemen dan administrasi ketatausahaan, hukum, informasi dan pemasaran; 

h) Manajemen dan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia; 

i) Manajemen dan administrasirumah tangga; 

j) Manajemen dan administrasi keuangan; 

k) Manajemen dan administrasi penyusunan program dan anggaran; 

l) Pengendalian internal dan mutu RSU; 

m) Penelitian, pengembangan, monitoring dan evaluasi; 

n) Kerjasama dalam negeri dan luar negeri bidang perumahsakitan. 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS SKPD 

1. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan  

Rencana Strategis atau yang disebut RENSTRA merupakan suatu proses 

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu 

berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan 

program rumah sakit sebagai SKPD di lingkungan Kabupaten Bondowoso.  

RENSTRA RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso dibuat berdasarkan Rencana Panjang 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 

tanggal 10 Februari 2014. Selaras dengan Misi 1 yang ditetapkan dalam RPJMD 

kabupaten Bondowoso yaitu melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat maka Rumah Sakit  

Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai SKPD di lingkungan kabupaten Bondowoso 

melaksanakan urusan wajib yaitu urusan kesehatan.  

RENSTRA RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso merupakan perencanaan jangka 

panjang yang dijabarkan dalam perencanaan operasional, dan berjangka pendek dalam 

satu tahunan berupa Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dan Rencana Kerja 

Tahunan Rumah Sakit. 

 

2. Visi Dan Misi RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

Visi  : 

Terwujudnya rumah sakit yang terpercaya dan bermartabat dengan pelayanan kesehatan 

rujukan yang professional dan bermutu.  

 

Misi : 

Dalam mencapai visi Rumah Sakit Umum  Dr. H. Koesnadi  Bondowoso memiliki misi 

sebagai berikut :  

1. Meningkatkan sistem manajemen administrasi dan keuangan yang fleksibel, efektif,  

efisien dan akuntabel. 

2. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan profesional. 

3. Meningkatkan sistem prasarana dan sarana penunjang yang memadai. 

4. Meningkatkan sistem pelayanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang 

bermutu dan profesional. 
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3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu dan analisis strategis, tujuan rumah sakit sebelum review renstra 

tahun 2014:  

a. Dalam rangka mewujudkan misi  : Meningkatkan sistem manajemen administrasi 

dan keuangan yang flesksibel, efektif, efisien dan akuntabel, maka ditetapkan tujuan: 

a.1. Meningkatkan cakupan minimal ketersediaan dan implementasi SIM-RS secara 

menyeluruh untuk mewujudkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan 

prinsip bisnis yang sehat. 

b. Dalam rangka mewujudkan misi : meningkatkan sistem pelayanan kesehatan rujukan 

yang bermutu dan professional, meningkatkan sistem prasarana dan sarana 

penunjang yang memadai, meningkatkan sistem pelayanan pendidikan dan pelatihan 

sumber daya manusia yang bermutu dan profesional maka ditetapkan tujuan : 

b.1. Meningkatkan standarisasi pelayanan rumah sakit sesuai dengan Akreditasi versi 

2012. 

 

Tujuan rumah sakit setelah review renstra tahun 2014: 

a. Dalam rangka mewujudkan misi “meningkatkan sistem manajemen administrasi dan 

keuangan yang flesksibel, efektif, efisien dan akuntabel”, maka ditetapkan tujuan  

mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

b. Dalam rangka mewujudkan misi “meningkatkan sistem pelayanan kesehatan rujukan 

yang bermutu dan professional” dan misi “meningkatkan sistem prasarana dan sarana 

penunjang yang memadai” maka ditetapkan tujuan  memberikan perlindungan 

terhadap keselamatan pasien, masyarakat,lingkungan rumah sakit dan sumber daya 

manusia di rumah sakit. 

c. Dalam rangka mewujudkan misi “sistem pelayanan pendidikan dan pelatihan sumber 

daya manusia yang bermutu dan profesional” maka ditetapkan tujuan  meningkatkan 

mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. 

 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang 

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional dalam 

jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan 

strategis yang berfokus pada tindakan dan lokasi sumber daya dalam kegiatan atau 

aktivitas. 

Sasaran Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso sebelum review renstra tahun 

2014 adalah sebagai berikut:  
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a. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan cakupan minimal ketersediaan dan 

implementasi SIM-RS secara menyeluruh untuk mewujudkan fleksibilitas 

pengelolaan keuangan dengan prinsip bisnis yg sehat, maka ditetapkan sasaran : 

a.1.  100 % rumah sakit dapat mengimplementasikan SIM-RS. 

a.2. Minimal 80% ketersediaan Sumber Daya Manusia di rumah sakit dapat 

terpenuhi sesuai standar RS tipe B non pendidikan. 

 

b. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan standarisasi pelayanan rumah sakit sesuai 

dengan Akreditasi versi 2012 dan JCI, maka ditetapkan sasaran : 

b.1. Minimal 75% tenaga medis dan paramedis yang  mengikuti pendidikan dan 

pelatihan  . 

b.2. 100% tersedianya ruang pelayanan pada unit rawat jalan, unit rawat inap dan 

penunjang medis. 

b.3. 100% tersedianya kelengkapan peralatan sesuai standar pada pelayanan unit 

rawat jalan, unit rawat inap dan penunjang medis. 

b.4. 100%tersedianya fasilitas ambulance/mobil kendaraan dinas yang memadai. 

b.5. 100% cakupan pelayanan terapi (pelayanan farmasi) bagi masyarakat dapat 

terpenuhi. 

b.6. Minimal 8,32% cakupan kunjungan  pasien rawat inap ( hospitalization) di 

rumah sakit . 

b.7. Minimal   7,64 % cakupan kunjungan pasien rawat jalan di rumah sakit 

terpenuhi. 

b.8. BOR sesuai standar nasional 75 – 85%. 

b.9. Tercapainya ALOS< 5 hari. 

b.10. Tercapainya BTO sesuai standar nasional 5 – 45 kali 

b.11. Tercapainya TOI sesuai standar nasional 1-3 hari 

b.12. Prosentase cakupan minimal tindakan penunjang medis di rumah sakit 

32,98%. 

b.13. Prosentase cakupan pasien rujukan melalui program kemitraan meningkat 

menjadi 52,64%. 

b.14. 100 % cakupan pasien kurang mampu (maskin) dapat dilayani di rumah sakit. 

b.15.    41,87 % pelayanan kesehatan pasien kurang mampu (maskin) melalui 

program kemitraan dapat terpenuhi. 

b.16. 100% pelayanan kesehatan kegawatdaruratan sesuai standar. 

b.17. Minimal 75% rumah sakit memberikan kepuasan pelayanan kesehatan di unit 

gawat darurat sesuai SPM. 

b.18. Minimal 75% rumah sakit memberikan kepuasan pelayanan kesehatan di unit 

rawat jalan sesuai SPM. 

b.19. Minimal 75% rumah sakit memberikan kepuasan pelayanan kesehatan di unit 

rawat inap sesuai SPM. 
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b.20. Angka kematian ibu karena persalinan maksimal 0,20%. 

b.21. Angka kematian bayi maksimal 5,39%. 

 

Sasaran Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso sampai dengan tahun 2018 

setelah review renstra adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mewujudkan tujuan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan, maka ditetapkan sasaran : 

a.  Meningkatnya ketersediaan ruangan pelayanan yang memadai pada rawat jalan, 

rawat inap dan penunjang medis. 

b. Meningkatnya aksessibilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan 

manajemen data melalui implementasi SIM-RS. 

c. Meningkatnya ketersediaan ambulance / mobil kendaraan dinas yang memadai. 

d.  Meningkatnyanya aksesibilitas, keterjangkauan dan kenyamanan pelayanan unit 

rawat inap kepada pasien /masyarakat 

e. Tercapainya aksesibilitas, keterjangkauan dan kesinambungan pelayanan unit 

rawat jalan kepada pasien /masyarakat 

f. Tersedianya aksesibilitas pelayanan kesehatan RS bagi masyarakat miskin 

g. Tersedianya aksesibilitas pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin 

dan umum melalui program kemitraan. 

h. Terselenggaranya kesinambungan pelayanan Gawat Darurat 24 Jam di setiap 

Rumah Sakit. 

i. Meningkatnya pendapatan RS. 

 

2. Untuk mewujudkan tujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, 

masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, maka 

ditetapkan sasaran : 

a. Meningkatnya efisiensi, efektifitas, keterjangkauan dan kesinambungan 

pelayanan farmasi kepada masyarakat.. 

b. Meningkatnya ketersediaan kelengkapan peralatan  pelayanan yang sesuai 

standar pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis. 

c. Tercapainya peningkatan aksesibilitas, keselamatan dan keamanan kerja dalam 

pemanfaatan peralatan medis pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan 

penunjang medis. 

d. Meningkatnya pelayanan pasien rawat inap di rumah sakit yang selamat,aman 

dan efektif. 
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e. Terwujudnya peningkatan jumlah hunian RS sesuai dengan standar RS klas B. 

f. Tercapainya aksesibilitas, keterjangkauan dan kenyamanan pelayanan  kepada 

pasien /masyarakat. 

g. Tercapainya aksesibilitas, keterjangkauan, kenyamanan dan kesinambungan 

pelayanan  kepada pasien /masyarakat. 

h. Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan gawat darurat. 

i. Tercapainya kenyamanan dan kesinambungan pelanggan terhadap pelayanan di 

unit rawat jalan. 

j. Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan di unit rawat inap. 

j. Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di kamar 

operasi rumah sakit. 

k. Tercapainya peningkatan mutu dalam pelayanan persalinan. 

l. Tercapainya peningkatan mutu dalam pelayanan perinatologi. 

 

3. Untuk mewujudkan meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan 

rumah sakit, maka ditetapkan sasaran : 

a. Meningkatnya ketersediaan SDM RS sesuai standar 

b. Meningkatnya kompetensi SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

c. Terlaksananya standarisasi rumah sakit 

 

Secara umum sasaran rumah sakit adalah ”Peningkatan mutu pelayanan kesehatan” yang 

dilihat dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem sebagai pendukung 

pelayanan. 

Selanjutnya rencana strategis rumah sakit akan direview kembali pada tahun 2017 selaras 

dengan review RPJMD Kabupaten Bondowoso menyesuaikan situasi dan kondisi yang 

berkembang saat ini. 

 

4. Strategi dan Arah Kebijkan 

Strategi 

Beberapa upaya yang dilakukan  rumah sakit untuk memenuhi mencapai tujuan dengan 

melakukan strategi sebagai berikut :  

1. Pengalokasian dana untuk pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan  infrastruktur 

sesuai prioritas kegiatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan secara efektif dan 

efisien. 
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2. Meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit melalui pendidikan dan pelatihan 

secara berkesinambungan. 

3. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan Provinsi 

/ Institusi pendidikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dokter spesialis. 

4. Peningkatan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan. 

5. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 

6. Peningkatan infrastruktur sebagai pendukung pelayanan yang memiliki potensi pasar 

dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial. 

 

Kebijakan 

Kebijakan RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2018 sebelum review renstra dirumuskan sebagai 

berikut :  

1).  Dalam rangka mewujudkan misi  “Meningkatkan kinerja manajemen administrasi dan 

keuangan yang fleksibel, efektif, efisien dan akuntabel”, maka  ditetapkan kebijakan :  

1.1)  Pemenuhan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan prinsip bisnis yang sehat. 

1.2)  Peningkatan kinerja SDM di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan  

2) Dalam rangka mewujudkan misi “ Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan 

rujukan sesuai standar sebagai RS tipe B”, maka ditetapkan kebijakan : 

2.1) Peningkatan fungsi dan peran dokter dan paramedis dalam upaya peningkatan 

mutu pelayanan. 

2.2) Peningkatan upaya pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sesuai 

prioritas kegiatan dan didasarkan pada kebutuhan pelanggan. 

2.3) Peningkatan upaya pemeliharaan, perbaikan serta kalibrasi alat kesehatan. 

2.4) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat 

miskin. 

 

Kebijakan RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso setelah review renstra dirumuskan sebagai 

berikut: 

1).  Dalam rangka mewujudkan misi “Meningkatkan kinerja manajemen administrasi dan 

keuangan yang fleksibel, efektif, efisien dan akuntabel”, maka  ditetapkan kebijakan :  

1.1)  Pemenuhan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan prinsip bisnis yang sehat. 

1.2) Peningkatan kinerja SDM di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan. 

1.3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat 

miskin. 
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2) Dalam rangka mewujudkan misi “Meningkatkan  pelayanan kesehatan rujukan yang 

bermutu dan professional” dan  ” Meningkatkan sistem prasarana dan sarana penunjang 

yang memadai”, maka ditetapkan kebijakan : 

2.1) Peningkatan fungsi dan peran dokter dan paramedis dalam upaya peningkatan mutu 

pelayanan. 

2.2) Peningkatan upaya pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sesuai prioritas 

kegiatan dan didasarkan pada kebutuhan pelanggan. 

2.3) Peningkatan upaya pemeliharaan, perbaikan serta kalibrasi alat kesehatan. 

3) Dalam mewujudkan misi keempat yaitu ”Meningkatkan pelayanan pendidikan dan 

pelatihan sumber daya manusia yang bermutu dan professional”, maka ditetapkan 

kebijakan: 

3.1) Peningkatan kompetensi SDM rumah sakit untuk menghasilkan tenaga yang handal 

di bidangnya.  

 

Program Prioritas 

Berdasarkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan maka dalam kurun waktu 2014-2018 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso melaksanakaan satu program prioritas yaitu program 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD. 
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Tabel 2. Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan 

RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2018 (Setelah Reviu Renstra Tahun 2014) 

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 
PROGRAM / 

KEGIATAN  

1 Meningkatkan sistem 

manajemen 

administrasi dan 

keuangan yang 

flesksibel, efektif, 

efisien dan akuntabel 

1 Mempermudah 

akses masyarakat 

untuk 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan  

1 Meningkatnya ketersediaan 

ruangan pelayanan yang memadai 

pada rawat jalan, rawat inap dan 

penunjang medis 

Cakupan minimal ketersediaan 

ruangan pelayanan pada rawat 

jalan, rawat inap & penunjang 

medis 

% 60,18% 1. Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD 

2 Meningkatnya aksessibilitas, 

efektifitas dan efisiensi 

pengelolaan keuangan dan 

manajemen data melalui 

implementasi SIM-RS 

Cakupan minimal ketersediaan 

Sistem Informasi Manajemen   

Software 100% 2. Kegiatan 

pengadaan, 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

rumah sakit/ rumah 

sakit jiwa/ rumah 

sakit paru- paru/ 

rumah sakit mata 

3 Meningkatnya ketersediaan 

ambulance / mobil kendaraan 

dinas yang memadai 

% jumlah ambulance/mobil jenazah 

tersedia 

unit 112,50% 

4 Meningkatnyanya aksesibilitas, 

keterjangkauan dan kenyamanan 

pelayanan unit rawat inap kepada 

pasien /masyarakat 

Cakupan minimal kunjungan pasien 

rawat inap (hospitalization) 

kunjungan 7,44% 

5 Tercapainya aksesibilitas, 

keterjangkauan dan 

kesinambungan pelayanan unit 

rawat jalan kepada pasien 

/masyarakat 

Cakupan minimal kunjungan pasien 

rawat jalan (Out patient) 

kunjungan 11,25%  

6 Tersedianya aksesibilitas 

pelayanan kesehatan RS bagi 

masyarakat miskin 

Pelayanan kesehatan penduduk 

miskin 

% 100%  

% Pasien kurang mampu (maskin) 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

melalui program kemitraan 

orang 2,36%  
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    7 Tersedianya aksesibilitas 

pelayanan kesehatan rujukan bagi 

masyarakat miskin dan umum 

melalui program kemitraan 

% jumlah pasien yang dirujuk 

melalui program kemitraan 

orang 1,32%  

8 Terselenggaranya kesinambungan 

pelayanan Gawat Darurat 24 Jam 

di setiap Rumah Sakit 

Pelayanan kesehatan kegawat 

daruratan 

% 100%  

9 Meningkatnya pendapatan RS Peningkatan pendapatan rumah 

sakit 

% 7,99%  

Efisiensi belanja pegawai terhadap 

pendapatan rumah sakit 

 

Rp. 2.355 

(5%) 

 

2 Meningkatkan sistem 

pelayanan kesehatan 

rujukan yang bermutu 

dan professional 

2 Memberikan 

perlindungan 

terhadap 

keselamatan 

pasien, 

masyarakat, 

lingkungan rumah 

sakit dan sumber 

daya manusia di 

rumah sakit 

1 Meningkatnya efisiensi, 

efektifitas, keterjangkauan dan 

kesinambungan pelayanan 

farmasi kepada masyarakat 

%  Ketersediaan obat sesuai 

kebutuhan 

Jumlah item 97,78%  

Cakupan minimal pelayanan terapi 

di rumah sakit 

Jumlah resep 98,93% 

  2 Meningkatnya ketersediaan 

kelengkapan peralatan  pelayanan 

yang sesuai standar pada rawat 

jalan, rawat inap dan penunjang 

medis 

Tersedianya peralatan kesehatan 

sesuai dengan standart 

% 62,99%  

3 Tercapainya peningkatan 

aksesibilitas, keselamatan dan 

keamanan kerja dalam 

pemanfaatan peralatan medis 

pada pelayanan rawat jalan, rawat 

inap dan penunjang medis 

Cakupan minimal kelayakan 

peralatan pelayanan pada rawat 

jalan, rawat inap & penunjang 

medis : 

   

-  % peralatan yang terkalibrasi % 62,20%  

-  % peralatan dengan kondisi baik unit 95,16%  

4 Meningkatnya pelayanan pasien 

rawat inap di rumah sakit yang 

Kematian >48 jam dirawat (Net 

Death Rate/NDR) 

% 2,87%  
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selamat,aman dan efektif Kematian keseluruhan   ( Gross 

Death Rate /GDR ) 

% 3,49%  

5 Terwujudnya peningkatan jumlah 

hunian RS sesuai dengan standar 

RS klas B 

Bed Occupancy Rate (BOR) % 83,06%  

6 Tercapainya aksesibilitas, 

keterjangkauan dan kenyamanan 

pelayanan  kepada pasien 

/masyarakat 

Average  Length of Stay / ALOS hari 3,86 hari  

7 Tercapainya aksesibilitas, 

keterjangkauan, kenyamanan dan 

kesinambungan pelayanan  

kepada pasien /masyarakat 

Bed Turn Over / BTO kali 60,04 kali  

    Turn Over Interval / TOI hari 3,04 hari  

    8 Tercapainya kenyamanan 

pelanggan terhadap pelayanan 

gawat darurat 

Kepuasan pelayanan kesehatan di 

Unit Gawat Darurat Rumah Sakit 

% 83,33%  

    9 Tercapainya kenyamanan dan 

kesinambungan pelanggan 

terhadap pelayanan di unit rawat 

jalan 

Kepuasan pelayanan kesehatan di 

Unit Rawat Jalan Rumah Sakit : 

   

-  Kepuasan pelayanan di unit rawat 

jalan 

% 82,3%  

- Cakupan pelayanan rawat jalan % 97,54%  

-  Waktu tunggu pelayanan rawat 

jalan  ≤60 menit 

% 72,08%  

10 Tercapainya kenyamanan 

pelanggan terhadap pelayanan di 

unit rawat inap 

Kepuasan pelayanan kesehatan di 

Unit Rawat inap Rumah Sakit : 

   

- % kepuasan pelayanan di unit 

rawat inap 

% 84,29%  

- % pasien pulang paksa rawat 

inap 

% 6,51%  



41 | P a g e  
 

    11 Tercapainya kenyamanan 

pelanggan terhadap pelayanan 

kesehatan di kamar operasi rumah 

sakit 

Kepuasan pelayanan kesehatan di 

kamar operasi Rumah Sakit 

% 80,0%  

    Waktu tunggu operasi < 2 hari % 79,58%  

    12 Tercapainya peningkatan mutu 

dalam pelayanan persalinan 

Angka kematian Ibu karena 

persalinan 

% 0,19%  

    13 Tercapainya peningkatan mutu 

dalam pelayanan perinatologi 

 

Angka kematian bayi % 4,12%  

4 Meningkatkan sistem 

pelayanan pendidikan 

dan pelatihan sumber 

daya manusia yang 

bermutu dan 

profesional 

3 Meningkatkan 

mutu dan 

mempertahankan 

standar pelayanan 

rumah sakit 

1 Meningkatnya ketersediaan SDM 

RS sesuai standar 

Cakupan minimal ketersediaan 

SDM rumah sakit 

% 93,88%  

2 Meningkatnya kompetensi SDM 

yang telah mengikuti pendidikan 

dan pelatihan 

% tenaga medis & paramedis RS 

mengikuti pendidikan dan pelatihan 

% 48,05%  

3 Terlaksananya standarisasi rumah 

sakit 

% Standar Pelayanan Kesehatan 

yang disusun 

program 100%  
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B. RENCANA KERJA TAHUN 2016 

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran 

dalam aktivitas dalam aktivitas Rencana Srategis RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso masing – 

masing dikembangkan ke dalam kebijakan dan program. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan 

dituangkan ke dalam perencanaan dan rencana kinerja tahunan untuk tahun 2016 (terlampir). 

