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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya
penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018, sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan
RSUD Kota Tanjungpinang Kita.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai tindak
lanjut dari TAP MPR RI No XI/MPR/1998 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor
28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme serta Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang mewajibkan untuk
mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas
Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) RI No 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 berisi gambaran perkembangan / capaian
pelaksanaan program dan kegiatan dari Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2018, yang
merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018.
Akhir kata semoga buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
RSUD Kota Tanjungpinang tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, selain sebagai
sarana evaluasi yang objektif, efisien dan efektif. Laporan juga diharapkan dapat membantu
memberikan masukan bagi manajemen dalam merumuskan atau menentukan arah kebijakan
selanjutnya yang diikuti dengan peningkatan kinerja manajemen yang lebih baik, disertai kerja
keras oleh seluruh jajaran.
Tanjungpinang, Februari 2019
Pimpinan RSUD Kota Tanjungpnang,

dr. H. Eddy Sobri, Sp.PD
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DAFTAR ISI

RSUD Kota Tanjungpinang

IKHTISAR EKSEKUTIF
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa bernegara.Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan legalitasnya didasarkan pada
TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 TAP MPR XI tersebut
dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum,
asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
Pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres)
Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inpres
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
suatu

perencanaan

strategi

yang

ditetapkan

oleh

masing-masing

instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan
masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya
disampaikan kepada Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan Daerah. Laporan
tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan
penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Undang-Undang

Nomor

32

Tentang
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Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu
kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan
manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.
Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota,
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/SK/III/2002
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib
Dilaksanakan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundanganundangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output
(keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan
demikian,

maka

dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat
perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan
yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai
sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan
prioritas pembangunan, RSUD Kota Tanjungpinang telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
penyusunan

IKU

wajib

bagi

unit

kerja

berdasarkan

pada

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai
tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan.
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Pada dasarnya semua institusi pelayanan kesehatan bertanggungjawab untuk
melayani masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif maupun kuratif dan
rehabilitatif. Yang berbeda adalah bobot pelayanan di masing-masing institusi
tersebut.
Oleh karena itu, rumah sakit juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang
sesuai dengan paradigma sehat. Pelayanan prima bidang kesehatan merupakan
bagian dari upaya perbaikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.Pelayanan prima di rumah sakit perlu dilaksanakan dengan harapan
akan meningkatkan kemampuan manejerial khususnya pejabat struktural dan
fungsional yang sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan prima
di bidang kesehatan.
Pelayanan prima Rumah Sakit erat kaitannya dengan mutu pelayanan
Rumah Sakit. Mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh ada tidaknya kritikan dan
keluhan dari pasiennya, lembaga sosial atau swadaya masyarakat dan bahkan
pemerintah sekalipun. Mutu akan diwujudkan jika telah ada dan berakhirnya interaksi
antara penerima pelayanan dan

pemberi pelayanan. Jika pemerintah yang

menyampaikan kritikan ini dapat berarti bahwa masyarakat mendapatkan legalitas
bahwa memang benar mutu pelayanan kesehatan harus diperbaiki. Mengukur mutu
pelayanan dapat dilakukan dengan melihat indikator-indikator mutu pelayanan
Rumah Sakit yang ada di beberapa kebijakan pemerintah, melalui indikator-indikator
tersebut kita bisa melihat standar pelayanan medik terhadap pasien di suatu Rumah
Sakit.
Standar Pelayanan Rumah Sakit dalam hal ini adalah penyelenggaraan
pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan
pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus
diselenggarakan oleh rumah sakit. Oleh karena itu dengan adanya standar
pelayanan medik pada rumah sakit ini, maka akan dapat mengendalikan mutu dari
rumah sakit itu sendiri yang pada akhirnya nanti akan memberikan dampak ke
pasien, yang diperlihatkan melalui kepuasaan pasien terhadap pelayanan di suatu
rumah sakit.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018, disusun dengan menyajikan hasil
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pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan dalam mencapai tujuan,
visi dan misinya.
Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018 yang mengusung visi:
“Prima dalam Pelayanan dan Unggul di Bidang Penyakit Dalam Berbasis Patient
Safety” dengan misi: ”
1. Menyelenggarakan layanan medis dan keperawatan, layanan penunjang medis
serta layanan rujukan dengan menempatkan pasien sebagai prioritas utama;
2. Meningkatkan dukungan terhadap pelayanan di Rumah Sakit;
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dalam menjalankan
operasionalnya sebagai BLUD berdasar kepada Surat Keputusan Walikota
Tanjungpinang Nomor: 731 tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang
Dalam rangka mewujudkan ”good corporate governance” maka RSUD Kota
Tanjungpinang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama
tahun 2018 dan atas penggunaan anggaran baik anggaran yang bersumber dari
dana DPA APBD , maupun dari dana intern RSUD Kota Tanjungpinang yang
berasal dari jasa layanan.
Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Rumah

Sakit

Umum

Daerah

Kota

Tanjungpinang Tahun 2018 merupakan laporan pencapaian kinerja dari seluruh
program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2018 yang disusun sebagai
upaya mewujudkan visi dan misi berdasarkan sasaran strategis dan indikator yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2013-2018
Laporan Akuntabilitas kinerja sebagai sarana penyampaian pertanggung
jawaban kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang kepada
Pemerintah daerah kKota Tanjungpinang baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Sebagai bahan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilankeberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018 tetapi juga memuat kendala atau
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kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk
peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
Untuk menjalankan kegiatannya dalam mencapai sasaran dan tujuannya,
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 didukung oleh
anggaran dana DPA APBD dan BLUD RSUD Kota Tanjungpinang. Total pagu
anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 77.001.991.700,- yang terdiri dari
Anggaran BLUD sebesar Rp. 38.139.890.474,- dan Anggaran APBD sebesar Rp.
38.862.101.226,-. Dengan Rincian Total Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
29.143.015.226,- Dan Total Belanja Langsung sebesar Rp.47.858.976.474,Akhirnya,

dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah ini , diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai
tahun 2018 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun
berikutnya. Agar dapat dipahami oleh semua staf di lingkungan RSUD Kota
Tanjungpinang ,laporan ini akan dikomunikasikan secara terus menerus sehingga
dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang.
Penyusunan LAKIP ini ,masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu
kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di
masa akan datang .

