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BONDOWOSO

Itknrnbang

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO
NoMoR :445/ 67a. /4s0.Ll.g/za15

TENTANG

RENCANA KTNERJA (RENJAI 2Ot6
RUMAH SAKIT UMUM "Dr.H. KOESNAD|,

KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DT. H. KOESNADI
KABUPATEN BONDOWOSO,

: a. Bahwa untuk menindak lanjuti peraturan Daerah

Kabupaten Bondowoso Nomor L Tahun ZOL4 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
( RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2AL4 - zOLg,
perlu dijabarkan kedalam rencana jangka pendek

tahunan SKPD dalam realisasi target kinerja tahun
20L6.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan

Direktur Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi

Kabupaten Bondowoso tentang Rencana Kerja
( RENJA ) Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi
Kabupaten Bondowoso Tahun 2OL6;

: !. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaga Negara Republik
lndonesia Tahun 2ffi3 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 428611;

hllemgingat



2. Undang - undang Nomor ZS Tahun ZOO4 tentang
Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4

Nomor L04, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor MZL);

3. Undang - undang Nomor g2 Tahun ZOO4 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun ZOO4

Nomor t25, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor M37l sebagaimana telah diubah
dengan Undang undang Nomor g Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti

Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang - undang Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang

- undang ( Lembaran Negara Repuklik lndonesia Tahun
20OB Nomor 7A8, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor  S 8);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor aa05);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a5781;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun

2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah

Kabupaten Bondowoso Nomor L Tahun 201,4 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

( RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 20t4*2OL9.

r6iqpa* -p-*atikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :

O5O/2AO/ll/Bangda tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

MEMUTUSKAN

llumll ,&,*rl3-:-t:a PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM II

dr, H. KOESNADI' KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 20L5.

Pasal 1

Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Dr. H. Koesnadi

Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015, selanjutnya

disebut Renja Rumah Sakit Dr. H. Koesnadi Kabupaten

Bondowoso Tahun 2AL6 merupakan dokumen

perencanaan yang memuat rancangan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum

Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dam jangka waktu 1 ( satu)

tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



Pasal 2

(U Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten

Bondowoso Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten

Bondowoso Tahun 2OL4 - 20L8 serta selaras dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tahun 2074 - 2018.

(2) Renja Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten

Bondowoso Tahun 2016 disusun dengan sistematika
penyusunan sebagai berikut :

BABI :

BAB II :

BAB III :

PENDAHULUAN

PERKEMBANGAN DAN PERMASAIAHAN

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RUMAH SAKIT UMUM Dr. H. KOESNADI

KABUPATEN BONDOWOSO.

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2OL6BAB IV :

(3) Uraian secara rinci Renja Rumah Sakit umum

Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso Tahun 2Ot6
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dimuat dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan direktur rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi

Kabupaten Bondowoso.



Pasal 3

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi

Kabupaten Bondowoso ini berlaku pada tangal

diundangkan.

Ditetapkan di
PadaTanggal :

: Bondowoso.

1anuo.',

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
Dr. H. KOESNADI KABUPATEil BOilDOWOSO /'

dT. AGUS SUWARDJITO. M.Kes
Pembina Utama Muda

NrP. 19fl0920 tgg0tt twz



DAFTAR ISI
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RENCANA KERrA ( RENJA )
ffiJ'MAH SAKIT UMUM DT. H. KOESNADI BONDOWOSO

TAHUN 2016

[Jl,rtar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) lGbupaten

tondcnrcso tahun 20L+20t8 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

{idtr'upaten Bondowoso Nomor : 1 tahun 20L4 tc,nggal 27 Bulan Maret 20L4,

nerlpakan dasar bagi penyelenggara pemerintahan dan para pemangku

ffirlartirgan ( stakeholderc ) di Kabupaten Bondowoso dalam menyusun rencana,

r:gram dan kegiatan dalam kurun waKu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 20M tenbng

Ssern Perencanaan Pembangunan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

rer'fiarq Keuangan Negara, maka sebagai salah satu unit kerja yang

maicsanakan pelayanan kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Umum

lr H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso menyusun rencana kerja, program dan

regcfran sebagaimana yang termuat dalam Rencana Kerja ( RENJA ) 2016.

Pada tahun 2AL4 Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso telah

n'rnEalami penurunan jumlah kunjungan rawat inap, hal ini dikarenakan

nuaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang membatasi sistem rujukan

imren terkait 144 diagnosa penyakit yang ditangani oleh Pemberi Pelayanan

resefwtan I serta optimalisasi pelayanan rawat inap non BPJS yang dilayani

r:skesrnas tentu sangat berdampak terhadap jumlah kunjungan rawat inap dan

?nat jalan di rumah sakit. Dengan membandingkan jumlah kunjungan pasien

?nrLn 2014 terhadap kunjungan tahun 20t3, pada kunjungan rawat inap terjadi

sainr.rrunan sebesar 18,51% yaitu dari 13.215 orang menjadi L0.769 orang.

Semrgkan kunjungan rawat jalan mengalami peningkatan sebesar 4,24o/o yaitu

tr 67.0f, omng menjadi 69.899 orang. Peningkatan tersebut dipicu oleh adanya

rrqernbangnn pelayanan spesialistik di instalasi rawat jalan.

Rencatn Kerja 2016 RSU fu. H. Koesnadi Bondow*" 
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Dalam upaya mencapai sasaran Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi

tsondowoso maka rencrna kerja ( program dan kegiatan) yang telah disesuaikan

dengan kebutuhan selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Bondowoso tahun 20L6.

Dengan demikian pada tahun yang akan datang Rumah Sakit Umum

Dr. H. Koesnadi Bondowoso diharapkan tanggap terhadap isu-isu strategis dan

send kesehatan sefta meminimalisir masalah substansional yang timbul pada

p6sgram dan kegiatan rumah sakit pada tahun 2016.

l{aksud dan Tujuan

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan kesehatan sampai dengan

akhir tahun 20L4, berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan

kesehatan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-kadang

ddak terduga. Dalam upaya menanggulangi masalah pelayanan kesehabn di

Rumah Sakit dan menghadapi tantangan dimaksud, Rumah Sakit telah menata

kembali organisasi dan tata kinerjanya.

Dengan memperhatikan perkembangan masalah dan tantangan dalam

pembangunan kesehatan dan perubahan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit

Umum Dr. H. Koesnadi, maka pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan

menurut kebutuhannya.

Penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten

Bordowoso tahun 20L6 ini dimaksudkan agar rumah sakit mampu menjawab

tunhrtan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga mampu

untuk eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan profesionalisme

kinerjanya.

Adapun tujuan disusunnya rencana kerja Rumah Sakit Umum

Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso tahun 2016 adalah untuk :

(1) menjabad<an Renstra tahun 20t4 - 2018 ; (2) menjabarkan visi dan misi

Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi ke dalam tujuan dan sasaran program

kerja operasional ; (3) menyediakan dokumen rencana kerja tahunan; (4)

menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan dan penguatan komitmen
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I

trtg berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan

strategis, peningkatan produKivitas dan menjamin efeKifitas penggunaan sumber

ff organisasi.

landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum

Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso tahun 20L6 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20M tentang Sistem Perermnaan

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4548) ;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20M tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

T4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ffiS ) ;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t$,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Rencana Kerja 2016 RSU ilr. H. Koesnadi Bondowoso



3 &r&lran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Ferryusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

kah;
Mlran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman

krrnsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

xlll ;

Ferfilran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 1 Tahun 20L4 tanggal

n bubn Maret tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

nfrmgah Daerah (RPIMD) lGbupaten Bondowoso Tahun 20L4 - 2019.

@rh,san Bupati Bondowoso Nomor 188.45/4501430.6.2120Lt tanggal

9 Agushrs 2011 tentang Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bordoatoso

nerrirdi Badan Layanan Umum Daerah secrra penuh.

Snatib Penyusunan

bsra Kerja Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso tahun

tO16 ii dtsrsun dengan sistematika sebagai berikut :

lruL

ITI IL

IIB III.

PEI{DAHUIUA]I

PERTGMBAI{GAN DA]I PERMASAIAHAN

1. Kondisi Umum SKPD

2. Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD

3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun

Berjalan

4. IdenUfikasi Masalah

TWUA]I DAl{ SASARAI{ PEMBA]{GU]IA]I SKPD

1. Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah

2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Tahun 2016

Rencana Keria 2016 RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso 
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IY. PROGRA]II DATI KEGIATA]I TAHUTI 2OT5

1. Kebufthan Program dan Kegiatan

2. Ewluasi Capaian Kinerlt Pelaksanaan

3. Identifikasi Program dan Kegiabn Pusat dan PropinsiTahun 20Lo

4. lGjian terhadap Pagu/Plafun Indikatif Tahun Rencana

5. Rumusan Usulan prioritas dan Kegiatan, Target Kinerja dan

Kebutuhan Pendanaan

NY. PE]IUTUP

I'FTRNI-LA]IIPIRAN

Rencaru Kerja 2016 RSU dr. H. Koesnadi Bondawoso



BAB II
PERKEMBANGAN DAN PERMASAI.AHAN

hti Umum Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso

Penrbangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bondowoso khususnya di

*{l$rT@r Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso dititikberatkan pada usaha

mrry{aan pelayanan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan

rinearactt fang optimal, baik dalam bentuk pemerataan jangkauan pelayanan

*mqPqffanrl rnaupun peningkatan mutu pelayanan.

Serara umum rumah sakit saat ini mengalami kemajuan yang cukup baik

unmlr reafanan kesehatan terutama di rawat jalan hal ini disebabkan oleh adanya

,GmryEr-nar4nn pelayanan spesialistik di instalasi rawat jalan sedangkan di rawat

iililnm *'enEalami penurunan hal ini dikarenakan pelaksanaan sistem Jaminan

ffidsriffin I'lasional yang membatasi sistem rujukan pasien terkait 144 diagrnsa

mln$sltt lang ditangani oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan I serta optimalisasi

Ermalrdn rawat inap non BPJS yang dilayani Puskesmas. Sehingga faKor - laKor

dr amr rerJampak pada jumlah pasien rawat jalan yang mengalami peningkatan

mT rrlur sebelumnya. Pada kunjungan rawat jalan mengalami peningkatan

!' 4,24Vo yaitu dari 67.054 orang menjadi 69.899 orang. Kunjungan rawat

nnm =@i penurunan sebesar 18,51olo yaitu dari 13.215 orang menjadi L0.769

mffin$

Selak tanggal 15 Desember 2006 Rumah Sakit Daerah Dr. H. Koesnadi

Mffisirrycso telah resmi menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan. Kemudian

mna :arEgal 28 Januari 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

:f :: r:entang Organisasi dan Tata Kefia Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit

Mr Dr. H. Koesnadi Bondowoso berubah menjadi Rumah Sakit Umum. Sejak

anrga 9 Agustrs 2011 tentang Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso

ilrierleCi Badan Layanan Umum Daerah secrra penuh. Rumah Sakit memiliki luas

ierar: 70.3$ M2 dan Luas Bangunan 18.082,10 M2, dengan fasilitas sebagai

mk;f,:
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- FaElitas Rawat Jalan :

;
!.
7,

8.

10,

Poliklinik Mata

Poliklinik Penyakit Dalam.

Poliklinik Bedah.

Poliklinik THT.

Poliklinik Kulit dan Kelamin.

Poli klinik Rehabilitasi Medik.

Poliklinik Syaraf.

Poliklinik Umum.

Poliklinik Gigi dan Bedah Mulut.

Poliklinik Konsultasi Gizi.

1:", Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak.

1.2, Poliklinik Obstetri dan Ginekologi (Kandungan).

1.3, Poliklinik Kesehatan Jiwa.

14, Poliklinik Psikologi.

15, Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah.

16. Poliklinik Paru.

17, Poliklinik Bedah Onkologi.

18, Poliklinik Voluntary Counseling Test (VCT).

1 9, Poliklinik Komplementer.

Fasilitas Rawat Inap :

1.. Favilyun Rengganis (ruang perawatan VIP)

2. Pavityun Anggrek (ruang perawatan umum)

3. Pavilyun Dahlia (ruang perawatan Bedah)

4. Pavilyun Bougenvil (ruang perawabn Penyakit Dalam dan Paru)

5. Pavilyun Teratai (ruang perawatan Syaraf dan Jantung)

6. Pavityun Melati (ruang perawatan Anak - Anak)

7. Pavilyun Seruni (ruang perawatan Perinatologi)

8. Pavilyun Mawar (ruang perawatan Kandungan dan Kebidanan)

9. Perawatan ICU.

Re nr ota K e r: a ) 0 I 6 RSU dr. H. Koesnadi Bondswoso 
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Easilitas Penunjang :

.. Laboratorium Klinik ;

:. Patologi Anatomi ;

Radiologi (X- Ray & USG) ;

Pelayanan Obat 24 jam ;

Mesin haemodialisa;

Endoscopy;

Fisioterapi ;

Konsultasi gizi ;

Rawat jenazah ;

Ambulance / mobil jenasah.

*:st:ia;$ C'awat Darurat (IGD) 24 jam.

3as .tzs Tempat lldur sejumlah 226 buah terdiri dari

6TT
9TT
20 TT

19 TT

4L TT

95 TT

36 TT

- -an-Lain:

Kelas Utama I

Kelas Utama II
Kelas l.Jbma III
Kelas I

Kelas II

Ke|as III
Kelas Khusus

Konsultasi Kesehatan ;

Imunisasi Bayi dan Dewasa ;

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) ;

Pemeriksaan Kesehatan ;

Pemeriksaan Kacamata ;

Visum et Repeftum ;

Layanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional ;

t-ayanan JAMKESDA;

Rencana Keria 2016 RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso 
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Tfr

9, Layanan SPM;

:.0. Layanan lamkades.