 

C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dokumen 

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ 

perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu 

berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso. 

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan 

strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis RSU Dr. H. 

Koesnadi Bondowoso yang ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam 

Matriks Renstra tahun 2014 – 2018. Renstra RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso memuat 25 

sasaran, yaitu:   

1. Meningkatnya ketersediaan ruangan pelayanan yang memadai pada rawat jalan, rawat 

inap dan penunjang medis. 

2. Meningkatnya aksessibilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan 

manajemen data melalui implementasi SIM-RS. 

3. Meningkatnya ketersediaan ambulance / mobil kendaraan dinas yang memadai. 

4. Meningkatnyanya aksesibilitas, keterjangkauan dan kenyamanan pelayanan unit rawat 

inap kepada pasien /masyarakat. 

5. Tercapainya aksesibilitas, keterjangkauan dan kesinambungan pelayanan unit rawat 

jalan kepada pasien /masyarakat. 

6. Tersedianya aksesibilitas pelayanan kesehatan RS bagi masyarakat miskin. 

7. Tersedianya aksesibilitas pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin dan 

umum melalui program kemitraan. 

8. Terselenggaranya kesinambungan pelayanan Gawat Darurat 24 Jam di setiap Rumah 

Sakit. 

9. Meningkatnya pendapatan RS. 

10. Meningkatnya efisiensi, efektifitas, keterjangkauan dan kesinambungan pelayanan 

farmasi kepada masyarakat. 
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11. Meningkatnya ketersediaan kelengkapan peralatan  pelayanan yang sesuai standar pada 

rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis. 

12. Tercapainya peningkatan aksesibilitas, keselamatan dan keamanan kerja dalam 

pemanfaatan peralatan medis pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan penunjang 

medis. 

13. Meningkatnya pelayanan pasien rawat inap di rumah sakit yang selamat,aman dan 

efektif. 

14. Terwujudnya peningkatan jumlah hunian RS sesuai dengan standar RS klas B. 

15. Tercapainya aksesibilitas, keterjangkauan dan kenyamanan pelayanan  kepada pasien 

/masyarakat. 

16. Tercapainya aksesibilitas, keterjangkauan, kenyamanan dan kesinambungan pelayanan  

kepada pasien /masyarakat. 

17. Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan gawat darurat. 

18. Tercapainya kenyamanan dan kesinambungan pelanggan terhadap pelayanan di unit 

rawat jalan. 

19. Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan di unit rawat inap. 

20. Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di kamar operasi 

rumah sakit. 

21. Tercapainya peningkatan mutu dalam pelayanan persalinan. 

22. Tercapainya peningkatan mutu dalam pelayanan perinatologi. 

23. Meningkatnya ketersediaan SDM RS sesuai standard. 

24. Meningkatnya kompetensi SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

25. Terlaksananya standarisasi rumah sakit. 

 

Untuk mencapai 25 sasaran tersebut pada tahun 2016 RSU melaksanakan 2 program yaitu: 

1.  Program  Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa 

/ Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata yang dituangkan dalam 4 kegiatan, yaitu: 

1.1.  Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit.  

1.2. Kegiatan Pengembangan Ruang Gawat Darurat. 

1.3. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.  

1.4. Kegiatan Operasional Klinik Jantung dan Paru. 

2.  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD dituangkan dalam 1 kegiatan yaitu 

kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD. 

 

Berikut adalah tabel perjanjian kinerja RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016. 
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TABEL 3. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA RSU Dr. H. KOESNADI BONDOWOSO 

TAHUN 2016 

SASARAN  INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM  ANGGARAN (Rp.) 

1. Meningkatnya ketersediaan ruangan pelayanan 

yang memadai pada rawat jalan, rawat inap 

dan penunjang medis 

Cakupan minimal ketersediaan ruangan pelayanan pada 

rawat jalan, rawat inap & penunjang medis 

60,18% 1.  Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Rumah Sakit / 

Rumah Sakit Jiwa / Rumah 

Sakit Paru – Paru/ Rumah 

Sakit Mata 

21,573,651,830.00 

2 Meningkatnya aksessibilitas, efektifitas dan 

efisiensi pengelolaan keuangan dan 

manajemen data melalui implementasi SIM-

RS 

Cakupan minimal ketersediaan Sistem Informasi 

Manajemen   

100% software 2. Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan BLUD 

74,399,853,853.00 

3 Meningkatnya ketersediaan ambulance / mobil 

kendaraan dinas yang memadai 

% jumlah ambulance/mobil jenazah tersedia 112,50% unit   

4 Meningkatnyanya aksesibilitas, keterjangkauan 

dan kenyamanan pelayanan unit rawat inap 

kepada pasien /masyarakat 

Cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap 

(hospitalization) 

7,44% kunjungan   

5 Tercapainya aksesibilitas, keterjangkauan dan 

kesinambungan pelayanan unit rawat jalan 

kepada pasien /masyarakat 

Cakupan minimal kunjungan pasien rawat jalan (Out 

patient) 

11,25% 

kunjungan 

  

6 Tersedianya aksesibilitas pelayanan kesehatan 

RS bagi masyarakat miskin 

Pelayanan kesehatan penduduk miskin 100%   

  % Pasien kurang mampu (maskin) mendapatkan 

pelayanan kesehatan melalui program kemitraan 

2,36%  orang   

7 Tersedianya aksesibilitas pelayanan kesehatan 

rujukan bagi masyarakat miskin dan umum 

melalui program kemitraan 

% jumlah pasien yang dirujuk melalui program 

kemitraan 

1,32% orang   

8 Terselenggaranya kesinambungan pelayanan 

Gawat Darurat 24 Jam di setiap Rumah Sakit 

Pelayanan kesehatan kegawat daruratan 100%   

9 Meningkatnya pendapatan RS Peningkatan pendapatan rumah sakit 7,99%   

  Efisiensi belanja pegawai terhadap pendapatan rumah 

sakit 

2.355 Rp. 

(5%) 

  

10 Meningkatnya efisiensi, efektifitas, 

keterjangkauan dan kesinambungan pelayanan 

farmasi kepada masyarakat 

%  Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 97,78% jumlah 

item 
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  Cakupan minimal pelayanan terapi di rumah sakit 98,93% jumlah 

resep 

  

11 Meningkatnya ketersediaan kelengkapan 

peralatan  pelayanan yang sesuai standar pada 

rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis 

Tersedianya peralatan kesehatan sesuai dengan standart 62,99%   

12 Tercapainya peningkatan aksesibilitas, 

keselamatan dan keamanan kerja dalam 

pemanfaatan peralatan medis pada pelayanan 

rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis 

Cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada 

rawat jalan, rawat inap & penunjang medis : 

   

  -  % peralatan yang terkalibrasi 62,20%   

  -  % peralatan dengan kondisi baik 95,16% unit   

13 Meningkatnya pelayanan pasien rawat inap di 

rumah sakit yang selamat,aman dan efektif 

Kematian >48 jam dirawat (Net Death Rate/NDR) 2,87%   

  Kematian keseluruhan   (Gross Death Rate /GDR) 3,49%   

14 Terwujudnya peningkatan jumlah hunian RS 

sesuai dengan standar RS klas B 

Bed Occupancy Rate (BOR) 83,06%   

15 Tercapainya aksesibilitas, keterjangkauan dan 

kenyamanan pelayanan  kepada pasien 

/masyarakat 

Average  Length of Stay / ALOS 3,86 hari   

16 Tercapainya aksesibilitas, keterjangkauan, 

kenyamanan dan kesinambungan pelayanan  

kepada pasien /masyarakat 

Bed Turn Over / BTO 60,04 kali   

  Turn Over Interval / TOI 3,04 hari   

17 Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap 

pelayanan gawat darurat 

Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat 

Rumah Sakit 

83,33%   

18 Tercapainya kenyamanan dan kesinambungan 

pelanggan terhadap pelayanan di unit rawat 

jalan 

Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan 

Rumah Sakit : 

   

  -  Kepuasan pelayanan di unit rawat jalan 82,3%   

  - Cakupan pelayanan rawat jalan 97,54%   

  -  Waktu tunggu pelayanan rawat jalan  ≤60 menit 72,08%   

19 Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap 

pelayanan di unit rawat inap 

Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat inap 

Rumah Sakit 

   

  - % kepuasan pelayanan di unit rawat inap 84,29%   

  - % pasien pulang paksa rawat inap 6,51%   
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20 Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap 

pelayanan kesehatan di kamar operasi rumah 

sakit 

Kepuasan pelayanan kesehatan di kamar operasi 

Rumah Sakit 

80,0%   

  Waktu tunggu operasi < 2 hari 79,58%   

21 Tercapainya peningkatan mutu dalam 

pelayanan persalinan 

Angka kematian Ibu karena persalinan 0,19%   

22 Tercapainya peningkatan mutu dalam 

pelayanan perinatologi 

Angka kematian bayi 4,12%   

23 Meningkatnya ketersediaan SDM RS sesuai 

standar 

Cakupan minimal ketersediaan SDM rumah sakit 93,88%   

24 Meningkatnya kompetensi SDM yang telah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan 

% tenaga medis & paramedis RS mengikuti pendidikan 

dan pelatihan 

48,05%   

25 Terlaksananya standarisasi rumah sakit % Standar Pelayanan Kesehatan yang disusun 100% program   
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TABEL 4. PROGRAM DAN KEGIATAN RSU Dr. H. KOESNADI BONDOWOSO 

TAHUN 2016 

No Program / Kegiatan Output Kegiatan 
Target Kinerja 

Kegiatan 
Anggaran (Rp.) 

I Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah 

Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata 

   

1 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit Terlaksananya pemenuhan standarisasi gedung 

poliklinik rumah sakit 

1 paket 7,945,894,000.00 

2 Pengembangan ruang gawat darurat Terlaksananya pemenuhan standarisasi gedung 

gawat darurat 

1 paket 9,000,000,299.00 

3 Pengadaan alat - alat kesehatan Tersedianya peralatan kesehatan sesuai standar 

RS type B 

153 unit 3,954,426,531.00 

4 Operasional klinik Jantung dan Paru Meningkatnya mutu pelayanan klinik jantung 

dan paru 

1 tahun 673,331,000.00 

II Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD    

1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan 

BLUD 

Terlaksananya pelayanan berkualitas   12 bulan 74,399,853,853.00 
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D. STANDAR PENILAIAN KINERJA 

Dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen 

pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rncana kinerja tahunan, dan penetapan 

kinerja. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, 

kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran. 

Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, 

penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja. Sedangkan komponen yang 

keempat evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan 

pemanfaatan hasil evaluasi. Untuk pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan 

(output dan outcome), dan kinerja lainnya. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh masing-masing bidang terkait setiap tiga bulan 

(triwulan), review capaian indikator kinerja utama dilaksanakan setiap 6 bulan sekali untuk 

kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan rekomendasi penyusunan Perubahan Anggaran 

Kegiatan tahun berjalan. Sedangkan indikator kinerja utama yang belum dapat mencapai 

target pada semester pertama akan dilakukan evaluasi dan rencana aksi perbaikan kinerja dari 

maisng-masing bidang terkait. Hasil evaluasi kinerja rumah sakit selanjutnya diumumkan pada 

website rumah sakit rsu-drkoesnadi.go.id. 

Adapun pengukuran kinerja dalam LKIP ini disajikan dengan membandingkan antara 

realisasi yang dicapai terhadap target sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja dari program 

/ kegiatan / indicator kinerja. 

Sedangkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian misi organisasi dilakukan dengan 

menghitung nilai rata-rata tertimbang dari seluruh capaian indicator yang terkait . Capaian 

kinerja yang tercapai di atas 100% dihitung 100%, dan capaian di bawah 0% dihitung sebagai 

0% sehingga diperoleh nilai rata-rata tertimbang yang lebih akurat dalam menggambarkan 

kinerja organisasi. 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. AKUNTABILITAS KINERJA SKPD 2016 

1. Indikator Kegiatan Tahun 2016 

Untuk keberhasilan pencapaian seluruh sasaran yang telah ditetapkan maka rumah sakit 

melaksanakan 2 program yaitu:  

1.  Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit 

Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata yang terdiri dari kegiatan 

Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit, Pengembangan ruang gawat darurat, 

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit, Operasional klinik Jantung dan Paru;  

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD melalui kegiatan Pelayanan dan 

Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD; 

Kegiatan pada kedua program ini dilaksanakan oleh bidang-bidang yang membawahi 

kinerja tersebut di rumah sakit.  

Indikator kinerja kegiatan (output) secara terinci akan diuraikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 5. Program dan Kegiatan RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso 

Tahun 2016 

No Program / Kegiatan 
Indikator Kegiatan 

(Output) 

Target Kinerja 

Kegiatan 

Anggaran  

(Rp.) 

I Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah 

Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata 

21,573,651,830.00 

1 Pembangunan ruang poliklinik rumah 

sakit 

Terlaksananya pemenuhan 

standarisasi gedung 

poliklinik rumah sakit 

1 paket 7,945,894,000.00 

2 Pengembangan ruang gawat darurat Terlaksananya pemenuhan 

standarisasi gedung gawat 

darurat 

1 paket 9,000,000,299.00 

3 Pengadaan alat - alat kesehatan Tersedianya peralatan 

kesehatan sesuai standar 

RS type B 

153 unit 3,954,426,531.00 

4 Operasional klinik Jantung dan Paru Meningkatnya mutu 

pelayanan klinik jantung 

dan paru 

1 tahun 673,331,000.00 

II Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 74,399,853,853.00 

1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung 

Pelayanan Kesehatan BLUD 

Terlaksananya pelayanan 

berkualitas   

12 bulan 74,399,853,853.00 
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1.a. Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2016 

Capaian indikator kinerja kegiatan (output) tahun 2016 secara terinci dipaparkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 6. Program dan Kegiatan RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso 

Tahun 2016 

No Program / Kegiatan 
Indikator Kegiatan 

(Output) 

Target Kinerja 

Kegiatan 

Realisasi Kinerja 

Kegiatan  

I Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Rumah Sakit / Rumah 

Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – 

Paru/ Rumah Sakit Mata 

 164 paket/unit/ 

macam 

114 paket/unit/ 

macam (68,63%) 

1 Pembangunan ruang poliklinik 

rumah sakit 

Terlaksananya pemenuhan 

standarisasi gedung 

poliklinik rumah sakit 

1 paket 1 paket 

(90,00%) 

2 Pengembangan ruang gawat darurat Terlaksananya pemenuhan 

standarisasi gedung gawat 

darurat 

1 paket 1 paket  

(100%) 

3 Pengadaan alat - alat kesehatan Tersedianya peralatan 

kesehatan sesuai standar RS 

type B 

153 unit 105 unit 

(68,63%) 

4 Operasional klinik Jantung dan Paru Meningkatnya mutu 

pelayanan klinik jantung dan 

paru 

1 tahun 

(9 macam) 

1 tahun 

(3 macam/33,33%) 

II Program Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan BLUD 

   

1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung 

Pelayanan Kesehatan BLUD 

Terlaksananya pelayanan 

berkualitas   

12 bulan 12 bulan 

  

1.b. Deskripsi Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2016 

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah 

Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata  

Capaian indikator kinerja (output) kegiatan dalam program ini secara keseluruhan 

tercapai sebesar 68,63%, uraian per kegiatan sebagai berikut: 

-  Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit dilaksanakan 

berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD nomor 

1.02.1.02.02.01.26.02 tanggal 25 Januari 2016 dan Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran 1.02.1.02.02.01.26.18 tanggal 12 Oktober 2016 untuk 

pemenuhan standarisasi gedung poliklinik rumah sakit dengan target 1 paket, 

sampai dengan akhir tahun anggaran baru dapat terealisasi 90%.  
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 Pembangunan gedung poliklinik lantai 2 merupakan upaya mengoptimalkan 

pelayanan rawat jalan yang selama ini lokasinya terpencar – pencar, sehingga 

dengan adanya penambahan lantai 2 mampu mengakomodir seluruh poliklinik 

dalam satu sentra lokasi pelayanan. Dari kegiatan ini diharapkan mampu 

meningkatkan cakupan pelayanan rawat jalan (outpatient), angka indeks 

kepuasan masyarakat dan mempersingkat waktu tunggu pelayanan rawat jalan. 

 Capaian kegiatan ini terkendala oleh adanya permintaan perubahan fasad dari 

pengguna anggaran sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan, di 

samping itu keterlambatan proses relokasi kegiatan pelayanan rawat jalan 

selama tahap awal pelaksanaan kegiatan menyebabkan proses pembangunan 

terhambat. 

Proses penyelesaian pekerjaan sampai dengan 100% direncanakan akan 

dilanjutkan pada awal tahun 2017 sehingga operasional gedung rawat jalan 

diharapkan dapat terlaksana pada tahun 2017. 

- Kegiatan Pengembangan Ruang Gawat Darurat dilaksanakan berdasarkan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD nomor 1.02.1.02.02.26.05 tanggal 25 

Januari 2016 untuk pemenuhan standarisasi gedung gawat darurat 2 lantai 

dengan target 1 paket dapat terlaksana 100%. Dengan terselesaikannya gedung 

Gawat Darurat 2 lantai diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan gawat 

darurat di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso dengan merelokasi pelayanan 

gawat darurat ke gedung yang baru sehingga mampu menekan angka kematian 

di Instalasi Gawat Darurat yang selama ini masih tinggi. 

- Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran SKPD nomor 1.02.1.02.02.26.18 tanggal 25 Januari 

2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 1.02.1.02.02.01.26.18 

tanggal 12 Oktober 2016. Kegiatan ini direncanakan untuk pengadaan 153 

unit/set alat-alat kedokteran dapat tercapai sebesar 68,63% (105 unit), yaitu 72 

unit alat kedokteran umum, 2 unit alat kedokteran Bedah, 15 unit alat 

kedokteran bagian Penyakit Dalam, 7 unit alat kedokteran Jantung, 6 unit/set 

alat kedokteran Radiologi, 1 unit alat kedokteran gawat darurat serta 2 unit alat 

laboratorium. 

48 unit alat kedokteran tidak terealisasi karena pengadaan alat –alat dimaksud 

melalui sistem e-purchasing telah melewati batas akhir order e-purchasing, di 

samping itu beberapa distributor tidak dapat menyanggupi batas waktu 

pelaksanaan yang dikehendaki rumah sakit. 

Dari kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan pada ICU/ICCU, 

instalasi Radiologi, poli Obstetri dan Ginekologi, Instalasi Gawat Darurat, 

pelayanan rawat inap, Patologi Klinik,  serta Kamar Operasi sehingga akan 

berdampak pada peningkatan cakupan pelayanan rawat jalan dan rawat inap,  
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menekan angka kematian pada pelayanan rawat inap, serta optimalisasi 

pelayanan operasi. 

  - Kegiatan Operasional Klinik Jantung dan Paru dilaksanakan berdasarkan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD nomor 1.02.1.02.02.26.29 tanggal 25 

Januari 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

1.02.1.02.02.01.26.29 tanggal 12 Oktober 2016 untuk mendukung operasional 

klinik Jantung dan Paru selama 1 tahun untuk pembiayaan air, listrik, BBM, 

belanja modal peralatan dan mesin baru tercapai sebesar 33,33% untuk 

membiayai pemakaian listrik, air dan BBM kendaraan ambulance. Sedangkan 

rencana pengadaan pompa, kendaraan bermotor roda tiga, tandon dan alat 

komunikasi (PABX) tidak terealisasi karena menunggu operasionalisasi Klinik 

Utama Jantung dan Paru secara penuh. 

 

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD dilaksanakan berdasarkan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD nomor 1.02.1.02.02.36.01 tanggal 25 

Januari 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

1.02.1.02.02.02.36.01 tanggal 12 Oktober 2016. 

Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan manajemen yang 

berkualitas selama 12 bulan. Dari kegiatan ini diperoleh hasil terlaksananya 

pelayanan kesehatan maupun manajemen selama 12 bulan. 

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD pada tahun 2016 

dialokasikan untuk pembiayaan operasional rumah sakit, biaya non operasional dan 

biaya pengeluaran  investasi. 

1. Biaya Operasional 

Biaya operasional didukung anggaran sebesar Rp. 63,102,943,583.00, terealisasi 

sebesar Rp. 58,340,776,610.12  dengan tingkat penyerapan sebesar 92.45%. 