Tanjungpinang, Februari 2018
Pimpinan RSUD Kota Tanjungpnang,

dr. H. Eddy Sobri, Sp.PD

RSUD Kota Tanjungpinang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Terselenggaranya

good

governance

merupakan

prasyarat

bagi

setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa bernegara.Dalam rangka itu diperlukan pengem bangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan
penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Undang-Undang

Nomor

32

Tentang

Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu
kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan
manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.
Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota,
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/SK/III/2002
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib
Dilaksanakan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundanganundangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output
(keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan
demikian,

maka

dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi
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Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat
perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan
yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai
sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan
prioritas pembangunan, RSUD Kota Tanjungpinang telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
penyusunan

IKU

wajib

bagi

unit

kerja

berdasarkan

pada

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai
tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan.
Pada dasarnya semua institusi pelayanan kesehatan bertanggungjawab untuk
melayani masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif maupun kratif dan
rehabilitatif. Yang berbeda adalah bobot pelayanan di masing-masing institusi
tersebut.
Sehubungan dengan itu, rumah sakit juga dituntut untuk memberikan pelayanan
yang sesuai dengan paradigma sehat. Pelayanan prima bidang kesehatan
merupakan bagian dari upaya perbaikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
kepada Masyarakat. Pelayanan prima di rumah sakit perlu dilaksanakan dengan
harapan akan meningkatkan kemampuan manejerial khususnya pejabat struktural
dan fungsional yang sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan
prima di bidang kesehatan.
Standar Pelayanan Rumah Sakit dalam hal ini adalah penyelenggaraan
pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan
pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus
diselenggarakan oleh rumah sakit. Oleh karena itu dengan adanya standar
pelayanan medik pada rumah sakit ini, maka akan dapat mengendalikan mutu dari
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rumah sakit itu sendiri yang pada akhirnya nanti akan memberikan dampak ke
pasien, yang diperlihatkan melalui kepuasaan pasien terhadap pelayanan di suatu
rumah sakit.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Kota
Tanjungpinang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kenerja instansi
pemerintah secara periode tahunan dalam pencapaian tujuan/sasaran strategi
instansi. Sistematika yang digunakan mengikuti pedoman pelaksanaan sebagaimana
diatur pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tanjungpinang ini adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban secara tertulis
atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya
pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah termasuk RSUD Kota Tanjungpinang yang telah dilaksanakan
dalam kurun waktu tahun 2018.
C. DASAR HUKUM
1. TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa
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kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
7. Inpres No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
8. Inpres No 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.
10. Pelayanan Minimal Rumah sakit Yang wajib Dilaksanakan Daerah
11. PermenPAN dan RB No 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan
kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
12. Peraturan MenPAN dan RB No 35 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan
evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
13. Permenkes RI No. 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan
penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja kementerian kesehatan.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 228/MENKES/SK/III
/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
RSUD Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan
secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan
dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya
peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, RSUD Kota Tanjungpinang . mempunyai
fungsi menyelenggarakan :
a. Penyelenggara Pelayanan Medik
b. Penyelenggara Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
c. Penyelenggara Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
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d. Penyelenggara Pelayanan Rujukan
e. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di bidang kedokteran, kesehatan
dan keperawatan.
f.

Penyedia fasilitas kerja dan praktikum klinik

h. Penyelenggara kegiatan manajamen rumah sakit antara lain administrasi
umum, SDM, keuangan, dan perlengkapan rumah sakit.
i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan bidang tugasnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI
Rumah Sakit ini dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Sususan Organisasi RSUD terdiri atas :
A. Direktur;
B. Bagian;
C. Bidang;
D. Sub Bagian;
E. Seksi;
F. Instalasi;
G. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional;
H. Komite Keperawatan;
I. Dewan Pengawas;
J. Satuan Pengawas Internal; dan
K. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari :
1. Bagian Tata Usaha;
Bagian Tata Usaha membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
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c. Sub Bagian Humas
2. Bagian Keuangan.
Bagian Keuangan membawahi :
a. Sub Bagian Akuntansi;
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
c. Sub Bagian Verifikasi.
Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa
kerja, kemampuan teknis dari kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang
bersangkutan.
Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari :
1. Bidang Pelayanan:
Bidang Pelayanan membawahi :
a. Seksi Medis dan Rujukan;
b. Seksi Penunjang Medis.
2. Bidang Keperawatan.
Bidang Keperawatan membawahi :
a. Seksi Mutu, Etika dan Profesi Keperawatan;
b. Seksi Asuhan Keperawatan.
Setiap bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan,
kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dari PNS yang memenuhi
syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta
dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
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Instalasi sebagaimana dimaksud pada huruf F dipimpin oleh seorang Kepala
Instalasi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja,
kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
Instalasi sebagaimana dimaksud diatas jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan
Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komite Medik dan Staf Medis Fungsional yang dimaksud pada huruf G dipimpin oleh
seorang PNS yang mempunyai kapasitas dan tanggungjawab khusus yang dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur.
Komite Keperawatan yang dimaksud pada huruf H dipimpin oleh seorang PNS yang
mempunyai kapasitas dan tanggung jawab khusus yang dalam melaksanakan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
Dewan Pengawas sebagaimana pada huruf I merupakan suatu unit non struktural
yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Walikota

Struktur

organisasi

RSUD

Tanjungpinang

adalah

sebagai berikut:

STRUKTUR OGRANISASI RSUD KOTA TANJUNGPINANG

WALIKOTA
DEWAN PENGAWAS
DIREKTUR

KOMITE MEDIK

KEPALA BIDANG
PELAYANAN

KASI
MEDIS DAN
RUJUKAN

1. KAINS FARMASI
2. KAINS RM
3. KAINS R. JALAN
4. KAINS R. INAP

KASI
PENUNJANG
MEDIS

1. KAINS lABOR
2. KAINS RADIOLOGI
3. KAINS GIZI
4.KAINS LONDRY
5.KAINS PSRS

KOMITE KEPERAWATAN

KEPALA BIDANG
KEPERAWATAN

KASI
MUTU,ETIKA &
PROFESI
KEPERAWATAN

1.KARU ANGGREK
2.KARU CEMPAKA;
3.KARU MAWAR;
4.KARU DAHLIA;

KASI
ASUHAN
KEPERAWATAN

1.KARU BOUGENVILLE;
2.KARU TERATAI;
3.KAINS IGD;
4.KAINS ICU;
5.KAINS OK;
6.KAINS HD

SATUAN PENGAWAS
INTERNAL
KEPALA BAGIAN
TATA USAHA

KASUBBAG
UMUM & RT

KASUBBAG
KEPEGAWAIAN

KEPALA BAGIAN
KEUANGAN

KASUBBAG
HUMAS

KASUBBAG
AKUNTANSI

KASUBBAG
PENY.
PROGRAM &
EVALUASI

KASUBBAG
VERIFIKASI

F. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK
1. Kekuatan ( Strength )
a. Adanya pelayanan kesehatan spesialistik, pelayanan diagnostik
lainnya seperti endoscopy, termasuk adanya Pelayanan Hemodialisa;
(RSUD Tanjungpinang mempunyai 16 orang dokter spesialis yang
mencakup 10 jenis spesialisasi yang menyebabkan daya saing profesi
medis RSUD Tanjungpinang tidak dapat tertandingi oleh seluruh
rumah sakit yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau)
b. Lokasi RSUD Tanjungpinang yang Strategis, berdekatan dengan
pelabuhan dan pusat bisnis, memudahkan pengguna jasa mencapai
pusat pelayanan kesehatan RSUD Tanjungpinang
c.

Dukungan SDM yang kapabel & akuntabel terutama dokter spesialis
yang cukup handal dengan kemampuan profesional. dibidangnya,
disamping itu dibantu keberadaan dokter umum dan tenaga
Kesehatan Lainnya

d. Tersedianya fasilitas 24 jam untuk apotik, Rawat Inap, Instalasi gawat
darurat, Laboratorium dan Radiologi. dengan didukung budaya kerja
melayani.
e. Adanya jaringan kerjasama dengan Pendidikan Tenaga Kesehatan
(POLTEKES).
f.

Pendekatan Model Rumah Sakit Proaktif bekerjasama dengan
berbagai RS di wilayah Kepri, dalam rangka memberikan pelayanan
yang berkualitas kepada masyarakat.

g. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Pelayanan Prima dan
adanya inovasi Produk Layanan Terpadu (Lintas Fungsi).
h. Biaya pelayanan terjangkau dan merupakan RS Daerah Tipe C dan
menjadi rujukan bagi Kota Tanjungpinang khususnya dan rujukan
kabupaten lain di lingkungan pemerintah Kepulauan Riau.
i.

Konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam
rangkan peningkatan sarana dan prasarana serta subsidi yang
diberikan ke RSUD Tanjungpinang menyebabkan RSUD percaya diri
untuk mengembangkan RSUD sebagai “ profit center “ yang
keuntungannya

dapat

dimanfaatkan

untuk

kesehatan / perawatan masyarakat tidak mampu.

mensubsidi

biaya
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2. Kelemahan ( Weakness )
a. Masih rendahnya Etos kerja dan keterampilan sumber daya manusia.
Ditandai dengan Belum dijiwainya tata nilai enter preuner ship
(kewirausahaan) yang menunjang pelayanan prima dan perlunya
perubahan mindset di jajaran birokrasi maupun tenaga fungsional;
b. Belum dicapainya keselarasan antara kegiatan pelayanan dengan
kegiatan operasional Lainnya ditandai dengan Belum tersusunnya
SOP / protap-protap pelayanan kesehatan.;
c.

Masih lemahnya kemampuan manajemen diberbagai strata struktural
maupun fungsional, terutama dalam perencanaan dan evaluasi;

d. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana RSUD yang sesuai dengan
sumber daya manusia yang ada dan struktur organisasi RSUD
Tanjungpinang.
e. Belum siapnya budaya (value & belief) sebagai tenaga kesehatan
menghadapi tuntutan masyarakat akan hak-haknya serta membangun
kepercayaaan (Trusted) dalam rangka membangun hubungan dengan
kastemer (Customer Relationship);
f.

Struktur organisasi yang belum efektif;

g. Belum adanya pemasaran RS yang terintegrasi dan menyeluruh;
h. Belum adanya perhitungan Unit Cost yang rasional dan tidak adanya
fleksibilitas penetapan tarif.
3. Peluang ( Opportunities )
a. Kondisi pasar industri pelayanan kesehatan (perumahsakitan) saat ini
dalam fase pertumbuhan dan posisi pangsa RS Rujukan sebagai RS
yang bermutu saat ini masih tinggi;
b. Adanya Undang - Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara didalamnya mengatur Badan Layanan Umum
memberikan peluang untuk “Swadana” dan melakukan kerjasama
saling menguntungkan dengan pihak ketiga (Pemerintah, BUMN,
Swasta);
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c.

Perkembangan IPTEK Kedokteran maupun teknologi informasi;

d. Adanya kontrol sosial masyarakat (LSM) terhadap mutu pelayanan
dalam mewujudkan akuntabilitas publik;
e. Adanya Renstra dari Instansi terkait yang mendukung program Rumah
Sakit;
f.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 memungkinkan
perampingan organisasi mengarah ke organisasi yang miskin stuktur
kaya fungsi (non eselon);

g. Adanya Undang - Undang Jaminan Sosial Nasional dan kebijakan
Pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan keluarga miskin
melalui BPJS membuka peluang penetapan biaya rumah sakit atas
dasar perhitungan satuan biaya (unit cost) yang rasional;
h.

Adanya pengembangan Sistem Kerjasama Operasional (KSO) dan
kelas perawatan;

i.

Adanya dukungan dana Pusat;

j.

Masih terbukanya kebutuhan pelayanan Spesialistik;

4. Ancaman ( Threat )
a. Adanya beberapa Rumah Sakit dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
b. Sistem pembiayaan yang masih fee for service, sedangkan bagi
pasien yang tidak mampu belum sepenuhnya ditanggung oleh
Pemerintah;
c.

Komitmen dokter spesialis masih rendah pada kepentingan RSUD
Kota Tanjungpinang;

d. Perubahan pola penyakit dan kunjungan sebagai konsekuensi logis
penurunan utilitas RS yang berdampak pada penurunan pendapatan;
e.

Tuntutan hukum oleh masyarakat atas pelayanan kesehatan;

f.

Dukungan dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembenahan tata
ruang rumah sakit masih Rendah;
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.G. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (FKK)
Dari analisis perkembangan strategik diatas, ada beberapa faktor
kunci keberhasilan sebagai isu strategis yang akan disusun strategi
pelaksanaannya. Faktor Kunci Keberhasilan tersebut adalah :
a. Keselarasan kegiatan pelayanan;
b. Kesiapan SDM ( struktural dan fungsional ) dalam menghadapi
tuntutan masyarakat ( kepuasan pelanggan ) dalam profesionalisme
maupun customer service;
c.

Posisi dibenak pelanggan ( brand image ) sebagai RS yang melayani,
Pelayanan Terpadu dan, rujukan yang berkualitas;

d. Pengembangan model manajemen RS berbasis korporasi dengan SBU
(Strategic Business Unit) yang mandiri dan revenue center dapat
memberikan subsidi silang pada unit yang cost center
e. Pengembangan Net working ( RS Jejaring ) dalam pelayanan;
f.

Peraturan perundangan yang khusus mengatur manajemen perumahsakitan guna fleksibelitas yang mendukung pelayanan yang cepattepat-akurat dengan tetap menjamin akuntabilitas dan profesionalitas;

g. Budaya organisasi dan budaya pelayanan dikembangkan melalui
perubahan mindset SDM dalam menghadapi persaingan;
h. Kompetensi SDM terutama tenaga dokter spesialis, dengan status RS
sebagai rumah sakit rujukan kelas C .
H. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota
Tanjungpinang . tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Ringkasan Eksekutif
2. Bab I Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Maksud dan Tujuan
c. Tugas Pokok dan Fungsi
d. Sistematika Penulisan
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3. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
a. Perencanaan Kinerja
b. Perjanjian Kinerja
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
a. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja
b. Sumber Daya
c. Sumber Daya Anggaran
d. Sumber Daya dan Prasarana
5. Bab IV Simpulan
6. Lampiran-lampiran :
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I. PERENCANAAN KINERJA
Rumah Sakit merupakan institusi yang hidup dilingkungan yang dinamis
dan konfrenhensif. Dinamika tersebut dapat berbagai fenomena yang ada,
misalnya adanya paradigma baru Rumah Sakit yang menekankan pentingnya
konsep orientasi bisnis dalam Rumah Sakit, semakin meningkatnya kompetisi,
semakin meningkatnya biaya pelayanan Rumah Sakit agar agar Rumah Sakit
dapat bertahan (Survive) dan berkembang dimasa yang akan datang. Meskipun
demikian rumah sakit harus tetap menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan
peraturan yang ada.
Rumah sakit dalam kenyataannya sudah berkembang menjadi suatu
organisasi yang kompleks dengan sumber pembiayaan yang dinamis. Organisasi
yang kompleks ini ditandai dengan fenomena bahwa Rumah sakit merupakan
gabungan antara kegiatan medis dan kegiatan non medis atau bisnis.
Melihat perkembangan tersebut maka rumah sakit harus dikelola secara pro
aktif melalui Manajemen Staregis Rumah Sakit. Konsep ini didukung oleh suatu
model Perencanaan Strategis Rumah Sakit, Penetapan Visi, Misi dan Nilai-nilai,
penentuan Arah Strategis Rumah Sakit yang bersifat menantang, analisa faktor
lingkungan yang dapat mengarah pada keberhasilan, pelaksanaan kegiatan
jangka pendek dan jangka panjang serta langkah-langkah pengendaliannya.
Keberhasilan kinerja suatu Rumah Sakit dapat diukur melalui beberapa aspek
kegiatan antara lain :
1. Aspek keuangan dengan meningkatkan pendapatan dan efisiensi anggaran
Rumah Rumah Sakit.
2. Aspek SDM dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan melalui
pembelajaran organisasi.
3. Aspek pelayanan medis, perawatan,penunjang medis dan administrasi yang
terus menerus ditonjolkan menuju pelayanan prima.
4. Aspek kepuasan pelanggan dengan melakukan survei kepuasan pelanggan
yang dilakukan secara terus menerus untuk perbaikan.