,r;,*Dosisi karyawan Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso :

tilo" Jenis Ketenagaan

iledik Dasar
DoKer Umum
DoKer Gigi

Tenaga Medik Spesialis
Dasar
DoKer Bedah
]oKer Spesialis Penyakit
Dalam
DoKer lis Anak
DoKer
Tenaga Spesialis
Penuniano Medik
DoKer Spesialis
A,nestesi

DoKer
)oKer Spesialis
a,ehabilitasi Medik
)okter Spesialis Patologi
*,'nik

lckter Spesialis Patologi
A"ratomi

Tenaga Medik Spesialis
[ain
DoKer lis Mata
D,rKer Iis THT
),crter S

lcrter Spesialis Jantung &
;embuluh Darah
DoKer Spesialis Kulit dan
(elamin
foKer S lis Jiwa
loKer Spesialis Bedah
3,rkolooi
DoKer lis Paru

Status Ketenagaan

Kontrak
BLUD



F

tfur Jenis Ketenagaan

Tenaga Medik Spesialis
Giqi l,lulut
lc,rrter Gigi Spesialis Bedah
i-{ 

- lut
J,:<ter Gigi Spesialis
l"tnodonti
Tenaga Paramedis dan
r Kesehatan Lain
n eperawatan :

s-PK

)3 Ferawat
S I Perawat
i3 Brdan

D"4 Bidan
accteker

l3 Gizi

S: GiZi

13 Anestesi
l3 Rekam Medik
I3 Teknik
l3 Teknik Medik
D3F
D3 Analis Kesehatan
SI-IAK

13 Radi

)3 Fsiotera
l"<ademi Refraksionis
Si Bioloqi

5;nG
SKlrt

S: Teknik Li

l]lt,, Tenaga Non Medis
stain

Sl Pertanian
Si Ekonomi Akuntansi
51 Ko Informatika
)lll Informatika
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_(. 10 2 4 4
SMK B 3 1 4

- Paket B 22 t4 1 7
L2 4 4 4

Total Keseluruhan 560 383 23 !54

fn4llinn Renstra dan Prioritas Prcgram Renstra Rumah Sakit Umum

&r lrt Xo€snadi Bondowoso

ld.cr- xedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

irrnnt:nw*rls0, Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso memiliki visi dan

*11t5* t8,ar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. visi dan misi rumah sakit

d,siifl'ntsr' se.:,agai berikut :

't'tlsi R,umah Sakit Umum ' Dr. H. Koesnadi " Bondowoso :

-irru'r',"'s!1ya rumah sakit yang terpercaya dan bermaftabat dengan pelayanan

'.*ff€tan rujukan yang professional dan bermutu.

t{bi Rumah Sakit Umum' Dr. H. Koesnadi' Bondowoso :

le,a.r mencapai visi Rumah Sakit Umum " Dr. H. Koesnadi " Bondowoso

-€:ririki misi sebagai berikut :

- i'leningkatkan sistem manajemen administrasi dan keuangan yang

neksibel, efeKif, efisien dan akuntabel.

- "teningkatkan sistem pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan

rrofesional.

Meningkatkan sistem prasarana dan sarana penunjang yang memadai.

Meningkatkan sistem pelayanan pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia yang bermutu dan profesional.



ffir dan sasaran strategis RSU Dr. H. Kosnadi Bondowoso

tHr:
c.L Tujuan
q.' L. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu " Meningkatkan sistem

manajemen administrasi dan keuangan yang fleksibel, efeKif, efisien

dan akuntabel", maka tujuan yang ingin dicapai adalah"

Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan".

il*2- Dalam mewujudkan misi kedua dan ketiga yaitu fieningkatkan

pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan professional" dan

T4eningkatkan sistem prasarana dan sarana penunjang yarq

rnemadaii maka tujuan yang ingin dicapai adalah fiemberikan

pedindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan

rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit ".

r-I"J. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu " Meningkatkan pelayanan

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang bermutu dan

profasional", maka tujuan yang ingin dicapai adalah 'Tt4eningkatkan

mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakif'.

c.l. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan

rner€gambad<an hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

farg akan dilakukan secrra operasional.

Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan

bkus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok

organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dkapai. Berdasarkan hal tersebut, maka RSU Dr. H. Koesnadi

Bordowoso menetapkan sasaran sebagai berikut :

cZl. Dalam mewujudkan tujuan " Mempermudah akses masyarakat untuk

rnendapatkan pelayanan kesehatan", maka ditetapkan ssaran :
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1. Meningkatnya ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan,

rawat inap dan penunjang medis, dengan indikator :

a. Cakupan minimal ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat

jalan, rawat inap dan penunjang medis.

Meningkahya aksessibilitas, efeKifitas dan efi siensi pengelolaan

keuangan dan manajemen data melalui implementasi SIM-RS,

dengan indikator :

a. Cakupan minimal ketersediaan Sistem Informasi Manajemen.

Meningkatnya ketersediaan ambulance/ mobil kendaraan dinas

yang memadai, dengan indikator :

a. o/o jumlah ambulance /mobil.

Meni ngkatnya aksessibi litas, keterjangkauan dan kenyamana n

pelayanan unit rawat inap kepada pasien/ masyarakat, dengan

indikator :

a. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap (hospitalization).

Tercapainya aksessibilitas, keterjangkauan da n kesinambungan

pelayanan unit rawat jalan kepada pasien/ masyarakat, dengan

indikator :

a. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat jalan (outpatient).

Tersedianya aksessibilitas pelayanan kesehatan RS bagi masyarakat

miskin, dengan indikator :

a. o/o pasien kurang mampu (maskin ) mendapatkan pelayanan

kesehatan;

b. o/o pasien maskin yang dirujuk melalui program kemitraan.

Tersedianya aksessibilitas pelayanan kesehatan rujukan bag i

masyarakat miskin dan umum melalui program kemitraan, dengan

indikator:

a. o/o jumlah pasien yang dirujuk melalui program kemibaan .

Terselenggaranya kesinambungan pelayanan gawat darurat 24 iam

di setiap rumah sakit, dengan indikator :

a. Pelayanan kesehatan kegawat daruratan.

2.

3.

4.

5.

7.
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8. Meningkatnya pendapabn RS, dengan indikator :

a. o/o peningkatan pendapatan RS

b. Efisiensi belanja pegawai terhadap pendapatan RS.

d..2. Dalam mewujudkan tujuan fiemberikan perlindungan terhadap

keselamatan pasien, masyarakat lingkungan rumah sakit dan sumber

daya manusia di rumah sakit ", maka ditetapkan sasaran :

1. Meningkatnya efisiensi, efeKifitas, keterjangkauan dan

kesinambungan pelayanan farmasi kepada masyarakat dengan

indikator :

a. o/o ketersediaan obat sesuai kebutuhan ;

b. Cakupan minimal pelayanan terapi di rumah sakit.

2. Meningkatnya ketersediaan kelengkapan pralatan yang sesuai

standar pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan penunjang

medis, dengan indikator :

a. Tersedianya peralatan kesehatan sesuai dengan standar.

3. Tercapainya peningkatan alaesibilitas, keselamatan dan keamanan

kerja dalam pemanfaatan peralatan medis pada pelayanan rawat

jalan, rawat inap dan penunjang medis, dengan indikator :

a. C.akupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat

jalan, rawat inap dan penunjang medis :

. o/o F€rdlatan yang bersertifikat kalibrasi , dan

. o/o P€talatan pelayanan dalam kondisi baik.

4. Meningkatnya pelayanan pasien rawat inap di rumah skit farq
selamat, aman dan efeKif, dengan indikator :

a. Nett Death Rate/NDR

b. Gross Death Rate/GDR

5. Terwujudnya peningkatan jumlah hunian RS sesuai dengan standar

RS klas B, dengan indikator:

a. BOR
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6"

7.

Terca pai nya a ksesi bi I itas, keterjang ka ua n da n kenyamana n

pelayanan kepada pasien / masyarakat, dengan indikator :

a. ALOS

Terca pai nya a ksesi bi I itas, keterja ng ka ua n, kenya ma na n da n

kesinambungan pelayanan kepada pasien /masyarakat, dengan

indikator :

a. B|TO

b. TOI

Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan di unit

gar{at darurat, dengan indikator :

a. Kepuasan pelayanan kesehatan di unit gawat darumt rumah

sakit.

Tercapainya kenyamanan dan kesinambungan pelanggan terhadap

pelayanan di unit rawat jalan , dengan indikator :

a. Kepuasan pelayanan kesehatan di unit rawat jalan rumah

sakit :

. o/o kepuasan pelayanan di unit rawat jalan

. Cakupan playanan rawat jalan

. WaKu tunggu pelayanan rawat jalan 360 menit.

[0. Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan di unit

rarvat inap, dengan indikator :

a. Kepuasan pelayanan kesehatan di unit rawat inap rumah sakit :

. o/o kepuasan pelayanan di unit rawat inap

. Jumlah pasien pulang paks rawat inap

11. Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan kesetratan

di kamar operasi rumah skit, dengan indikator :

a. Kepuasan pelayanan kesehatan dikamar operasi rumah sakit.

b. Waktu tunggu operasi < 2 hari.

9.
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12. Tercapainya peningkatan mutu dalam pelayanan percalinan,

dengan indikator :

a. AKI karena persalinan

l3.Tercapainya peningkatan mutu dalam pelayanan perinatology,

dengan indikator :

a. AKB

Dalam mewujudkan tujuan 'fieningkatkan mutu dan mempertahankan

Sandar pelayanan rumah sakif', maka ditetapkan sasaran :

1.. tleningkatnya ketercediaan SDM RS sesuai standar, dengan

indikator :

a. Cakupan minimal ketersediaan SDM.

2-. tteningkatnya kompetensi SDM yang telah mengikuU pendidikan

dan pelatihan, dengan indikator:

a. o/o tenaga medis dan paramedis RS yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan.

3. Terlaksananya standarisasi rumah sakit, dengan indikator :

a. o/o standar pelayanan kesehatan yang disusun.

fr,@$ png dilaksanakan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso untuk mencapai

plrilnqlffin mutu pelayanan kesehatan :

: 1,. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit :

: 1. Fengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit.

L,

l.1
LL1
2,1.1.1

2,r..1.2

2- ],.1.3

Lx'.1.4

2- 1..1"5

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD :

Biaya Operasional terdiri dari :

Bbya Pelayanan :

Biaya pegawai.

Biaya obat

Baya gas oksigen dan gas nitrogen oksida

Fliaya bahan habis pakai gigi

Eliaya bahan habis pakai RBS
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? 1.1.6 Biaya bahan habis pakai laboratorium

i 1.1.7 Biaya bahan habis pakai radiologi

Z 1.1.8 Biaya bahan habis pakai umum

i1.1.9 Biaya makan minum pasien

1", 1..1.10 Biaya transfi.rsi darah.

2.1..1.11 Biaya jasa pelayanan medis

Z, 1,. 1. 12 Biaya seftifikaVkalibrasi

L1..1.13 Biaya pemeliharaan alat kedoKeran

2-n.1.14 Biaya pemeliharaan sarana air bersih

2-1.1.15 Biaya perlengkapan ruang pasien

2-1.1.16 Biaya linen

L1..1.t7 Biaya cetakan dan penggandaan

L1.1.18 Biaya jasa langganan airllistrik

L 1.. 1. 19 Biaya peralatan kedoKeran

L1.1.20 Biaya pemeriksaan penunjang medik

L1.1.21 Biaya penguburan jenazah

L1.t.22 Biaya bahan habis pakai keperluan jenazah

2- 1.1.23 Biaya pemerilaaan lab

LLz Biaya Umum dan Adminsitrasi :

LL.Z.L Biaya lembur

7.I.2.2 Biaya benda pos dan pengiriman

2.t.2.3 Biaya ATK

2.1.2.4 Biaya langganan media/surat kabar/majalah

?.L.2.5 Biaya perjalanan dinas

2.1.2.6 Biaya SINK

2.L.2.7 Biaya honorarium kepanitian

2.1.2.8 Biaya jasa transaksi keuangan

2.t.2.9 Biaya tim auditor independen

2. 1.2. 10 Biaya keanggotaan

2.L.2.Lt Biaya pemeliharaan dan rehabilitasi rumah dinas

l
l
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1*L2.LZ Biaya pemeliharaan alat transportasi

11.2,13 Biaya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

2- 1, 2.74 Biaya pemeliharaan rutinlberkala IPAL

L12.15 Biaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

2,lJ.16 Biaya pemeliharaan AC

L,1"2.L7 Biaya jasa langganan telp/internet

2-IJ.18 Biaya pembelian buku ilmu pengetahuan

2"1-2.19 Biaya makananan minuman harian pegawai, tamu dan akomadasi

tamu

2,n.2.20 Biaya bahan bakar minyaklgas dan pelumas

LI.2.2L Biaya pakaian dinas/kerja

L1..2.22 Biaya pralatan kantor

7^\-2.23 Biaya habis pakai rumah tangga

2-1,-2.24 Biaya pengembangan SIM RS

L1.2.25 Biaya pendidikan dan pelaUhan

L1.2.26 Biaya pengangkutan sampah

2-1"2.27 Biaya Cleaning sruice

21.2.28 Biaya jasa keamanan

L1.2.29 Biaya barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

2.1.2.30 Jasa angkut pemindahan genset dan radiologi

LL"2.3L Biaya jasa sewa mesin foto copy

7.I.2.32Biaya jasa loundry ( I bulan )

7.L.2.33 Biaya jasa sewa komputer dan printer

2.L.2.34 Biaya promosi dan publikasi.

2. 1.2.35 Biaya peminjaman

L2 Biaya l{on Operasional

2.3 Biaya Pengeluaran Investasi

2.3.1 Pengadaan tanah

2.3.2 Pengadaan konstruKi/pembelian bangunan dan rehabilitasi

bangunan
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2J.2.1 Belanja modal pengadaan pembangunan gedung kantor

13.2.2 Belanja modal rehabilitasi gedung kantor

L3.4 Pengadaan untuk peralatan dan mesin lainnya

2-3.4.L Pengadaan alat - alat kantor

L3.4.2 Pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit

2-3.4.3 Pengadaan lampu penerangan jalan dan taman

L3.5 Pengadaan untuk perlengkapan kantor dan RT

2.3.5,1 Pengadaan perlengkapan kantor

2.3.5.2 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

l, ftirib SKPD

htuarkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan maka RSU

sr. H. Koesnadi Bondowoso melaksanakan program operasional yang

Cmilritaskan sebagai berikut :

hrdasarkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan maka RSU

$" H. Koesnadi Bondowoso melaksanakan program oprasional yang

dpriritaskan sebagai berikut :

:" Prognm Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah SakiV

Rumah Sakit Jiwa / Paru-paru/ Mata

L Frogram Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD.