Biaya operasional dialokasikan untuk: 

1.1. Belanja pegawai untuk membiayai gaji pegawai Non PNS di rumah sakit 

selama 1 tahun;  

1.2. Belanja barang dan jasa yang meliputi : 

- Biaya obat, biaya gas Oksigen dan Gas Nitrogen Oksida, belanja bahan 

habis pakai gigi, belanja bahan habis pakai IBS, biaya bahan habis pakai 

laboratorium, belanja bahan habis pakai Radiologi, belanja bahan habis 

pakai umum, biaya makan minum pasien, biaya pelayanan pengolahan 

darah, belanja bahan habis pakai haemodialisa, belanja bahan habis pakai 

CSSD dan laundry, belanja bahan habis pakai orthopaedi selama 1 tahun; 

- Biaya jasa pelayanan selama 1 tahun; 
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- Biaya pemeliharaan meliputi biaya sertifikasi alat kesehatan dan 

pembacaan TLD, biaya pemeliharaan alat kedokteran, biaya pemeliharaan 

sarana air bersih; 

- Biaya barang dan jasa meliputi biaya cetakan dan penggandaan, biaya jasa 

langganan air/listrik, belanja peralatan kesehatan rumah sakit, biaya izin 

operasional rumah sakit, biaya jasa pelayanan penunjang pihak ketiga; 

- Biaya pelayanan lainnya meliputi biaya pemeriksaan penunjang medik, 

biaya penguburan jenazah, biaya bahan habis pakai keperluan jenazah 

selama 1 tahun; 

 

1.3. Biaya Umum dan Administrasi yang dialokasikan untuk : 

- Biaya pegawai untuk mengakomodir biaya lembur pegawai selama 1 

tahun; 

- Biaya administrasi kantor meliputi biaya benda pos dan pengiriman, biaya 

ATK, biaya langganan media /surat kabar/majalah, biaya perjalanan dinas, 

biaya STNK dan SIM, biaya honorarium kepanitiaan, biaya tim auditor 

independen, biaya keanggotaan; 

- Biaya pemeliharaan meliputi belanja/biaya pemeliharaan rumah dinas, 

belanja pemeliharaan alat transportasi, biaya pemeliharaan rutin/berkala 

rumah sakit, biaya pemeliharaan/pemeriksaan sanitasi rumah sakit rumah 

sakit, belanja/biaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit. 

- Biaya barang dan jasa dialokasikan untuk pembiayaan jasa langganan 

telepon/ internet, biaya pembelian buku ilmu pengetahuan, biaya makanan 

minuman harian pegawai,tamu dan akomodasi tamu, biaya BBM/gas dan 

pelumas, belanja peralatan kantor, belanja bahan habis pakai rumah 

tangga, biaya kerjasama sewa menyewa SIM RS dan IT, biaya 

pendidikan,pelatihan,bimbingan teknis dan akreditasi, biaya pengangkutan 

sampah, biaya jasa celaning service, biaya jasa keamanan, biaya jasa 

tenaga administrasi dan sopir, belanja pakaian dinas/kerja, belanja alat 

pelindung diri, biaya kejadian tidak diinginkan, biaya jasa pihak ketiga. 

 

2. Biaya Non Operasional  dialokasikan sebesar Rp. 1.350.000,00 untuk biaya 

administrasi bank, tingkat penyerapan 0% untuk keperluan efisiensi anggaran 

menyesuaikan dengan kebutuhan riil selama tahun 2016. 
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3. Biaya pengeluaran investasi  

Biaya pengeluaran investasi dengan anggaran sebesar Rp. 11,295,560,270.00 

terealisasi Rp. 8,216,199,964.32 dengan tingkat penyerapan sebesar 72.74%  

dialokasikan untuk pembiayaan: 

1. Pengadaan Gedung Kantor, Rumah Sakit dan Rumah Dinas, meliputi: 

- Pembangunan gedung kantor, rumah sakit dan rumah dinas ditargetkan 14 

paket dapat terealisasi 13 paket (92,86%). 

 Kegiatan ini dialokasikan untuk paket pekerjaan pembangunan ruang 

amuk pelayanan rawat inap Jiwa, tempat parkir, akses jalan pavilyun 

Rengganis, perencanaan teknis pembangunan masjid serta pengadaan 

hidrant,  terealisasi 100%. Sedangkan pengadaan bangunan penghubung 

poli dan IGD tidak terealisasi menunggu proses pembangunan poliklinik 

dan IGD selesai. 

- Rehabilitasi bangunan gedung dengan target 27 paket terealisasi 19 paket 

(70,37%), dialokasikan untuk : 

- Rehabilitasi gedung kantor, gedung rawat inap, ruang pavilyun Seruni 

(eks IPS), IGD Lama, dapur Gizi, gedung Instalasi Sanitasi dan 

perencanaan teknis kegiatan rehabilitasi dan pembuatan taman. Dalam 

pelaksanaannya terealisasi 100% sesuai rencana. 

- Pekerjaan rehabilitasi ruang travo dan genset tidak dilaksanakan karena 

menunggu kegiatan penambahan daya listrik selesai. 

- Rehabilitasi ruang Loundry tidak terealisasi karena ditunda 

pelaksanaannya tahun 2017 sekaligus rehabilitasi total ruang loundry.   

- Rehabilitasi saluran drainase terealisasi sampai tahap perencanaan 

teknis karena waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi mengingat 

pekerjaan ini dianggarkan setelah perubahan anggaran SKPD. 

 

2. Pengadaan untuk peralatan dan mesin ditargetkan 448 unit/set/buah 

terealisasi 397 unit/set/buah (88,62%), terlaksana untuk: 

- Pengadaan alat bengkel untuk peralatan kerja instalasi Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dengan target 4 set/buah terealisasi 3 

set (75%), 1 buah alat pertukangan tidak terealisasi karena pagu anggaran 

tidak mencukupi. 
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- Pengadaan 3 buah TLD untuk memantau dosis radiasi personel Radiologi, 

pekerjaan ini terealisasi 100%. 

-  Pengadaan peralatan kantor dengan target 107 buah terealisasi 101 buah 

(94,39%) berupa 17 buah meubelair dan 2 buah non meubelair, 27 buah 

kursi tunggu, 18 buah almari, dan 18 buah stabilizer.  

 Terdapat 5 unit stabilizer yang tidak terealisasi karena waktu pelaksanaan 

kegiatan sudha mendekati akhir tahun anggaran sehingga dikuatirkan 

proses penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir pencairan anggaran. 

- Pengadaan peralatan rumah tangga dengan target 143 paket/buah 

terealisasi 134 paket/buah (93,71%) berupa peralatan dapur, interior, 

pendingin ruangan, televisi dan papan informasi, perlengkapan loundry, 

water heater, rak, trolley, tempat pengambilan sampel, tangga dan 

pegangan bidang miring. 

 Pengadaan tempat penyimpanan steril, 1 buah perlengkapan sanitasi, 3 

buah perlengkapan loundry dan 3 buah perlengkapan dapur tidak 

terealisasi karena pembelian barang secara online, sedangkan waktu 

pelaksanaan sudah mendekati akhir tahun anggaran sehingga dikuatirkan 

proses penyelesaian administrasi melewati batas akhir pencairan anggaran. 

-  Pengadaan peralatan studio dan komunikasi ditargetkan 35 paket/buah 

terealisasi 32 paket/buah (91,43%)  berupa 1 paket sound system, 30 buah 

pesawat telepon dan 1 paket kamera pemantau.  Terdapat 1 paket sound 

system dan 2 buah pesawat telepon tidak terealisasi karena menyesuaikan 

dengan kebutuhan untuk keperluan efisiensi anggaran. 

- Pengadaan peralatan kedokteran dengan target 138 unit/set/buah 

terealisasi 119 unit/set/buah (86,23%) meliputi alat kedokteran umum 

sebanyak 79 unit/set, alat kedokteran mata sebanyak 1 unit, alat 

kedokteran bedah sebanyak 32 unit, alat kedokteran radiologi sebanyak 5 

unit, 2 set alat farmasi dan 8 unit/set alat laboratorium klinik.   

 Beberapa peralatan kedokteran yang dianggarkan setelah perubahan 

anggaran kegiatan tidak terealisasi karena terbentur pada batas akhir 

pemesanan melalui sistem e-purchasing dan batas akhir pelaksanaan 

pekerjaan.  

3. Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi :   

- Pengadaan instalasi terealisasi sebesar 71,43% berupa instalasi air bersih 

dan pembangkit listrik (genset). Sedangkan instalasi listrik beurpa 
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pekerjaan tambah daya listrik tidak terealisasi karena jaringan listrik 

internal masih belum siap.  

- Pengadaan jaringan terealisasi 83,33% berupa 3 paket jaringan listrik, 1 

paket jaringan telepon dan 1 paket jaringan komputer. Terdapat 1 paket 

jaringan listrik yang diperuntukkan penambahan genset tidak tercapai 

karena waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi. 

 

2. Indikator Program Tahun 2016 

2.a. Capaian Indikator Program Tahun 2016 

Hasil capaian indikator program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 

Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata tahun 2016 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Capaian Indikator Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana  

Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

No Indikator Target Tahun 2016 Realisasi Tahun 2016 
Capaian 

(%) 

1 3 4 5 6 

1 Cakupan minimal ketersediaan 

ruangan pelayanan pada rawat 

jalan, rawat inap & penunjang 

medis 

4410 / 7328 60,18% 5213 / 7328 71,14% 118,21 

2 Cakupan minimal ketersediaan 

Sistem Informasi Manajemen   

16 / 16 100% software 13 / 16 81,25% 81,25 

3 % jumlah ambulance/mobil 

jenazah tersedia 

9 / 8 112,50% unit 12 / 8 150% 133,33 

4 Cakupan minimal kunjungan 

pasien rawat inap 

(hospitalization) 

59884 / 804656 7,44% 

kunjungan 

54318 / 752800 7,22% 97,04 

5 Cakupan minimal kunjungan 

pasien rawat jalan (Out patient) 

85723 / 762217 11,25% 

kunjungan 

66591 / 752800 8,85% 78,67 

6 Pelayanan kesehatan penduduk 

miskin 

75948 / 75948 100% 16578 / 16578 100% 100 

7 % Pasien kurang mampu 

(maskin) mendapatkan 

pelayanan kesehatan melalui 

program kemitraan 

820 / 34799 2,36%  orang 144 / 16578 0,87% 163,14 

8 % jumlah pasien yang dirujuk 

melalui program kemitraan 

1341 / 101490 1,32% orang 760 / 80009 0,95% 128,03 

9 Pelayanan kesehatan kegawat 

daruratan 

366 / 366 100% 366 / 366 100% 100 
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10 Peningkatan pendapatan rumah 

sakit 

47.118-43.633 / 

43.633 

7,99% 12,071,385,360.58 / 

55.114.975.421,69 

21,90% 274,09 

11 Efisiensi belanja pegawai 

terhadap pendapatan rumah 

sakit 

5% x 47.118 2.355 Rp. 

(5%) 

3.441.334.957 /  

67,186,360,782.27 

3.441 Rp   

(5,12%) 

97,60 

12 %  Ketersediaan obat sesuai 

kebutuhan 

880 / 900 97,78% jumlah 

item 

5630 / 5876 95,81% 97,99 

13 Cakupan minimal pelayanan 

terapi di rumah sakit 

331700 / 

335300 

98,93% jumlah 

resep 

365676 / 368766 99,16% 100,23 

14 Tersedianya peralatan 

kesehatan sesuai dengan 

standart 

2932 / 4655 62,99% 8500 / 10363 82,02% 130,21 

15 Cakupan minimal kelayakan 

peralatan pelayanan pada rawat 

jalan, rawat inap & penunjang 

medis : 

     

 -  % peralatan yang terkalibrasi 790 / 1270 62,20% 318 / 318 100% 160,77 

 -  % peralatan dengan kondisi 

baik 

2790 / 2932 95,16% unit 8329 / 8416 98,97% 104,00 

16 - Kematian >48 jam dirawat 

(Net Death Rate/NDR) 

449 / 15649 2,87% 369 / 13418 2,75% 104,81 

17 - Kematian keseluruhan   (Gross 

Death Rate /GDR) 

546 / 15649 3,49% 791 / 13418 5,90% 30,95 

18 Bed Occupancy Rate (BOR) 76610 / 92232 83,06% 54318 / 82716 65,67% 79,06 

19 Average  Length of Stay / 

ALOS 

60397 /  15649 3,86 hari 51104 / 13421 3,81 98,70 

20 Bed Turn Over / BTO 14049 / 234 60,04 kali 13418 / 226 59,37 98,88 

21 Turn Over Interval / TOI 47646 / 15649 3,04 hari 28398 / 13421 2,12 130,26 

22 Kepuasan pelayanan kesehatan 

di Unit Gawat Darurat Rumah 

Sakit 

83.33 / 100 83,33% 808 / 868 93,09% 111,71 

23 Kepuasan pelayanan kesehatan 

di Unit Rawat Jalan Rumah 

Sakit : 

     

 -  Kepuasan pelayanan di unit 

rawat jalan 

82.3 / 100 82,30% 12401 / 13342 92,95% 112,94 

 - Cakupan pelayanan rawat 

jalan 

66259 / 67928 97,54% 66591 / 67928 98,03% 100,50 

 -  Waktu tunggu pelayanan 

rawat jalan  ≤60 menit 

173 / 240 72,08% 2251,19 / 38 59,24% 82,19 

24 Kepuasan pelayanan kesehatan 

di Unit Rawat inap Rumah 

Sakit 

     

 - % kepuasan pelayanan di unit 

rawat inap 

84.29 / 100 84,29% 7319 / 7644 95,75% 113,60 
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 - % pasien pulang paksa rawat 

inap 

952 / 14620 6,51% 604 / 13418 4,50% 130,88 

25 - Kepuasan pelayanan 

kesehatan di kamar operasi 

Rumah Sakit 

192 / 240 80% 725 / 756 95,90% 119,88 

 - Waktu tunggu operasi < 2 

hari 

191 / 240 79,58% 14 / 885 1,58% 1,99 

26 Angka kematian Ibu karena 

persalinan 

5 / 2566 0,19% 3 / 1706 0,18% 105,26 

27 Angka kematian bayi 83 / 2016 4,12% 76 / 1620 4,69% 86,17 

28 Cakupan minimal ketersediaan 

SDM rumah sakit 

614 / 654 93,88% 626 / 654 95,72% 101,96 

29 % tenaga medis & paramedis 

RS mengikuti pendidikan dan 

pelatihan 

123 / 256 48,05% 190 / 256 74,22% 154,46 

30 % Standar Pelayanan Kesehatan 

yang disusun 

15 / 15 100% program 15 / 15 100% 100 

Rerata Capaian Outcome  89,51 

 

 

Hasil capaian indikator program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD sebagai berikut: 

Tabel 8. Capaian Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 

Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016  

No Indikator Target Tahun 2016 Realisasi Tahun 2016 
Capaian 

(%) 

1 3 4 5 6 

1 Cakupan minimal ketersediaan 

ruangan pelayanan pada rawat 

jalan, rawat inap & penunjang 

medis 

4410 / 7328 60,18% 5213 / 7328 71,14% 118,21 

2 Cakupan minimal ketersediaan 

Sistem Informasi Manajemen   

16 / 16 100% software 13 / 16 81,25% 81,25 

3 % jumlah ambulance/mobil 

jenazah tersedia 

9 / 8 112,50% unit 12 / 8 150% 133,33 

4 Cakupan minimal kunjungan 

pasien rawat inap 

(hospitalization) 

59884 / 804656 7,44% 

kunjungan 

54318 / 752800 7,22% 97,04 

5 Cakupan minimal kunjungan 

pasien rawat jalan (Out patient) 

85723 / 762217 11,25% 

kunjungan 

66591 / 752800 8,85% 78,67 

6 Pelayanan kesehatan penduduk 

miskin 

75948 / 75948 100% 16578 / 16578 100% 100 

7 % Pasien kurang mampu 820 / 34799 2,36%  orang 144 / 16578 0,87% 163,14 
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(maskin) mendapatkan 

pelayanan kesehatan melalui 

program kemitraan 

8 % jumlah pasien yang dirujuk 

melalui program kemitraan 

1341 / 101490 1,32% orang 760 / 80009 0,95% 128,03 

9 Pelayanan kesehatan kegawat 

daruratan 

366 / 366 100% 366 / 366 100% 100 

10 Peningkatan pendapatan rumah 

sakit 

47.118-43.633 / 

43.633 

7,99% 12,071,385,360.58 / 

55.114.975.421,69 

21,90% 274,09 

11 Efisiensi belanja pegawai 

terhadap pendapatan rumah 

sakit 

5% x 47.118 2.355 Rp. 

(5%) 

3.441.334.957 /  

67,186,360,782.27 

3.441 Rp   

(5,12%) 

97,60 

12 %  Ketersediaan obat sesuai 

kebutuhan 

880 / 900 97,78% jumlah 

item 

5630 / 5876 95,81% 97,99 

13 Cakupan minimal pelayanan 

terapi di rumah sakit 

331700 / 

335300 

98,93% jumlah 

resep 

365676 / 368766 99,16% 100,23 

14 Tersedianya peralatan 

kesehatan sesuai dengan 

standart 

2932 / 4655 62,99% 8500 / 10363 82,02% 130,21 

15 Cakupan minimal kelayakan 

peralatan pelayanan pada rawat 

jalan, rawat inap & penunjang 

medis : 

     

 -  % peralatan yang terkalibrasi 790 / 1270 62,20% 318 / 318 100% 160,77 

 -  % peralatan dengan kondisi 

baik 

2790 / 2932 95,16% unit 8329 / 8416 98,97% 104,00 

16 - Kematian >48 jam dirawat 

(Net Death Rate/NDR) 

449 / 15649 2,87% 369 / 13418 2,75% 104,81 

17 - Kematian keseluruhan   (Gross 

Death Rate /GDR) 

546 / 15649 3,49% 791 / 13418 5,90% 30,95 

18 Bed Occupancy Rate (BOR) 76610 / 92232 83,06% 54318 / 82716 65,67% 79,06 

19 Average  Length of Stay / 

ALOS 

60397 /  15649 3,86 hari 51104 / 13421 3,81 98,70 

20 Bed Turn Over / BTO 14049 / 234 60,04 kali 13418 / 226 59,37 98,88 

21 Turn Over Interval / TOI 47646 / 15649 3,04 hari 28398 / 13421 2,12 130,26 

22 Kepuasan pelayanan kesehatan 

di Unit Gawat Darurat Rumah 

Sakit 

83.33 / 100 83,33% 808 / 868 93,09% 111,71 

23 Kepuasan pelayanan kesehatan 

di Unit Rawat Jalan Rumah 

Sakit : 

     

 -  Kepuasan pelayanan di unit 

rawat jalan 

82.3 / 100 82,30% 12401 / 13342 92,95% 112,94 

 - Cakupan pelayanan rawat 

jalan 

66259 / 67928 97,54% 66591 / 67928 98,03% 100,50 
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 -  Waktu tunggu pelayanan 

rawat jalan  ≤60 menit 

173 / 240 72,08% 2251,19 / 38 59,24% 82,19 

24 Kepuasan pelayanan kesehatan 

di Unit Rawat inap Rumah 

Sakit 

     

 - % kepuasan pelayanan di unit 

rawat inap 

84.29 / 100 84,29% 7319 / 7644 95,75% 113,60 

 - % pasien pulang paksa rawat 

inap 

952 / 14620 6,51% 604 / 13418 4,50% 130,88 

25 -  Kepuasan pelayanan 

kesehatan di kamar operasi 

Rumah Sakit 

192 / 240 80% 725 / 756 95,90% 119,88 

 - Waktu tunggu operasi < 2 

hari 

191 / 240 79,58% 14 / 885 1,58% 1,99 

26 Angka kematian Ibu karena 

persalinan 

5 / 2566 0,19% 3 / 1706 0,18% 105,26 

27 Angka kematian bayi 83 / 2016 4,12% 76 / 1620 4,69% 86,17 

28 Cakupan minimal ketersediaan 

SDM rumah sakit 

614 / 654 93,88% 626 / 654 95,72% 101,96 

29 % tenaga medis & paramedis 

RS mengikuti pendidikan dan 

pelatihan 

123 / 256 48,05% 190 / 256 74,22% 154,46 

30 % Standar Pelayanan Kesehatan 

yang disusun 

15 / 15 100% program 15 / 15 100% 100 

Rerata Capaian Outcome  89,51 

  

2.b. Deskripsi Capaian Indikator Program Tahun 2016 

Analisis capaian program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / 

Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata   dan program 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD sebagai berikut: 

1. Cakupan minimal ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan 

penunjang medis dengan target 60,18% dapat tercapai 71,14% melalui kegiatan 

pembangunan gedung IGD lantai 1 dan 2 seluas 2335 m2, gedung poliklinik lantai 2 

seluas 2033 m2 dan ruang amuk pelayanan rawat inap jiwa 22,40 m2 pada tahun 2016. 

 

2. Cakupan minimal ketersediaan Sistem Informasi Manajemen terlaksana melalui 

kegiatan sewa menyewa Sistem Informasi Manajemen yang dimulai tahun 2015 

selama 5 tahun.  

Pada tahun 2016 ketersediaan SIM RS ditargetkan terpenuhi 100%, tetapi baru 

tercapai 81,25% karena modul report executive, inventory dan penata jasa keuangan 

belum dapat diimplementasikan. Software yang telah diimplementasikan meliputi 

pelayanan rawat jalan, IGD, penunjang meliputi radiologi, apotik, patologi anatomi, 
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endoscopy, laboratorium, hemodialisa, serta sistem billing/ pembayaran by system 

baik rawat jalan maupun rawat inap.  