RSUD Kota Tanjungpinang

VISI DAN MISI
1. VISI
“Prima dalam Pelayanan dan Unggul di Bidang Penyakit Dalam Berbasis
Patient Safety”
2. MISI
Sebagai

penjabaran

Visi

Rumah

Sakit

Umum

Daerah

Kota

Tanjungpinang disusunlah Misi RSUD Kota Tanjungpinang dengan rincian
sebagai berikut :
MISI pertama
Menyelenggarakan layanan medis dan keperawatan, layanan penunjang
medis serta layanan rujukan dengan menempatkan pasien sebagai prioritas
utama;
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang didirikan mempunyai
tugas utama melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan
Rumah Sakit yang meliputi bidang perencanaan, anggaran, pelayanan
kesehatan,

keperawatan

dan

penunjang

layanan

kesehatan.

Untuk

melaksanakan tugasnya RSUD Kota Tanjungpinang menjalankan fungsinya
yaitu menyelenggarakan layanan medis, layanan penunjang medis dan
layanan rujukan dengan senantiasa menempatkan pasien sebagai prioritas
utama.
MISI kedua
Meningkatkan dukungan terhadap pelayanan di Rumah Sakit;
Dimaksudkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD
membutuhkan dukungan berupa sarana dan prasarana yang berkaitan
terhadap pelayanan di Rumah Sakit. Kecakapan SDM, kelengkapan peralatan
dan sarana penunjang lainnya akan sangat membantu dalam kelancaran
tugas pelayanan di Rumah Sakit.
A. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS
Tujuan Umum : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Tujuan Khusus :
1. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan rumah sakit.
2. Terwujudnya Layanan Unggulan penyakit dalam.
3. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah
sakit.
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Sasaran Trategis:
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di rumah sakit
2. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
3. Meningkatnya SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan
kesehatan di rumah sakit.
4. Meningkatnya Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit
5. Terwujudnya Pelayanan administrasi pasien yang SMART
B. ARAH KEBIJAKAN
a. Strategi Umum (Grand Strategy)
Strategi ini adalah merupakan strategi umum dari perusahaan (rumah
sakit) yang akan dijadikan acuan bagi seluruh unit yang ada di dalam rumah
sakit. Grand Strategy ini erat kaitannya dengan daur hidup sebuah
organisasi, dimana organisasi tersebut mulai berdiri, kemudian akan
mencapai masa kematangan dan pada akhirnya akan mengalami masa
penurunan.
Pada gambar tersebut nampak bahwa setiap organisasi akan
mengalami

tiga

fase,

yaitu

fase

pertumbuhan

(Growth),

fase

kematangan/stagnan (Mature), dan pada akhirnya akan mengalami fase
kemunduran (Decrease). Apabila suatu organisasi ingin tetap eksis, maka
pada saat mencapai fase mature atau sudah masuk fase decrease, maka
harus melakukan berbagai perubahan dalam organisasinya. Bila tidak, maka
akan terjadi penurunan sehingga pada akhirnya akan mengalami kematian.
Berbagai perubahan tersebut dikenal dengan konsep “second wave”, dimana
pada saat masuk fase mature sebuah organisasi akan melakukan lompatan
(jump/loop) menuju suatu siklus selanjutnya. Strategi yang digunakan akan
sangat berbeda pada tiap fase tersebut. Pada saat baru berdiri/lahir maka
setiap organisasi (dalam hal ini rumah sakit) harus menerapkan strategi
pertumbuhan untuk mendapatkan segmen pasarnya.
b. Strategi Generik
Setelah menentukan grand strategi, maka langkah selanjutnya adalah
menentukan strategi generik. Yang dimaksud strategi generik adalah strategi
di tingkat unit bisnis. Untuk rumah sakit yang dianggap unit bisnis adalah
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instalasi-instalasi yang merupakan revenue centre, misalnya rawat inap,
penunjang medis, dan lain-lain. Menurut Porter jenis-jenis dari strategi
generik ada 3 macam, yaitu: cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Cost
leadership maksudnya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang
memiliki mutu yang sama dengan pesaing atau malah lebih baik, dengan
biaya yang lebih murah. Konsep ini bisa diterapkan bila rumah sakit tersebut
memiliki efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam operasionalnya.
Sedangkan untuk strategi diferensiasi adalah bahwa rumah sakit akan
memberikan pelayanan dengan cara yang lebih baik. Misalnya sama-sama
memiliki layanan ruang VIP, namun bila menggunakan strategi differensiasi
maka layanan VIP harus lebih baik dibanding dengan pesaing. Bisa dari segi
ruangan, fasilitas atau yang lainnya. Tapi yang paling penting adalah kualitas
layanan medis yang lebih baik atau minimal sama dengan pesaing. Untuk
strategi fokus, maka rumah sakit hanya akan memfokuskan diri pada segmen
pasar tertentu, misalnya pasar kasus penyakit dalam, dan lain-lain. Fokus ke
segmen pasar tertentu ini akan menimbulkan suatu efisiensi dalam
pelayanan, karena karakter pasar yang hampir sama, sehingga dalam
memenuhi keinginan konsumen tidak akan kesulitan. Untuk RSUD Kota
Tanjungpinang, strategi generik yang disarankan adalah cost leadership
dimana dengan alasan persaingan dengan banyaknya rumah sakit pesaing
yang telah memiliki strategi deferensiasi. Maksudnya telah banyak rumah
sakit lain yang dapat menangani berbagai penyakit yang memiliki bangsal
Kelas VIP yang mewah dengan tarif yang mahal. Untuk RSUD Kota
Tanjungpinang akan lebih baik menggunakan strategi cost leadership,
dimana kualitas pelayanan medis yang prima dengan fasilitas yang sesuai
standar (tidak berlebihan) kelas VIP, namun memiliki harga yang lebih murah
dibanding pesaing.

