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Menciptakan sistem pelayanan 

publik yang cepat, profesional 

dan efisien

Meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat

dengan melalui

peningkatan kualitas

pelayanan 

Tingkat pemenuhan 

pelayanan yang 

berkualitas dan sesuai 

standar  rumah sakit

Meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dengan melaksanakan

pelayanan kesehatan yang

berkualitas

1. Prosentase pelaksanaan 

administrasi rumah sakit

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Meningkatkan fasilitas  sarana 

dan prasarana rumah sakit

Jumlah pemenuhan sarana dan 

prasarana rumah sakit

Terpenuhinya dukungan  

sarana dan prasarana 

aparatur

Terpenuhinya peningkatan 

sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya kendaraan dinas / 

operasional roda empat

Pengadaan Kendaraan 

Dinas / Operasional

- Jumlah kendaraan pelayanan 

mobilitas ambulance

Tersedianya sarana dan 

pendukung bagi aparatur

Pengadaan Perlengkapan 

Gedung Kantor

- Jumlah paket perlengkapan 

gedung kantor 

Tersedianya sarana dan 

prasarana untuk kelancaran 

pelayanan rumah sakit

Pengadaan meubelair - Jumlah paket meubeler

Tersedianya kelancaran 

administrasi rumah sakit

Pengadaan Komputer - Jumlah dan jenis  komputer, 

printer dan kelengkapannya 

yang diadakan

Terpeliharanya operasonal dan 

perawatan kendaraan dinas 

jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mobil jabatan

- Jumlah mobil jabatan yang 

terpelihara

Terpeliharanya operasonal dan 

perawatan kendaraan dinas / 

operasional rumah sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

kendaraan dinas/opersional

- Jumlah kendaraan dinas / 

opersional yang terpelihara

Terpeliharanya perlengkapan 

gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

perlengkapan gedung kantor

- Jumlah paket perlengkapan 

gedung kantor yang terpelihara

Terpenuhinya keperluan 

pemeliharaan rutin / berkala 

komputer kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

komputer

- Jumlah unit komputer yang 

terpelihara

Terpenuhinya kebutuhan 

rumah tinggal / sewa bagi 

dokter spesialis / interenship

Pengadaan Rumah Dinas - Jumlah rumah yang disewa 

untuk dokter spesialis / 

intership

1 Persentase pelayanan 

kesehatan perorangan di 

rumah sakit : 

- Terselenggaranya kegiatan 

pelayanan kesehatan 

masyarakat

Persentase pemakaian 

tempat tidur pada satuan 

waktu tertentu (BOR)

Frekuensi  pemakaian 

tempat tidur pada satu 

periode (BTO)

Rata-rata lama rawat 

seorang pasien (ALOS)

Rata-rata hari dimana 

tempat tidur tidak ditempati 

dari telah diisi kesaat terisi 

berikutnya

Jumlah kelengkapan sarana dan 

prasarana di rumah sakit

Upaya Kesehatan 

Masayarakat'

Terlaksananya pengelolaan, 

pengawasan , pengendalian 

dan pengkoordinasian  

kesehatan 

Terciptanya peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan 

masyarakat yang mencakup 

pelayanan pasien peserta JKN, 

dan Masyarakat umum

Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan
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Jumlah angka kematian 

umum untuk setiap 1000 

penderita keluar (GDR)

Angka kematian 48 jam 

setelah dirawat untuk tiap 

1000 penderita keluar 

(NDR)