 

3. Persentase jumlah ambulance/mobil jenazah tersedia tahun 2016 tercapai 150% dari 

target 112,5%. Indikator ini tercapai melalui kegiatan pengadaan mobil ambulance 

pada tahun sebelumnya (2015) sehingga tercapai penambahan 2 unit mobil ambulance 

emergency dan 2 unit mobil ambulance transport untuk meningkatkan kecepatan 

pelayanan pasien di rawat inap dan rawat jalan. 

 

4. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap (hospitalization) adalah kunjungan 

pasien rawat inap di rumah sakit terhadap total populasi penduduk kabupaten 

Bondowoso. Target cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap di RSU Dr. H. 

Koesnadi Bondowoso tahun 2016 adalah 7,44% terealisasi 67,22%. Kebijakan BPJS 

terkait pembatasan 155 diagnosa klinis dalam sistem rujukan berjenjang yang 

menuntut optimalisasi pelayanan kesehatan dasar pada fasilitas kesehatan tingkat I 

dalam era Jaminan Kesehatan Nasional serta adanya rumah sakit pesaing berpengaruh 

langsung terhadap capaian indikator ini sehingga belum dapat mencapai target. 

 

5. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat jalan (Out patient) merupakan tingkat 

kunjungan pasien di rawat jalan terhadap jumlah populasi penduduk di kabupaten 

Bondowoso. Kegiatan ini dicapai melalui pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan 

dalam kurun waktu Januari – Desember 2016.  

 

6. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin pada tahun 2016 terealisasi 100% dari 

target sebesar 100%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat miskin baik di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap maupun 

instalasi gawat darurat dengan pembiayaan dari BPJS, Jamkesda dan Surat Pernyataan 

Miskin (SPM). 

Dari capaian indikator ini menggambarkan komitmen rumah sakit dalam melayani 

masyarakat miskin tercapai 100%. 

Pada tahun 2016 indikator ini ditargetkan sebesar 11,25% terealisasi sebesar 8,85%. 

Pengaruh kebijakan BPJS mengenai pembatasan 155 diagnosa klinis dalam sistem 

rujukan berjenjang yang menuntut optimalisasi pelayanan kesehatan dasar pada 

fasilitas kesehatan tingkat I dalam era Jaminan Kesehatan Nasional serta adanya 

rumah sakit pesaing berpengaruh langsung terhadap jumlah kunjungan di instalasi 

rawat jalan.  

 

7. Persentase pasien kurang mampu (maskin) mendapatkan pelayanan kesehatan melalui 

program kemitraan pada tahun 2015 ditargetkan 2,36%, terealisasi sebesar 0,87% 

dengan tingkat capaian 163,14%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan pelayanan 
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kesehatan kepada pasien masyarakat miskin dengan pembiayaan yang berasal dari 

program kemitraan, yaitu BPJS, Jamkesda dan SPM.  

Kecukupan tempat tidur yang disediakan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso bagi 

pelayanan pasien kelas III sebanyak minimal 30% dari keseluruhan tempat tidur di 

rumah sakit mengacu kepada Permenkes RI nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi 

dan Perijinan Rumah Sakit berdampak terhadap kecukupan ketersediaan tempat tidur 

untuk pelayanan masyarakat miskin di samping adanya pemenuhan sarana prasraana 

pelayanan sesuai standard rumah sakit type B sehingga pasien masyarakat miskin 

yang dirujuk keluar dapat ditekan jumlahnya. 

 

8. Persentase jumlah pasien yang dirujuk melalui program kemitraan pada tahun 2016 

ditargetkan 1,432% , terealisasi sebesar 0,95% dengan tingkat capaian 128,03%. 

Indikator ini dicapai melalui kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan 

pembiayaan yang berasal dari program kemitraan, antara lain BPJS, Jamkesda, SPM 

dan asuransi yang mempunyai ikatan kerjasama dengan RSU Dr.H.Koesnadi 

Bondowoso.  

Dari capaian indikator ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah rujukan pasien 

kemitraan semakin kecil. 

 

9. Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan terlaksana melalui kegiatan pelayanan pasien 

gawat darurat 24 jam selama 366 hari pada tahun 2016. Indikator ini menggambarkan 

konsistensi dan kesinambungan pelayanan kegawadaruratan di rumah sakit, pada 

tahun 2016 ditargetkan 100% dapat tercapai 100%.  

 

10. Prosentase peningkatan pendapatan rumah sakit menggambarkan kinerja keuangan 

yang sehat dengan menilai peningkatan pendapatan rumah sakit dari tahun ke tahun. 

Pendapatan rumah sakit tahun 2016 ditargetkan meningkat sebesar 7,99% 

dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya, dalam pelaksanaannya terealisasi 

sebesar 21,90% dengan capaian 274,09%.  

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 untuk meningkatkan kinerja 

karyawan serta upaya-upaya pengembangan pelayanan seperti perawatan stroke 

corner, pelayanan rawat inap jiwa, pelayanan haemodialisa dan endoscopy, 

pengembangan pelayanan medis spesialistik bedah onkologi, jantung, paru, 

rehabilitasi medik dan orthopaedi berdampak langsung terhadap peningkatan 

pendapatan tahun 2016. 

 

11. Efisiensi belanja pegawai terhadap pendapatan rumah sakit menggambarkan kinerja 

keuangan yang sehat diukur dari belanja pegawai yang dibiayai dari PAD terhadap 

pendapatan rumah sakit. 
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Efisiensi belanja pegawai tahun 2016 dengan target 5% terealisasi 5,12% dengan 

capaian sebesar 97,60%. Hal ini menggambarkan bahwa pembiayaan karyawan 

kontrak sebagai upaya pemenuhan kekurangan SDM yang tidak dapat diakomodir dari 

rekrutmen CPNS  dengan pembiayaan dari PAD rumah sakit pada tahun 2016 

melebihi batas efisien yang ditentukan rumah sakit. 

 

12. Persentase  ketersediaan obat sesuai kebutuhan menggambarkan kemampuan rumah 

sakit dalam mengakomodir kebutuhan obat di rumah sakit. 

Ketersediaan obat sesuai kebutuhan tercapai melalui kegiatan penyediaan obat di 

rumah sakit selama kurun waktu 1 tahun. Indikator ini ditargetkan 97,78% tercapai 

95,81% karena adanya perubahan kebijakan sistem pengadaan obat formularium dan 

non formularium melalui satu pintu untuk memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit 

versi 2012, sehingga beberapa item obat non formularium harus indent atau tidak 

terpenuhi. 

 

13. Cakupan minimal pelayanan terapi merupakan kemampuan rumah sakit dalam 

pelayanan terhadap resep di rumah sakit. Cakupan minimal pelayanan terapi tahun 

2016 ditargetkan 98,93%, terealisasi sebesar 99,16%. Ini menggambarkan adanya 

peningkatan kemampuan rumah sakit dalam melayani resep dokter yang masuk di 

instalasi farmasi.  

 

14. Tersedianya peralatan kesehatan sesuai dengan standart terlaksana melalui kegiatan 

pengadaan peralatan kesehatan sebagai salah satu kegiatan prioritas untuk memenuhi 

standarisasi RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai rumah sakit type B mengacu 

pada Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi 

dan perizinan rumah sakit. Pada tahun 2016 terjadi penambahan alat kesehatan dengan 

sumber dana berasal selain dana PAD sebanyak 105 unit/set/buah yang disebarkan 

pada beberapa titik pelayanan, yaitu: 

- Pelayanan rawat inap (pavilyun teratai, pav. Bougenvil, pav. Anggrek, pav. Seruni, 

pav. rengganis, pav. Dahlia, pav. Teratai, pav. Melati, pav. Mawar, ICU/ICCU, 

pelayanan stroke corner) sebanyak 88 unit. 

- IGD sebanyak 2 unit.  

- Instalasi Bedah Sentral sebanyak 2 unit.  

- Laboratorium klinik sebanyak 5 unit.  

- Radiologi sebanyak 7 unit.  

- Poli Kandungan sebanyak  1 unit.  

 

Di samping itu terdapat penambahan alat kesehatan yang dibiayai dari dana PAD 

sebanyak 25 paket yang didistribusikan pada beberapa titik pelayanan, antara lain: 

-  32 unit alat kedokteran bedah untuk meningkatkan cakupan pelayanan bedah,  



64 | P a g e  
 

- 79 unit alat kedokteran umum,  

- 1 unit alat kedokteran mata,  

- 5 unit alat kedokteran radiologi,  

- 2 set alat farmasi. 

 

15. Cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & 

penunjang medis tercapai melalui kegiatan pemeliharaan peralatan kesehatan: 

-  Kalibrasi alat kesehatan pada tahun 2016 ditargetkan 62,20% tercapai 100% 

dengan total alat elektromedis sebanyak 318 alat terkalibrasi. 

- Peralatan dengan kondisi baik ditargetkan 95,16% tercapai 98,97%, terdapat 8329 

alat kesehatan dalam kondisi baik dari 8416 alat kesehatan yang ada di rumah sakit.  

 

16. Kematian >48 jam dirawat (Net Death Rate/NDR) adalah angka kematian ≥48 jam 

setelah pasien dirawat di rumah sakit. Indikator ini dapat menggambarkan mutu 

pelayanan rawat inap di rumah sakit.  

 NDR RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2016 ditargetkan sebesar 2,87%, 

terealisasi sebesar 2,75%. Dibandingkan target nasional (Depkes,2005) <2,5% maka 

dapat dilihat bahwa mutu pelayanan rawat inap di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

cukup baik.  

 

17. Kematian keseluruhan   (Gross Death Rate /GDR) yaitu angka kematian keseluruhan/ 

angka kematian kasar di rumah sakit. Indikator ini juga memberikan gambaran mutu 

pelayanan yang diberikan di rumah sakit. Target GDR di RSU Dr. H. Koesnadi 

Bondowoso tahun 2016 sebesar 3,49%, terealisasi sebesar 5,90%. Dibandingkan 

target nasional (Depkes,2005) ≤4,5% maka angka kematian kasar di RSU Dr. H. 

Koesnadi Bondowoso masih terbilang tinggi.  

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai rumah sakit rujukan tingkat lanjutan 

menerima rujukan pasien yang sudah tidak dapat ditangani lagi pada Puskesmas 

maupun  rumah sakit dengan tipe kelas di bawahnya. Hal ini tentunya berpengaruh 

langsung terhadap tingginya angka GDR di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso. 

 

18. Bed Occupancy Rate (BOR)  

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, hal 

ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur 

rumah sakit.  

Target BOR RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2016 adalah 83,06% terealisasi 

65,67% dengan tingkat capaian sebesar 79,06%. Capaian BOR tersebut cukup efisien 

jika dibandingkan dengan standar nasional (Depkes,2005) sebesar 60-85% juga sudah 

cukup efisien, di samping penetapan target yang terlampau tinggi.  
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Kebijakan BPJS terkait optimalisasi pelayanan kesehatan dasar pada fasilitas 

kesehatan tingkat I dalam era Jaminan Kesehatan Nasional serta adanya rumah sakit 

pesaing berpengaruh langsung pada tingkat pemanfaatan tempat tidur / BOR di rumah 

sakit sebagai rumah sakit rujukan tingkat lanjutan, sehingga kedepan perlu dilakukan 

revisi penetapan target BOR. 

 

19. Average  Length of Stay / ALOS yaitu rata – rata lama perawatan seorang pasien. 

Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga memberikan 

gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Target ALOS rumah sakit pada tahun 2016 

sebesar 3,86 hari terealisasi sebesar 3,81 hari. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah 

kasus kebidanan (ibu melahirkan) di rumah sakit.  

Dibandingkan dengan standard nasional (Depkes,2005) antara 6-9 hari pelayanan 

maka ALOS rumah sakit belum mencapai target. 

 

20. Bed Turn Over / BTO yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur, atau dengan kata lain 

berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini 

memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Target BTO 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2016 sebanyak 60,04 kali, terealisasi 59,37 

kali. 

 

21. Turn Over Interval / TOI adalah rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi 

ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi 

dari penggunaan tempat tidur. Target TOI RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada 

tahun 2016 adalah 3,04 hari, terealisasi sebesar 2,12 hari, sedangkan standard nasional 

(Depkes, 2005) antara 1-3 hari. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kinerja 

pelayanan rawat inap masih relatif efisien. 

 

22. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit adalah angka 

kepuasan masyarakat yang diukur melalui survey kepuasan masyarakat terhadap 

responden (keluarga pasien) di Instalasi Gawat Darurat mulai bulan Januari – 

Desember 2016. 

Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat tahun 2016 dengan target 

83,33%, terealisasi sebesar 93,09% (808 unsur puas dari total 868). Hal ini 

menggambarkan pelayanan di instalasi gawat darurat sudah relatif baik. 

 

23. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit diukur melalui 3 

aspek, yaitu : 

 -  Survey kepuasan masyarakat selama kurun waktu Januari sampai Desember 2016, 

diperoleh 12401 unsur responden menyatakan puas dari total 13342 sehingga 

diperoleh angka kepuasan 92,95% dari target sebesar 82,3%. 
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 - Jumlah kunjungan di poliklinik rawat jalan tercapai sebesar 66.591 kunjungan 

sehingga tercapai angka cakupan pelayanan rawat jalan sebesar 98,03% dari target 

97,54%. 

 - Waktu tunggu pelayanan diperoleh dari hasil survey selama triwulan 1 sampai 

triwulan 4 dengan pengambilan sampel pada total 38 unit rawat jalan, total sampel 

sebanyak  3627 sampel dihitung sejak pasien mendaftar sampai dengan dilayani 

dokter spesialis.  

  Waktu tunggu pelayanan rawat jalan tercapai sebesar 59,24% dari target 72,08%.  

 

24. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Inap Rumah Sakit diukur melalui hasil 

survey kepuasan masyarakat dan jumlah pasien yang menyatakan pulang paksa. 

Dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan dalam periode bulan 

Januari – Desember 2016 diperoleh hasil 95,75% menyatakan puas, hal ini didukung 

dengan terjadinya penurunan jumlah pasien yang meminta pulang paksa (jumlah 

angka pulang paksa tahun 2016 terealisasi 4,50% dari target 6,51%.  

Dari kedua indikator di atas diperoleh gambaran bahwa pelayanan rawat inap di 

rumah sakit mengalami peningkatan sehingga kepuasan masyarakat meningkat. 

 

25. Kepuasan pelayanan kesehatan di kamar operasi Rumah Sakit diukur melalui capaian 

2 indikator yaitu jumlah kumulatif penilaian kepuasan pasien di kamar operasi dan 

waktu tunggu operasi elektif <2 hari.  

 Penilaian kepuasan pasien di kamar operasi ini dicapai melalui kegiatan survey 

kepuasan masyarakat yang dilaksanakan terhadap responden (keluarga pasien) yang 

sudah mendapatkan pelayanan di Instalasi Bedah Sentral selama kurun waktu Januari 

– Desember 2016, diperoleh hasil 95,90%  dari target 80,00%. 

Sedangkan waktu tunggu operasi elektif pada tahun 2016 ditargetkan 79,58% baru 

terealisasi 1,58%. Keterbatasan jumlah tenaga medis spesialistik dasar serta sarana 

prasarana pelayanan pada Instalasi Bedah Sentral masih menjadi kendala utama dalam 

pencapaian indikator ini.  

 

26. Angka kematian ibu karena persalinan adalah jumlah kematian ibu bersalin terhadap 

seluruh persalinan di rumah sakit. Indikator ini sejalan dengan tujuan Millennium 

Development Goals yang ke-5 untuk meningkatkan kesehatan ibu dengan target 

menekan dua pertiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan. 

 Angka kematian ibu tahun 2016 ditargetkan 0,19% , terealisasi 0,18% dengan capaian 

sebesar 105,26%. Indikator ini dicapai melalui upaya pelayanan kesehatan terhadap 

ibu bersalin di rumah sakit.  

 

27. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi rawat inap terhadap seluruh bayi 

yang dirawat di rumah sakit. Indikator ini sejalan dengan tujuan Millennium 
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Development Goals yang ke-4 untuk menurunkan angka kematian anak dengan target 

menurunkan dua pertiga tingkat kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun. 

Angka kematian bayi tahun 2016 ditargetkan 4,12% , terealisasi 4,69% dengan 

capaian sebesar 86,17%. Indikator ini dicapai melalui upaya pelayanan kesehatan 

terhadap bayi usia 0-28 hari di rumah sakit. Kendala dalam pencapaian target 

penurunan angka kematian bayi, antara lain masih belum terpenuhinya sarana 

prasarana pelayanan sesuai standard RS type B, kondisi bayi pada saat dirujuk ke 

rumah sakit dan penatalaksanaan bayi sebelum dirujuk ke rumah sakit sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan tindakan kuratif selama di rumah sakit. 

 

28. Cakupan minimal ketersediaan SDM rumah sakit tercapai sebesar 95,72% dari target 

93,88%. Upaya pemenuhan SDM tahun 2016 tercapai melalui rekruitmen tenaga 

kontrak meliputi 9 orang tenaga keperawatan, 5 orang apoteker,  dan 1 orang 

nutrisionis, 1 orang terapis wicara, 2 orang bidan dan 4 orang tenaga administrasi 

untuk optimalisasi pelayanan di rumah sakit. 

29. Persentase tenaga medis & paramedis RS mengikuti pendidikan dan pelatihan tercapai 

sebesar 74,22% dari target 48,05%. Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

- Pendidikan dan pelatihan yang terlaksana di luar rumah sakit, meliputi : 

-  Kegiatan pendidikan pelatihan dan workshop untuk peningkatan kompetensi dan 

kemampuan teknis petugas medis dan paramedis yang diikuti oleh 152 orang.  

- Kegiatan workshop/symposium/kongres nasional diikuti oleh 16 tenaga 

struktural.  

- Bimbingan teknis internal sebanyak 9 kegiatan, terdiri dari : 

- In house training Insiden Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko Klinis 

dalam rangka persiapan akreditasi rumah sakit yang diikuti oleh 100 orang 

peserta. 

- In house training Triage dan Hospital Disaster serta Manajemen Ambulance 

Protokol yang diikuti oleh 120 orang peserta.   

- In house training Penyelenggaraan Rekam Medik sesuai Standar Akreditasi dan 

Pengukuhan Sumpah Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis diikuti oleh 75 orang 

peserta. 

- Kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyuluh Berkompeten 

yang diikuti oleh 60 orang peserta. 

- Pelatihan Aseptic Dispensing dan Manajemen Asuhan Keperawatan Profesional 

yang diikuti oleh 55 orang peserta. 

- In house training Ambulance Emergency Service yang diikuti oleh 55 orang 

peserta. 

- In house training Keperawatan Kesehatan Jiwa yang diikuti oleh 65 orang 

peserta. 
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- Pelatihan Cuci Tangan Bagi Pengunjung dalam rangka persiapan akreditasi 

yang diikuti oleh 150 orang peserta. 

- Anjungan Transfer Pengetahuan (ATP) Akreditasi II yang diikuti oleh 800 

orang peserta meliputi seluruh karyawan rumah sakit maupun tenaga pendukung 

seperti security, cleaning service, juru parker dan fasilitas public karyawan 

koperasi rumah sakit dan para pedagang yang berjualan di lingkungan rumah 

sakit (kantin). 

 

30. Persentase standar pelayanan kesehatan yang disusun dilaksanakan melalui kegiatan 

kegiatan akreditasi versi 2012. Indikator ini ditargetkan 100% dapat terealisasi 100%. 

 Pada tahun 2016 telah dilaksanakan penilaian akreditasi rumah sakit versi 2012 dari 

Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan hasil penilaian terakreditasi 

”Paripurna”. 