Hlai Pencapaian Prcgram Tahun Lalu

Pada tahun 20t4 Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten

ftrffinmo mendapatkan anggaran Belanja Langsung yang berasal dari sumber

h6 Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Pendapatan Asli

Mr (PAD) yaitu :

: Edanja langsung yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana

Alo*asi Umum (DAU) berupa Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Frmarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jtwa I Rumah Sakit Paru - Parul

Rurnah Sakit Mata, diimplementasikan dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat

F,esehabn Rumah Sakit.Target belanja tahun 2AL4 sebesar

Rp. 2,138,842,118.00, terealisasi sebesar Rp. 1,389,029,900.00 (64,940/o).
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fmrrya langsung yang dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ilhmd€rnentasikan melalui kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

flcnrratan BLUD dalam rangka mendukung upaya pemenuhan dan

nmnrrgkatan kualitas pelayanan dan manajemen di semua unit dan bidang

mnrpnan. Target belanja rumah sakit pada tahun 2AL4 direncanakan sebesar

m 5 5,868,783,858. 53 tereal isasi sebesar Rp. 42,566,47,831.53 (7 6,t9o/o).

Fenerimaan Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi yang terealisasi pada

ms -besar Rp. 49.000.000.000,-. Pada tahun 20t4 Rumah Sakit Umum

rd& .q *"wladi telah menyusun rencrna kinerja berupa 2 program dan 2 kegiatan

m diiaksanakan dalam rangka mencapai sasaran.

M erincj ditampilkan dalam tabel berikut:

UR'IIAII BEI.AIT'A AilGGARAT{ REALIS'ISI

G,ArttA TIDAK t/At{GSUl{G (DAU} 19"550,687,Oilt.00 19/{98F89'5dl.OO

3gtrrF Pegawai (gaji PNS) 19,550,687,0@.00 19,498,589,563.00

GTN'A LAI{GSUT{G

[ *ogem Pengadaan, Peningkatan
*ra dan Praanna Rumah Sakit I
brh Sakitliwa / Rumh SakitParu

Parttl Rumah Salat Mata

(ur/DAU)

2't:'fi.,92,L18.0O 1,389p29,9{Xt 0O

aenpdaan Alat-Alat Kaehabn Rumah

Sad

2,138,842,118.00 1,3St,029,9(X).00

I lrogram Peningkatan Pelryanan 55p68'783'858.53
IcsCutan BLUD (PAD)

42rffir447,53r.53

regrlan Pelayanan dan Pendukung

@Bnan Kesehatan BlUDdirinci sbb:

55,868,783,858.53 42,ffi,447,83L.53

Erfa Opera*onal
ts&rp Pegawai:

1 EErya Pegnwai

Eleinp Bararg Jasa

Zl EFrya Bahan

a. Biaya Obat

b. Enafa Ctas Oksigen dan Gas

Nibogen Oksida

c EFaya bahan habis pakai gigi

d. Eliafa bahan habis pakai RBS

e. tliaya bahan habis Pakai

Laboratorium

f. Biaya bahan habis Pakai

43,OT7i974,158.53

3,093,fi)0,q)0.00

3,0g3,o0o,mo.oo

33,269,106,qI8.53

13,181,681,285.m

2650,0@,000.00
504,898,(n0.00

23,@7,2m'N
515,(n0,000.00

1,(X)0,000,000.00

172,686,085.00

37,7'''i.,426',,tm.53
1,702,400,w.ffi
1,2)2,4{n,(X)0.00

T,752397,339.53

12,642,598,9y).53

7.427.991.63,53

491.0G1.420,00

9,663,940.00

463,421,559.00

995,381879.00

145,070,90{.00
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Radiologi

g. Biaya bahan habis pakaiUmum

h. Biaya mal<an minum pasien

i. Biaya transfusi darah

tliaya lasa Pdafanan

a. Biaya jasa pelayanan medis

Eim Pemdiharaan

a. BiaFsertifikaVlclibrasi

b. Biap pemelihanan alat

keddderan

c Eliaya pemeliharaan sarana air

bersih

EIaya Barang dan lasa

a. Biaya perlengkapan ruang

pasien

b. Biaya linen

c Eliaya cetakan dan

penggandaan

d. Eliaya jasa langganan air/listrik

e. fliap peralatan kedokeran

iErya Hayanan Lainnya

a. tliaya pemeriksaan penunjang

medik

b. tllappenguburanjenazah

c tliaya bahan habs pakai

keperluan jenazah

d. tliaya Pemeriksaan

Laborabrium

llatn umum dan Administrasi

lJ Ha!€ kgawai
a. t*aya Lembur Pegawai

12 fiap Mministnsi Kantor

a. Bbya benda po6 dan

pengiriman

b. Biap ATK

c Etiaya langganan media/surat

kabar/majalah

d. tlaya perjalanan dinas

e. ttiaya STNK

f. EBa)€ horprarium kepnitiaan
g. ttiaya Fsa transaksi keuangan

h. tliala tim aud'rtor irdependen

i. Eliaya keanggoban

33 EHrya Pemdiharaan

a. tliaya peneliharaan dan

retlattlitasi rumah dinas

b. Bialra penreliharaan alat

1,600,000,(m.00

1,100,fi)0,0m.00

616,q)0,000.00

18,064,370,373.53

t8,0o4,370,373.53

320,000,000.fi)

15,000,(m.00

295,000,000.00

10,u)0,000.00

1,568854,350.00

2,775,W.W

407,920,0m.00

577,359354.ffi

570,000,000.00

10,fi)0,q)0.00

135,(n0,(m0.00

130,0m,000.00

1,500,000.00

1,500,m0.00

2,000,ux).00

6,715,868,150.00

30,000,000.00

30,fi)0,fi)0.00

1,189,603,150.00

10,655,000.00

265,023,150.00

4,780,0fr).00

378,000,000.00

27,000,000.00

444,395,000.00

1,350,q)0.m

50,000,000.00

8,4(X),000.00

936,62,500.00

210,100,000.00

59,0m,000.00

1,508,581,110.00

1,023,583,475.00

583,940,(Xn.00

16,275,285,624.m

L6,275,285,624.W

226,020,450.00

2,2T,Wg.W
223,790350.00

1,494,755"315.00

2,772,W.ffi

4{X,085,550.00

571,73L,@3.ffi

516,166,672.m

r$,632000.m
110,837,000.00

1,300,0m.m

1,5(X),(X)0.0{)

5,332,029,151.00

17,644,500.00

t7,644,5W.00

1,061,498,755.00

8,975,315.00

248,762,530.m

4,310,000.00

325,992,910.m

10,488,0(n.m

414,070,0m.m

1m,000.m

44,000,0m.00

4,800,0(n.oo

563,055,872.00

172,485,272.W

37,458,050.00

2-{
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tnnsportasi

c. Biaya pemeliharaan

rutin/berkala rumah sakit

d. Biaya pemeliharaan

nttin/berkala IPAL

e. Biaya pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan

rumah sakit

f. Biaya pemelihanan AC

Biaya Barang dan Jasa

a. Biaya jasa langganan telp /
intemet

b. Biaya pembelian buku ilmu

pengetahuan

c. Biaya makanan minuman

harian pegawai, bmu dan

akomodasi tamu

d. Biaya bahan bakar minyaVgas

dan pelumas

e. Biaya pakaian dinas/kerja

f. Biaya peralatan kantor

S. Biaya habis pakai rumah

tangga

h.

i.

j

k
t.

m.

n.

o.

Biaya pengembangan SIM RS

Biaya pendidikan dan pelatihan

Biaya pengangkutan samph
Biaya Oeaning Servim

Biaya Jasa Keamanan

Biata barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat

lasa angkut pemindahan

genset dan radiologi

Biaya jasa ssva mesin foto

copy

p. Biafa jasa loundry (B bulan)

q. Biap jasa sewa komputer dan

printer

Biaya homosi

a. biaya promosi dan publikasi

Biaya Umum dan Administrasi

Lainnya

a. biaya peminjaman

246,327$W.W

161,250,0@.00

240,000,000.00

20,000,000.00

4,332,687,5W.00

120,000,000.00

3,500,(Fo.o0

731.900,000.m

258,700,m.m

137,950,0m.00

20,075,000.00

334,ff3,500.00

410,000,fi)0.00

706,895,000.00

3,024,000.00

9g),q)0,000.00

494,000,m0.00

22,000,{n0.00

10,000,q)0.00

100,q)0,q)0.00

226B00,000.00

226,900,000.00

0.00

158,804,550.00

19,916,0ff).00

144,856,fi)0.00

19,536,0m.00

3,505,222,524.ffi

83,551,471.00

825,m.00

687,212,300.00

159,ffi6,272.40

121,192,5m.00

18,423,240.W

316,705,400.00

68,388,955.m
3,024,frn.00

961,90{,400.00
,t62.568,986.00

21.780,fi)0.00

184,607,500,00

184,607,500,00

0.00

0.000.00
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frF ilolt Operasional
lbF Fengeluafitn lnvesbi
rrngadaan Tanah

{rqndaan Ksrsbuksi lPembelian

hglrran dan Rehat$libasi hngunan
' : Bdanja modal Pengadaan

pembangunan gedung kantor

iJ Belanja modal rehabilitasi gedung

kanbr
!:rqadaan untuk peralatan dan mgin
mmrra

3".1. Fengndaan alat-alat kantor

:: Pergadaan alat-alat kesehabn

runnh sakit

13 Pengndan lamPu Penerangan jahn

dan taman

r rsrsadaan unhrk Perlengkapan Kantor dan

t"

4..1 Pergadaan Pedengkapan Kantor

12 Pengadaan Perlengkapan Rumah

TanggB Rumah Sakit

Smra umum masih terdapat prqram dan kegiatan Rurnah Sakit Umum

frir" {.,r. f(oesnadi Bondowoso pada tahun 2014 yang belum mencapai target

1614@r yang telah ditentukan. Hal ini terlihat pada pencapaian indikator kinerja

- ffiR tahun zA'4 tercapai sebesar 49,68 o/o dan target sebesar 86,A2 o/o,

fil1rynaft pencapaian BOR sebesar 57,75 o/o rerdahnya pencapaian ini dikarenakan :

* kalcsanaan sistem laminan Kesehatan Nasional yang membatasi sistem

r.,y.rkan pasien terkait 1zl4 diagnos penyakit yang ditangani oleh Pemberi

Bryanan Kesehatan I.

: ffirnalisasi pelayanan rawat inap non BPJS yang dilayani Puskesmas.

l. Ketxlakan dari pihak BPJS yang menggandeng rumah sakit swasta untuk

nengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi para peserta Jaminan Kesehatan

ryasional (JKN) .

lengnn diterapkannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional ( IKN ) tentu sangat

rn'Jtampak terhadap tingkat hunian rumah sakit sehingga target BOR tahun

Jl14 belum dapat tercapai sesuai target. lika dibandingkan dengan standar

iasio{El, capaian BOR rumah sakit betum mencapai standar nasional (standar

t0% - 85o/o).

0.oo
L2,7EDfo9t700.OO

0.00

8,298,631,700.00

1,050,257,000.00

7,248,374,7W.W

4,017,230,(m.00

1,249,230,000.00

2,468,000,m0.00

30o,o0o,o00.oo

474,948,000.00

261,470,000.00

2L3,478,W.n

o.m
4r7n r62t,34l,W

0.00

2316,018,300.00

571,996,000.00

1,&{4,022,3{X).00

2,()61,374,541.m

220,457,600.00

L,543,569,9+t.W

297,347,ffi.ffi

302,228,5m.m

155.8ffi.5m.m
145,420,m.m
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fupaian BOR dari tahun 20L2 sampai tahun 2014 mengalami

dengan rerata capaian BOR sebesar 65,A70/o. Capaian BOR tertinggi

ffi tahun tahun 2012 sebesar 73,93 o/o.

ilOS tahun 2014 tercapai sebesar 3,82 hari dari target sebesar 4,13 hari,
prrapaian ALOS sebear 92,49o/o. Capaian ALOS 2At4 menurun sebesar

qaian 2013. Hal ini menggambarkan Hal ini menggambarkan bahwa

ffia pd;ien dirawat pada unit rawat inap RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso

18e hari. Dibandingkan dengan target ALOS nasional sebesar 6-9 hari,

ruOS rumah sakit pada tahun 2OL4 masih belum dapat mencapai target.

titglct pemanfaatan ruang bersalin yaitu sebesar 15,860lo dari seluruh

rawat inap berpengaruh terhadap capaian ALos, dimana rab-ruta

drawat antara 1-3 hari.

Wilnr GDR bhun 2AL4 tercapai sebesar 6,270/o dari target sebesar

frtdc GDR di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso pada tahun 2014 belum

ryai target disebabkan beberapa hal, antara iain seringkali pasien

: nrnah sakit sudah dalam keadaan kritis baik karena penyakit tertentu

llwterx i dan CVA Bleeding), kecelakaan lalu lintas, faktor kurangnya

keluarga mengenai kondisi kegawatdaruratan pada anggota

pry Erkena penyakit, maupun budaya sebagian warga masyarakat

btih zuka menggunakan pengobatan alternatif.

f;ltry*tn GDR sejak tahun 20LZ sampai dengan tahun 20L4 fluKuatif

tn ata capaian GDR sebesar 5,85 o/o.

mR tahun 20L4 tercapai 2,t5o/o dari target sebesar 3,tto/o. Peningkatan

tDR pada tahun 20L4 disebabkan adanya peningkatan kualitas

rffi inap di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso sehingga jumlah

>48 Fm dirawat dapat ditekan. C-apaian NDR tahun 20L2- 20L4

Frurunan dengan rerata capaian NDR sebear 2,9L o/o.

tf0 tahun 2014 tercapai sebesar 47,44 kali, tingkat pencapaian sebesar

dnri fgtt tahun 20t4 sebesar 57,18 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa

Uilur fi rurnah sakit rata - rata dipakai sebanyak 47,44 kali dalam

DN[mdrpkan standar nasional, BTO rumah sakit masih wajar dan dalam

ffi na*:nal (standar ,+O-50 kali). Capaian BTO dari tahun 20L3 sampai
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diln 2014 mengalami penurunan. Pencapaian indikator ini pada tahun

nqalami penurunan sebesar L0,94 kali dibandingkan capaian BTO tahun

n!'rrurunan BFO ini disebabkan Kegiatan rehabilitasi bangunan rawat inap

snfr menyebabkan tempat tidur (IT) tidak dapat digunakan sectra

]ffiiJl afrun 20t4 tercapai sebesar 4,06 hari dengan tingkat pencapaian

75,U o/o dari target sebesar 3,27 hari.
.lilDl dari tahun 20LZ sampai dengan tahun 20L4 menunjukkan tren

hd ini disebabkan oleh meningkatnya hari perawatan di rumah sakit

@ - rata tempat tidur kosong semakin kecil. Capaian TOI tahun

* miq nrergalami peningkatan dengan rerata capaian TOI sebesar 3,1L

,ffiraan kegiatan-kegiatan tersebut diatas masih bedanjut sampai

dilrn 2016 dan diharapkan pada saat itu target capaian masing-masing

oan kegiatan dapat tercapai. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel

kinerja program SKPD tahun lalu dan tahun berjalan (Lampiran D-2).