c. Strategi Fungsional
Dalam menentukan strategi operasional rumah sakit, grand strategi
menjadi acuan setiap unit di RSUD Kota Tanjungpinang. Selanjutnya akan
dibahas strategi fungsional RSUD Kota Tanjungpinang yang meliputi: strategi
pemasaran, strategi operasional, strategi penetapan tarif, strategi bidang
SDM.
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d. Strategi Pemasaran
1). Kesan Pelanggan
Kesan pelanggan yang diharapkan pada produk-produk layanan RSUD
Kota Tanjungpinang adalah tarif layanan bersaing, layanan berkualitas
tinggi, pelanggan mendapatkan kenyamanan, kecepatan dan ketepatan
layanan, dan tidak berbelit-belit. Kesan ini harus dimunculkan pada saat
pelaksanaan setiap layanan RSUD Kota Tanjungpinang sehingga
tampak menonjol atau unggul dibandingkan dengan layanan rumah sakit
pesaing.
2) Penampilan
Keunggulan yang ditonjolkan pada RSUD Kota Tanjungpinang adalah:
a. Proses layanan yang peduli pada setiap pelanggan (customer
oriented).
b. Penampilan petugas yang ramah didukung dengan seragam yang
serasi sehingga menghilangkan kesan angker sebuah rumah sakit.
c. Dekorasi ruangan sejak masuk rumah sakit sampai pada ruang
perawatan dan fasilitas umum yang bersih, indah dan rapi serta serasi.
d. Ruang publik yang luas dengan berbagai tanaman agar menciptakan
suasana teduh dan nyaman bagi pasien dan pengunjung.
3) Layanan Kepada Pelanggan
a. Jenis layanan yang disediakan kepada pelanggan adalah sesuai
dengan standar rumah sakit Kelas C, dengan unggulan adalah
pelayanan Penyakit Dalam.
b. Kerjasama sistem pembayaran dengan pihak ketiga seperti asuransi,
kelompok karyawan perusahaan, BPJS, maupun Pemda dilingkungan
Provinsi Kepulauan Riau untuk masyarakat miskin.
c. Layanan

yang

akan

disediakan

RSUD
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diutamakan berbasis kebutuhan pelanggan. Sebagai gambaran,
sebuah hasil penelitian yang mengungkapkan tentang kebutuhan dan
keinginan pelanggan pada layanan sebuah rumah sakit yaitu :
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an atas layanan

4) Positioning
1. RSUD Kota Tanjungpinang menganut paham market leader dan
bukan follower.
2. Bersifat inovator dalam pengemasan layanan
3. Berorientasi pada pelanggan
4. Cakupan

layanan

meliputi

Kota

Tanjungpinang

dan

Propinsi

Kepulauan Riau
e. Strategi Tarif Rumah Sakit
Dalam menetapkan tarif mesti dilihat bagaimana pola tarif pesaing dan
daya beli masyarakat sasaran kita. Dan yang utama adalah menggunakan
dasar perhitungan unit cost. Sebagai rumah sakit milik pemerintah yang
mengemban misi sosial, biasanya RSUD Kota Tanjungpinang selalu diharapkan
memberikan layanan kesehatan yang semurah mungkin, bahkan harus mampu
memberikan layanan gratis bagi pasien tak mampu. Namun, di sisi lain, kualitas
pelayanan juga harus dijaga dan ditingkatkan, dan bahkan di beberapa daerah
rumah sakit milik pemerintah merupakan sumber pendapatan asli daerah
(PAD). Kondisi-kondisi terebut akan membuat manajemen sulit menentukan
harga produk layanannya. Sehingga sebagai dasar penetapan yang sering
dipakai adalah berbasis unit cost. Dengan mengetahui unit cost suatu layanan,
maka bisa diketahui tarif minimal yang bisa diberlakukan, dan bila harus
mensubsidi, maka rumah sakit sudah punya data besarnya subsidi yang
dibutuhkan secara tepat. Perhitungan unit cost ini tentunya juga akan ditambah
dengan biaya pengembangan produk tersebut. Pertimbangan lain dalam
menentukan harga adalah adanya suatu kesan yang harus diperoleh bahwa
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RSUD Kota Tanjungpinang memiliki tarif yang bersaing. Artinya tarif yang
ditentukan harus dapat bersaing (murahnya) dengan rumah sakit pesaing, tanpa
mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini dapat tercapai bila RSUD
Kota Tanjungpinang mengetahui besarnya unit cost suatu produk pekayanan,
dan juga RSUD Kota Tanjungpinang memiliki keleluasaan dalam
menentukan/merubah tarif yang berlaku, mengingat para pesaing sangat
fleksibel dalam menentukan tarifnya. Untuk kepentingan tersebut, maka payung
hukum yang berpihak kepada kemajuan RSUD Kota Tanjungpinang sangat
dibutuhkan. Salah satu payung hukum yang dibutuhkan adalah adanya
peraturan Kepala Daerah yang memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk
mengelola dan menentukan tarif produk layananannya. Strategi ini
membutuhkan advokasi yang kuat dari manajemen rumah sakit kepada
Walikota Tanjungpinang.
f. Strategi Operasional
Kebanyakan rumah sakit saat ini membagi-bagi instalasi dengan
pendekatan pada fungsi-fungsi yang ada. Secara umum pendekatan ini
membagi antara fungsi rawat jalan, rawat inap dan penunjang. Didalam
instalasi rawat jalan terdapat berbagai poliklinik mulai dari yang besar sampai
yang khusus. Sedangkan diinstalasi rawat inap pasien dibagi berbasis kelas
sesuai harga kamar tanpa melihat mana pasien yang menderita penyakit
yang berbeda tingkat infeksiusnya. Konsekuensi ini akan menimbulkan
berbagai konsekuensi fisik terhadap bentuk bangunan dan perilaku
manajemen serta klinis.
g. Strategi SDM
Strategi di bidang sumber daya manusia sangat penting untuk diperhatikan.
Hal ini dikarenakan rumah sakit adalah industri jasa, dimana salah satu ciri
industri jasa adalah bahwa produk yang dihasilkan akan langsung dikonsumsi
oleh pelanggannya. Sehingga kualitas SDM menjadi penentu utama dalam
kualitas layanan yang diberikan, disamping tentunya faktor teknologi dan metode
pelayanan juga merupakan faktor penting. Dalam manajemen SDM sebenarnya
meliputi perekruitan, pelatihan, penilaian (monitoring), sistem remunerasi hingga
sampai rencana pensiun (retirement planning). Idealnya adalah bahwa direktur
atau manajemen RS menjalankan semua fungsi-fungsi manajemen SDM
tersebut.
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D. PENETAPAN KINERJA
Dalam tata kelola sistem yang modern, organisasi perangkat daerah
selayaknya dirancang atas dasar visi, misi dan tujuannya, dengan menetapkan
sasaran strategis yang harus dicapai sebagaimana yang dituang dalam
Rencana strategis (renstra) yang merupakan salah satu perangkat strategis
bagi manajemen sebagai dasar dari suatu organisasi perangkat daerah yang
memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian prioritas pengembangan
organisasi dari berbagai unit kerja dan mitra kerjanya dalam organisasi
perangkat daerah tersebut, karena organisasi merupakan suatu tatanan untuk
mencapai tujuan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan tersebut, setiap
organisasi perangkat daerah perlu menyusun prioritas pengelolaan dan
pengembangannya agar segenap komponen organisasi dan para mitra kerjanya
bergerak searah dan sinergis menuju tujuan visi dan misi Pemerintah Daerah
sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah. untuk bersama bersinergis dalam mencapai tujuan Pembangunan.
Dalam Rencana Strategis RSUD Kota Tanjungpinang telah ditetapkan
Rencana Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini ;
Penetapan Kinerja 2018
Sasaran strategis

Meningkatnya
Mutu Pelayanan
kesehatan pasien di rumah sakit

Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan Penyakit Dalam
Tercukupinya
sarana
dan
prasarana dalam memberikan
pelayanan