 

 

2.c. Perbandingan Capaian Program Tahun 2014-2016 

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / 

Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata dan Program Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan BLUD memiliki indikator capaian program yang sama. Perbandingan capaian 

kedua program tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 9. Capaian Program Tahun 2014-2016 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Tahun 

2016 (%) 

2016 2014 2015 2016 

1. Cakupan minimal ketersediaan ruangan 

pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & 

penunjang medis 

60,18% 3,58 11,23 71,14  118.21 

2. Cakupan minimal ketersediaan Sistem Informasi 

Manajemen   

100% 

software 

0  100 81,25 81.25 

3. % jumlah ambulance/mobil jenazah tersedia 112,50% unit 87,50 150 150 133.33 

4. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap 

(hospitalization) 

7,44% 

kunjungan 

5,16 6,15 7,22 97.04 

5. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat jalan 

(Out patient) 

11,25% 

kunjungan 

9,27 8,67 8,85 78.67 

6. Pelayanan kesehatan penduduk miskin 100% 100 100 100 100 

7. % Pasien kurang mampu (maskin) mendapatkan 

pelayanan kesehatan melalui program kemitraan 

2,36%  orang 1,36 0,85 0,87 163.14 

8. % jumlah pasien yang dirujuk melalui program 

kemitraan 

1,32% orang 1,70 1,51 0,95 128.03 

9. Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan 100% 100 100 100 100 

10. - Peningkatan pendapatan rumah sakit 7,99% 38,74% 9,80 21,90 274,09 
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11 - Efisiensi belanja pegawai terhadap pendapatan 

rumah sakit 

2.355 Rp. 

(5%) 

1.720 Rp    

(3,43%) 

2.664 Rp   

(4,83%) 

3.441 Rp 

(5,12%) 

97,60 

12. %  Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 97.78% 

jumlah item 

92,50 97,86 95,81 97,99 

13. Cakupan minimal pelayanan terapi di rumah 

sakit 

98.93% 

jumlah resep 

99,64 99,47 99,16 100,23 

14. Tersedianya peralatan kesehatan sesuai dengan 

standart 

62.99% 29,11 79,74 82,02 130,21 

15. Cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan 

pada rawat jalan, rawat inap & penunjang medis: 

     

 -  % peralatan yang terkalibrasi 62.20% 7,67 82,17 100 160,77 

 -  % peralatan dengan kondisi baik 95.16% unit 98,89 96,61 98,97 104,00 

16. Kematian >48 jam dirawat (Net Death 

Rate/NDR) 

2.50% 2,15 1,85 2,75 90,00 

17. Kematian keseluruhan   (Gross Death Rate 

/GDR) 

3.49% 6,27 5,63 5,90 30,95 

18. Bed Occupancy Rate (BOR) 83.06% 49,68 56,13 65,67 79,06 

19. Average  Length of Stay / ALOS 3.86 hari 3,82  3,58  3,81 98,70 

20. Bed Turn Over / BTO 60.04 kali 47,44  50,61  59,37 98,88 

21. Turn Over Interval / TOI 3.04 hari 4,06  3,16  2,12 130,26 

22. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Gawat 

Darurat Rumah Sakit 

83.33% 95 96,67 93,09 111,71 

23. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat 

Jalan Rumah Sakit : 

     

 -  Kepuasan pelayanan di unit rawat jalan 82.30% 99,22 98,53 92,95 112,94 

 - Cakupan pelayanan rawat jalan 97.54% 123,45 97,27 98,03 100,50 

 -  Waktu tunggu pelayanan rawat jalan  ≤60 

menit 

72.08% 82,08 71,73 59,24 82,19 

24. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat 

inap Rumah Sakit 

     

 - % kepuasan pelayanan di unit rawat inap 84.29% 97,78 98,58 95,75 113,60 

 - % pasien pulang paksa rawat inap 6.51% 5,88 5,69 4,50 130,88 

25. Kepuasan pelayanan kesehatan di kamar operasi 

Rumah Sakit: 

     

 - Jumlah kumulatif penilaian kepuasan pasien 

di kamar operasi 

80% 100 100 95,90 119,88 

 -   Waktu tunggu operasi < 2 hari 79.58% 0 30,59 1,58 1,99 

26. Angka kematian Ibu karena persalinan 0.19% 0,42 0,34 0,18 105,26 

27. Angka kematian bayi 4.12% 6,70 4,97 4,69 86,17 

28. Cakupan minimal ketersediaan SDM rumah sakit 93,88% 85,63 92,20 95,72 101,96 

29.  % tenaga medis & paramedis RS mengikuti 

pendidikan dan pelatihan 

48,05% 42,98 117,23 74,22 154.46 

30.   % Standar Pelayanan Kesehatan yang disusun 100% 

program 

0 100 100 100 
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3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 

2016 dipilah sesuai misi dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

3.1. Capaian dan Analisis Indikator Kinerja Utama pada Misi 1  

Capaian indikator kinerja utama pada misi 1 rumah sakit dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 10. Misi 1, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Realisasi Kinerja 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

Misi Meningkatkan sistem manajemen administrasi dan keuangan yang fleksibel, efektif,  

efisien dan akuntabel 

Tujuan Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

(%) 2016 2014 2015 2016 

1. Meningkatnya 

ketersediaan ruangan 

pelayanan yang memadai 

pada rawat jalan, rawat 

inap dan penunjang medis 

1. Cakupan minimal 

ketersediaan 

ruangan pelayanan 

pada rawat jalan, 

rawat inap & 

penunjang medis 

60,18% 3,58 11,23 71,14  118.21 

2. Meningkatnya 

aksessibilitas, efektifitas 

dan efisiensi pengelolaan 

keuangan dan manajemen 

data melalui implementasi 

SIM-RS 

2. Cakupan minimal 

ketersediaan Sistem 

Informasi 

Manajemen   

100% 

software 

0  100 81,25 81,25 

3. Meningkatnya 

ketersediaan ambulance / 

mobil kendaraan dinas 

yang memadai 

3. % jumlah 

ambulance/mobil 

jenazah tersedia 

112,50% 

unit 

87,50 150 150 133,33 

4. Meningkatnyanya 

aksesibilitas, 

keterjangkauan dan 

kenyamanan pelayanan 

unit rawat inap kepada 

pasien /masyarakat 

4. Cakupan minimal 

kunjungan pasien 

rawat inap 

(hospitalization) 

7,44% 

kunjungan 

5,16 6,15 7,22 97,04 

5. Tercapainya 

aksesibilitas, 

keterjangkauan dan 

kesinambungan pelayanan 

unit rawat jalan kepada 

pasien /masyarakat 

5. Cakupan minimal 

kunjungan pasien 

rawat jalan (Out 

patient) 

11,25% 

kunjungan 

9,27 8,67 8,85 78,67 

6. Tersedianya 

aksesibilitas pelayanan 

kesehatan RS bagi 

masyarakat miskin 

6. a. Pelayanan 

kesehatan penduduk 

miskin 

 

100% 100 100 100 100 
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 b. % Pasien kurang 

mampu (maskin) 

mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

melalui program 

kemitraan 

2,36%  

orang 

1,36 0,85 0,87 163,14 

7. Tersedianya 

aksesibilitas pelayanan 

kesehatan rujukan bagi 

masyarakat miskin dan 

umum melalui program 

kemitraan 

7. % jumlah pasien 

yang dirujuk 

melalui program 

kemitraan 

1,32% 

orang 

1,70 1,51 0,95 128,03 

8. Terselenggaranya 

kesinambungan pelayanan 

Gawat Darurat 24 Jam di 

setiap Rumah Sakit 

8. Pelayanan 

kesehatan 

kegawatdaruratan 

100% 100 100 100 100 

9. Meningkatnya 

pendapatan RS 

9. a. Peningkatan 

pendapatan rumah 

sakit 

7,99% 38,74% 9,80 21,90 274,09 

  b. Efisiensi belanja 

pegawai terhadap 

pendapatan rumah 

sakit 

2.355 Rp. 

(5%) 

1.720 Rp    

(3,43%) 

2.664 Rp   

(4,83%) 

3.441 Rp 

(5,12%) 

97,60 

Rerata Tingkat Capaian Kinerja 95,87 

 

Upaya untuk mencapai misi pertama, yaitu meningkatkan sistem manajemen administrasi dan 

keuangan yang fleksibel, efektif, efisien dan akuntabel untuk mencapai tujuan mempermudah 

akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka ditetapkan sepuluh sasaran 

dengan indikator kinerja sebanyak 9 yang dapat diukur dengan formula atau rumusan 

tertentu.  

Capaian indikator kinerja sebagaimana sasaran yang ditetapkan pada Misi 1 dengan 

menggunakan rata – rata tertimbang seluruh indikator kinerja pada misi 1 tercapai sebesar 

95,87% dengan kategori “Sangat Berhasil”. 

Indikator tersebut di antaranya: 

1. Cakupan minimal ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & 

penunjang medis menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam menyediakan ruang 

pelayanan sesuai rencana strategik pengembangan rumah sakit tahun 2013-2018, tentunya 

hal ini sangat bergantung terhadap kemampuan anggaran rumah sakit untuk membiayai 

kegiatan pembangunan ruang pelayanan.  

Indikator ini ditargetkan 60,18% pada tahun 2016 dapat terealisasi 71,14% dengan tingkat 

capaian sebesar 118,21%.  
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Kegiatan pengembangan area pelayanan yang direncanakan sesuai rencana strategic 

rumah sakit sejak tahun 2014 berhasil meningkatkan pelayanan obat melalui 

pembangunan gudang farmasi pada tahun 2014, kemudian pembangunan ruang poliklinik 

lantai 2 dan pengembangan ruang gawat darurat pada tahun 2016 untuk meningkatkan 

cakupan pelayanan rawat jalan, cakupan pelayanan rawat inap, kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan di rumah sakit, serta menurunkan lama hari rawat inap pasien jiwa 

mendekati standard nasional.  

Faktor pendukung tercapainya indikator ini adalah kecukupan lahan yang masih 

memungkinkan adanya pengembangan ruang pelayanan dan tersedianya master plan 

rumah sakit.  

Permasalahan : ketersediaan anggaran yang relatif besar untuk membiayai kegiatan 

pengembangan ruang pelayanan ini sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah pusat 

untuk memberikan bantuan anggaran melalui sumber dana yang sah. 

Solusi : Proaktif dalam mengajukan proposal kegiatan pengembangan gedung pelayanan 

sesuai petunjuk teknis dari alokasi dana yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. 

 

Gbr 1. Ketersediaan ruangan pelayanan  

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cakupan minimal ketersediaan Sistem Informasi Manajemen terlaksana melalui kegiatan 

sewa menyewa Sistem Informasi Manajemen yang dimulai tahun 2015 selama 5 tahun. 

Pada tahun 2016 ditargetkan tercapai 100% terealisasi 81,25% dengan capaian sebesar 

81,25% karena penata jasa keuangan masih dalam tahap uji coba manual, sedangkan 

modul inventory masih dalam tahap penataan data inventaris. Setelah seluruh modul 

terimplementasi maka diharapkan report executive dapat dipergunakan. Ketersediaan 

SIM dari tahun 2014-2016 menunjukkan adanya peningkatan dalam implementasinya. 
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Gbr 2. Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen 

di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil evaluasi implementasi modul SIM RS per 31 Desember 2016: 

No Software Implementasi 

1 Database dan Software aplikasi 100% 

2 Rawat Jalan 100% 

3 Rawat Darurat 100% 

4 Rawat Inap 100% 

5 Kasir Rawat Jalan 100% 

6 Kasir Rawat Darurat 100% 

7 Kasir Rawat Inap 100% 

8 Kasir Umum  100% 

9 Laboratorium Patologi Klinik 100% 

10 Laboratorium Patologi Anatomi 100% 

11 Radiologi 100% 

12 CT Scan 100% 

13 Rehabilitasi Medis 100% 

14 Hemodialisa 100% 

15 Endoscopi 100% 

16 Kamar Operasi 100% 

17 ICU 100% 

18 ICCU 100% 

19 Farmasi 100% 

20 Apotik 100% 

21 Gizi 100% 

22 Kamar Jenazah 100% 

23 Ambulance 100% 

24 CSSD 50% 

25 Inventori 50% 

26 Keuangan dan Akuntasi 0% 

27 Medical Record 100% 

28 Report Executive 0% 
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29 Integrasi dengan Software Kepegawaian 100% 

30 Integrasi dengan BPJS 100% 

31 Integrasi dengan alat Laboratorium 100% 

32 Integrasi dengan alat Radiologi 100% 

 

Faktor pendukung yaitu tersedianya software SIM RS dan komitmen vendor dalam 

mendukung terimplementasinya modul SIM RS di rumah sakit. 

1. Permasalahan :  

a. Modul di inventaris belum dapat terintegrasi dengan aplikasi  SIMBADA. 

b. Modul di keuangan masih terkendala sinkronisasi akuntasi BLUD dengan laporan 

keuangan daerah. 

c. Modul exevutive report belum bisa tersajikan dikarenakan dua diatas belum 

dioperasionalkan. 

Solusi : membentuk TIM  percepatan implementasi SIMRS sehingga pada tahun 

mendatang Sistem Informasi Manajemen dapat terimplementasi  100%. 

 

3. Persentase jumlah ambulance/mobil jenazah tersedia tahun 2016 tercapai 150% dari 

target 112,5%.  

 Indikator ini tercapai melalui kegiatan pengadaan mobil ambulance pada tahun 2015 

sehingga tercapai penambahan 2 unit mobil ambulance emergency dan 2 unit mobil 

ambulance transport untuk meningkatkan kecepatan pelayanan pasien di rawat inap dan 

rawat jalan. 

Gbr 3. Ketersediaan Ambulance/Mobil Jenazah 

Di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung : ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat yang mendukung 

pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai standard rumah sakit type B. 

Permasalahan : masih kurangnya tenaga driver ambulans sesuai rasio ketersediaan 

ambulans. 

Solusi : penambahan tenaga driver pada tahun yang akan datang. 

 

4. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap (hospitalization) adalah kunjungan 

pasien rawat inap di rumah sakit terhadap total populasi penduduk kabupaten 

Bondowoso.  
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Target cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap di RSU Dr. H. Koesnadi 

Bondowoso tahun 2016 adalah 7,44% terealisasi 67,22%. Kunjungan rawat inap dari 

tahun 2014 – 2016 menunjukkan tren meningkat. 

 

Gbr 4. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap (hospitalization) 

Di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung :  

- Tenaga medis spesialistik, paramedis dan penunjang yang berkompeten. 

Permasalahan : 

Adanya perubahan kondisi eksternal dalam hal ini khususnya kebijakan tentang JKN : 

- Semua rumah sakit dimungkinkan untuk melayani pasien JKN/BPJS. Pada tahun 

2016 ada 1 (satu) RS lain yang dapat melayani BPJS. 

- Pengaturan sistem rujukan berjenjang bagi pasien BPJS, sedangkan pasien BPJS 

sebesar 90% dari pasien RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso. 

Solusi :  

- Meningkatkan upaya advokasi kepada FKTP. 

- Membuka layanan – layanan baru. 

- Pertemuan rutin rumah sakit umum dengan FKTP. 

 

5. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat jalan (Out patient) merupakan tingkat 

kunjungan pasien di rawat jalan terhadap jumlah populasi penduduk di kabupaten 

Bondowoso. Kegiatan ini dicapai melalui pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan 

dalam kurun waktu Januari – Desember 2016.  

Pada tahun 2016 indikator ini ditargetkan sebesar 11,25% terealisasi sebesar 8,85%.  

Kunjungan pasien rawat jalan tahun 2014-2016 menunjukkan tren menurun, tetapi ada 

peningkatan pada tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



76 | P a g e  
 

Gbr 5. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat jalan (Out patient) 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11. Kunjungan Pasien Rawat Jalan  

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

 

No Poliklinik 
Kunjungan 

Lama  Baru Total 

1 Penyakit Dalam 8670 1781 10451 

2 Kesehatan Anak 1629 774 2403 

3 Bedah 3764 1367 5131 

4 Obstetri dan Gynekologi 2271 1244 3515 

5 Mata 2888 2260 5148 

6 THT 1533 1750 3283 

7 Syaraf 4955 685 5640 

8 Jantung dan Pembuluh Darah 7667 624 8291 

10 Kedokteran Jiwa 1545 303 1848 

11 Paru 2804 635 3439 

12 Orthopedi 1610 274 1884 

13 Gigi dan Mulut 763 471 1234 

14 Lain - lain 13016 1308 14324 

Jumlah 53115 13476 66591 

 

Faktor pendukung :  

- Tenaga medis spesialistik, paramedis dan penunjang yang berkompeten. 

Permasalahan :  

- Jumlah dokter spesialis sangat terbatas. 

- Adanya perubahan kondisi eksternal dalam hal ini khususnya kebijakan tentang 

JKN. 

- Semua rumah sakit dimungkinkan untuk melayani pasien JKN/BPJS. Pada tahun 

2016 ada 1 (satu) RS lain yang dapat melayani BPJS. 

- Pengaturan sistem rujukan berjenjang bagi pasien BPJS, sedangkan pasien BPJS 

sebesar 90% dari pasien RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso. 

Solusi :  

- Rekruitmen dokter spesialis. 

- Pembentukan poli eksekutif. 

8.2
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8.8

9

9.2

9.4

2014 2015 2016

Realisasi Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat 
Jalan (Out Patient) Tahun 2014-2016   
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- DIMAS (daftar antrian melalui SMS). 

- Pemberian prioritas antrian layanan kepada kelompok risiko tinggi (Praja Patriot). 

  

6. a. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin pada tahun 2016 terealisasi 100% 

dari target sebesar 100%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat miskin baik di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap maupun 

instalasi gawat darurat dengan pembiayaan dari BPJS, Jamkesda dan Surat Pernyataan 

Miskin (SPM). 

Dari capaian indikator ini menggambarkan komitmen rumah sakit dalam melayani 

masyarakat miskin tercapai 100%. 

Gbr 6a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

Di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Persentase pasien kurang mampu (maskin) mendapatkan pelayanan kesehatan 

melalui program kemitraan pada tahun 2015 ditargetkan 2,36%, terealisasi sebesar 

0,87% dengan tingkat capaian 163,14%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan 

pelayanan kesehatan kepada pasien masyarakat miskin dengan pembiayaan yang 

berasal dari program kemitraan, yaitu BPJS, Jamkesda dan SPM.  

 

Gbr 6b. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung dalam keberhasilan pencapaian program pelayanan pednuduk 

miskin yaitu:  

- Kecukupan tempat tidur yang disediakan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso bagi 

pelayanan pasien kelas III sebanyak minimal 30% dari keseluruhan tempat tidur di 
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rumah sakit mengacu kepada Permenkes RI nomor 56 Tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit berdampak terhadap kecukupan 

ketersediaan tempat tidur untuk pelayanan masyarakat miskin.  

- Adanya upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai standard rumah sakit 

type B sehingga pasien masyarakat miskin yang dirujuk keluar dapat ditekan 

jumlahnya. 

- Adanya pengembangan pelayanan medis spesialistik rawat jalan maupun rawat 

inap. 

Permasalahan : 

- Masih kurangnya tenaga medis spesialistik, terutama tenaga medis pelayanan 

dasar. 

- Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan sesuai standar rumah sakit type B. 

Solusi : 

- Mengupayakan jejaring dengan kabupaten sekitar dan pemberian beasiswa bagi 

pendidikan medis spesialistik. 

- Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pelayanan secara bertahap 

menyesuaikan kemampuan anggaran rumah sakit. 

 

7. Persentase jumlah pasien yang dirujuk melalui program kemitraan pada tahun 2016 

ditargetkan 1,432% , terealisasi sebesar 0,95% dengan tingkat capaian 128,03%. 

Indikator ini dicapai melalui kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan 

pembiayaan yang berasal dari program kemitraan, antara lain BPJS, Jamkesda, SPM 

dan asuransi yang mempunyai ikatan kerjasama dengan RSU Dr.H.Koesnadi 

Bondowoso.  

Dari capaian indikator ini dapat dilihat bahwa jumlah pasien kemitraan yang dirujuk 

tahun 2014-2016 semakin kecil. Hal ini menggambarkan bahwa upaya perbaikan dan 

pengembangan pelayanan maupun standarisasi sarana prasarana pelayanan yang 

dilakukan berhasil menekan jumlah pasien yang dirujuk keluar. 

 

Gbr 7. Persentase Pasien Yang Dirujuk Melalui Program Kemitraan 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 
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Faktor pendukung : 

- Kecukupan jumlah tempat tidur di rumah sakit. 

- Tenaga medis, paramedis maupun penunjang yang berkompeten. 

- Upaya pengembangan pelayanan medis baik rawat inap maupun rawat jalan. 

- Upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan medis sesuai standard rumah sakit 

type B secara simultan. 

Permasalahan : 

- Masih kurangnya jumlah tenaga medis spesialistik terutama tenga medis 

pelayanan dasar. 

- Sarana prasarana pelayanan medis masih belum memenuhi standard rumah sakit 

type B. 

Solusi :  

- Mengupayakan jejaring dengan kabupaten sekitar dan pemberian beasiswa bagi 

pendidikan medis spesialistik. 

- Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pelayanan secara bertahap 

menyesuaikan kemampuan anggaran rumah sakit. 

 

8. Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan terlaksana melalui kegiatan pelayanan pasien 

gawat darurat 24 jam selama 366 hari pada tahun 2016. Indikator ini menggambarkan 

konsistensi dan kesinambungan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit tercapai 

100%. Dari capaian tahun 2014-2016 dapat dilihat bahwa rumah sakit berkomitmen 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan secara konsisten dan berkesinambungan. 

 

Gbr 8. Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung : 

- Jumlah tenaga medis, paramedis dan penunjang yang cukup dan berkompeten. 

Permasalahan : 

- Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memenuhi standard pelayanan rumah 

sakit type B. 

Solusi : 

- Pembangunan ruang gawat darurat untuk standarisasi gedung gawat darurat. 
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Realisasi Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan          
Tahun 2014-2016  
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- Pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi tenaga medis maupun 

paramedis untuk peningkatan kompetensi. 

 

9. Peningkatan pendapatan rumah sakit diukur melalui keberhasilan dua indikator 

berikut: 

a.  Prosentase peningkatan pendapatan rumah sakit menggambarkan kinerja keuangan 

yang sehat dengan menilai peningkatan pendapatan rumah sakit dari tahun ke 

tahun. 

Pendapatan rumah sakit tahun 2016 ditargetkan meningkat sebesar 7,99% 

dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya, dalam pelaksanaannya terealisasi 

sebesar 21,90% dengan capaian 274,09%.  

Prosentase peningkatan pendapatan rumah sakit tahun 2014-2016 menunjukkan 

tren menurun. 