Jumlah kunjungan pasien 

ke rumah sakit

1 Persentase tersedianya 

pelayanan gizi buruk 

Program Perbaikan 

Gizi Masyarakat

Penanggulangan kurang energi 

protein dan kekurangan zat 

mikro lainnya 

Terpenuhinya obat dan pangan 

bagi pasien gizi buruk 

Penanggulangan Kurang 

Energi Protein (KEP), 

Anemia Gizi Besi, Gangguan 

Akibat Kurang Yodium 

(GAKY), Kurang Vitamin A 

dan Kekuarangan Zat Gizi 

Mikro Lainnya

- Tersedianya pelayanan gizi 

buruk 

1 Pasien yang mengindap 

penyakit HIV / AIDS

Program Pencegahan 

dan Penanggulangan 

Penyakit Menular

 Meningkatnya pencegahan dan 

penanggulangan penyakit 

menular 

Terwujudnya pemahaman 

ODHA untuk memelihara 

kesehatannya dan melakukan 

tindakan pencegahan 

penularan penyakit HIV/AIDS di 

masyrakat

Pelayanan Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 

menular

- Tersedianya kegiatan Close 

Meet Odha dalam rangka 

pemeliharaan kesehatan dan 

pencegahan penularan 

HIV/AIDS di masyarakat 

1 Jumlah pemenuhan standar 

pelayanan kesehatan

Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan 

kesehatan

Terakreditasinya Rumah Sakit 

yang sesuai standar

Evaluasi dan pengembangan 

standar pelayanan 

kesehatan Rumah Sakit

- Terlaksananya penilaian dan 

pengembangan akreditasi 

rumah sakit

Terlaksananya Implementasi 

pengelolaan BLUD

Pemahaman yang 

komprenship mengenai 

pengelolaan keuangan BLUD 

dan asistensi terhadap 

penyusunan dokumen-

dokumen 

Pengembangan Standarisasi 

Manajemen Pengelolaan 

Keuangan BLUD

- Implementasi penerapan 

pengelolaan keuangan BLUD di 

RSUD

1 Jumlah  pelayanan 

ambulance bagi pasien 

miskin, BPJS, Masyarakat 

Umum

Program Pelayanan 

Kesehatan Penduduk 

Miskin

Pelayanan bagi penduduk 

miskin

Terpenuhinya pelayanan 

mobilitas ambulance bagi 

pasien miskin / BPJS dan 

umum

Pelayanan Mobilitas Rumah 

sakit

- Terselenggaranya pelayanan 

ambulance bagi pasien miskin / 

BPJS, Masyarakat Umum

Terpenuhinya pelayanan 

penguburan pasien tidak 

mampu / tidak dikenal (MR.X)

Penguburan Pasien Tidak 

Mampu

- Jumlah penguburan pasien 

tidak mampu / tidak dikenal 

(Mr.X) 

1 Persentase pengadaan 

peningkatan sarana dan 

prasarana 

Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Rumah 

Sakit/ Rumah Sakit 

Jiwa/ Rumah Sakit 

Paru-paru/ Rumah 

Sakit Mata

Terlaksananya pengelolaan, 

pengawasan, pengendalian dan 

pengkoordinasian kegiatan 

pengadaan sarana dan 

prasarana dan peralatan sesuai 

dengan standar pelayanan 

rumah sakit

Jumlah pemenuhan pengadaan  

dan peningkatan sarana dan 

prasarana rumah sakit

Terlaksananya peningkatan 

sarana dan prasarana 

aparatur

- Persentase kelengkapan 

alat kesehatan yang 

berstandar

Tersedianya bangunan gedung 

instalasi 

Rehabilitasi bangunan 

rumah sakit

- Terpenuhinya bangunan rumah 

sakit untuk meningkatkan 

pelayanan mutu kesehatan 

masyarakat

Jumlah kelengkapan sarana dan 

prasarana di rumah sakit

Upaya Kesehatan 

Masayarakat'

Terlaksananya pengelolaan, 

pengawasan , pengendalian 

dan pengkoordinasian  

kesehatan 

Terciptanya peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan 

masyarakat yang mencakup 

pelayanan pasien peserta JKN, 

dan Masyarakat umum

Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan
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Persentase kelengkapan 