Indikator Kinerja
Persentase Optimalisasi standar pelayanan Minimal
Rumah Sakit
Persentase Kecukupan doket spesialis “Permenkes No
56 tahun 2014”
Rasieo Perawat dengan jumah pasien
“Permenkes No 56 tahun 2014”
Jumlah Kecukupan Apoteker
“Permenkes No 56 tahun 2014”
Rasio Obat dengan jumlah permintaan obat
( Jumlah lembar Resep)
Persentase Kecukupan dokter spesialis dasar
“Permenkes No 56 tahun 2014”
Kecukupan Kompetensi Perawat penyakit dalam
Persentase penerapan Sistem Informasi manajemen
rumah sakit
Persentase kecukupan peralatan khusus penyakit dalam
Persentase kecukupan peralatan kesehatan rumah sakit
Persentase kecukupan kualitas ruang rawat
Persentase kecukupan ruang penunjang medik

Target
100%
100%
90%
50%
100%
80%
100%
70%
60%
50%
50%
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E. CARA PENCAPAIAN SASARAN :
1. Meningkatkan Mutu Pelayanan kesehatan pasien di rumah sakit meliputi
layanan penyembuhan penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan,
pencegahan

penyakit

dan

rujukan

medik

Dengan

mengutamakan

keselamatan pasien
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Penyakit Dalam. sehingga
meningkatnya kunjungan.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan agar
dapat menangani masalah-masalah kesehatan secara dini.
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F. PERJANJIAN KINERJA
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang
dicapai dengan standard, rencana atau terget dengan menggunakan indikator yang
telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana
realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Tanjujngpinang dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2018.
Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjujngpinang Tahun 2013–2018. Adapun
pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian
dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh
gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing- masing indikator. Berdasarkan
pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing
indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa
yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil
guna dan berdaya guna.
Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,
pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Tanjujngpinang. Manfaat pengukuran kinerja antara lain
untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang
pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
a.

Uraian Kinerja dari masing masing Sasaran dan Indikatornya adalah sbb:
Sasaran dan Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kulitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator ini berfungsi untuk memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan
dilaksanakan dan juga untuk membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi
kinerja organisasi, serta untuk menyamakan interprestasi atas pelaksanaan atau program
kegiatan.
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Sasaran 1 . Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan pasien di rumah sakit
Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan
diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb:
a) Persentase Optimalisasi standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
 Kondisi yang dicapai
Untuk meningkatkan mutu pelayanan yang sesuai standar nasional secara
berkesinambungan, maka rumah sakit wajib mengikuti standard standard yang
telah ditentukan dalam standard akreditasi. Sesuai persyaratan yang
ditetapkan bahwa rumah sakit wajib mengikuti akreditasi, akreditasi yang
wajib diikuti oleh RSUD Kota TAnjungpinang yaitu Akreditasi KARS.
RSUD Kota TAnjungpinang telah lulus dalam akreditasi KARS pada bulan
Desember 2017 dan berlaku hingga tahun 2020, demikian pula RSUD Kota
Tanjungpinang telah lulus dalam akreditasi KARS dengan kelulusan tingkat
Madya dan harus diperpanjang pada tahun 2020. Untuk mendongkrak tingkat
kelulusan dengan tingkat paripurna pada tahun 2023 RSUD Kota
Tanjungpinang akan melakukan survey penilaian akreditasi lanjutan yang
direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2019.
 Kendala yang dihadapi
Masih Banyaknya kekurangan pada sarana dan prasarana fasilitas pelayanan
kesehatan dan pendukung pelayanan yang harus dilengkapi, baik fisik
bangunan, tata ruang maupun, peralatan lainnya. Sehingga berpengaruh
terhadap standar pelayanan minimal rumah sakit.
 Usul pemecahan masalah
Dengan melengkapi kekursangan dan memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan
dan disertakan dengan penerapan standar prosedur operasional dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan sehari-hari.
b) Persentase Kecukupan doket spesialis “Permenkes No 56 tahun 2014”
 Kondisi yang dicapai
Dengan melakukan penerimaan tenaga medik spesialis yang berintegritas maka
kasus-kasus spesialisasi akan terlayani sehingga dapat meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan dirumah sakit yang berdampak pada meningkatnya index
kepuasan pasien.
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 Kendala yang dihadapi
Belum adanya regulasi tentang pengangkatan pegawai profesional yang
dibiyai melalui sumber dana badan layanan umum daerah serta adanya
keterbatasan anggaran yang dimiliki RSUD Kota Tanjungpinang.
 Usul pemecahan masalah
Agar segera diterbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pengangkatan Tenaga
Honorer Badan Layanan Umum Daerah
c)

Rasieo Perawat dengan jumah pasien “Permenkes No 56 tahun 2014”
 Kondisi yang dicapai
Penambahan Tenaga keperawatan untuk mencukupi kebutuhan pelayanan
keperawatan di rumah sakit sehingga dapat meningkatan mutu pelayanan rumah
sakit sesuai standar pelayanan
 Kendala yang dihadapi
Belum adanya regulasi tentang pengangkatan pegawai profesional yang
dibiyai melalui sumber dana badan layanan umum daerah serta adanya
keterbatasan anggaran yang dimiliki RSUD Kota Tanjungpinang.
 Usul pemecahan masalah
Agar segera diterbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pengangkatan Tenaga
Honorer Badan Layanan Umum Daerah

d) Jumlah Kecukupan Apoteker “Permenkes No 56 tahun 2014”
 Kondisi yang dicapai
Adanya penerimaan pegawai Apoteker yang mutasi dari daerah lain
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemberian obat di Apotik
rumah sakit.
 Kendala yang dihadapi
Belum adanya regulasi tentang pengangkatan pegawai profesional yang
dibiyai melalui sumber dana badan layanan umum daerah serta adanya
keterbatasan anggaran yang dimiliki RSUD Kota Tanjungpinang.
 Usul pemecahan masalah
Agar segera diterbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pengangkatan Tenaga
Honorer Badan Layanan Umum Daerah
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e)

Rasio Obat dengan jumlah permintaan obat ( Jumlah lembar Resep)
 Kondisi yang dicapai
Pelayanan permintaan Kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai terlayani
dengan baik. Stabilitas persediaan masih cukup.
 Kendala yang dihadapi
Permasalahan yang dijumpai dari hasil dalam survey masih minimnya sarana
dan prasarana penyimpanan obat
 Usul pemecahan masalah
Melakukan koordinasi dengan bidang/bagian terkait dan unit kerja dalam
upaya perbaikan Kualitas pelayanan Farmasi.