Gbr 9a. Peningkatan Pendapatan Rumah Sakit 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Efisiensi belanja pegawai terhadap pendapatan rumah sakit menggambarkan 

kinerja keuangan yang sehat diukur dari belanja pegawai yang dibiayai dari PAD 

terhadap pendapatan rumah sakit. 

Efisiensi belanja pegawai tahun 2016 dengan target 5% terealisasi 5,12% dengan 

capaian sebesar 97,60%. Hal ini menggambarkan bahwa pembiayaan karyawan 

kontrak sebagai upaya pemenuhan kekurangan SDM yang tidak dapat diakomodir 

dari rekrutmen CPNS  dengan pembiayaan dari PAD rumah sakit pada tahun 2016 

melebihi batas efisien yang ditentukan rumah sakit. 

Efisiensi belanja pegawai terhadap pendapatan rumah sakit tahun 2014-2016 

menunjukkan tren meningkat, kondisi ini menggambarkan adanya belanja pegawai 

yang semakin besar setiap tahunnya untuk mengakomodir kebutuhan tenaga yang 

belum tercover dari rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, namun peningkatan jumlah 

beban belanja pegawai ini belum berimbang dengan peningkatan pendapatan 

rumah sakit. 
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Gbr 9b. Efisiensi Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Rumah Sakit 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung : 

- Pengembangan pelayanan seperti perawatan stroke corner, pelayanan rawat inap 

jiwa, pelayanan haemodialisa dan endoscopy, pengembangan pelayanan medis 

spesialistik bedah onkologi, jantung, paru, rehabilitasi medik dan orthopaedic. 

- Implementasi SIM RS untuk billing system. 

Permasalahan : 

- Tingginya kebutuhan SDM profesional pemberi asuhan yang tinggi untuk 

mencapai standart rumah sakit tipe B dan standar akreditasi rumah sakit.  

Solusi : 

- Mengusulkan formasi PNS untuk tenaga profesional pemberi asuhan.  
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Tabel 12. Misi 2 dan 3, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Realisasi Kinerja 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

Misi 2 Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan professional 

Misi 3 Meningkatkan sistem prasarana dan sarana penunjang yang memadai 

Tujuan Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah 

sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

(%) 2016 2014 2015 2016 

1. Meningkatnya efisiensi, 

efektifitas, keterjangkauan 

dan kesinambungan 

pelayanan farmasi kepada 

masyarakat 

1. %  Ketersediaan obat sesuai 

kebutuhan 

97.78% 

jumlah 

item 

92,50 97,86 95,81 97,99 

2. Cakupan minimal pelayanan 

terapi di rumah sakit 

98.93% 

jumlah 

resep 

99,64 99,47 99,16 100,23 

2. Meningkatnya ketersediaan 

kelengkapan peralatan  

pelayanan yang sesuai standar 

pada rawat jalan, rawat inap 

dan penunjang medis 

3. Tersedianya peralatan 

kesehatan sesuai dengan 

standart 

62.99% 29,11 79,74 82,02 130,21 

3. Tercapainya peningkatan 

aksesibilitas, keselamatan dan 

keamanan kerja dalam 

pemanfaatan peralatan medis 

pada pelayanan rawat jalan, 

rawat inap dan penunjang 

medis 

4. Cakupan minimal kelayakan 

peralatan pelayanan pada rawat 

jalan, rawat inap & penunjang 

medis: 

     

 -  % peralatan yang terkalibrasi 62.20% 7,67 82,17 100 160,77 

 -  % peralatan dengan kondisi 

baik 

95.16% 

unit 

98,89 96,61 98,97 104,00 

4. Meningkatnya pelayanan 

pasien rawat inap di rumah 

sakit yang selamat,aman dan 

efektif 

5. Kematian >48 jam dirawat (Net 

Death Rate/NDR) 

2.50% 2,15 1,85 2,75 90,00 

6. Kematian keseluruhan   (Gross 

Death Rate /GDR) 

3.49% 6,27 5,63 5,90 30,95 

5. Terwujudnya peningkatan 

jumlah hunian RS sesuai 

dengan standar RS klas B 

7. Bed Occupancy Rate (BOR) 83.06% 49,68 56,13 65,67 79,06 

6. Tercapainya aksesibilitas, 

keterjangkauan dan 

kenyamanan pelayanan  

kepada pasien /masyarakat 

8. Average  Length of Stay / 

ALOS 

3.86 hari 3,82  3,58  3,81 98,70 

7. Tercapainya aksesibilitas, 

keterjangkauan, kenyamanan 

dan kesinambungan 

pelayanan  kepada pasien 

/masyarakat 

9. Bed Turn Over / BTO 60.04 kali 47,44  50,61  59,37 98,88 

10. Turn Over Interval / TOI 3.04 hari 4,06  3,16  2,12 130,26 

8. Tercapainya kenyamanan 

pelanggan terhadap pelayanan 

gawat darurat 

11. Kepuasan pelayanan kesehatan 

di Unit Gawat Darurat Rumah 

Sakit 

83.33% 95 96,67 93,09 111,71 
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9. Tercapainya kenyamanan 

dan kesinambungan 

pelanggan terhadap pelayanan 

di unit rawat jalan 

12. Kepuasan pelayanan kesehatan 

di Unit Rawat Jalan Rumah 

Sakit : 

     

 -  Kepuasan pelayanan di unit 

rawat jalan 

82.30% 99,22 98,53 92,95 112,94 

 - Cakupan pelayanan rawat 

jalan 

97.54% 123,45 97,27 98,03 100,50 

 -  Waktu tunggu pelayanan 

rawat jalan  ≤60 menit 

72.08% 82,08 71,73 59,24 82,19 

10. Tercapainya kenyamanan 

pelanggan terhadap pelayanan 

di unit rawat inap 

13. Kepuasan pelayanan kesehatan 

di Unit Rawat inap Rumah 

Sakit 

     

 - % kepuasan pelayanan di unit 

rawat inap 

84.29% 97,78 98,58 95,75 113,60 

 - % pasien pulang paksa rawat 

inap 

6.51% 5,88 5,69 4,50 130,88 

11. Tercapainya kenyamanan 

pelanggan terhadap pelayanan 

kesehatan di kamar operasi 

rumah sakit 

14. Kepuasan pelayanan kesehatan 

di kamar operasi Rumah Sakit: 

     

 - Jumlah kumulatif penilaian 

kepuasan pasien di kamar 

operasi 

80% 100 100 95,90 119,88 

 -  Waktu tunggu operasi < 2 

hari 

79.58% 0 30,59 1,58 1,99 

12. Tercapainya peningkatan 

mutu dalam pelayanan 

persalinan 

15. Angka kematian Ibu karena 

persalinan 

0.19% 0,42 0,34 0,18 105,26 

13. Tercapainya peningkatan 

mutu dalam pelayanan 

perinatologi 

 

16. Angka kematian bayi 4.12% 6,70 4,97 4,69 86,17 

Rerata Tingkat Capaian Kinerja 88,76 

 

Upaya untuk mencapai misi kedua dan ketiga, yaitu meningkatkan sistem pelayanan 

kesehatan rujukan yang bermutu dan professional, meningkatkan sistem prasarana dan sarana 

penunjang yang memadai,  dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan 

pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, maka 

ditetapkan 14 sasaran dengan 16 indikator kinerja yang dapat diukur dengan formula atau 

rumusan tertentu.  

Capaian kinerja program sebagaimana sasaran yang ditetapkan pada misi 2 dan misi 3 dengan 

menggunakan rata- rata tertimbang capaian seluruh indikator kinerja pada misi 2 dan 3 

tercapai sebesar 88,76% dengan kategori “Sangat Berhasil”. 

Indikator kinerja pada misi 2 dan 3 antara lain: 
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1.  Persentase  ketersediaan obat sesuai kebutuhan menggambarkan kemampuan rumah 

sakit dalam mengakomodir kebutuhan obat di rumah sakit. 

Persentase  ketersediaan obat sesuai kebutuhan tercapai melalui kegiatan penyediaan 

obat di rumah sakit, pada tahun 2016 ditargetkan 97,78% terealisasi 95,81% dengan 

tingkat capaian sebesar 97,99%. 

Ketersediaan obat tahun 2014-2016 menunjukkan tren naik, tetapi pada tahun 2016 

terjadi penurunan tingkat ketersediaan obat dibanding tahun sebelumnya karena rumah 

sakit harus mengakomodir kebijakan penyediaan obat sesuai standard akreditasi rumah 

sakit versi 2012. 

Gbr 10. Ketersediaan Obat di Rumah Sakit 

Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 13. Ketersediaan Item Obat 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

 

Golongan Obat Jumlah Item Obat 

Formularium Tersedia di 

Rumah Sakit Yang Tersedia 

di Rumah Sakit 

Jumlah Item 

Obat Yang 

Dibutuhkan 

Item Obat Yang Tersedia 

Jumlah % 

Obat Generik 175 3184 3184 100.00 

Obat Non Generik Formularium 35 3298 3298 100.00 

Obat Non Generik Non 

Formularium 

0 1000 852 85.20 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa kebutuhan obat generic maupun non non generic 

formularium sudah terpenuhi 100%, tetapi golongan obat non generic non 

formularium baru terpenuhi sebesar 85,20%. 

 

Faktor pendukung : 

- Sistem e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa yang memperingkas alur 

birokrasi dalam proses pengadaan obat. 

- Adanya Panitia Farmasi dan Terapi di rumah sakit untuk mengakomodir 

penyusunan formularium obat. 
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Permasalahan :  

a. Adanya perubahan kebijakan sistem pengadaan obat formularium dan non 

formularium melalui satu pintu untuk memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit 

versi 2012. 

b. Obat – obat yang jarang ada permintaan disediakan oleh rumah sakit melalui 

kerjasama dengan  apotik sekitar.  Pemenuhannya tergantung dari adanya 

peresepan dokter pemberi pelayanan. 

c. Pada sistem e – catalog ada obat – obatan yang stok di distributor kosong. 

 

Solusi :  

Direncanakan kerjasama dengan apotik di sekitar rumah sakit dan menyampaikan 

Rencana pengadaan obat kepada stakeholder agar dapat di jadikan dasar kebijakan 

ketersediaan obat di e – catalog. 

 

2. Cakupan minimal pelayanan terapi merupakan kemampuan rumah sakit dalam 

pelayanan terhadap resep di rumah sakit. Cakupan minimal pelayanan terapi tahun 

2016 ditargetkan 98,93%, terealisasi sebesar 99,16% dengan tingkat capaian sebesar 

100,23%. Ini menggambarkan bahwa 99,16% resep yang diterima instalasi farmasi 

dapat terpenuhi.  

Tingkat pemenuhan resep tahun 2014-2016 menunjukkan tren menurun, hal ini 

tentunya tidak terlepas dari ketersediaan obat di rumah sakit. 

 

Gbr 11. Cakupan Minimal Pelayanan Terapi  

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 14. Kegiatan Farmasi Tahun 2016 

No Golongan Obat 
Jumlah Resep Yang Ditulis 

Jumlah Resep Yang 

Dilayani 

IGD IRNA IRJA Jumlah Jumlah Total % 

1 Obat Generik Berlogo 27863 183470 71407 282740 282712 99.99 

2 Obat Generik Tidak Berlogo 0 0 0 0 0 0 

3 Obat Sesuai Formularium 34864 235082 96767 366713 361688 98.63 

4 Obat Paten 7001 51612 25360 83973 78976 94.05 

5 Obat Paten Non Formularium 733 1544 2998 5275 3988 75.60 
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Faktor pendukung : 

- Sistem e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa yang memperingkas alur 

birokrasi dalam proses pengadaan obat. 

- Ketersediaan obat di rumah sakit. 

 

Permasalahan : 

- Perubahan kebijakan pengadaan obat melalui satu pintu sesuai standard akreditasi 

rumah sakit versi 2012, sehingga beberapa item obat yang sebelumnya tidak 

terdapat dalam formularium harus indent atau belum dapat terakomodir. 

 

Solusi : 

- Revisi formularium obat. 

- Melaksanakan kerjasama dengan apotik disekitar rumah sakit untuk penyediaan 

obat non formularium. 

 

3. Tersedianya peralatan kesehatan sesuai dengan standart terlaksana melalui kegiatan 

pengadaan peralatan kesehatan sebagai salah satu kegiatan prioritas untuk memenuhi 

standarisasi RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai rumah sakit type B mengacu 

pada Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi 

dan perizinan rumah sakit. Pada tahun 2016 terjadi penambahan alat kesehatan dengan 

sumber dana berasal selain dana PAD sebanyak 105 unit/set/buah yang disebarkan 

pada beberapa titik pelayanan, yaitu: 

- Pelayanan rawat inap (pavilyun teratai, pav. Bougenvil, pav. Anggrek, pav. Seruni, 

pav. rengganis, pav. Dahlia, pav. Teratai, pav. Melati, pav. Mawar, ICU/ICCU , 

pelayanan stroke corner) sebanyak 88 unit. 

- IGD sebanyak 2 unit.  

- Instalasi Bedah Sentral sebanyak 2 unit.  

- Laboratorium klinik sebanyak 5 unit.  

- Radiologi sebanyak 7 unit.  

- Poli Kandungan sebanyak  1 unit.  

 

Di samping itu terdapat penambahan alat kesehatan yang dibiayai dari dana PAD 

sebanyak 25 paket yang didistribusikan pada beberapa titik pelayanan, antara lain: 

-  32 unit alat kedokteran bedah untuk meningkatkan cakupan pelayanan bedah,  

- 79 unit alat kedokteran umum,  

- 1 unit alat kedokteran mata,  

- 5 unit alat kedokteran radiologi,  

- 2 set alat farmasi. 

Ketersediaan peralatan kesehatan tahun 2014-2016 menunjukkan adanya peningkatan 

jumlah peralatan kesehatan yang tersedia di rumah sakit. 
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Gbr 12. Ketersediaan Peralatan Kesehatan  

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung : 

- Dukungan pemerintah pusat dalam upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan 

kesehatan sesuai standard rumah sakit type B. 

Permasalahan : 

- Terbatasnya kemampuan rumah sakit untuk memenuhi kekurangan peralatan 

kesehatan dengan dana BLUD, sehingga pengadaan beberapa peralatan kesehatan 

menunggu plotting anggaran dari pemerintah pusat. 

- Kurangnya tenaga administrasi yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan 

pengadaan barang/jasa. 

Solusi : 

- Mengajukan usulan pemenuhan pengadaan peralatan kesehatan melalui anggaran 

pemerintah pusat sesuai petunjuk teknisnya. 

 

4. Cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & 

penunjang medis tercapai melalui kegiatan pemeliharaan peralatan kesehatan: 

-  Kalibrasi alat kesehatan pada tahun 2016 ditargetkan 62,20% terealisasi 100% 

dengan tingkat capaian sebesar 160,77% dengan alat elektromedis terkalibrasi 

sebanyak 352 alat. 

- Peralatan dengan kondisi baik ditargetkan 95,16% terealisasi 98,97% dengan 

tingkat capaian sebesar 104%. Dari 8416 alat kesehatan yang ada di rumah sakit 

terdapat 8329 alat kesehatan dalam kondisi baik.  

Kelayakan peralatan pelayanan tahun 2014-2016 menunjukkan tren meningkat. 

Gbr 13. Kelayakan Peralatan Pelayanan  

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 
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Tabel 15. Daftar Peralatan Elektromedik Terkalibrasi 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

No Unit Pelayanan 

Jumlah alat 

elektromedik 

(unit) 

Jumlah alat 

elektromedik yang 

terkalibrasi (unit) 

Tanggal 

kalibrasi 

Pelaksana 

Kalibrasi 

1 Instalasi Bedah Sentral 43 43  

Balai 

Pengaman 

Fasilitas 

Kesehatan 

(BPFK) 

Surabaya  

2 CSSD 3 3  

3 Pavilyun Seruni 33 33  

4 Pavilyun Rengganis 5 5  

5 Pavilyun Anggrek 13 13  

6 Pavilyun Teratai 16 16 19-26 Oktober 

2016 7 Pavilyun Mawar 11 11 

8 Pavilyun Melati 17 17 

9 Pavilyun Dahlia 7 7 

10 Pavilyun Bougenvil 5 5 

11 Instalasi Gawat Darurat 34 34  

12 ICU 37 37  

13 ICCU 31 31  

14 Poli Gigi 4 4  

15 Poli Jantung 4 4  

16 Laboratorium 16 16  

17 Poli Mata 1 1  

18 Poli Syaraf 1 1  

19 Poli KOmplementer 1 1 19-26 Oktober 

2016 20 Instalasi Hemodialisa 4 4 

21 Instalasi Paru dan Jantung 1 1  

22 Poli THT 3 3   

23 Poli Penyakit Dalam 3 3  

24 Poli Patologi 10 10  

25 Poli Paru 5 5  

26 Instalasi Radiologi 6 6 11-14 Oktober 

2016 27 Cathlab 4 4 

Jumlah 318 318   

 

 

Tabel 16. Perbaikan Peralatan Elektromedis  

RSU Dr. H. Koesnadi BondowosoTahun 2016 

Periode 
Jumlah alat Elektromedik (Unit) Persentase 

Capaian Kinerja 
Target Realisasi 

Triwulan I 300 299 99.67% 

Triwulan II 300 195 65.00% 

Triwulan III 300 271 90.33% 

Triwulan IV 300 275 91.67% 

 

Faktor pendukung : 

- Dukungan anggaran yang cukup untuk kegiatan kalibrasi maupun pemeliharaan 

alat-alat kesehatan. 
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Permasalahan : 

- Beberapa peralatan dengan tingkat kerusakan berat membutuhkan biaya 

perbaikan yang besar. 

Solusi : 

- Merencanakan perbaikan alat-alat kesehatan yang belum tercover tahun 2016 

pada tahun yang akan datang. 

  

7. Kematian >48 jam dirawat (Net Death Rate/NDR) adalah angka kematian ≥48 jam 

setelah pasien dirawat di rumah sakit. Indikator ini dapat menggambarkan mutu 

pelayanan rawat inap di rumah sakit.  

 NDR RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2016 ditargetkan sebesar 2,87%, 

terealisasi sebesar 2,75%. Dibandingkan target nasional (Depkes,2005) <2,5% maka 

capaian NDR rumah sakit masih belum mencapai target.  

Angka kematian bersih (NDR) tahun 2014-2015 menunjukkan tren menurun yang 

menggambarkan angka kematian setelah dirawat >48 jam semakin kecil, tetapi pada 

tahun 2016 terlihat kenaikan jumlah kematian yang cukup signifikan. 

 

Gbr 14. Realisasi NDR di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Pendukung : 

- Sumber Daya Manusia (tenaga medis dan paramedis) yang berkompeten. 

- Standarisasi pelayanan di rumah sakit sesuai persyaratan akreditasi rumah sakit 

versi 2012. 

Permasalahan : 

- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum sesuai standard rumah 

sakit type B, terutama peralatan kedokteran Jantung, Syaraf dan Penyakit Dalam. 

- Kurangnya jumlah tenaga medis spesialistik. 

Solusi : 

- Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standard rumah 

sakit type B secara bertahap. 
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- Melaksanakan jejaring tenaga kesehatan dengan kabupaten sekitar untuk 

menambah kecukupan jumlah tenaga medis spesialistik. 

 

6. Kematian keseluruhan   (Gross Death Rate /GDR) yaitu angka kematian keseluruhan/ 

angka kematian kasar di rumah sakit. Indikator ini juga memberikan gambaran mutu 

pelayanan yang diberikan di rumah sakit. Target GDR di RSU Dr. H. Koesnadi 

Bondowoso tahun 2016 sebesar 3,49%, terealisasi sebesar 5,90%. Dibandingkan 

target nasional (Depkes,2005) ≤4,5% maka angka kematian kasar di RSU Dr. H. 

Koesnadi Bondowoso masih terbilang tinggi.  

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai rumah sakit rujukan tingkat lanjutan 

menerima rujukan pasien yang sudah tidak dapat ditangani lagi pada Puskesmas 

maupun  rumah sakit dengan tipe kelas di bawahnya. Hal ini tentunya berpengaruh 

langsung terhadap tingginya angka GDR di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso. 

Jumlah kematian keseluruhan (GDR) tahun 2014-2016 menunjukkan tren turun, hal 

ini menggambarkan adanya peningkatan kinerja pelayanan rawat inap sehingga 

jumlah kematian yang semakin turum. 

 

Gbr 15.  Angka Kematian Keseluruhan (GDR) di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso  

Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 17. Sepuluh besar penyakit penyebab kematian keseluruhan (GDR) 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

No Kode Diagnose Jumlah 

1 I61.9 Stroke 106 

2 I50.9 Heart Failure 46 

3 N18.0 Chronic Kidney Disease 34 

4 G04.9 Meningitis 33 

5 A41.9 Sepsis 31 

6 J98.4 Respiratory Lung Infection 30 

7 E10.1 Diabetes Mellitus 18 

8 K92.0 Hematemesis 18 

9 P21.1 Asphiksia 17 

10 K72.0 Hepatic Failur 15 
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Faktor Pendukung : 

- Sumber Daya Manusia (tenaga medis dan paramedis) yang berkompeten. 