:rarget penerimaan PAD rumah sakit pada tahun anggaran 2015 ini sebesar

m, q-m.000.000,- ( empat puluh sembilan milyar rupiah ). Realisasi

mrolnr,lmail PAD Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada bulan

nrruon 2015 adalah sebagai berikut:

r;t g.JMBER PENDAPATAN
\

TARGET REAUSASI (Y")

*, Hrdapatan Jasa Layanan Umum

tsLIJD:

: tsPF

i l.tnrrt
1 Jarnkesda

{" Asurarsi lainnya

5 Fenerirnaan lainJain (Penelitian )
e Fenerirnaan lain-lain ( SamPah

f,hdb )
7. Penerimaan lain-lain ( Akper Unibo)

& Penerirnaan lain-lain ( Bunga Bank)

9. Penerirnaan lainlain ( Sterilisasi )

39.400.000,000r-

8.040.000.000,-

1.200.000.000,-
,180.000.000,-

351.000.000,-

37.00o.000,.

75.@0.000,-

389.000.000,-

4.000.@0,-

z1#,751,655i-
962.931.48,-

6.945.500,-

8.210.m0,-

2.315.000,-

28.125.000,-

43.053.177,-

8,20

11,98

0

1,45

2,34

6,26

37,5O

Ll,o7
0
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Y.. Penerimaan lain-lain ( Parkir ) 24.000.000,- 2.078.500,- 8,66

JUMIAH 49.000.000.000,- 4.202.4t0.320,- 8,58
qb tu*n Kemngan Januai 2415

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Januari

M[4 realisasi pendapatan tertinggi berasal dari penerimaan lain-lain (Akper

Jlllffi ) yaitu sebesar 37,50a/o dan target. Secara keseluruhan realisasi

mnmpatan bulan lanuari 2015 adalah sebesar Rp. 4.202.410.320 ( empat milyar

ffi d.6 dua juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau

slmr 8,58 o/o dari target penerimaan PAD tahun 2015.

Fada tahun anggaran 2015, RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso melaksanakan

I ur"rgmm dan 2 kegiatan. Anggaran kegiatan belanja tahun anggaran 2015

t6rqm Erget 2015 adalah sebagai berikut :

rc URAI.AI{ REI{CANA AI{GGARAI{ ( Rp.)

DAt

: BCarrp Tidak Langsung :

B€fanja Pegawai

It Llarja Langsung:
Edanp Pegawai

Bebrft Barar€ dan Jasa

ts#rir Modal

20.811.100.000,00

0

23.592.L50.0qr,00

0

JUttLlt{ 44.4O3.25O.(XXt,OO

lLlrD (PAD)

* l*rja T.idak langsung :

tselanir Pegawai

X l*fa Langpung :

tsebnF @nwai
tserF Bararp dan lasa

tsgfa t'lodal

0

1.732.000.000,00

42.556.984.000,00

4.701.016.000,00

I.tilTH 49.(xn.(Xto.(xlo,oo

uilrH DAU + BLUD (PAD) 93./fO3.25O.(XXI,OO
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Realisasi anggaran kegiatan belanja tidak langsung pada bulan lanuari

&15 sebesar Rp. L.4L2.495.341,00 ( 6,780/o ), realisasi anggaran kegiatan

danja langsung yang bersumber dari dana DAU sebsar 0 o/o sedangkan realisasi

iinggaran kegiatan belanja langsung yang bersumber dari dana PAD sebesar

4.95yo. Perkiraan pencapaian prognm pada tahun anggaran 2015 ini dihanpkan

rmnjadi lebih baik dibandingkan pada tahun 20t4, yaitu tercapainya target BOR

'rrrnah sakit sebesar 84,54 o/o s€sU?i yang tercantum dalam Kebijakan Umum

APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015. Namun dengan

nreningkatnya jumlah pasien masyarakat miskin dan kebutuhan obatobabn serta

crbabsnya dana yang tersedia, diharapkan dukungan dan peran serta

mnerintah setempat untuk membantu Rumah Sakit Umum Dr. H. Kocnadi

rrsupaten Bondowoso dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat dan

n'reningkatkan mutu pelayanan kesehatan maqyarakat di Kabupaten Bondowoso.

krtifikasi Masalah (pada tahun 2015)

Secara terstruKur lingkungan strategis Rumah Sakit Umum

nr. H. Koesnadi Bondowoso terdiri atas lingkungan intemal dan ekstemal yang

4at diuraikan sebagai berikut :

1" Lingkungan internal

Terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh

rnanajemen rumah sakit yaitu :

a" Faktor kekuatan ( strengthnesll organisasi :

a.1. Brand image pelanggan cukup baik, terutama segmen menengah ke

bawah.

a.2. InfrastruKur pelayanan cukup memadai.

a.3. Ketersediaan sumber daya manusia yang profesional

a.4. Kondisi keuangan cukup sehat.

Faktor kelemahan ( weakness) organisasi :

b.1. Kualitas pelayanan masih belum optimal.

I

d

1
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t ) fumlah tenaga medis, perawat, penunjang

nJrang.

e3 r(nerja tenaga non medis belum optimal.

t.4, Perneliharaan alat medis belum optimal.

dan non medis masih

eksternal

ffi 2 faKor strategis yang karena berada di lingkungan eksternal

rnaka tidak dapat dikelola secara iangsung oleh manajemen rumah

rulrilrnLn dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi yaitu:

l ffir pelmng (opprtunity) organisasi :

[: Arrgka kecelakaan yang cenderung naik.

&-l- fdanla puskesmas sebagai pelayanan dasar.

&3 K€rnampuan daya beli masyarakat meningkat.

a4. i4dkin meningkatnya kepeseftaan asuransi kesehatan.

rh, ffi tantangan (threat) organisasi :

!": eEnesifitas pesaing melakukan inovasi perbaikan mutu layanan.

t J. 0obalisasi pelayanan kesehatan.

t-! Taffi16n peningkabn mutu pelayanan kesehatan.

L{ Penkembangan tehnologi kedolGeran.

!*i Menrbangnya rumah sakit swasta dan klinik kesehatan

mil JFE1€ mencapai tujuan, visi dan misi rumah sakit secara efeKif dan

rffia perlu ditetapkannya faKor-faKor kunci keberhasilan yang akan

@am pmcapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang/ aspek

fumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan indikator-

?a6r pro{lram dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Ilata Keberh*ilan Fembangunan 2014

Hlhn Sarana dan

b"rra R.urnah Sakit/
E SabtJiwa/ Rumah

S P*u - Paru/ Rurnah

snfi

qntmrran dan Pendukung

esgrrr Kesehatan BLUD

I

1r*'
{

['

12 bulan

- fakbr kunci keberhasilan progftlm dan kegiatan RSU Dr. H. Koesnadi

U, ,threraplon fleksibilitas pengeiolaan keuangan dengan prinsip bisnis yang

SEL
tb"'lFlokasikan sumberdaya keuangan yang berorientasi pada perbaikan mutu

ffi}€nan.
ihrsapkan sistem informasi berbasis Informasi dan Teknologi ( IT ).

rts'nerap+Gn pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar.

tengernbangkan infrastruKur pelayanan yang memiliki potensi pasr dengan

ep rrenrperti mbangkan aspek sosial masyarakat.

tffi*nqkatkan jumlah tenaga medis, perawat, penunjang dan non medis.

r{Hnperkuat jejaring pemasaran melalui puskesmas dengan memanftaUGn

rcr Spesialis Rumah Sakit sebagai tenaga konsultan Puskesmas.

tHrFlin hubungan dengan perusahaan-perusahaan untuk menjadi provider

oe*46nan kesehabn kepeseftaan asuransi jaminan keselamatan kerja.

rffih dan bntangan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi

ffitttoso adalah :

L Xegiatan Pengadaan alat - alat Kesehatan Rumah Sakit terleasasi 50o/o dengan

realisa$ anggaran sebesar 650/o, disebabkan 2 paket yaitu :
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1.1.

r-2.

belanja modal pengadaan peralatan Intensive eare Unit (IeU) yang

berasal dari sumber DAK disebabkan peralatan utamanya belum

diadakan sehingga peralatan tambahan (dnin tonk4 ditunda

pengadaannya.

belanja modal pengadaan peralatan kedoKeran umum yang bersumber

dari dana sisa BKK (tempat tidur dan suction pump )disebabkan gedung

ICU/ICCU belum terbangun sehingga ditunda pengaelaannya.

1. Paket pekerjaan belanja modal pengadaan peralatan Intensive

C.are Unit (ICU) (dnin tonkl yang berasal dari sumber DAK

dan b)anja mdal pengadaan perdabn kdoktenn umum

yang bersumber dari dana sisa BKK dianggarkan kembali pada

tahun selanjutnya.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

dan Sasaran Program Jangka Menengah Rumah Sakit Umum

fiocsnadi Bondowoso ( outcome 5 tahun )
ftryrarll pembangunan bidang kesehatan di Bondowoso ditujukan untuk

n akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang merupakan upaya

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran yang

icafai adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit

ncifiator kinerja yang terukur yaitu : BOR, TOI, LOS, FO, GDR dan

fr@Jn hrjuan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso adalah :

h akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

ililffican perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat,

lllll@rqan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.

Itlmrm.rryfficn mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.

&r Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Dr. H. Kosnadi

tahun 2016

mrq irgin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso

iltluirqlkatn€ ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap

etl'Hrumjang medis.

ilnmilrqlkatnla a ksessi bi l itas, efeKifi tas dan efi siensi pengelolaan keuangan

gn rfrandrernen data melalui implementasi SIM-RS.

iltamrqtrq€ ketersediaan ambulance/ mobil kendaraan dinas yang

runnranai.

iillnnmrrytrrya a ksessibilitas, keterjangkauan dan kenyamanan pelayanan unit

Erffirr rn4 kepada pasien/ masyarakat.

-'Err@anya a ksessi bi I itas, keterjangka uan da n kesinambungan pelayanan

eil* ?ffit jalan kepada pasien/ masyarakat.
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aksessibitibs pelayanan kesehatan RS bagi masyarakat miskin.

alsessibilitas pelayanan kesehatan ruiukan bagi masyarakat

ian umum melalui program kemitraan.

kesinambungan pelayanan gawat darurat 24 jam di setiap

pendapatan RS.

,illffiTlctnya efi siensi, efeKifi tas, keterja n gka ua n da n kesi na m bu nga n

tmnanil larmasi kepada masyarakat.

ketersediaan kelengkapan peralatan yang sesuai standar pada

'pmrra'lan 
rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis.

peningkatan aksesibilitas, keselamatan dan keamanan kerja dalam

plma;qbabn peralatan medis pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan

,F'm!lT dng medis.

pelayanan pasien rawat inap di rumah sakit yang selamat, aman

m' efektif.

ffi.ficmr4udnya peningkatan jumlah hunian RS sesuai dengan standar RS klas B.

ffi,'ller@anya aksesibilitas, keterjangkauan dan kenyamanan pelayanan kepada

@sen / rnasyarakat.

S, -yqa i nya aksesibilitas, keterjangkauan, kenyamanan dan kesinambungan

ffiayanan kepada pasien /masyarakat.

** -ercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan di unit gawat

iaruraL

-g -ercapainya kenyamanan dan kesinambungan pelanggan terhadap pelayanan

C unit nwat jalan.

:9 rercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan di unit rawat inap.

lnl Tercapainya kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di karnar

opera$ rumah sakit.

l:. Tercapainya peningkatan mutu dalam pelayanan persalinan.

i2. Tercapainya peningkatan mutu dalam pelayanan perinatology

23. trbningkatnya ketersediaan SDM RS sesuai standar.
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ic l"leningkatnya kompetensi SDM farE blah mengikuti pendidikan dan

pelatihan.

lq Tedaksananya standarisasi rumah sakit.

hdlobr kinerja pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso

rnaa l3hun 2Al;$ :

u BOR yang diartikan sebagai prosentase peningkatan pemakaian tempat tidur

pada satu satuan waktu.

' ALOS yang diartikan sebagai rata-rata lama perawatan seorcng pasien.

o TOI yang diartikan sebagai rata-rata hari tempat tidur.