sarana gedung / fisik 

sesuai standar

Terpenuhinya keperluan alat-

alat kesehatan di rumah sakit

Pengadaan alat-alat 

kesehatan rumah sakit

- Tersedianya alat  kedokteran  

yang standar

Tersediianya kebutuhan obat-

obatan dan bahan habis pakai 

medis Rumah Sakit

Pengadaan obat-obatan 

rumah sakit

- Jumlah obat-obatan dan bahan 

medis habis pakai di rumah 

sakit

Tersedianya perlengkapan 

rumah sakit 

Pengadaan perlengkapan 

rumah sakit

- Tersedianya perlengkapan 

rumah sakit 

1 Persentase pemeliharaan 

sarana dan prasarana 

Program 

Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Rumah 

Sakit/ Rumah Sakit 

Jiwa/ Rumah Sakit 

Paru-paru/ Rumah 

Sakit Mata

Terselenggaranya pemeliharaan 

rutin/berkala alat-alat kesehatan 

di rumah sakit

Terpeliharanya peralatan medis 

rumah sakit dan bersertifikat 

layak pakai

Pemeliharaan Rutin / 

Berkala Alat-Alat Kesehatan 

Rumah sakit

- Pemeliharaan peralatan 

kesehatan dan sertifikasi

1 Persentase SDM kesehatan 

yang mengikuti pendidikan

Program 

Pengembangan SDM 

Kesehatan

Terpenuhinya SDM kesehatan 

yang profesional

Adanya peningkatan kinerja 

aparatur dan tingkat 

pemahaman PNS tentang 

jabatan fungsional 

Peningkatan Kinerja 

Pegawai Dalam 

Pengembangan SDM 

Kesehatan

- Adanya bimbingan teknis untuk 

aparatur rumah sakit

1 Persentase meningkatnya 

pelayanan rekam medis

Program sistem 

Informasi Kesehatan

Terselenggaranya pelayanan 

rekam medis

Terlaksananya kegiatan rekam 

medis dengan data yang valid

Peningkatan Rekam Medis - Tersedianya barang ATK dan 

cetak rekam medis

1 Persentase peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan 

BLUD

Program Peningkatan 

Mutu Pelayanan 

Kesehatan BLUD

Tercapainya peningkatan mutu 

dan pelayanan

Meningkatnya mutu pelayanan 

rumah sakit

Pelayanan dan pendukung 

Pelayanan

- Penunjang kegiatan 

operasional rumah sakit 

1 Indeks kepuasaan pegawai 

terhadap pelayanan 

ketatausahaan

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Meningkatnya pelayanan 

administrasi umum

Tersedianya layanan 

komunikasi, sumber daya air 

dan listrik

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya air 

dan listrik

- Dokumen bukti pembayaran 

belanja telepon, air dan listrik 

kantor

Terpenuhinya pembayaran 

pajak-pajak kendaraan dinas

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

- Pembayaran STNK/ pajak 

kendaraan dinas / operasional

Tersediannya materai untuk  

administrasi keuangan dan 

kepegawaian

Penyediaan jasa 

administrasi keuangan

- Jumlah Materai dalam 1 tahun

Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah Alat tulis kantor dalam 1 

tahun

Tersedianya  barang cetakan 

dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan

- Terpenuhinya barang cetakan 

dan penggandaan dalam 1 

tahun
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Tersedianya  alat listrik dan 

elektronik

Penyediaan komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

- Tersedianya alat-alat instalasi 

listrik dan elektronik dalam 1 

tahun

Tersedianya makan dan minum  

rapat 

Penyediaan makanan dan 

minuman 

- makanan dan minuman harian 

rapat PNS

Tersedianya laporan, 

rekomendasi hasil rapat dan 

konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

- rapat dan koordinasi keluar 

daerah

Tersedianya jasa pendukung 

keamanan dan ketertiban 

kantor

Penyediaan jasa pendukung 

keamanan dan ketertiban/ 

pengamanan  kantor

- Honorarium petugas keamanan

1 Persentase peningkatan 

disiplin pegawai

Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas 

bagi aparatur pemerintah

Pengadaan pakaian dinas 

beserta  perlengkapannya

- Pakaian dinas pegawai

1 Persentase sosialisasi yang 

diikuti 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Terlaksananya kegiatan 

sosialisasi peraturan perundang-

undangan'

Terpenuhinya dan 

meningkatnya pemahaman 

sumber daya aparatur terhadap 

peraturan

Sosialiasi Peraturan 

Perundang-Undangan

- Sosilisasi peraturan perundang-

undangan yang diikuti

1 Kualitas dokumen 

perencanaan dan pelaporan

Program Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

Terwujudnya Penyusunan 

dokumen pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan

Tersedianya informasi tingkat 

capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

- Dokumen laporan capaian 

kinerja dan ikhitsar realisasi 

kinerja dan keuangan

Terciptanya tata kelola 

keuangan yang efektif, efiein 

dan akuntabel

Tersedianya informasi realisasi 

penggunaan dan 

pertanggungjawaban keuangan 

semesteran SKPD

Penyusunan laporan 

keuangan semesteran

- Dokumen laporan semsteran 

SKPD

Terciptanya laporan keuangan 

yang audited

Tersedianya informasi realisasi 

penggunaan dan 

pertanggungjawaban keuangan 

tahunan SKPD

Penyusunan Pelaporan 

Keuangan akhir Tahun

- Dokumen laporan keuangan 

tahunan SKPD

Terciptan Penyusunan 

dokumen perencanaan 

anggaran

Tersedianya informasi dan 

perencanaan anggaran SKPD

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan SKPD

- Dokumen perencanaan  SKPD

1 Jumlah Inventarisasi Aset 

Rumah Sakit

Program Peningkatan 

Manajemen Aset / 

Barang Daerah

Berfungsinya peningkatan 

barang milik daerah dengan 

baik

Tersedianya informasi inventaris 

aset daerah untuk rumah sakit
Peningkatan Manajemen 

Aset / Barang Daerah

- Dokumen laporan inventaris 

aset daerah

1 Persentase pameran yang 

diikuti

Program Kerjasama 

Pameran Informasi 

dan Media Massa

Terselenggaranya kegiatan 

pameran

Terlaksananya kegiatan pameran Dukungan Pameran 

Informasi Pelayaan Publik

- Tersedianya bahan dan alat 

untuk pameran

1 Persentase pendataan 

dokumen/ arsip rumah sakit

Program 

Penyelamatan dan 

Pelestarian Dukumen/ 

Arsip Daerah

Meningkatkan pendataan dan 

penataan dokumen / arsip 

rumah sakit 

Terpenuhinya pendataan dan 

penataan dokumen / arsip 

rumah sakit 

Pendataan dan Penataan 

Dokumen/ Arsip Daerah

- Jumlah pendataan dan 

penataan dokumen / arsip 