Sasaran 2 . Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Penyakit Dalam
Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan
diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb:
a) Persentase Kecukupan dokter spesialis dasar
 Kondisi yang dicapai
Dengan melakukan penerimaan tenaga medik spesialis yang berintegritas maka
kasus-kasus spesialisasi akan terlayani sehingga dapat meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan dirumah sakit yang berdampak pada meningkatnya index
kepuasan pasien.
 Kendala yang dihadapi
Belum adanya regulasi tentang pengangkatan pegawai profesional yang
dibiyai melalui sumber dana badan layanan umum daerah serta adanya
keterbatasan anggaran yang dimiliki RSUD Kota Tanjungpinang.
 Usul pemecahan masalah
Agar segera diterbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pengangkatan Tenaga
Honorer Badan Layanan Umum Daerah
b) Kecukupan Kompetensi Perawat penyakit dalam
 Kondisi yang dicapai
Karyawan memiliki peran utama dalam setiap kegiatan dalam organisasi
khususnya keahlian dalam merawat pasien dengan kasus penyakit dalam.
Penempatan SDM sesuai kompetensi akan mendorong kinerja yang baik
sehingga tujuan organisasi akan mudah diwujudkan.
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 Kendala yang dihadapi
Pelaksanaan kegiatan perawatan khususnya pada perawatan kasus penyakit
dalam belum semua petugas memiliki standard kompetensi, sehingga kegiatan
perawatan penyakit – penyakit khusus belum maksimal penanganannya.
 Usul pemecahan masalah
Pelaksanaan Diklat pada tenaga keperawatan dalam penanganan penyakit –
penyakit khusus secara berkala dan berkesinambungan.
Sasaran 3 . Tercukupinya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan
Untuk mencapai sasaran ini ada satu indikator kinerja yang digunakan dan akan
diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalah sbb:
a) Persentase penerapan Sistem Informasi manajemen rumah sakit
 Kondisi yang dicapai
Dalam rangka mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi, RSUD Kota
Tanjungpinang telah memulai SIMRS sejak tahun 2014 dan mengarah pada
SIMRS mandiri. Dalam rangka mewujudkan implementasi SIMRS yang
terintegrasi dibutuhkan suatu penilaian secara berkesinambungan terhadap
penerapan SIMRS di rumah sakit. Untuk mewujudkan sistem informasi yang
terintegrasi dikaitkandengan jumlah aplikasi/modul yang terimplementasi
berdasarkan dari segi aplikasi: Ketersediaan modul, kemudahan dalam
penggunaan,Kecepatan,dan validasi data sedangkan dari sisi pengguna
ditentukan dari sosialisasi dan pelatihan. Sampai akhir 2018 telah tercapai dengan
persentase rata rata implementasi modul sebesar 72,9 % dari target 100 %.
 Kendala yang dihadapi
1.

Penyesuaian aplikasi mengikuti kebutuhan pengguna dan alur bisnis
proses di RSUD Kota Tanjungpinang membutuhkan waktu yang lama

2.

Adaptasi user terhadap alur dan langkah kerja dalam aplikasi baru
membutuhkan waktu yang cukup lama.

3.

Sulitnya penyesuaian / modifikasi aplikasi terhadap bisnis proses di
RSUD

Kota

Tanjungpinang,

dan

kendala

kurangnya

komunikasi/koordinasi yang menyebabkan terjadi kesalahan persepsi
antara user dan programmer.
4.

Ketersediaan perangkat keras (PC / computer / printer) yang kurang.

RSUD Kota Tanjungpinang

5.

Dijumpai

perbedaan

dalam

terimplementasikan.Beberapa

menentukan
implementasi

modul
terkait

yang

berhasil

‘kemudahan

penggunaan’ sangat sulit ditentukan sehingga ditetapkan bahwa yang
dimaksud terimplementasi dari sisi pengguna adalah modul yang dapat
dioperasikan dan terintegrasi.
 Usul pemecahan masalah
Dari berbagai permasalahan tersebut, maka diupayakan peningkatan
penggunaan SIMRS dengan bantuan aplikasi yang dibangun oleh Instalasi
Teknologi Informasi secara mandiri.
b) Persentase kecukupan peralatan khusus penyakit dalam
 Kondisi yang dicapai
Kualitas penanganan kasus-kasus penyakit dalam sebagai layanan unggulan di
RSUD Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari dukungan ketersediaan
pealatan kesehatan, dengan adanya kegiatan pengadaan peralatan kesehatan
rawat inap khususnya pada kasus penyakit dalam akan meningkatkan kualitas
penanganan kasus sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang
berimbas pada peningkatan indeks kepuasan pasien.
 Kendala yang dihadapi
Keterbatasan Dana menyebabkan masih minimnya peralatan - peralatan
kesehatan dalam penanganan kasus – kasus penyakit dalam di RSUD Kota
Tanjungpinang.
 Usul pemecahan masalah
Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana dalam menangani kasus-kasus
penyakit dalam.
c)

Persentase kecukupan peralatan kesehatan rumah sakit
 Kondisi yang dicapai
Peningkatan produktivitas sangatlah penting bagi rumah sakit, untuk
memperoleh keberhasilan/ peningkatan dalam pelayanan di Rumah Sakit.
Pada umumnya masalah pelayanan disebabkan oleh manusia, mesin dan
lingkungan. Mutu pelayanan yang efektiv dan efisien tidak terlepas dari
penyediaan fasilitas yang siap pakai dan aman. Untuk menjamin ketersediaan
fasilitas fisik yang bermutu, dibutuhkan pengukuran terhadap performance
dari fasilitas yang ada, terkait ketersediaan, kinerja dan kualitasnya.
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 Kendala yang dihadapi
Masih Minimnya Peralatan Kesehatan di RSUD Kota Tanjungpinang oleh karna
keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga rencana pengadaan harus selektif
dan bertahap.
 Usul pemecahan masalah
Dimohonkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Sakit untuk
dapat membantu menyediakan dana dalam menginvestasikan pealatan
kesehatan yang di butuhkan agar kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota
Tanjungpinang meningkat.

b. PENCAPAIAN KINERJA
Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk tahun 2018 RSUD Kota
Tanjujngpinang dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab unit
organisasi. Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan operasional bidang pelayanan medik.
Indikator untuk pelayanan medik rumah sakit berupa Indikator khusus terdiri dari :
BOR, LOS, BTO, TOI, NDR, GDR, Hari Perawatan dan Jumlah Kunjungan.
Indikator Program Kegiatan yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tanjungpinang dari :
Indikator input

: Berupa dana APBD Kota Tanjungpinang dan Sumber
pendapatan dari jasa layanan.

Indikator output

: Tingkat pencapaian pelayanan sesuai rencana, sehingga
terjadi peningkatan kualitas pelayanan.

Indikator benefit / infact : Indikator yang berpengaruh pada jangka panjang yang
menghasilkan keuntungan, dan belum bisa dimonitor
pada jangka pendek.
Kegiatan pelayanan rumah sakit memiliki indikator yang berbeda dengan institusi
pada umumnya, karena disini menyangkut pelayanan publik bidang kesehatan. Pada
bidang pelayanan kesehatan khususnya RSUD. Kota Tanjungpinang memiliki kinerja
bidang pelayanan sebagai berikut .
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Pencapaian Kinerja berdasarkan indikator pelayanan kesehatan Tahun 2018
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

INDIKATOR
BOR
LOS
BTO
TOI
NDR
GDR
Hari Rawat
Kunjungan RJ
Jumlah Pasien Masuk
Jumlah Pasien RI

CAPAIAN
49,32
4,00
3,80
4,07
18,40
45,60
25,905
27,365
5,912
6,469

KETERANGAN
52,65
4,30
44,65
4,38
22,56
42,43
51,830
30,017
5,294
5,762

2. Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan Target pendapat
Target pendapatan

: Rp.

70.862.101.226,00 ,-

Sumber Dana APBD 2018

: Rp.

38.862.101.226,00 ,-

Sumber dana Jasa Layanan

: Rp.

32.000.000.000,00 ,-

Silpa tahun 2017

: Rp.

9.963.890.473,74 ,-

Realisasi Pendapatan 2018

: Rp.

34.727.772.818,56,-

Silpa Tahun 2018

: Rp.