, BTO yang diartikan sebagai frekuensi tempat tidur untuk satu- satuan waKu.

u GDR yang diartikan sebagai angka kematian rata-rata untuk tiap 1000 pasien

keluar.

t, t{DR yang diartikan sebagai angka kematian rata-rata setelah lebih dari

48:am untuk setiap 1000 penderita keluar.

i(ffirasilan plaksanaan program diukur melalui target indikator kinerja

pmingkatan kinerja rumah sakit tahun 2015 sebagai berikut :

xn
AL(E

EDR pr ltXM psien
iDR pr AdD psien
ETO

TAI

o/o

Hari

o/o

ola

Kali

Hari

84,54

3,%

3,69

2,%

58,61

3,15

t-lrrhrk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan maka Rumah Sakit Umum

"Dr. H. Koesnadi" Bondowoso melaksanakan program operasional yang

d[prioritaskan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakiv

Rumah Sakit Jiwal Rumah Sakit Paru -Paru/ Rumah Sakit Mata.

b. Program Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD.
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BAB IV

PROGRAM DAN KEGHTAN TAHUN 2015

Kebutuhan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso

merencanakan 2 program yang dilakukan melalui 2 kegiatan. Rencana program

dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana

APBD, DAK dan DAU. Program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

I. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /
Rumah Sakit Jiwal Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata :

1. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

II. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD :

1. Pelayanan dan pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

tualuasi Capaian KinerJa Pelalcanaan

Keberhasilan pelalaanaan program tahun 20L4 secara keseluruhan diukur

nnelalui capaian target Indikator Kinerja rumah sakit tahun 20L4, dapat dilihat

@lam tabel berikut :

UR
ru(E
6DR pr TtXXl

F*n
ftlR pr 70il1

&,
tTo
TOI

olo

Hari

alo

Kali

Hari

86,02

4,t3

3,92

3,11

57,18

3,27

49,68

3,82

6,27

a15

47,44

4,A6

7r,62

4r$
5,19

2,8

58,38

2,76

73,93

4r$
6110

4,29

ffi,52

2,53

1*ttu: LKPI RSU dr. H. KOESIADI BONDOWOfu 2013 - 2014
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!ilt,

:i[&,

*
rSle

r,il,

pencapaian indikator knerja RSU Dr. H. Koesnadi
bhun 2012 - 2014 :

imfik pencapaian target indikator kinerja 2AL4:

target capaian program Pengadaan, peningkatan sarana dan

Rumah sakit / Rumah sakit Jiwa I Rumah sakit paru - parul Rumah

IIIDIKATOR CAPAIAT{
PROGRAITI

Cah.pan minimal ketersediaan

l,r,HEBn pelayanan pada rawat
jdbn, rawat inap & penunjang

mileds

Cakupan minimal kelayakan

salabn pelayanan pada

awat jalan, rawat inap &
renunjang medis

b. peralatan dalam kondisi baik
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{

5

6

7

t

9

10

Sistem Informasi Manajemen
o/o jumlah ambulance/mobil
jenazah tersedia

unit 100 87.50

Cakupan minimal ketersediaan

SDM rumah sakit

Va 90.67 85.63

o/o tenaga medis & paramedis

RS mengikuti pendidikan dan

pelatihan

Vs 15.63 42.98

o/o Ketelsediaan Obat sesuai

kebutuhan

jumlah item 97.65 92.s0

Pelayanan kesehatan kegawat

daruratan

o/o 100 100

Kepuasan pelayanan

kesehahn di Unit Gawat

Darurat Rumah Sakit

o/o 75 95

Kepuasan pelayanan

kesehatan di Unit Rawat Jalan

Rumah Sakit

a. Kepuasan pelayanan di unit
rawat jalan

Vo 77.L6 99.22

b. Cakupan pelayanan rawat
jalan

Vo 94.01 123.45

c. WaKu tunggu pelayanan di

rawat jalan <60 menit

Vo 63.33 82.08

Kepuasan pelayanan

kesehatan di Unit Rawat inap

Rumah Sakit

a. Kepuasan pelayanan di unit
rawat inap

ah Tl.L5 97.78

b. Jumlah pasien pulang

paksa

o/o 7.49 5.88

Cakupan Minimal pelayanan

Terapidirumah sakit

lumlah

rffip
98.86 99.64

KemaUan >48 jam dirawat

( Net Death Rate/NDR)

o/o 3.11 2.15

Kematian keseluruhan

( Gross Death Rate /GDR )

olo 3.92 6.27

Cakupan minimal kunjungan kunjungan 7.U 5.16

ul

13

l,tl

15
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f,agefl rawat rnap

Itcpitalization)

t &d Occupancy Rate (BOR) Vo 86.02 49.68

'W 8ed Tum Over / BTO kali 57.L8 47.4

I Ttrn Over Interval / TOI hari 3.27 4.06

l Arerage Length of Stay I
4LO6

hari 4.L3 3.82

I Cdarpan minimal kunjungan

F*n rawat jalan (Out

6Fnt )

kunjungan 11.15 9.27

!f +ogram Pelayanan kesehahn

:enduduk miskin

o/o 100 100

I r.b jumlah pasien yang dirujuk

mldalui program kemitraan

orang 1.54 L.70

! q! preien kurang mampu

nmskin) mendapafl<an

adqpnan kesehatan melalui

lr€gram kemitraan

orang 2.74 1.36

: Arod<a kematian Ibu karena

pssdinan

o/a 0.20 4.42

! Arld<a kemaUan bayi alo 5.39 6.70

f Me peningkatan

Wrdapatan rumah sakit

ols 15.08 fi.74

U ffisissi belanja pegawai

:erlndap pendapatan rumah

trit

Rp. 2,O8t

(sY")

t]20
(3.43%)

ll

,d

lt

u

hC &PJ R*J dr. H. KOESNADI rcNNWOfr 2013 .2014

mffis pencapaian hasil pelaksanaan program Pengadaan, Peningkatan Sarana

h rt asarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Parul

hm'Sakit Mata :

, Iami.rpan minimal ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan, rawal

m@ & penunjang medis:

lmran indikator ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan, rawal

mr4 & penunjang medis sebesar 3,58o/o dengan tingkat pencapaian sebesat

J,Clryo dari target sebesar 27,5I.
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Frcapainya target indikator ini karena RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso

r'i.nperoleh alokasi anggaran Tugas Pembantuan tahun 2AL4 yang telah
'akan untuk pekerjaan pembangunan gedung IGD lantai II.

minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap

lang medis ini diimplementasikan untuk mengetahui tingkat kelayakan

kesehatan yang digunakan di rumah sakit diukur darl prosentase

alat elektromedik yang terkalibrasi dan jumlah peralatan kesehatan

'dflunn rondisi baik pada tahun anggarcn berjalan.

l*,a ;n-nrlah peralatan yang terkalibrasi

igaian indikator kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat

nap & penunjang medis pada tahun 20L4 tercapai sebesar 7,670/o dari

arget sebesar 54,12o/o, dengan tingkat capaian sebesar t4,L7Vo. Akibat

ceterbatasan anggaran rumah sakit, alokasi anggaran kalibrasi alat

resehatan pada tahun 20L4 diprioritaskan untuk kegiatan pengurusan

'in operasional alat Radiologi.

*:. Gkupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat

mp & penunjang medis
(elayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap &
renunjang medis ditinjau dari kondisi baik pada tahun 2014 tercapai

sebesar 98,89o/o dengan tingkat capaian sebesar 705,05o/o, melebihi

target tahun 20t4 sebesar 94,!4o/o.

1arupan minimal ketersediaan Sistem Informasi Manajemen

ler:aian indikator Cakupan minimal ketersediaan Sistem Informasi Manajemen

ffi'ta tahun 20L4 tercapai sebesar 0olo dari target sebesar 100o/o. Sistem

r-lr-:rmasi Manajemen Rumah Sakit yang direncanakan terealisasi sebanyak 13

rmfrrare utuk mengakomodir seluruh kebutuhan data pelayanan dan

-,anajemen belum dapat terpenuhi pada tahun 20L4.
:*'rgadaan SIM RS tahun 2014 sudah dilaksanakan melalui e{dang umum

:Engan metode Pascakualifikasi satu file- sistem gugur dengan cara pemilihan

't{t'a Kerjasama Sewa Menyewa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

51M-RS) RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso, dengan jenis kontrak tahun jamak.

:engumuman pascakualifikasi dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 26

gustus 20L4, namun lelang ini gagal karena sampai dengan waktu yang

tntentukan hanya ada 1 (satu ) penawaran yang masuk.



Kemudian dilaksanakan lelang ularq yang dimulai pada tanggal 15 sampai

dengan tanggal 22 September 2014 dan dinyatakan gagal karena sampai

dengan jadwal pemasukan penawaran tidak ada penawaran yang masuk.

Sebagai tindak lanjut pengadaan SIM-RS ini maka solusi yang dianggap tepat

rnelalui perjanjian kerjasama dengan metode konteS, dengan ahsan proses

pengadaan lebih fleksibel dan pemilihan vendor lebih sesuai dengan spesifikasi

dan kebutuhan rumah skit, sehingga diharapkan pada tahun 2015

pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dapat terealisasi.

% jumlah ambulance/mobil jenazah tersedia

Gpaian indikator ketersediaan ambulance/mobil jenazah tersedia pada tahun

2014 tercapai sebesar 87,50o/o dari target sebesar 100o/o, tingkat capaian

sebesar 87,5Ao/o. Pengadaan ambulance yang direncanakan bersumber dari

iana Tugas Pembantuan tahun 2AL4 fidak terealisasi karena RSU

Dr,H.Koesnadi Bondowoso tidak mendapatkan alokasi dana tersebut.

Gkupan minimal ketersediaan SDM rumah sakit

Gpaian indikator cakupan minimal ketersediaan SDM rumah sakit pada tahun

2014 tercapai sebesar 85,630/o dari target sebesar 90,670/o, tingkat capaian

sebesar 94,44a/o. Adanya proses mutasi dan pensiun Pegawai Negeri Sipil di

ingkungan pemerintah kabupaten Bondowoso, kurangnya minat dari tenaga

rofesional utamanya tenaga medis spesialistik untuk berperan serta dalam

pelayanan kesehatan di daerah serta proses rekruitmen Pegawai Negeri Sipil

dari pihak pemerintah daerah merupakan kendala utama pencapaian indikator

rfti.

Jpaya pemenuhan kekurangan SDM yang direncanakan dari rekruitmen

:enaga kontrak BLUD tahun 20L4 belum dapat dilaksanakan karena masih

lalam tahap pengkajian ulang kinerja tenaga kontrak yang sudah ada di

rurnah sakit. Kegiatan ini direncanakan terlaksana pada tahun 2015.

t6 Fnaga medis & paramedis RS mengikuti pendidikan dan pelatihan

Gpaian indikator o/o tenaga medis & paramedis RS mengikuU pendidikan dan

rdatihan pada tahun 2014 tercapai sebesar 42,98o/a dari target sebesar

i5,63o/o, tingkat capaian sebesar 274,98o/o. Komitmen rumah sakit untuk

rengutamakan peningkatan kualitas pelayanan melalui upaya peningkatan

rapasitas karyawan utamanya tenaga medis dan paramedis perawatan
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maupun paramedis non perewailen i pe,nunjang berdampak positif terhadap

capaian indikator ini.

o/o Ketersediaan Obat sesuai keh.rtuhan

Ketersediaan obat sesrai kebub.rlran di rumah sakit pada tahun 2AL4 tercapai

sebesar 92,50o/o &n target sebesar 97,650/o, dengan tingkat pencapaian

sebesar 94,73o/o.

Pelayanan kesehatan kegawatda ru ratan

Indikator pelayanan kesehatan kegawatdaruratan pada tahun 20t4 tercapai

sebesar 100o/o dimana pelayanan kegawatdaruratan telah terlaKana selama

24 jam selama 365 hari kalender pada tahun 2014.

9. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit

Indikator kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan di unit gawat darurat

pada tahun 20L4 tercapai sebesar 95olo dengan tingkat pencapaian L26,67o/o

dari target sehsar 75o/o.

10. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit

Indikator kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit

dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap

pelayanan di unit rawat jalan rumah sakit, dimana tolok ukur pencapaian

indikator ini dinilai dari 3 aspek, yaitu tingkat kepuasan pelanggan, jumlah

cakupan pelayanan di unit rawat jalan sefta waKu tunggu pelayanan rawat

jalan ditargetkan <60 menit.

a. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di unit rawat jalan

b. lumlah cakupan pelayanan rawat jalan

c. WaKu tunggu pelayanan di rawat jalan 360 menit

Kepuasan pelayanan ke*hatan terhadap pelayanan rawat jalan RsU

Dr.H.Koesnadi Bondowoso menunjukkan capaian yang sangat

menggembirakan dengan rerah tingkat pencapaian ketiga indikator yang

dievaluasi sebesar L28,9Lo/o. Ketiga indikator yang dievaluasi, baik tingkat

kepuasan pelanggan, jumlah cakupan pelayanan rawat jalan maupun waktu

tunggu pelayanan di rawat jalan <60 menit tercapai melebihi target.
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11. Kepuasan pelayanan keselratan di Unit Rawat inap Rumah Sakit

Indikator kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit

dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap

pelayanan di unit rawat jalan rumah sakit, dimana tolok ukur pencapaian

indikator ini dinilai dan Z aspek, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap

pelayanan di rawat inap dan jumlah angka pulang paks pasien rawat inap.

a. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di unit rawat inap

b. Jumlah pasien pulang paksa rawat inap

Indikator kepuasan pelayanan kesehatan di unit rawat inap RSU

Dr.H.Koesnadi Bondowoso tahun 2AL4 menunjukkan capaian yang

menggembirakan, dimana kedua aspek yang dinilai menunjukkan capaian

melebihi target, dengan rerata tingkat pencapaian sebesar L24,t2o/a. Hal ini

mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan di unit rawat inap mengalami

peningkatan sehingga angka pulang paksa juga dapat ditekan.

12. Cakupan Minimal pelayanan Terapi di rumah sakit

Cakupan minimal pelayanan terapi di rumah sakit pada tahun 20L4 tercapai

sebesar 99,640/o dengan tingkat pencapaian L00,79o/o dari target sebesar

98,860/o.

13. Kematian >48 jam dirawat ( Net Death Rate/NDR)

Angka kematian bersih (Net Death Rate/NDR) pada tahun 20L4 tercapai

sebesar 2,L5o/o dengan tingkat pencapaian L30,87olo dari target sebesar

3,tto/o.

Dibandingkan target NDR nasional sebesar <25o/o, maka capaian NDR di RSU

Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun20L4 sangat baik.

Peningkatan ctpaian NDR ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas

pelayanan rawat inap di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso sehingga jumlah

kematian >48 jam dirawat dapat ditekan.

14. Kematian keseluruhan ( Grcss Death Rate /GDR )
Angka kematian keseluruhan (Gross Death Rate /GDR) pada tahun 20t4

tercapai sebesar 6,270/o dengan tingkat pencapaian 40,05o/o dari target

sebesar 3,92o/o.
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Dibandingkan target GDR nasional sebesar < 45olo maka angka kematian

keseluruhan di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso pada tahun 20L4 masih belum

dapat ditekan untuk mencapai standar nasional.

Angka GDR di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso pada tahun 20L4 belum dapat

mencapai target disebabkan beberapa hal, antara lain seringkali pasien datang

ke rumah sakit sudah dalam keadaan kritis baik karena penyakit tertentu

(seperti Hipertensi, WA Bleeding), kecelakaan lalu lintas, faKor kurangnya

pengetahuan keluarga mengenai kondisi kegawatdaruratan pada anggota

keluarga yang terkena penyakit, maupun budaya sebagian warga masyarakat

yang masih lebih suka menggunakan pengobatan alternatif.

Taful 10 fuar penyakit pnyefub kematian di rumah skit:
ilo Jenis Penyakit Jumlah Kematian

1 Sepss 152

2 Hipertensi t17

3 CVA Bleeding 105

4 Syock s6

5 Anemia 4t)

6 Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 37

7 C-ardiac Arrest 36

I Recocytosis 34

9 Hemiparese 25

10 Melena 25

Cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap ( hospitalization)

Cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap ( hospitalization) yang

menggambarkan jumlah kunjungan pasien rawat inap di rumah sakit

dibandingkan seluruh populasi pada tahun 20L4 tercapai sebesar 5,t6o/o

dengan tingkat pencapaian 67,54o/o dari target sebesar 7,640/o,

Bed Occupaney Rate (BOR)

BOR (Bed Occupation Rate) merupakan ratio pemakaian tempat tidur.

Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat

tidur diukur dengan prosentase.

15.

16.



Tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap di rumah sakit pada tahun 20L4

ercapai sebesar 49,680/o. Tingkat pencapaian sebesar 57,75o/o dari target

sebesar BOR yang tercantum dalam RPIMD Kabupaten Bondowoso sebsar
ffi,02o/o.

Dibandingkan dengan target BOR nasional sebesar 60-850/o, maka tingkat

nq.rnian tempat tidur rawat inap di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun

2014 masih terbilang rendah.

pernakaian tempat tidur dalam satuan waKu tertentu, atau berapa kali satu

ternpat tidur dipakai pasien dalam satu tahun.

F,rekuensi pemakaian tempat tidur rawat inap di rumah sakit pada tahun 20t4
ercapai sebesar 47,44 kali dengan tingkat pencapaian sebesar 82,97Vo dan

:arget sebesar BTO sebesar 57,18 kali. Hal ini dapat diaftikan bahwa rata -
fr tempat tidur di unit rawat inap RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso terpakai

sebanyak 47,44 kali dalam satu tahun.

Dbandingkan dengan target BTO nasional sebesr 40-50 kali, maka frekuensi

wnakaian tempat tidur / ffO di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso masih

#alar dan dalam batas standar.

-$. Turn Over Interval I TOI merupakan indikator untuk mengukur rata - rata

ternpat tidur kosong / tidak ditempati sampai terisi pasien berikutnya.

Capaian indikator TOI pada tahun 2A14 tercapai sebesar 4,06 hari dengan

hrngkat pencapaian sebesar 75,Mo/o dari target TOI sehsar 3,27 hari. Hal ini

nrcnggambarkan bahwa rata - rata tempat tidur kosong / tidak ditempati

rmpai terisi pasien berikutnya di unit rawat inap RSU Dr.H.Koesnadi

tsondowoso sebesar 4,06 hari. Dibandingkan dengan target TOI nasional

sebesar 1-3 hari, capaian TOI rumah sakit pada tahun 20L4 masih belum

dapat mencapai target.

geberapa target pencapaian kinerja pelayanan rawat inap belum dapat

Ercapai, yaitu cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap (
rmpitalizaUon), Bed Occupancy Rate (BOR), Bed Turn Over I WO, Turn Over

Interval I TOI karena beberapa faKor, antara lain :
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1. Adanya rumah sakit pesaing yang mengembangkan pelayanan rawat inap

sehingga memberikan pilihan menarik bagi masyarakat Bondowoso dan

sekitarnya untuk memilih tempat layanan kesehatan.

2. Adanya rumah sakit lain yang melayani peserta JKN.

3. Kebijakan pembatasan t44 diagnosa klinis dalam sistem rujukan

berjenjang yang menuntut optimalisasi pelayanan kesehatan dasar pada PPK I

dalam era Jaminan Kesehatan Nasional.

Average Lengrth of Stay / ALOS merupakan indikator untuk mengukur rata -
rata lamanya pasien dirawat.

Capaian indikator ALOS pada tahun 2014 tercapai sebesar 3,82 hari dengan

tingkat pencapaian sebesar 92,49o/o dari target sebesar 4,13 hari. Hal ini

menggambarkan bahwa rata = rata pasien dirawat pada unit rawat inap RSU

Dr. H. Koesnadi Bondowoso sebesar 3,82 hari.

Dibandingkan dengan target ALOS nasional sebesar 6-9 hari, capaian TOI

rumah sakit pada tahun 20L4 masih belum dapat mencapai target. Tingginya

tingkat pemanfaatan ruang bersalin yaitu sebesar L5,86o/o dari seluruh

pemanfaatan rawat inap berpengaruh terhadap capaian BO& dimana rata-

rab ibu bersalin dirawat antara 1-3 hari.

CakuBan minima! kunjungan pasien rawat jalan (Out Batient )
Cakupan kunjungan pasien rawat jalan (out patient) pada tahun 20L4 tercapai

sebesar 9,27 kunjungan dengan tingkat pencapaian 83,t4o/o dari target

sebesar 11,15 kunjungan.

Adanya rumah sakit pesaing yang terus mengembangkan pelayanan medis

spesialistik memberikan pilihan menarik bagi masyarakat Bondowoso dan

sekitarnya untuk memilih tempat layanan kesehatan, kebijakan dari pihak

BPIS yang menggandeng rumah sakit swasta untuk mengoptimalkan

pelayanan kesehatan bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

serta kebijakan pmbatasan t44 diagnosa klinis dalam sistem rujukan

berjenjang yang menuntut optimalisasi pelayanan kesehatan dasar di tingkat

puskesmas pada era Jaminan Kesehatan Nasional sangat berdampak terhadap

pencapaian angka cakupan kunjungan pasien rawat jalan di rumah sakit.

20,
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i1. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin pada tahun 20L4 tercapai

sebesar 100o/o dari target sebesar 100o/o. Seluruh pasien penduduk miskin

yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit telah terlayani

dengan baik.

22. alojumlah pasien yang dirujuk melalui program kemitraan

Prosentase jumlah pasien yang dirujuk melalui program kemitraan pada tahun

2014 sebesar t,70o/o dengan tingkat pencapaian 89.6Lo/o dari target sebesar

L,54o/o.

Hal ini menggambarkan bahwa L,70o/o pasien dari jejaring kemitraan tahun

20L4 di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso dirujuk keluar karena beberapa faktor,

antara lain kurangnya sarana prasarana baik peralatan maupun tenaga medis

spesialistik di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso sedangkan pasien

membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lanjut, sehingga pasien dirujuk ke

rumah sakit dengan type pelayanan lebih tinggi.

23. o/o pasien kurang mampu (maskin) mendapatkan pelayanan kesehatan melalui

program kemitraan

Prosentase jumlah pasien kurang mampu (maskin) yang dirujuk keluar melalui

prcgram kemitraan pada tahun 20L4 sebanyak 1,360/o dengan tingkat

pencapaian L49,63o/o dari target sebesar 2,70o/a.

Indikator ini menggambarkan bahwa t,36o/o pasien kurang mampu (maskin)

dari jejaring kemitraan tahun 2AL4 di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso yang

dirujuk keluar, sedangkan selebihnya 98,ffio/o sudah dapat teftangani dengan

baik di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso.

24, Angka kematian Ibu karena persalinan

Angka kematian ibu pada tahun 20L4 terealisasi sebesar 0,42o/o dengan

Ungkat pencapaian -tAs/o dari target sebesar 0,20o/o.

Faktor kondisi ibu pada saat datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan

buruk (terlambat) maupun faKor komplikasi penyakit lainnya menyebabkan

angka kematian ibu bersalin di rumah sakit belum dapat ditekan.

Penyebab kematian ibu bersalin di rumah sakit tahun 2014 :

1. Penurunan kesadaran, stroke hemorrhagic

2. Syock septic
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3. Eklampsia

4. Emboli air ketuban pasca operasi

5. Hydramnion, IUFD, dyspneu

6. Placenta aketa

25. Angka kemaUan bayi

Angka kematian bayi pada tahun 20L4 terealisasi sebesar 6,70o/o dengan

tingkat pencapaian75,70o/o dari target sebesar 5,39o/o,

Angka kematian bayi di rumah sakit masih belum dapat ditekan mencapai

target karena banyak bayi yang dabng ke rumah sakit sudah dalam keadaan

buruk. FaKor penatalaksanaan penialinan pertama pada ibu yang melahirkan

di luar rumah s€kit, kondisi dari sang ibu itu sendiri pada saat melahirkan

sehingga berdampak terhadap kondisi bayi yang dilahirkan, sefta pros€s

pengiriman rujukan bay ke rumah sakit sangat berpengaruh terhadap

tingginya angka kematian bayi. 65,060/o dari bayi yang meninggal di rumah

sakit merupakan kasus rujukan.

lGsus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia dan sepsis masih

mendominasi kematian bayi di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso. Kurangnya

sarana prasarana penunjang pelayanan sesuai standar rumah sakit type B

juga berdampak terhadap capaian indikator ini.

Tabel penyebab kematian bayi di rumah sakit tahun 2074 :

No Jenis Penyakit Jumlah Kematian

1 BBLR 39

2 Asfiksia 13

3 Sepsrs 11

4 Tetanus 1

5 Hypotermi 1

6 Anomali 4

26. Prosentase peningkatan pendapatan rumah sakit

Prosentase peningkatan pendapatan rumah sakit tahun 2014 tercapai sebesar

38,74o/o dengan tingkat pencapaian256,900/o dari target sebesar 15,08o/o.
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27. Efisiensi belanja pegawai terhadap pendapatan rumah sakit

Belanja pegawai pada tahun 20t4 terealisasi sebesar Rp. 1.720.044.500,00,

dibandingkan realisasi pendapatan tahun 20t4 sebesar Rp. 50.195.068.541,59

maka efisiensi realisasi belanja pegawai tercapai sebesar 3,43o/o dengan

tingkat pencapaian sebesar t3l,40o/o.

Berdasarkan target capaian program Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD:

ilo IilDIKATOR CAPAIAN
PROGRA]I SATUAN

TARGET
2014

R"EALISASI
2014

1 Cakupan minimal

ketersediaan ruangan

pelayanan pada rawat jalan,

rawat inap & penunjang

medis

a/o 27.5t 3.s8

2 Tersedianya peralatan

kesehatan sesuai dengan

standart

olo 54.65 29.11

3 Cakupan minimal kelayakan

peralatan pelayanan pada

rawat jalan, rawat inap &
pnunjang medis

a. peralatan yang terkalibrasi o/o 54.t2 7.67

b. peralabn dalam kondisi

baik

olo 94.L4 98.89

4 Cakupan minimal

ketersediaan Sistem

Informasi Manajemen

softruare 100 0

5 o/o jumlah ambulance/mobil

jenazah tersedia

unit 100 87.50

6 Cakupan minimal

ketersediaan SDM rumah

sakit

e/o 90.67 8s.63
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7 olo tenaga medis &

paramedis RS merEikuti

pendidikan dan pelaUhan

o/o 15.63 42.98

I o/o Ketersediaan Obat sesuai

kebutuhan

jumlah

item

97.6s 92.50

9 olo Standar Pelayanan

Kesehahn yang disusun

program 100 0

10 Pelayanan kesehatan

kegawat daruratan

o/o 100 100

11 Kepuasan pelayanan

kesehatan di Unit Gawat

Darurat Rumah Sakit

olo 75 95

L2 Kepuasan pelayanan

kesehatan di Unit Rawat

Jalan Rumah Sakit

a. Kepuasan pelayanan di

unit rawat jalan

a/o 77.t6 99.22

b. Cakupan pelayanan rawat

jalan

o/o 94.01 123.45

c. WaKu funggu pelayanan

di rawat jalan 360 menit

olo 63.33 82.08

13 Kepuasan pelayanan

kesehatan di Unit Rawat inap

Rumah Sakit

a. Kepuasan pelayanan di

unit rawat inap

alo 77.t5 97.78

b. Jumlah pasien pulang

paksa

o/o 7.49 5.88

14 C;kupan Minimal pelayanan

Terapi di rumah sakit

lumlah

resep

98.86 99.64

15 Kematian >48 jam dirawat

( Net Death Rate/NDR)

o/o 3.11 2.15

r6 Kematian keseluruhan

( Gross Death Pate /GDR )

olo 3.92 6.27

t7 Cakupan minimal kunjungan kunjunga 7.ffi 5.16
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pasien rawat inap

( hospitalization)

n

18 Bed Occupancy Rate (BOR) o/a 86.02 49.68

19 Bed Turn Over / gfO kali 57.18 47.44

20 Turn Over Inteval / TOI hari 3.27 4.06

2l Average Length of Stay /
ALOS

hari 4.L3 3.82

22 Cakupan minimal kunjungan

pasien rawat jalan (Out

patient )

kunjunga

n

11.15 9.27

23 Program Pelayanan

kesehatan penduduk miskin

o/o 100 100

24 olo jumlah pasien yang

dirujuk melalui program

kemitraan

orang 1.54 L.7g

25 o/o pasien kurang mampu

(maskin) mendapatkan

pelayanan kesehatan melalui

program kemitraan

orang 2.74 1,36

26 Kepuasan pelayanan

kesehatan di kamar operasi

Rumah Sakit

a. Jumlah kumulatif

penilaian kepuasan

pasien di kamar operasi

o/o 73.3 100

b. WaKu tunggu operasi <

2 hari

o/a 66.25 0

27 Angka kematian Ibu karena

persalinan

o/o 4.20 a.42

2A Angka kemaUan bayi olo 5.39 6.70

29 Prosentase peningkatan

pendapatan rumah sakit

o/o 15.08 38.74

30 Efisiensi belanja pegawai

terhadap pendapatan rumah

sakit

Rp. 2,081

(5olo)

\724
(3.43o/o)
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Evaluasi pencapaian pelaksanaan progmm pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakiVrumah sakit jiwa/paru-paru/mata 20t2 :

1. eakupan minimal ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan, rawat

inap & penunjang medis:

Capaian indikator ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan, rawat

inap & penunjang medis sebesar 3,58o/o dengan tingkat pencapaian sebesar

L3,Oto/o dari target sebear 27,5L.

Tldak tercapainya target indikator ini karena RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso

fidak memperoleh alokasi anggaran Tugas Pembantuan tahun 2014 yang

telah direncanakan untuk pekerjaan pembangunan gedung IGD lantai II.

2. Tersedianya peralatan kesehatan sesuai dengan standart:

Capaian indikator ketersediaan peralatan kesehatan sesuai standar rumah

sakit type B pada tahun 20L4 tercapai sebesar 29,LLo/o dengan tingkat

capaian 53,27o/o dari target sebesar 54,640/o.

Capaian indikatOr ini tidak dapat mencapai target karena pengadaan alat-alat

kesehatan untuk Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Beclah

Sentral dan Instalasi Penunjang Medik yang direncanakan bersumber dari

dana Tugas Pembantuan tahun 20t4 tidak terealisasi karena RSU

Dr. H.Koesnadi Bondowoso tidak mendapatkan alokasi anggaran tersebut.

3. Cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap

& penunjang medis ini diimplementasikan untuk mengetahui tingkat

kelayakan peralatan kesehatan yang digunakan di rumah sakit diukur dari

prosentase jumlah alat eleKromedik yang terkalibrasi dan jumlah penlatan

kesehatan dalam kondisi baik pada tahun anggaran berjalan.