- Standarisasi pelayanan di rumah sakit sesuai persyaratan akreditasi rumah sakit 

versi 2012. 

Permasalahan : 

GDR (Gross Death Rate) tidak tercapai tetapi Kematian > 48 jam dirawat (Net Death 

Rate) dapat dicapai,  sehingga  dapat disimpulkan terdapat faktor pre hospital dan di 

Instalasi Gawat Darurat (IGD).   

Solusi :  

a. Melaksanakan round table discussion dan audit mortalitas dengan melibatkan 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

b. Pemenuhan kuantitas, kualitas SDM dan sarana prasarana yang ada di IGD. 

 

7. Bed Occupancy Rate (BOR)  

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, hal 

ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur 

rumah sakit.  

Target BOR RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2016 adalah 83,06% terealisasi 

65,67% dengan tingkat capaian sebesar 79,06%. Capaian BOR tersebut cukup efisien 

jika dibandingkan dengan standar nasional (Depkes,2005) sebesar 60-85% sudah 

cukup efisien, di samping penetapan target yang terlampau tinggi.  

Kebijakan BPJS terkait optimalisasi pelayanan kesehatan dasar pada fasilitas 

kesehatan tingkat I dalam era Jaminan Kesehatan Nasional serta adanya rumah sakit 

pesaing berpengaruh langsung pada tingkat pemanfaatan tempat tidur / BOR di rumah 

sakit sebagai rumah sakit rujukan tingkat lanjutan, sehingga kedepan perlu dilakukan 

revisi penetapan target BOR. 

 

Gbr 16. Tingkat Pemakaian Tempat Tidur ( BOR)  

di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung :  

- Tenaga medis spesialistik, paramedis dan penunjang yang berkompeten. 

 



92 | P a g e  
 

- Pengembangan pelayanan rawat inap jiwa. 

Permasalahan : 

- Perubahan kondisi lingkugan eksternal terkait dengan JKN dimana semua RS bisa 

melakukan MOU dengan BPJS. 

Solusi :  

a.  Revisi target BOR dan BTO sesuai trend pencapaian. 

b.  Upgrade sebagian ruangan kelas II menjadi ruangan kelas I. 

 

8. Average  Length of Stay / ALOS yaitu rata – rata lama perawatan seorang pasien. 

Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga memberikan 

gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Target ALOS rumah sakit pada tahun 2016 

sebesar 3,86 hari terealisasi sebesar 3,81 hari.  

Dibandingkan dengan standard nasional (Depkes,2005) antara 6-9 hari pelayanan 

maka ALOS rumah sakit belum mencapai target. 

 

Gbr 17. Average Length of  Stay (ALOS)  

di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung :  

- Tenaga medis spesialistik, paramedis dan penunjang yang berkompeten. 

- Standarisasi pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

- Pengembangan pelayanan stroke corner. 

Permasalahan : 

- Clinical pathway masih sedikit.  

Solusi :  

- Memerintahkan komite medik untuk menyusun Clinical Pathway minimal 1 (satu) 

/tahun di setiap SMF / UPF. 

- Mendorong Komite Mutu untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan CP secara 

berkala. 

 

9. Bed Turn Over / BTO yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur, atau dengan kata lain 

berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini 

memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Target BTO 
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RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2016 sebanyak 60,04 kali, terealisasi 59,37 

kali dengan tingkat capaian 98,88%. 

BTO tahun 2014-2016 menunjukkan tren naik, signifikan dengan kenaikan tingkat 

pemanfaatan tempat tidur rumah sakit (BOR). 

 

Gbr 18. Bed Turn Over (BTO)  

di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung :  

- Tenaga medis spesialistik, paramedis dan penunjang yang berkompeten. 

- Pengembangan pelayanan rawat inap jiwa. 

Permasalahan : 

- Kebijakan BPJS terkait sistem rujukan berjenjang yang menuntut optimalisasi 

pelayanan kesehatan dasar pada fasilitas kesehatan tingkat I dalam era Jaminan 

Kesehatan Nasional.  

- Adanya rumah sakit pesaing yang melayani peserta BPJS. 

Solusi : 

- Meningkatkan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan 

misalnya BPJS, institusi pendidikan kesehatan, serta perusahaan yang bergerak di 

bidang kesehatan. 

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan kepada kepada masyarakat melalui 

penyuluhan langsung, siaran interaktif, website maupun televisi. 

 

10. Turn Over Interval / TOI adalah rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi 

ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi 

dari penggunaan tempat tidur. Target TOI RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada 

tahun 2015 adalah 3,04 hari, terealisasi sebesar 2,12 hari dengan tingkat capaian 

130,26%, sedangkan standard nasional (Depkes, 2005) antara 1-3 hari. Hal ini dapat 

memberikan gambaran bahwa kinerja pelayanan rawat inap masih relatif efisien. 

 

 

 

 

 



94 | P a g e  
 

Gbr 19. Turn Over Interval (TOI)  

di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung :  

- Tenaga medis spesialistik, paramedis dan penunjang yang berkompeten. 

- Pengembangan pelayanan rawat inap jiwa. 

Permasalahan : 

- Kebijakan BPJS terkait sistem rujukan berjenjang yang menuntut optimalisasi 

pelayanan kesehatan dasar pada fasilitas kesehatan tingkat I dalam era Jaminan 

Kesehatan Nasional.  

- Adanya rumah sakit pesaing yang melayani peserta BPJS. 

 

Solusi : 

- Meningkatkan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan 

misalnya BPJS, institusi pendidikan kesehatan, serta perusahaan yang bergerak di 

bidang kesehatan. 

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan kepada kepada masyarakat melalui 

penyuluhan langsung, siaran interaktif, website maupun televisi. 
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Tabel 18. Data Capaian Kinerja di Instalasi Rawat Inap 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

 

Indikator Kinerja 
Pavilyun 

Dahlia 

Pavilyun 

Bougenvil 

Pavilyun 

Mawar 

Pavilyun 

Melati 

Pavilyun 

Seruni 

Pavilyun 

Teratai 

Pavilyun 

Anggrek 

Pavilyun 

Rengganis 

Pavilyun 

Seroja 
ICU/ICCU 

BOR (%) 53,95 68,10 66,39 35,85 61,21 89,33 68,12 56,05 93,88 69,24 

ALOS (hari) 3,13 3,97 2,46 3,88 4,21 3,97 4,11 3,97 30,09 2,36 

TOI (hari) 4,37 1,90 1,20 7,07 2,57 0,48 1,85 3,34 1,94 1,03 

BTO (kali) 38,58 61,61 102,90 33,22 55,31 81,38 63,11 48,15 11,54 109,29 

GDR (%) 2,19 6,49 0,79 4,35 4,74 14,82 2,90 1,76 0,00 23,53 

NDR (%) 1,09 3,76 0,51 1,09 1,51 7,22 0,45 0,48 0,00 4,74 
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11. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit adalah angka 

kepuasan masyarakat yang diukur melalui survey kepuasan masyarakat terhadap 

responden (keluarga pasien) di Instalasi Gawat Darurat mulai bulan Januari – 

Desember 2016. 

Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat tahun 2016 dengan target 

83,33%, terealisasi sebesar 93,09% dengan tingkat capaian sebesar 111,71% (808 

unsur puas dari total 868). Hal ini menggambarkan pelayanan di instalasi gawat 

darurat sudah cukup baik. 

Angka kepuasan di Unit Gawat Darurat tahun 2014-2016  menunjukkan tren menurun 

namun masih mencapai target. 

 

Gbr 19. Angka Kepuasan di Unit Gawat Darurat  

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung : 

- Kecukupan jumlah tenaga medis dan paramedic di Instalasi Gawat Darurat. 

Permasalahan : 

- Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai standard rumah 

sakit type B. 

Solusi : 

- Standarisasi ruang gawat darurat melalui pembangunan gedung Instalasi Gawat 

Darurat. 

- Pengadaan peralatan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat. 

 

12. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit diukur melalui 3 

aspek, yaitu : 

 -  Survey kepuasan masyarakat selama kurun waktu Januari sampai Desember 2016, 

diperoleh 12401 unsur responden menyatakan puas dari total 13342 sehingga 

diperoleh angka kepuasan 92,95% dari target sebesar 82,3%. 

 - Jumlah kunjungan di poliklinik rawat jalan tercapai sebesar 66.591 kunjungan 

sehingga tercapai angka cakupan pelayanan rawat jalan sebesar 98,03% dari target 

97,54%. 

 - Waktu tunggu pelayanan diperoleh dari hasil survey selama triwulan 1 sampai 

triwulan 4 dengan pengambilan sampel pada total 14 unit rawat jalan, total sampel 
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sebanyak  3627 sampel dihitung sejak pasien mendaftar sampai dengan dilayani 

dokter spesialis.  

  Waktu tunggu pelayanan rawat jalan tercapai sebesar 59,24% dari target 72,08%.  

 

Gbr 20. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19. Hasil Survey Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

No Poliklinik Jumlah Sampel 
Reata Waktu 

Tunggu  ≤60 menit 

1 Anak 677 41,51% 

2 Kandungan 185 15,64% 

3 Syaraf 76 17,03% 

4 Penyakit Dalam 135 72,96% 

5 Mata 175 76,54% 

6 Orthopedi dan Onkologi 39 27,65% 

7 Komplementer 213 90,77% 

8 Gigi dan Mulut 346 87,62% 

9 Jiwa 139 63,49% 

10 Paru 557 58,80% 

11 Rehabilitasi Medik 210 95,75% 

12 Jantung 23 91,30% 

13 THT 8 12,50% 

14 VCT 38 89,59% 

 

Faktor pendukung : 

- Pengembangan pelayanan medis spesialistik di rawat jalan. 

Permasalahan : 

- Ruang pelayanan rawat jalan yang masih terpencar – pencar lokasinya. 
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BPJS. 

- Kurangnya jumlah tenaga medis spesialistik. 

- Kegiatan pembangunan gedung rawat jalan lantai 2 menyebabkan 

ketidaknyamanan pelayanan rawat jalan, sehingga ruang pelayanan rawat jalan 

direlokasi ke Pavilyun Rengganis sehingga capaian waktu tunggu pelayanan 

rawat jalan turun. 

 

Solusi :  

- Mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis sesuai dengan standar tipe 

B. Dengan cara  kontrak dengan dokter spesialis di Kabupaten sekitar. 

- Memohon kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan (Program 

LPDP) untuk dijadikan wahana wajib kerja sarjana dokter spesialis. 

- Memberikan bea siswa kepada dokter organik sesuai dengan kebutuhan. 

 

13. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Inap Rumah Sakit diukur melalui hasil 

survey kepuasan masyarakat dan jumlah pasien yang menyatakan pulang paksa. 

Survey kepuasan masyarakat dilaksanakan sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, dilaksanakan pada instalasi rawat 

jalan, instalasi rawat inap, instalasi penunjang di lingkungan RSu Dr.H.Koesnadi 

Bondowoso, dengan pengambilan sample secara rutin setiap bulan sebanyak 150 

sampel. 

Dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan dalam periode bulan 

Januari – Desember 2016 diperoleh hasil 95,75% menyatakan puas, hal ini didukung 

dengan terjadinya penurunan jumlah pasien yang meminta pulang paksa (jumlah 

angka pulang paksa tahun 2016 terealisasi 4,50% dari target 6,51%.  

Dari kedua indikator di atas diperoleh gambaran bahwa pelayanan rawat inap di 

rumah sakit mengalami peningkatan sehingga kepuasan masyarakat meningkat. 

 

Gbr 21. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Inap 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

95

96

97

98

99

2014 2015 2016

Realisasi Kepuasan Pelayanan di Unit Rawat Inap            
Tahun 2014-2016  

 
0

1

2

3

4

5

6

7

2014 2015 2016

Realisasi % Pasien Pulang Paksa Rawat Inap                    
Tahun 2014-2016  

 



99 | P a g e  
 

Tabel 20. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

No Unit 
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

1 UGD 85,71% 99,11% 91,90% 95,09% 

2 Rawat Jalan 92,41% 91,11% 94,52% 93,78% 

3 Rawat Inap 95,93% 95,47% 93,58% 98,03% 

4 Instalasi Bedah Sentral 96,19% 93,88% 92,86% 100% 

5 Persalinan dan Perinatologi 93,81% 95,47% 93.58% 98,03% 

6 Radiologi 96,19% 94,29% 97,62% 94,76% 

7 Laboratorium 89,05% 93,81% 94,29% 96,94% 

8 Farmasi 81,90% 85,71% 89,52% 89,90% 

9 Rehabilitasi Medik 93,33% 96,83% 97,96% 97,14% 

 

Faktor pendukung : 

- Tenaga medis dan paramedis yang berkompeten. 

- Adanya pengembangan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap. 

- Pengembangan cakupan pelayanan penunjang medis. 

Permasalahan : 

- Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi standard 

rumah sakit type B. 

- Masih kurangnya jumlah tenaga medis spesialistik. 

 

Solusi :  

- Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai standard rumah sakit type B 

secara bertahap. 

- Pemberian beasiswa bagi pendidikan dokter spesialis. 

 

14. Kepuasan pelayanan kesehatan di kamar operasi Rumah Sakit diukur melalui capaian 

2 indikator yaitu jumlah kumulatif penilaian kepuasan pasien di kamar operasi dan 

waktu tunggu operasi elektif <2 hari.  

 Penilaian kepuasan pasien di kamar operasi ini dicapai melalui kegiatan survey 

kepuasan masyarakat yang dilaksanakan terhadap responden (keluarga pasien) yang 

sudah mendapatkan pelayanan di Instalasi Bedah Sentral selama kurun waktu Januari 

– Desember 2016, diperoleh hasil 95,90%  dari target 80,00%. 

Sedangkan waktu tunggu operasi elektif pada tahun 2016 ditargetkan 79,58% baru 

terealisasi 1,58%. Keterbatasan jumlah tenaga medis spesialistik dasar serta sarana 

prasarana pelayanan pada Instalasi Bedah Sentral masih menjadi kendala utama dalam 

pencapaian indikator ini.  
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Gbr 22. Kepuasan pelayanan kesehatan di Kamar Operasi 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung : 

- Tenaga medis dan paramedis yang berkompeten. 

- Adanya pengembangan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap. 

- Pengembangan cakupan pelayanan penunjang medis. 

Permasalahan :  

- Jumlah SDM Spesialis sangat sedikit. 

- Jumlah alat kesehatan terbatas. 

Solusi :  

- Pemenuhan SDM dan Peralatan  kesehatan di Instalasi Bedah Sentral (IBS). 

- Perbaikan sistem tata kelola di  IBS. 

 

16. Angka kematian ibu karena persalinan adalah jumlah kematian ibu bersalin terhadap 

seluruh persalinan di rumah sakit. Indikator ini sejalan dengan tujuan Millennium 

Development Goals yang ke-5 untuk meningkatkan kesehatan ibu dengan target 

menekan dua pertiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan. 

 Angka kematian ibu tahun 2016 ditargetkan 0,19% , terealisasi 0,18% dengan capaian 

sebesar 105,26%. Indikator ini dicapai melalui upaya pelayanan kesehatan terhadap 

ibu bersalin di rumah sakit.  

 

Gbr 23. Angka kematian ibu di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung : 

- Sumber Daya Manusia berupa tenaga medis dan paramedis yang berkompeten. 
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- Standarisasi pelayanan kesehatan sesuai persyaratan akreditasi rumah sakit versi 

2012. 

Permasalahan : 

- Sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum sesuai standard rumah sakit 

type B. 

- Jumlah tenaga medis spesialistik yang belum memenihi standard SDM pada 

rumah sakit type B. 

Solusi : 

- Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai standard rumah sakit type B 

secara bertahap. 

- Pemberian beasiswa bagi pendidikan dokter spesialis. 

 

17. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi rawat inap terhadap seluruh bayi 

yang dirawat di rumah sakit. Indikator ini sejalan dengan tujuan Millennium 

Development Goals yang ke-4 untuk menurunkan angka kematian anak dengan target 

menurunkan dua pertiga tingkat kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun. 

Angka kematian bayi tahun 2016 ditargetkan 4,12% , terealisasi 4,69% dengan 

capaian sebesar 86,17%. Indikator ini dicapai melalui upaya pelayanan kesehatan 

terhadap bayi usia 0-28 hari di rumah sakit.  

Kendala dalam pencapaian target penurunan angka kematian bayi, antara lain masih 

belum terpenuhinya sarana prasarana pelayanan sesuai standard RS type B, kondisi 

bayi pada saat dirujuk ke rumah sakit dan penatalaksanaan bayi sebelum dirujuk ke 

rumah sakit juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tindakan kuratif selama di 

rumah sakit. 

 

Gbr 24. Angka kematian bayi di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

Tahun 2014-2016 
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Tabel 21. Penyebab Kematian Bayi 

Di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

No Diagnose Jumlah 

1 BBLR 38 

2 Asphiksia 27 

3 Sepsis 8 

4 Tetanus 1 

5 Hipotermi 1 

6 Convulsi 1 

 

Faktor pendukung : 

- Sumber Daya Manusia berupa tenaga medis dan paramedis yang berkompeten. 

- Standarisasi pelayanan kesehatan sesuai persyaratan akreditasi rumah sakit versi 

2012. 

Permasalahan :  

- Dokter spesialis anak masih kurang 2. 

- Jumlah peralatan kegawatan di NICU belum sesuai dengan jumlah pasien. 

- Sarana, prasarana dan peralatan kesahatan di PICU belum memenuhi standard. 

Solusi :  

- Perekrutan dokter spesialis anak. 

- Penambahan peralatan kegawatan di NICU. 

- Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di PICU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 | P a g e  
 

Tabel 22. Misi 4, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Realisasi Kinerja 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 

 

Misi Meningkatkan sistem pelayanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang 

bermutu dan profesional 

Tujuan Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

(%) 2016 2014 2015 2016 

Meningkatnya ketersediaan 

SDM RS sesuai standar 

1. Cakupan minimal 

ketersediaan SDM rumah 

sakit 

93,88% 85,63% 92,20% 95,72% 101,96 

Meningkatnya kompetensi 

SDM yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan 

2. % tenaga medis & 

paramedis RS mengikuti 

pendidikan dan pelatihan 

48,05% 42,98% 117,23% 74,22% 154.46 

Terlaksananya standarisasi 

rumah sakit 

3. % Standar Pelayanan 

Kesehatan yang disusun 

100% 

program 

0% 100% 100% 100 

Rerata Capaian Kinerja 100 

 

Upaya untuk mencapai misi keempat, yaitu meningkatkan sistem pelayanan pendidikan dan 

pelatihan sumber daya manusia yang bermutu dan profesional untuk mencapai tujuan 

Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, maka ditetapkan 

tiga dengan 3 indikator kinerja yang dapat diukur dengan formula atau rumusan tertentu.  

Capaian kinerja sebagaimana sasaran yang ditetapkan pada misi 4 dengan menggunakan rata- 

rata tertimbang capaian seluruh indikator kinerja sebesar 100% dengan kategori “Sangat 

Berhasil”. 

Indikator kinerja program pada misi 4 yaitu: 

1. Cakupan minimal ketersediaan SDM rumah sakit tercapai sebesar 95,72% dari target 

93,88% dengan tingkat capaian 101,96%.  

Upaya pemenuhan SDM tahun 2016 tercapai melalui rekruitmen tenaga kontrak meliputi 

9 orang tenaga keperawatan, 5 orang apoteker,  dan 1 orang nutrisionis, 1 orang terapis 

wicara, 2 orang bidan dan 4 orang tenaga administrasi untuk optimalisasi pelayanan di 

rumah sakit. 

Ketersediaan SDM di rumah sakit tahun 2014-2016  menunjukkan tren meningkat.  

Gbr 25. Ketersediaan SDM di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

Tahun 2014-2016 
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Faktor pendukung : 

- Rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah penuh memiliki kewenangan 

untuk melaksanakan rekrutmen SDM untuk memenuhi kebutuhan SDM yang belum 

terakomodir melalui rekrutmen Pegawai Negeri Sipil oleh pemerintah daerah. 

Permasalahan : 

- Rumah sakit masih mengalami kesulitan dalam rekrutmen SDM tenaga medis 

spesialistik. 

Solusi : 

- Melaksanakan jejaring dengan kabupaten sekitar. 

- Memberikan beasiswa bagi pendidikan dokter spesialis. 

 

2. Persentase tenaga medis & paramedis RS mengikuti pendidikan dan pelatihan tercapai 

sebesar 74,22% dari target 48,05%. Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

- Pendidikan dan pelatihan yang terlaksana di luar rumah sakit, meliputi : 

-  Kegiatan pendidikan pelatihan dan workshop untuk peningkatan kompetensi dan 

kemampuan teknis petugas medis dan paramedis yang diikuti oleh 152 orang.  

- Kegiatan workshop/symposium/kongres nasional diikuti oleh 16 tenaga struktural.  

- Bimbingan teknis internal sebanyak 9 kegiatan, terdiri dari : 

- In house training Insiden Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko Klinis 

dalam rangka persiapan akreditasi rumah sakit yang diikuti oleh 100 orang 

peserta. 

