
1. Nama Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NTB

2. Tugas :

3. Fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan medis

b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis

d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan

g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan  

4. Indikator Kinerja Utama :

PENJELASAN

(Formulasi pengukuran, tipe pengukuran, sumber data)

1. Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai - Kepuasan Pelanggan (Indeks)

Tipe perhitungan target : Kumulatif

Sumber data : Laporan Hasil Survei Bidang Keperawatan/ Bidang 

Litbangkes 

Alasan : Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan RS

- Jumlah gedung yang terbangun

Tipe perhitungan target : Kumulatif

Sumber data : Laporan Realisasi Fisik & keuangan dari Bagian 

Keuangan 

- Jumlah Alat Kedokteran/kesehatan yang tersedia

Tipe perhitungan target : Kumulatif

Sumber data : Laporan Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik

3. Terwujudnya aparatur yang profesional - Jumlah Dokter Spesialis ke Sub Spesialis

Tipe perhitungan target : Kumulatif

Sumber data : Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- Jumlah Dokter Umum ke Spesialis

Tipe perhitungan target : Kumulatif

Sumber data : Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- Jumlah pelatihan dan pengembangan SDM RS

Tipe perhitungan target : Kumulatif

Sumber data : Bidang Pendidikan dan Pelatihan
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Formulasi Perhitungan  : Jumlah Dokter spesialis yang melanjutkan 

pendidikan ke sub spesialis 

Alasan : Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM 

RS sesuai kebutuhan  RS Kelas A

Formulasi Perhitungan  : Jumlah Dokter Umum yang melanjutkan 

pendidikan ke spesialis 

Alasan : Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM 

RS sesuai kebutuhan  RS Kelas A

Formulasi Perhitungan  : Jumlah pasien yang disurvei secara acak 

yang menyatakan puas dibandingkan jumlah pasien yang disurvei 

secara acak

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Alasan : Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM 

RS sesuai kebutuhan  RS Kelas A

2.

Alasan : Untuk memenuhi kebutuhan sarana sesuai standar dan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan RS

Alasan : Untuk memenuhi kebutuhan sarana sesuai standar dan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan RS

Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan upaya 

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang 

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan 

upaya rujukan kesehatanserta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan 

melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan

c. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan

e.  Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan

f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Tersedianya sarana prasarana pelayanan 

publik yang memadai

Formulasi Perhitungan : Jumlah SDM RS yang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan dalam 1 periode

Formulasi Perhitungan  : jumlah gedung yang terbangun sesuai 

dengan rencana dan alokasi anggaran yang tersedia

Formulasi Perhitungan  : Jumlah alat Kedokteran dan kesehatan 

yang tersedia sesuai dengan anggaran yang teralokasi