3.a. lumlah peralatan yang terkalibrasi :

Capaian indikator kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan,

rawat inap & penunjang medis pada tahun 20t4 tercapai sebesar

7,6701o dari hrget sebesar 54,12o/o, dengan tinglot capaian sebesar

L4,L7o/o. Akibat keterbatasan anggaran rumah sakit, alokasi anggaran

kalibrasi alat kesehatan pada tahun 20L4 diprioritaskan untuk kegiatan

pengurusan ijin operasional alat Radiologi.

3.b. Cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jqlan,

rawat inap & penunjang medis :
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Kelayakan peralatan pdalanan pada rawat jalan, rawat inap &
penunjang rnedb diUnFu dari kondisi baik pada tahun 2014 tercapai

sebesar 98,8996 dengnn tingkat capaian sebsar 105,05o/o, melebihi

target tahun 20L4 sebesar 91,L4o/o.

€akupan minimal kerersediaan Sistem Informasi Manajemen

Capaian indikator Cakupan minimal ketersediaan Sistem Informasi

Manajemen pada bhun 20L4 tercapai sebesar 0% dari target sebesar

t00o/o. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang direncanakan

terealisasi sebanyak 13 software uhrk mengakomodir seluruh kebutuhan data

pelayanan dan manajemen belum dapat terpenuhi pada tahun 20t4.

Pengadaan SIM RS tahun 20t4 sudah dilaKanakan melalui e-lelang umum

dengan metode Pascakualifikasi satu file- sistem gugur dengan ctlra

pemilihan Mitra Kedasama Sewa Menyewa Sistem Informasi Manajemen

Rumah Sakit (SIM-RS) RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso, dengan jenis

kontrak tahun jamak. Pengumuman pascakualifikasi dimulai pada tanggal22

sampai dengan 28 Agustus 2AL4, namun lelang ini gagal karena sampai

dengan waftu yang ditentukan hanya ada 1 (satu ) penawaran Yang masuk.

Kemudian dilaksanakan lelang ulang yang dimulai pada tanggal 15 sampai

dengan tanggal 22 September 2014 dan dinyatakan gagal karena sampai

dengan jadwal pemasukan penawaran tidak ada penawaran yang masuk.

Sebagai tindak lanjut pengadaan SIM-RS ini maka solusi yang dianggap

tepat melalui perjanjian kerjasama dengan metode kontes, dengn alasan

proses pengadaan lebih fleksibel dan pemilihan vendor lebih sesuai dengan

spesifikasi dan kebutuhan rumah sakit, sehingga diharapkan pada tahun

2015 pengadaan Slstem Informasi Manajemen Rumah Sakit dapat terealisrei'

% jumlah ambulance/mqbil jenazah tercedia

Capaian indikator ketersediaan ambulance/mobil jenazah tersedia pada

tahun 2OL4 tercapai sebesar 87,50o/o dari target sebesar L00o/o, Unglot

capaian sebesar 87,50o/o. Pengadaan ambulance yang direncanakan

bersumber dari dana Tugas Pembantuan tahun 20L4 tidak terealisasi karena

RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso tidak mendapatkan alokasi dana tersebut.
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6. eakupan minimal ketersedaan SDl.l rumah sakit

C-apaian indikator cakupan minirnal ketersediaan SDM rumah sakit pada

tahun 20L4 tercapai sebes:lr 85,63% dari target sebesar 90,670/o, tingkat

capaian sebesar g+,44o/o. Adanrc proses mutasi dan pensiun Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan pernerintah kabupaten Bondowoso, kurangnya minat dari

tenaga profesional utarnanya Enaga medis spesialistik untuk berperan serha

dalam Belayanan kesehatan di daemh serta ptoses rekruitffien Pegawai

Negeri Sipil dari pihak pemerintah daerah merupakan kendala pencapaian

indikator inl.

Upaya pemenuhan kekurangan SDM yang direncanakan dari rekruitmen

tenaga kontrak BLUD tahun 2014 belum dapat dilaksanakan karena masih

dalam tahap pengkajian ulang kinerja tenaga kontrak yang sudah ada di

rumah sakit. Kegiatan ini direncanakan terlaksana pada tahun 2015.

o/o tenaga medis & paramedis RS mengikuti pendidikan dan pelatihan

Capaian indikator o/o tenaga medis & paramedis RS mengikuti pendidikan dan

pelaghan pada tahun 2AL4 tercapai sebesar 42,98Vo dari target sebesar

!5,630/o, tingkat capaian sebesar 274,98o/o. Komitmen rumah sakit unfuk

mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan melalui upaya peningkatan

kapasitas karyawan utamanya tenaga medis dan paramedis perawatan

maupsn parameCis non perawabn I penunjang berdampak positif terhadap

capaian indikator ini.

o/o Ketercediaan Obat sesuai kebutuhan

Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan di rumah sakit pada tahun 2AL4

tercapai sebesar 92,50o/o dari target sebesar 97,65a/o, dengan tirgkat

pencapaian sebesar 94,73o/o.

o/o Standar Pelayanan Kesehatan yang disusun

Indikator prosentase standar pelayanan kesehatan yang disusun pada tahun

2OL4 tercapai sebesar 0olo Penyusunan standar pelayanan kesehffit

merupakan bagian dari persiapan kegiatan akreditasi JCJ, 2012 yang pada

tahun 2At4 ditunda pelaksanaannya dan mulai dilalaanakan pada Janmri

2015.
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Pelayanan kesehatan kegawatda ru ratan

Indikator pelayanan kesehatan kegawatdaruratan pada tahun 2014 tercapai

sebesar 100o/o dimana pelayanan kegawatdaruratan telah terlaksana selama

24 jam selama 365 hari kalender pada tahun 2014.

Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit

Indikator kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan di unit gawat darurat

pada tahun 20L4 tercapai sebesar 95olo dari target sebesar 75o/o.

Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit

Indikator kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit

dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap

pelayanan di unit rawat jalan rumah skit, dimana tolok ukur pencapaian

indikator ini dinilai dari 3 aspek, yaitu tingkat kepuasan pelanggan, jumlah

cakupan pelayanan di unit rawat jalan serta waktu tunggu pelayanan rawat

jalan ditargetkan <60 menit.

a. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di unit rawat jalan

b. Jumlah cakupan pelayanan rawat jalan

c. WaKu tunggu pelayanan di rawat jalan <60 menitKepuasan pelayanan

kesehatan terhadap pelayanan rawat jalan RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso

menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan dengan rerata

tingkat pencapaian ketiga indikator yang dievaluasi sebesar L28,97o/o.

Ketiga indikator yang dievaluasi, baik tingkat kepuasan pelanggan, jumlah

cakupan pelayanan rawat jalan maupun waKu tunggu pelayanan di rawat

jalan <60 menit tercapai melebihi target.

13. Kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat inap Rumah Sakit

Indikator kepuasan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit

dimaKudkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap

pelayanan di unit rawat jalan rumah skit, dimana tolok ukur pencapaian

indikator ini dinilai dari 2 aspek, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap

pelayanan di rawat inap dan jumlah angka pulang paks pasien rawat inap.

a. lingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di unit rawat inaB

b. Jumlah pasien pulang paks rawat inap

Indikator kepuasan pelayanan kesehatan di unit rawat inap RSU

Dr.H.Koesnadi Bondowoso tahun 2014 menunjukkan capaian yang

10.

11.

L2.



14.

menggembirakan, dimana kedua aspek yang dinilai menunjukkan capaian

melebihi target, dengan rerata tirgkat pencapaian sebesar L24,L2o/o. Hal ini

mengindikasikan bahwa kulitas pelayanan di unit rawat inap mengalami

peningkatan sehingga angka pulang paks juga dapat ditekan.

Gkupan Minimal pelayanan Terapi di rumah sakit

Cakupan minimal pelayanan terapi di rumah sakit pada tahun 2AL4 fgrcapai

sebesar 99,ffio/o dengan Ungkat pencapaian 100,79olo dari target sebesar

98,860/o.

Kematian >+8 iam dirawat ( Net Death Rate/NDR)

Angka kematian bersih (Net Death Rate/NDR) pada tahun 2014 tercapai

sebesar 2,L5o/o dengan tingkat pencapaian L30,87o/o dari target sebesar

3,tIo/o.

Dibandingkan target NDR nasional sebesar <25 o/*, maka capaian NDR di

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun 20L4 sangat baik'

peningkatan eapaian NDR ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas

pelayanan rawat inap di RSu Dr.H.Koesnadi Bondowoso sehingga jumlah

kematian >48 jam dirawat dapat ditekan.

Kematian keseluruhan ( Gross Death Rate /GDR )

Angka kematian keseluruhan (Gross Death Rate /GDR) pada tahun 2014

tercapai sebesar 6,270/o dengan tingkat pencapaian 40,05Vo dan targ€t

sebesar 3,92o/o.

Dibandingkan target GDR nasional sehsar < 45ola maka angka kematian

keseluruhan di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso pada tahun 20L4 masih

belum dapat ditekan untuk mencapai standar nasional.

Angka GDR di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso pada tahun 2014 belum dapat

mencapai target disebabkan beberapa hal, antara lain eringkali pasien

datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan kritis baik karena penyakit

tertentu (seperti hiperten$ dan CVA Bleeding), kecelakaan !a!u lintas, faktor

kurangnya pengetahuan keluarga mengenai kondisi kegawatdaruratan pada

anggota kelUarga yang terkena pgnyaki! maupqrn budaya sebagian walga

masyarakat yang masih lebih suka menggunakan pengobatan alternatif.

I

:

:

i

15.

16.
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Taful 10 bear penyakrt reny#b kematian di rumah skit:
No Jenb Penyakit Jumlah Kematian

1 Sepsis r52
2 Hipertensi rt7
3 CVA Bleeding 105

4 Syock 56

5 Anemia 40

6 Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 37

7 Cardiac Anest 36

8 Recoqytosis 34

9 Hemiparese 25

10 Melena 25

Cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap ( hospitalization)

Cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap ( hospitalization) yang

menggambarkan jumlah kunjungan pasien rawat inap di rumah sakit

dibandingkan seluruh populasi pada tahun 20t4 tercapai sebesar 5,L6o/o

dengan tingkat pencapaian 67,54o/o dari target sebesar 7,640/o.

Bed Oeeupaney Rate (BOR)

BOR (Bed Occupation Rate) merupakan ratio pemakaian tempat tidur.

Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat

tidur diukur dengan prosentase.

Tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap di rumah sakit pada tahun

20L4 tercapai sebesar 49,680/o. Tingkat pencapaian sebesar 57,75o/o dan

target sebesar BOR yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso

sebesar 86,020/o.

Dibandingkan dengan target @R nasional sebesar 60-85%, maka tingkat

hunian tempat tidur rawat inap di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun

20t4 masih terbilang rendah.

19. Bed Turn Over / BTO merupakan indikator yang menggambarkan frekuensi

pemakaian tempat tidur dalam satuan waKu teftentu, atau berapa kali satu

tempat tidur dipakai pasien dalam satu tahun.

18.
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Frekuensi pemakaian tempat tidur rawat inap di rumah sakit pada tahun

2014 tercapai sebesar 47,44 kali dengan tingkat pencapaian sebesar 82,97o/o

dari target sebesar BTO sebesar 57,L8 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa

rata - rata tempat tidur di unit rawat inap RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso

terpakai sebanyak 47,4 kali dalam satu tahun.

Dibandingkan dengan target BTO nasional sebesar 40-50 kali, maka

frekuensi pemakaian tempat tidur / BTO di RSU Dt'. H. Koesnadi Bondowoso

masih wajar dan dalam batas standar.

20. Turn Over Interval I TOI merupakan indikator untuk mengukur rata - rata

tempat tidur kosong / tidak ditempati sampai terisi pasien berikutnya.

Capaian indikator TOI pada tahun 20L4 tercapai sebesar 4,06 hari dengan

tingkat pencapaian sebesar 75,84o/o dari target TOI sebesar 3,27 hari. Hal ini

menggambarkan bahwa rata - rata tempat tidur kosong / tidak ditempati

sampai terisi pasien berikutnya di unit rawat inap RSU Dr.H.Koesnadi

Bondowoso sebesar 4,06 hari. Dibandingkan dengan target TOI nasional

sebesar 1-3 hari, capaian TOI rumah sakit pada tahun 20t4 masih belum

daBat mencapai target.

Beberapa target pencapaian kinerja pelayanan rawat inap belum dapat

tercapai, yaitu cakupan minimal kunjungan pasien rawat inap (

hospitalization), Bed Occupancy Rate (BOR), Bed Tum Over / {fO, Tum

Over Interual / TOI karena beberapa faKor, antara lain :

1. Adanya rumah sakit pesaing yang mengembangkan pelayanan rawat inap

sehingga memberikan pilihan menarik bagi masyarakat Bondowoso dan

sekitarnya untuk memilih tempat layanan kesehatan.

2. Adanya rumah sakit lain yang melayani pesefta JKN.

3. Kebijakan pembatasan L4 diagnosa klinis dalam sistem rujukan

berjenjang yang menuntut optimalisasi pelayanan kesehatan dasar pada

PPK I dalam era Jaminan Kesehatan Nasional.

2L, Average Length of Stay / AIOS merupakan indikator untuk mengukur rata -
rah lamanya pasien dirawat.

Capqian indikator ALOS pada tahun 2014 terlapai sebesar 3,82 hari dengan

tingkat pencapaian sebesar 92,49o/o dari target sebesar 4,13 hari. Hal ini

*r*,*.rr|" nI6 RSU dr.A. fo""ooA fooaorur"ffi
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menggambarkan bahwa rata - raba pasien dirawat pada unit rawat inap RSU

Dr.H.Koesnadi Bondowoso sebesar 3,82 hari.

Dibandingkan dengan target ALOS nasional sebesar 6-9 hari, capaian TOI

rumah sakit pada tahun 2014 masih belum dapat mencapai target. Tingginya

tingkat pemanfaatan ruang bersalin yaitu sebesar 15,860/o dari seluruh

pemanfaatan rawat inap berpengaruh terhadap capaian BO& dimana rata-

rata ibu bersalin dirawat antara 1-3 hari.

22. Cakupan minimal kunjungan pasien rawat jalan (Out patient )

Cakupan kunjungan pasien rawat jalan (out patient) pada tahun 2014

tercapai sebesar 9,27 kunjungan dengan tingkat pencapaian 83,149o dari

target sebesar 11,15 kunjungan.