- In house training Triage dan Hospital Disaster serta Manajemen Ambulance 

Protokol yang diikuti oleh 120 orang peserta.   

- In house training Penyelenggaraan Rekam Medik sesuai Standar Akreditasi dan 

Pengukuhan Sumpah Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis diikuti oleh 75 orang 

peserta. 

- Kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyuluh Berkompeten yang 

diikuti oleh 60 orang peserta. 

- Pelatihan Aseptic Dispensing dan Manajemen Asuhan Keperawatan Profesional 

yang diikuti oleh 55 orang peserta. 

- In house training Ambulance Emergency Service yang diikuti oleh 55 orang 

peserta. 

- In house training Keperawatan Kesehatan Jiwa yang diikuti oleh 65 orang peserta. 

- Pelatihan Cuci Tangan Bagi Pengunjung dalam rangka persiapan akreditasi yang 

diikuti oleh 150 orang peserta. 

- Anjungan Transfer Pengetahuan (ATP) Akreditasi II yang diikuti oleh 800 orang 

peserta meliputi seluruh karyawan rumah sakit maupun tenaga pendukung seperti 

security, cleaning service, juru parker dan fasilitas public karyawan koperasi 

rumah sakit dan para pedagang yang berjualan di lingkungan rumah sakit (kantin). 
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Gbr 26. Persentase Tenaga Medis dan Paramedis Mengikuti Diklat  

di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendukung : 

- Dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik 

di luar maupun di dalam instansi. 

Permasalahan : 

- Jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dan kuota peserta masih 

bergantung pada institusi penyelenggara.  

Solusi : 

- Pro aktif mencari informasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di luar 

instansi. 

- Melakukan pemetaan jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan SDM rumah 

sakit. 

- Melaksanakan in house training, bimbingan teknis di dalam instansi untuk 

meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit. 

 

3. Persentase standar pelayanan kesehatan yang disusun ditargetkan 100% tercapai 100%. 

 Persiapan penilaian akreditasi rumah sakit versi 2012 telah dimulai sejak tahun 2014 

setelah sebelumnya terakreditasi 5 pelayanan. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan 

penilaian akreditasi rumah sakit versi 2012 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 

dengan hasil penilaian terakreditasi ”Paripurna”. 

 

Gbr 27. Persentase Standar Pelayanan Kesehatan Yang Disusun 

Tahun 2014-2016 
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Faktor pendukung : 

- Komitmen seluruh jajaran manajemen maupun fungsional untuk mendukung 

keberhasilan rumah sakit dalam penilaian akreditasi rumah sakit versi 2012. 

Permasalahan : 

- Keterbatasan anggaran rumah sakit untuk memenuhi standarisasi pelayanan di rumah 

sakit dan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar rumah sakit type B. 

Solusi : 

- Mendahulukan pemenuhan kebutuhan sesuai tingkat prioritasnya. 

 

Untuk keberhasilan pencapaian misi 1-4 rumah sakit melaksanakan 2 program yaitu: 

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / 

Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata yang terdiri dari kegiatan Pembangunan 

ruang poliklinik rumah sakit; Pengembangan ruang gawat darurat; Pengadaan alat-alat 

kesehatan rumah sakit; Operasional klinik jantung dan paru;  

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD melalui kegiatan Pelayanan dan 

Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD; 

Kegiatan pada kedua program ini dilaksanakan oleh Bidang-bidang yang membawahi kinerja 

tersebut di rumah sakit. 

 

 

Tabel 23. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA RSU Dr.H.KOESNADI 

BONDOWOSO DENGAN RUMAH SAKIT TYPE B SEKITAR 

 

No Indikator Kinerja Satuan 

Capaian Kinerja Tahun 2016 

RSU 

Dr.H.Koesnadi 

Bondowoso 

RSU Dr.Soegiri 

Lamongan 

RSU 

Dr.Moh.Saleh 

Probolinggo 

1 Bed Occupancy Rate % 65,67 71,70 72,89 

2 Average Length Of Stay Hari 3,81 5,80 4,29 

3 Turn Over Internal Hari 2,12 1,92 1,54 

4 Bed Turn Over Kali 59,37 53,85 74,14 

5 Gross Death Rate % 5,90 7,97 5,31 

6 Net Death Rate % 2,75 5,12 2,82 

 

Dari perbandingan capaian kinerja (benchmarking) dengan rumah sakit type B sekitar, 

dapat dilihat bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) di RSU Dr.H.Koesnadi 

Bondowoso lebih rendah, namun dilihat dari angka kematian GDR maupun NDR maka 

kualitas pelayanan rawat inap di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso relative lebih baik. 
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4. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan dalam pencapaian indicator kinerja utama rumah sakit secara keseluruhan 

adalah sebagai berikut: 

-  Kebijakan nasional (BPJS) terkait pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan 

berjenjang dan adanya rumah sakit pesaing yang juga melaksanakan kerjasama 

dengan BPJS. Hal ini tentu memberikan dampak yang besar terhadap RSU Dr. H. 

Koesnadi Bondowoso sebagai rumah sakit rujukan, dimana optimalisasi pelayanan 

kesehatan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat I akan mengurangi jumlah 

pasien rujukan ke RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso. 

- Masih belum tercukupinya jumlah tenaga medis spesialistik sesuai kebutuhan serta 

adanya beberapa tenaga medis spesialistik yang pensiun pada tahun 2016 sehingga 

kegiatan pelayanan operasi belum optimal. 

 

Permasalahan tersebut di atas berpengaruh langsung terhadap penerimaan rumah sakit 

(PAD) tahun 2016. Sebagai solusi dari permasalahan di atas maka telah diupayakan: 

-  Optimalisasi fungsi informasi dan promosi pelayanan rumah sakit.  

- Meningkatkan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan 

misalnya BPJS, institusi pendidikan kesehatan, serta perusahaan yang bergerak di 

bidang kesehatan.  

- Pengembangan pelayanan medis spesialistik. 

- Melaksanakan jejaring tenaga kesehatan dengan kabupaten sekitar. 
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B. AKUNTABILITAS ANGGARAN SKPD 2016  

Akuntabilitas anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja 

keuangan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso yang telah dilaksanakan tahun 2016. Kinerja 

angaran diselenggarakan dengan memperhatikan capaian – capaian pelaksanaan atau realisasi 

anggaran dan capaian pendapatan. Pelaksanaan dan pelaporan secara akuntabel dan 

transparan merupakan pertanggungjawaban organisasi dengan prioritas yang tinggi sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun rumah sakit sebagai organisasi 

pelayanan publik yang mengedepankan pencapaian tujuan kepemerintahan yang Good 

Governance. 

 

1.  TARGET DAN REALISASI ANGGARAN RSU DR. H. KOESNADI BONDOWOSO 

Realisasi Pendapatan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

Pendapatan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 24. Target dan Realisasi Pendapatan 

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2012 – 2016 

Tahun Target Realisasi Capaian (%) 

2012 29.000.000.000,00 32.135.886.774,00 110.81 

2013 36.000.000.000,00 36.178.224.226,28 100.50 

2014  49.000.000.000,00 50.195.068.541,59 102.44 

2015 54.000.000.000,00 55.114.975.421,69 102.06 

2016 65.000.000.000,00 67.186.360.782,27 103,36 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

pada tahun 2016 sebesar Rp. 67.186.360.782,27 atau sebesar 103,36% dari target setelah 

PABPD sebesar Rp. 65.000.000.000,00. Realisasi pendapatan ini dicapai karena adanya 

peningkatan kunjungan rawat inap maupun rawat jalan, pengembangan pelayanan seperti 

hemodialisa, perawatan jiwa, stroke corner, bedah ortopedi dengan dukungan pengadaan 

peralatan kedokteran yang baru sehingga menambah pendapatan. 

 

Gbr 28. Realisasi pendapatan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso 

Tahun 2012 – 2016 
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Target dan Realisasi Belanja RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso 

Selama kurun waktu tahun 2016, pelaksanaan program/kegiatan di RSU Dr. H. Koesnadi 

Bondowoso dibiayai dengan total anggaran sebesar Rp. 118,332,255,583.00.  

Berikut ditampilkan perkembangan anggaran RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso selama 5 

tahun terakhir.  

 

Tabel 25. Pagu anggaran belanja RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2012-2016 

Uraian 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Total 

Belanja 
55,747,205,590.82  66,836,450,502.50  77,558,312,976.53  126,073,277,386.59  118,332,255,583.00 

Belanja 

Tidak 

Langsung 

17.421.672.500,00 18.958.893.800,00 19.550.687.000,00 20.862.930.700,00 22,358,749,900.00 

(31.25%) (28.37%) (25.21%) (16.55%) (18.89%) 

Belanja 

Langsung 

38.325.533.090,82 47.877.556.702,50 58.007.625.976,53   105.210.346.686,59 95,973,505,683.00 

(68.75%) (71.63%) (74.79%) (83.45%) (81.11%) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran belanja RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso dari 

tahun 2012 - 2016 mengalami peningkatan dengan rerata peningkatan sebesar 23,09%. 

Besaran belanja tidak langsung mengalami peningkatan karena disesuaikan dengan kondisi 

riil yang ada yaitu gaji Pegawai Negeri Sipil. Untuk belanja langsung tahun 2016 mengalami 

penurunan dibanding tahun 2015 karena adanya anggaran Pendukung Program Prioritas 

Kabinet Kerja sesuai Permenkeu RI No.92/PMK.07/2015 tentang pelaksanaan Dana Alokasi 

Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015. 

 

Realisasi Anggaran RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2012-2016 

Realisasi penyerapan anggaran RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso dari tahun 2012 s/d tahun 

2016 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 26.  Realisasi Anggaran Belanja RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2012-2016 

Uraian 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pagu Belanja 

SKPD 

 

55,747,205,590.82  

 

66,836,450,502.50  

 

77,558,312,976.53  

 

126,073,277,386.59  
118,332,255,583.00 

Realisasi 

Belanja 

SKPD 

            

50,569,319,588.15  

         

59,233,435,600.25  

                 

63,454,067,294.53  

            

115,191,015,803.67  
106,411,220,135.67 

Tingkat 

penyerapan (%) 
90.71 88.62 81.81 91.37 89.93 

Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) 

Pagu 17.421.672.500,00 18.958.893.800,00 19.550.687.000,00 20.862.930.700,00 22,358,749,900.00 

Realisasi  17.157.971.125,00 18.584.095.148,00 19.498.589.563,00 20.383.732.389,00 22,072,053,868.00 

Tingkat 

penyerapan (%) 
98.49 98.02 99.73 97.70 98.72 

Belanja Langsung 

Pagu 38.325.533.090,82 47.877.556.702,50 58.007.625.976,53   105.210.346.686,59 95,973,505,683.00 

 

Realisasi 33.411.348.463,15 40.649.340.452,25 43.955.477.731,53 94.807.283.414,67 84,339,166,267.67 

Tingkat 

penyerapan (%) 
87.18 84.90 75,78 90.11 87.88 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso 

tahun 2016 mencapai 89,93%. Penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar 98,72%, 

sedangkan anggaran belanja langsung terserap sebesar 87,88%. 

Hal ini menggambarkan kinerja rumah sakit relatif baik dengan penyerapan mendekati 90%, 

hal ini dimungkinkan factor perencanaan kegiatan masih kurang matang sehingga beberapa 

kegiatan dari belanja langsung belum dapat terlaksana secara optimal. 

 

Tabel 27. Alokasi anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 

Jenis Belanja 
Anggaran 

2012 2013 2014  2015 2016 

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD 

        

Kegiatan Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 

BLUD: 

        

-  Belanja Pegawai - - 3.123.000.000,00 (5,59%) 3.164.000.000,00 (4,62%) 4.053.600.000,00 (5,45%) 

- Belanja Barang 

dan Jasa 

- - 39.954.974.158,53 (71,52%) 53.514.813.568,59 
(78,13%) 

59.050.693.583,00 (79,37%) 

- Belanja Modal - - 12.790.809.700,00 (22,89%) 11.818.591.000,00 (17,25%) 11.295.560.270,00 (15,18%) 

Jumlah   55.868.783.858,53 (100%) 68.497.404.568,59 (100%) 74.399.853.853,.00 (100%) 

 

Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD yang diimplementasikan melalui kegiatan 

peningkatan pelayanan kesehatan BLUD merupakan program wajib yang dilaksanakan oleh 

rumah sakit dengan dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program ini dilaksanakan 

sejak tahun 2014. 

Dari tabel 27 terlihat persentase alokasi anggaran belanja pegawai naik dibandingkan tahun 

sebelumnya menyesuaikan dengan riil kebutuhan tahun 2016, sedangkan alokasi belanja 

modal menurun karena adanya bantuan alokasi dana selain APBD yaitu Dana Alokasi 

Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga anggaran dilokasikan pada belanja 

barang dan jasa. 

 

Tabel 28. Realisasi anggaran belanja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 

Jenis Belanja 
2015 2016 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 

BLUD 

    

Kegiatan Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan BLUD: 

    

-  Belanja Pegawai 3.164.000.000,00 2.679.037.664,00 4.053.600.000,00 3.441.334.957,00 

- Belanja Barang dan Jasa 53.514.813.568,59 47.523.139.301,28 59.050.693.583,00 54.899.441.653,12 

- Belanja Modal 11.818.591.000,00 10.010.349.172,00 11.295.560.270,00 8.216.199.964,32 

Jumlah 
   68.497.404.568,59 60.212.526.137,28 74,399,853,853.00 66,556,976,574.44 

 (87,90%)  (89.46%) 

 

Dari tabel 28 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran belanja dari Kegiatan Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan BLUD terjadi peningkatan kinerja, pada tahun 2016 relatif baik 

(mendekati 90%). Data penyerapan secara terinci dapat dilihat pada tabel 29.  
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Tabel 29. Target dan realisasi anggaran program / kegiatan tahun 2016 

No Program / Kegiatan 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target (Rp.) Realisasi (Rp.) 

Capaian 

(%) 

A 
BELANJA TIDAK 

LANGSUNG  
12 bulan 12 bulan 100 20,862,930,700.00   20,383,732,389.00  97.70 

B BELANJA LANGSUNG    105,210,346,686.59 94,807,283,414.67 90.11 

I.    Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Rumah Sakit 

/ Rumah Sakit Jiwa / 

Rumah Sakit Paru – 

Paru/ Rumah Sakit 

Mata 

   

  36,712,942,118.00     34,594,757,277.39  94.23 

1 Pembangunan ruang 

poliklinik rumah sakit 

1 paket 1 paket 90 7,945,894,000.00 6,485,442,100.00 81.62 

2 Pengembangan ruang 

gawat darurat 

1 paket 1 paket 100 9,000,000,299.00  7,878,087,050.00 87.53 

3 Pengadaan Alat-Alat 

Kesehatan Rumah Sakit 
153 unit 105 unit 68,63 3,954,426,531.00 3,400,835,893.23 86.00 

4 Operasional klinik jantung 

dan paru 
1 tahun (9 

macam) 

1 tahun (3 

macam) 

33,33 673,331,000.00 17,824,650.00 2.65 

II.   

Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 

BLUD 

   

74,399,853,853.00 66,556,976,574.44 89.46 

 

1 Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan BLUD 
12 bulan 12 bulan 100 74,399,853,853.00 66,556,976,574.44 89.46 

 

 

 

I. Program pertama adalah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata 

Program pertama adalah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata yang terdiri 

dari 4 kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 82.43%. Program ini 

menggunakan anggaran rumah sakit sebesar 18,23% dari keseluruhan anggaran rumah sakit. 

Pada program ini ditemukan permasalahan yaitu pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 

baru terselesaikan 90% karena, adanya permintaan perubahan fasad dari pengguna anggaran 

sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan, di samping itu keterlambatan proses 

relokasi kegiatan pelayanan rawat jalan selama tahap pelaksanaan kegiatan menyebabkan 

proses pembangunan terhambat.  

Kegiatan pengadaan alat – alat kesehatan rumah sakit ditargetkan untuk pengadaan 153 

unit alat kesehatan, terealisasi 105 unit karena beberapa alat kesehatan yang dianggarkan 

setelah Perubahan Anggaran Kegiatan telah melewati batas akhir order e-purchasing, di 

samping itu beberapa distributor tidak dapat menyanggupi batas waktu pelaksanaan yang 

dikehendaki rumah sakit.  

Kegiatan Operasional klinik jantung dan paru baru dapat terealisasi untuk penyediaan 

air, listrik dan Bahan Bakar Minyak, karena adanya penundaan anggaran Dana Alokasi 

Umum dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Bondowoso. 
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II. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 

Program kedua adalah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD terdiri dari 1 

kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD dengan realisasi penyerapan 

anggaran sebesar 89,46%. Program ini menggunakan anggaran rumah sakit sebesar 62,87% 

dari keseluruhan anggaran rumah sakit.  

Output dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD adalah 

terlaksananya pelayanan yang berkualitas selama bulan Januari sampai Desember 2016 (12 

bulan terealisasi selama 12 bulan (100%)). Kegiatan ini diimplementasikan dalam bentuk 

Rincian Bisnis Anggaran Rumah Sakit Tahun 2016 yang dilaksanakan secara terintegrasi 

dan bersinergi antar bidang  yang membawahi kegiatan tersebut (tabel terlampir).  

 

2. Permasalahan dan Solusi 

Dalam upaya pencapaian target penerimaan tahun 2016 terdapat beberapa kendala, antara 

lain : 

- Adanya Kebijakan nasional (BPJS) terkait pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan 

berjenjang dan adanya rumah sakit pesaing yang juga melaksanakan kerjasama dengan 

BPJS. Hal ini tentu memberikan dampak yang besar terhadap RSU Dr. H. Koesnadi 

Bondowoso sebagai rumah sakit rujukan, dimana optimalisasi pelayanan kesehatan pada 

Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat I akan mengurangi jumlah pasien rujukan ke RSU 

Dr. H. Koesnadi Bondowoso. 

- Masih belum tercukupinya jumlah tenaga medis spesialistik sesuai kebutuhan serta 

adanya beberapa tenaga medis spesialistik yang pensiun pada tahun 2016 sehingga 

kegiatan pelayanan operasi belum optimal. 

 

Permasalahan tersebut di atas berpengaruh langsung terhadap penerimaan rumah sakit 

(PAD) tahun 2016. Sebagai solusi dari permasalahan di atas maka telah diupayakan: 

-  Optimalisasi fungsi informasi dan promosi pelayanan rumah sakit.  

- Meningkatkan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan 

misalnya BPJS, institusi pendidikan kesehatan, serta perusahaan yang bergerak di bidang 

kesehatan.  

- Pengembangan pelayanan medis spesialistik. 

- Melaksanakan jejaring tenaga kesehatan dengan kabupaten sekitar. 

 

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan belanja antara lain: 

- Kurang matangnya perencanaan kegiatan sehingga beberapa kegiatan belanja tidak 

terealisasi karena keterbatasan waktu. 

- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi fisik sehingga kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya mendukung operasionalisasi gedung tersebut tertunda. 

- Keterbatasan SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan 

kegiatan tidak optimal.  
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Solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja tahun 2016 : 

- Perencanaan kegiatan yang lebih matang pada saat penyusunan anggaran akan 

berdampak pada percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga kinerja kegiatan belanja akan 

meningkat.  

- Pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk 

meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas karyawan sehingga kinerja belanja akan 

lebih optimal.   
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BAB IV. PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Hasil pengukuran capaian sasaran RSU Dr. H.Koesnadi Bondowoso mencapai 91,93% 

yang dapat dijabarkan pada masing-masing sasaran sebagai berikut : 

1. Sasaran 1 sampai 9 pada misi 1 mempunyai 9 indikator kinerja dengan capaian yang 

menunjukkan hasil yang sangat baik (rata-rata persentase capaiannya sebesar 95,83%). 

2. Sasaran 1 sampai 13 pada misi 2 dan 3 mempunyai 16 indikator kinerja dengan capaian 

menunjukkan hasil baik (rata-rata persentase capaiannya sebesar 89,70%). 

3. Sasaran 1 sampai 3 pada misi 4 mempunyai 3 indikator kinerja dengan capaian pada 

ketiga indikatornya menunjukkan hasil sangat baik (rata-rata persentase capaiannya 

sebesar 100%). 

 

2. Rekomendasi 

Strategi untuk meningkatkan kinerja RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso di masa mendatang 

adalah: 

1. Melaksanakan review terhadap rencana strategis rumah sakit serta menetapkan sasaran 

dan indikator kinerja utama yang lebih tepat sesuai visi misi rumah sakit. 

2. Meningkatkan program dan kegiatan yang mendukung kualitas pelayanan kesehatan di 

rumah sakit.  

3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan 

misalnya BPJS, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, institusi pendidikan kesehatan, 

serta perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. 

4. Meningkatkan ketersediaan tenaga medis spesialistik di rumah sakit. 

5. Meningkatkan pengawasan / monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan semua kegiatan 

di rumah sakit dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan berhasil guna yang 

optimal. 

6. Meningkatkan transparansi manajemen untuk meningkatkan loyalitas internal yang akan 

berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan. 
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