6.199.565.804.00,-

Saldo kas Akhir 2018

: Rp

9.963.890.473,74,-

Pencapaian target

: 104 %

3. Pencapaian Kinerja Keuangan
No.
1
2

Uraian
Bel. Tidak Langsung
Bel.Langsung.

Anggaran
29.143.015.226.00
47.858.976.474.00

28.028.187.024
43.484.925.812

Sisa
1.114.828.202,00
4.374.050.662,00

Bel.Pegawai

19.197.945.367.00

17.016.088.763

2.181.856.604,00

Bel. Barang dan Jasa

21.518.835.107.00

20.094.423.299

1.424.411.808,00

7.142.196.000.00

6.374.413.750

767.782.250,00

77.001.991.700.00

71,513,112,836.00

5.488.878.864,00

Bel. Modal
Jumlah
Pencapaian

Realisasi

92.87%

Analisa : Realisasi Anggaran Belanja pada RSUD Kota Tanjuungpinang terserap
92,87 %, dengan sisa dana pada Belanja Tidak Langsung Rp. 1.114.828.202,00, hal ini
disebabkan kelebihan gaji adanya beberapa orang pegawai yang pensiun, dan pada
Belanja Langsung sisa dana Rp. 5.084.737.602,00

hal ini disebabkan terjadinya

penurunan kunjungan rawat inap disebabkan adanya kegiatan pemeliharaan rutin
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rumah sakit, kegiatan Penambahan daya listrik dan pengadaan travo listrik yang batal
dilaksanakan oleh karena masih perlu di analisa lebih lanjut .
B. ANALISA KINERJA
a. Analisis Kinerja Pelayanan dan Pendapatan Rumah Sakit
Pelayanan rumah sakit pada tahun 2018 berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari
hasil kinerja tersebut diatas dimana rata-rata indikator menunjukan baik. Pada
bidang pelayanan target pendapat dapat tercapai, dilihat secara keseluruhan target
pendapatan mencapai sebesar 104 %
b. Analisa Kinerja Program Kegiatan
Program kerja tahun 2018 belum semuanya dapat terlaksana tetapi kegiatan fisik
mencapai 86,05 % . Program kegiatan yang tidak tercapai sesuai dengan keinginan
pada umumnya disebabkan oleh karena dana belum tersedia atau adanya perubahan
anggaran sehingga belum berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
c. Analisa Atas Akuntabilitas Keuangan
a). Realisasi Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2018
Realisasi kegiatan sesuai dengan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dana APBD Tahun 2018
No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Fisik (%)

1

Bel. Gaji & Tunjangan

16.028.684.976,00

15.286.031.274

95%

100

2

Bel Tambahan Penghasilan

13.114.330.250,00

12.742.155.750

97%

100

29.143.015.226

28.028.187.024

96%

100

Jumlah

Realisasi Belanja Langsung Dana APBD Tahun 2018
No
1
2
3
4
5

Jenis Program
Pel. Adm. Perkantoran
Obat & Perbekalan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pengadaan , Peningkatan Sarana & Prasarana RS Jiwa
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit
Jumlah

Anggaran
3.760.290.000
1.000.000.000
46.400.000
4.912.396.000
38.139.890.474
47,858,976,474

Keuangan
3,636,253,607
999,914,776
8,200,000
4,750,072,300

Realisasi
%
97
100
18
97

34,455,926,072

90

43,850,366,755

92

Fisik (%)
100
100
20
100
100
84
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Realisasi Belanja Langsung Dana Jasa Layanan (BLUD) Tahun 2018
Realisasi
`

Jenis Program

Anggaran
Keuangan

%

Fisik
(%)

I

BIAYA OPERASIONAL

35,780,090,474

32,388,792,347

91%

93%

A.

BIAYA PELAYANAN

30,485,182,974

27,702,599,418

91%

90%

3,249,150,000

2,755,170,000

85%

100%

1

Biaya Pegawai

2

Biaya Bahan

14,070,200,000

13,537,208,274

96%

100%

3

Biaya Jasa Pelayanan

11,432,255,367

10,049,686,076

88%

100%

4

Biaya Pemeliharaan

320,000,000

147,632,100

46%

90%

5

Biaya Barang dan Jasa

269,420,000

243,325,995

90%

90%

6

Biaya Pendidikan dan Pelatihan

290,000,000

244,424,000

84%

50%

7

Biaya Pelayanan dan lain – lain

854,157,607

725,152,973

85%

100%

5,294,907,500

4,686,192,929

89%

96%

2,295,184,187

89%

100%

428,400,000

297,128,400

69%

100%

1,666,700,000

1,511,019,606

91%

90%

B

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1

Biaya pegawai

2

Biaya Administrasi Kantor

3

Biaya Pemeliharaan

4

Biaya Barang dan Jasa

15,687,500

8,997,500

57%

100%

5

Biaya Promosi

41,500,000

40,250,000

97%

100%

6

Biaya umum dan Administrasi Lain – Lain

325,000,000

319,902,099

98%

100%

7

Biaya Pendidikan dan Pelatihan

237,970,000

213,711,137

90%

80%

2,359,800,000

2,067,133,725

88%

93%

-

-

0%

0

10,000,000

3,975,000

40%

100%

II

2,579,650,000

BIAYA NON OPERASIONAL LAINNYA

1

Biaya Bunga

2

Biaya Administrasi Bank

3

Biaya Kerugian penjualan Aset tetap

-

-

0%

0

4

Biaya Kerugian Penurunan Nilai

-

-

0%

0

5

Biaya Non Operasional Lain – lain

120,000,000

99,560,775

83%

100%

6

Investasi

2,229,800,000

1,963,597,950

88%

80%

38,139,890,474

34,455,926,072

90%

38,139,890,474

34,455,926,072

90%

Jumlah Biaya I + II
Total Biaya
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b) Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018.
Realisasi Pendapatan RSUD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 adalah
sebagai berikut :
Realisasi Pendapatan RSUD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018
No

Pendapatan

Target

Realisasi

%

1

Pendapatan APBD

38.862.101.226,00

36,981.786.764,00

95.16%

2

Pendapatan Jasa Layanan BLUD

32,000,000,000.00

34,727.772.818,56

105.61%

3

Pendapatan Lain – Lain yang sah

-

-

4

Saldo awal kas

9.963.890.473,74

963.890.473,74

81,677,252,891.88

82,029,120,160.73

JUMLAH

100%
100.43%
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BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan urian diatas secara umum dapat tergambar mengenai kegiatan
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang yang sesuai
dengan program yang telah digariskan. Sesuai dengan fungsi rumah sakit adalah untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap lapisan masyarakat yang
membutuhkan,
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang memberikan pelayanan
kesehatan dan juga pelayanan penunjang kepada semua masyarakat yang
membutuhkan . Pelayanan Medis dan Program kegiatan rumah sakit dapat berjalan
dengan baik dan hambatan-hambatan yang timbul dapat diatasi oleh rumah sakit.
Disamping khusus dalam bidang pelayanan Medik dan Perawatan, rumah sakit
juga memberikan pelayanan Hemodialisa, untuk itu telah disiapkan tenaga-tenaga
yang terampil untuk menangani pelayanan tersebut, dengan diberikannya pendidikan
dan pelatihan.
Dalam pencapaian target kinerja tahun 2018 mengalami banyak kemajuan.
Namun masih ada kekurangan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan
program kerja pada tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya dan dapat dijadikan
sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan.