Adanya rumah sakit pesaing yang terus mengembangkan pelayanan medis

spsialistik memberikan pilihan menarik bagi maqyarakat Bondowoso dan

sekitarnya untuk memilih tempat layanan kesehatan, kebijakan dari pihak

BpJS yang menggandeng rumah sakit sruasta untuk mengoptimalkan

pelayanan kesehatan bagi para pesefta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

serta kebijakan pembatasan L44 diagnosa klinis dalam sistem rujukan

berjenjang yang menuntut optimalisasi pelayanan kesehatan dasar di tingkat

puskesmas pada era laminan Kesehatan Nasional sangat berdampak

terhadap peneap€ian angka eakup,an kunjungan Basien rawat jalan di rumah

sakit.

23. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin

program pelayanan kesehatan penduduk miskin pada tahun 2014 tercapai

sebesar 100o/o dari target sebesar 100o/o. Seluruh pasien penduduk miskin

yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit telah terlayani

dengan baik.

24. o/o jumlah pasien yang dirujuk melalui program kemitraan

prosentase jumlah pasien yang dirujuk melalui program kemitraan pada

tahun ZAL4 sebesar I,70o/o dengan tingkat pencapaian 90,19o/o dari target

sebesar l,54o/o.

Indikator ini menggambarkan bahwa L,7lolo pasien dari jejaring kemitraan

tahun ZOL4 di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso dirujuk keluar karena

beberapa fa6or, antara lain kurangnya sarcna prasarana baik peralatan



maupun tenaga medis spesialistik di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso

sedangkan pasien membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lanjut, sehingga

pasien dirujuk ke rumah sakit dengan type pelayanan lebih tinggi.

25. alo pasien kurang mampu (maskin) mendapatkan pelayanan kesehabn

melalui program kemitraan
prosentase jumlah pasien kurang mampu (maskin) yang dirujuk keluar

melalui program kemitraan pada tahun 20L4 sebanyak L,36o/o dengan

tingkat peneapaian L49,630/o dari target sebesar 2,70o/o.

Indikator ini menggambarkan bahwa I,360/o pasien kurang mampu (maskin)

da6 jejaring kemitraan tahun 2AL4 di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso yang

dirujuk keluar, sedangkan selebihnya 98,640/o sudah dapat teftangani

dengan baik di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso.

26. Kepuasan pelayanan kesehatan di kamar operasi Rumah Sakit

Indikator kepuasan pelayanan kesehatan di kamar operasi Rumah Sakit

dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap

pelayanan di kamar operasi rumah sakit, dimana tolok ukur pencapaian

indikator ini dinilai dari 2 aspek, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap

pelayanan di kamar operasi dan waKu tunggu operasi <2 hari.

a. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di kamar operasi

b. WaKu tunggu oPerasi

Indikator tingkat kepuasan pelayanan di kamar operasi RSU Dr.H'Koesnadi

Bondowoso tahun 2OL4 tercapai sebesar 100o/o dari target sebesar 73,3o/o,

tingkat pencapaian sebesar 136,43o/e. Hal ini menggambarkan bahwa 100o/o

pasien yang mendapatkan pelayanan di kamar operasi sudah merasa puas.

Tetapi dinilai dari aspek waKu tunggu operasi tidak dapat memenuhi target

(0o/o) dikarenakan faKor kurang memadainya sarana dan prasarana di kamar

operasi, baik dari sisi gedung, peralatan maupun jumlah tenaga medis dan

paramedis.

27. Angka kematian Ibu karena persalinan

Angka kematian ibu pada tahun 20L4 terealisasi sebesar 0,42o/o dari target

sebesar 0,20s/o.
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Faktor kondisi ibu pada saat datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan

buruk (terlambat) maupun faRor komplikasi penyakit lainnya menyebabkan

angka kematian ibu bersalin di rumah sakit belum dapat ditekan.

Penyebab kematian ibu bersalin di rumah sakit tahun 20L4 :

1. Penurunan kesadafttn, stroke hemonhagie

2. Syock septic

3. Eklampsia

4. Emboli air ketuban pasca operasi

5. Hydramnion, IUFD, dyspneu

6. Placenta akreta

Angka kematian bayi

Angka kematian bayi pada tahun 20L4 terealisasi sebesar 6,700/o dengan

tingkat pencapaian75,70o/o dari target sebesar 5,39o/o.

Angka kematian bayi di rumah sakit masih belum dapat ditekan mencapai

target. FaKor penatalaksanaan persalinan pertama pada ibu yang

melahirkan di luar rumah sakit, kondisi dari sang ibu itu sendiri pada saat

melahirkan sehingga berdampak terhadap kondisi bayi yang dilahirkan, sefta

proses pengiriman rujukan bayi ke rumah sakit sangat berpengaruh terhadap

tingginya angka kematian bayi. 65,060/o dari bayi yang meninggal di rumah

sakit merupakan kasus rujukan.

Kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiKia dan sepsis masih

mendominasi kematian bayi di RSU Dr.H.Koesnadi Bondowoso. Kurangnya

Sarana prasarana penunjang pelayanan sesuai standar rumah sakit type B
juga berdampak terhadap capaian indikator ini.

Tabel penyebab kematian bayi di rumah sakit tahun 20L4 :

Jenis Penyakit Jumlah Kematian

1 BBLR

2 Asfiksia

3 Sepsis

4 Tetanus

5 Hypotermi

6 Anomali

39

13

11

1

1

4

Sumber: LKPJ RSU dr. H. KOESNADI BONDOWOSO 2013 - 2014

Rencana Keria 2al 6 RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso ffi



29. Prosentase peningkatan pendapatan rumah sakit

Prosentase peningkatan pendapatan rumah sakit tahun 20L4 tercapai

sebesar 38,74o/o dengn tingkat pencapaian 256,900/o dari target sebesar

15,08o/o.

30. Efisiensi belanja pegawai terhadap pendapatan rumah sakit

Belanja pegawai pada tahun 20L4 terealisasi sebesar Rp. 1.720.044.500,00,

dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2AL4 sebesar Rp.

50.195.068.541,59 maka efisiensi realisasi belanja pegawai tercapai sebesar

3,43"1o dengan tingkat pencapaian sebesar l3t,40o/o.

Program/kegiatan pada tahun 2015 masih dalam proses penyusunan rencana

pengadaan yaitu sistem pengadaan yang dipilih, jadwal pelaksanaan dan

penyusunan kerangka acuan kerja masing-ma$ng program dan kegiatan.

3, Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Propinsi Tahun 2015.

Pada tahun 2015 Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso

merenctnakan program dan kegiatan dengan sumber dana berasal dari pusat

yakni dana APBD Provinsi (BK) dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 20.000.000.000,- dan DAK sebesar Rp. L.792.L50.000,- . Dana ini

akan dipergunakan untuk melaksanakan program peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit yakni Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU, Pengadaan

alat - alat kesehatan, dan Pengadaan perlengkapan rumah tangga, rumah sakit

(dapur, ruang pasien, laundry ruang tunggu dan lain-lain). Tabel selengkapnya

dapat dilihat pada lamPiran.

4. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Indikatif Tahun Rencana

Berdasarkan kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun 2015, maka rumah

sakit mengajukan usulan anggaran program/kegiatan dengan sumber dana

sebagai berikut:



1. PAD sebesar Rp. 49.000.000.000,-

2. Bantuan Keuangan (BK) sebesar Rp. 20.000.000.000

Rp. L.792,$4.000.,-

Rp. 1.800.000.000,-

Jumlah keseluruhan rencana anggaran pada tahun 2015 sebesar

Rp. 72.592.150.000,- ( tujuh puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua

juta seratus lima puluh ribu rupiah ).

NO SUMBER DANA ANGGARAN ( Rp.)

1 BLUD (PAD) 49.000.000.000,-

2 BK 20.000.000.000,-

3 DAK 1.792.L50.000,-

4 DAU 1.800.000.000,-

TOTAL 72.592.L50.000,-

Sumber: fugian Keuangan RSU dr. H. Koesnadi Bondowos

Usulan rencana anggamn ini disusun berdasarkan kebutuhan rumah sakit

dengan menggunakan tolok ukur capaian program dan kegiatan pada

tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rumah sakit sebagai pusat rujukan di

Kabupaten Bondowoso tetap memprioritaskan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan ruangan IeU, ICCU, NICU

2. Pengadaan alat - alat kesehatan

3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,

laundry, ruang tunggu dan lain- lain )

4. Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD.

Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Bondowoso

dan sekitarnya dengan pelayanan kesehatan.

5. Rumusan Usulan Prioritas dan Kegiatan, Taryet Kinerja dan Kebrrhrhan

Pendanaan

Pada tahun 2015 ini program dan kegiatan yang menjadi prioritas Rumah Sakit

Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso terdiri dari 2 program dan 2 kegiatan.

3. DAKsebesar

4. DAU sebesar

Rencana Keria 20., 6 pau dr. H. Koesnadi Bondawoso ffi



Berdasarkan kebutuhan pelayanan dan upaya rumah sakit dalam meningkatkan

kualitas baik sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan, maka pada tahun 2AL4

dirumuskan usulan prioritas adalah sebagai berikut :

5.18.1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit;

Pada program ini memuat kegiatan pengadaan alat - alat kesehatan

rumah sakit. Kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan rumah sakit dr.

H. Koesnadi mendapatkan alokasi dana yang bercumber dari DAK TA

20L4, sisa DAK dan sisa BKK tahun 2013 untuk mencukupi tingginya

kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan

di rumah sakit.

5.18.2. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD.

Pada program ini memuat kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan

kesehatan BLUD.

Rerrcana Keria 201 6 RSU dr. H. Koesnadi Bondowos" ffi
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BAB V

PENUTUP

Rumah S?kit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso telah ditingkatkan menjadi kelas

B Non pendidikan sejak tanggal 15 Desember 2006. Kemudian pada tanggal 28 lanuari

2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/4501430.6.2120IL tanggal

g Agustus 2011 RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso menjadi Badan Layanan umum

Daerah seeara Penuh.

Rumah sakit sebagai pusat layanan dan rujukan kesehatan di Kabupaten

Bondowoso telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu dan kinerja

pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima.

Capaian kinerja rumah sakit dapat dilihat dari capaian BOR pada tahun 2AI4

mencapai 49,6g o/o dengan jumlah tempat tidur sebanyak 226 buah. Jumlah pasien

rawat inap tahu n 20t4 mengalami penurunan mencapai (19,05o/o) dari tahun 2013. Hal

ini dapat dilihat dari jumlah pasien rawat inap pada tahun 2014 sebanyak L0.769

orang dibandingkan jumlah pasien rawat inap pada tahun 2013 (13.193 orang).

Demikian halnya dengan jumlah pasien rawat jalan mengalami peningkatan seFsar

27,0go/o dimana pasien rawat jalan tahun 20L4 tercapai sebesar 69.899 orang

dibandingkan pasien rawat jalan tahun 2013 yang mencapai 55.003 orang' Pada

pelayanan terhadap masyarakat miskin tidak mengalami permasalahan yang signifikan

dan dapat diatasi dengan baik. Diharapkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi

lebih tepat sasaran, efeftif dan efisien terutama dalam penggunaan anggaran pada

bahun-tahun beri kutnYa.

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso telah ini menjadi Badan Layanan Umum penuh

diharapkan dalam pengelolaan keuangan yaitu dari segi penganggaran' penggunaan

langsung pendapatan, penetapan tarip layanan, pengadaan barang/jasa, kerjasama

investasi dan lain-lain. Pengembangan SIM-RS mendukung pengembangan sistem

manajemen keuangan yang dilakukan secara online rehingga memudahkan dalam

manajemen keuangan dari instalasi rawat jalan, rawat inap dan penunjang'

Rencana Kerja 2016 RSU dr- H- Koesnadi Bondon'oso



Masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi

Bondowoso 5dalah :

+ Adanya rumah sakiv klinik pesaing yang memiliki fasilitas lebih menarik ,

sehingga pasien cenderung untuk menggunakan jasa rumah sakit /klinik pesaing.

= Adanya apotik pesing yang berada di sekitar Rumah Sakit Umum

Dr. H. Koesnadi Bondowoso antara lain Apotik Puja II, Apotik Safari I, Apotik

Barokah, Apotik Rahma , Apotik Cendana Raya dan Apotik Pandan Farma.

+ Kualitas pelayanan masih belum optimal terutama kurangnya peralatan medis

spesialistik dan pemeliharaan alat medis belum optimal.

+ Jumlah tenaga medis, perawat, penunjang dan non medis masih kurang.

= Tuntutan peningkatan mutu layanan.

+ Adanya rumah sakit sruasta yang sudah melakukan kerjasama dengan BPJS.

Dalam mengatasi masalah dan tantangan yang dihadap rumah sakit pada tahun

2016 ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain :

= Menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan prinsip bisnis yang sehat

melalui SIM RS yang terintegrasi.

= Mengalokasikan sumberdaya keuangan yang hrorientasi pada perbaikan mutu

pelayanan.

+ Menerapkan sistem informasi hrbasis Informasi dan Teknologi ( IT ) didukung

oleh komitmen SDM & Kebijakan manajemen rumah sakit.

+ Mengembangkan infrastruKur pelayanan yang memiliki potensi pasar dengan

tetap memperti m bang kan aspek sosial masyarakat.

= Memenuhijumlah tenaga medis spesialistik, perawat, penunjang dan non medis.

3 Memperkuat jejaring pemasran melalui puskesmas dengan memanfaatkan

DoKer Spesialis Rumah Sakit sebagai tenaga konsultan Puskesmas.

+ Menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan untuk menjadi provider

pelayanan kesehatan kepesertaan asuransi jaminan keselamatan kerja.

=9 Memenuhi sarana prasarana pelayanan baik dari aspek bangunan maupun

peralatan di rumah sakit sesuai standart rumah sakit type B.
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+ Menjalin kerjasama dengan prhak perusahaan penlatan medis dalam upaya

pemenuhan fasilitas pelayanan keehabn.

pada tahun mendatang diharapkan kinerja rumah sakit meningkat dibanding

bhun sebelumnya dan seiring dengan itu juga diharapkan sistem birokasi serta

rebijakan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga target capaian program/

kegiatan dan capaian kinerja dapat tercapai.

Bondowoso, 201s

DIREKTUR RUMAH SAKIT UUUIII
Dr. H. KOESNADI BOITDOWOSO

DT. AGUS SUWAR"DJITO'M.KCS
Pembina Utama Muda

NIP.19640920 199011 1 002
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