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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, 

kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Tahun 

2018. Rencana Kerja (RENJA) ini antara lain memuat evaluasi kinerja RSUD Provinsi NTB tahun 

2016 yang meliputi : 

1. Pencapian Kinerja Indikator Makro RSUD Provinsi NTB tahun 2016 

2. Penganggaran RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 

3. Realisasi Belanja RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 

4. Program dan Kegiatan tahun 2017 

5. Program dan Kegiatan Alternatif atau Baru Tahun 2018, dan isu-isu penting serta faktor-faktor 

pendukung dan penghambat. 

 

Disamping itu Rencana Kerja RSUD Provinsi NTB juga berisi rencana program dan 

kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun maksud dan tujuan 

menyusunan Renja RSUD Provinsi NTB tahun 2018 ini sebagai acuan pencapaian kinerja dalam 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Provinsi NTB. 

Kami menyadari Renja RSUD Provinsi NTB ini  masih jauh dari sempurna oleh karenanya 

saran dan kritik yang sifatnya membangun kearah perbaikan sangat kami harapkan.   

 

Mataram,        Januari  2017 
Direktur RSUD Provinsi NTB 

 
 
 

dr.  H. L. Hamzi Fikri MM 
Pembina (IV/a) 

NIP. 19740621 200212 1 007 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, dimana setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD). Adapun yang 

dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan 

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB adalah dokumen perencanaan 

RSUD Provinsi NTB untuk periode 1 (satu) tahun.  

Terkait dengan isu-isu strategis dengan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat NTB antara 

lain adalah kualitas pelayanan publik belum optimal yang dilatarbelakangi oleh kurangnya sarana 

prasarana, SDM dan prosedur pelayanan publik, masih tingginya angka kematian bayi, angka 

kematian ibu, prevalensi gizi buruk dan kualitas sanitasi/lingkungan yang belum optimal. 

         Memperhatikan Renstra Kemenkes 2015-2019 dan mengacu kepada RPJMN 2015-2019 

bahwa isu penting yang mengemuka pada tahun 2018 antara lain :  

Kesehatan Ibu dan Anak.  

Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan, namun masih jauh dari target MDGs tahun 2015, 

meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami  peningkatan. Kondisi 

ini kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, 

kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan  faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu 

yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan  post partum . Penyebab ini dapat diminimalisir 

apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik.  

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah 

penanganan  komplikasi, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat 

terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu 

banyak anaknya > 3 tahun). Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan dibawah usia 20 tahun telah 

melahirkan, sementara perempuan yang melahirkan usia di atas 40 tahun sebanyak 207 per 1000 

kelahiran hidup. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan masih adanya umur perkawinan 

pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 46,7% dari semua perempuan yang telah 

kawin. 

 

 



Kematian Bayi dan Balita. 

Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni 19/1000 kelahiran, 

sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi penurunan dari 15/1000 menjadi 

13/1000 kelahiran hidup, angka kematian anak balita juga turun dari 44/1000 menjadi 40/1000 

kelahiran hidup. Penyebab kematian pada kelompok perinatal disebabkan oleh Intra Uterine Fetal 

Death (IUFD) sebanyak 29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%, ini berarti 

faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke 

depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk  hamil dan melahirkan dan 

menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi  dari infeksi Untuk usia di 

atas neonatal sampai satu tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya  pnemonia dan 

diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku  hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat. 

    Faktor penentu angka kematian ibu dan bayi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat 

tentang kesehatan ibu hamil, meskipun masih banyak factor-faktor lain yang harus diperhatikan untuk 

menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul. Yakni 

pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, infeksi dll.  

       Sebagai rumah sakit pusat rujukan peran RSUD Provinsi NTB sangatlah penting dalam hal 

penanganan kasus dari pusat-usat pelayanan kesehatan lainnya yang seringkali  sampai ke rumah sakit 

sudah sangat  gawat. Untuk itu diperlukan kesiapan sarana, parasarana, SDM dan perencanaan yang 

baik serta tertata dengan jelas, sehingga dapat mendukung usaha-usaha untuk menurunkan kematian 

ibu dan kematian bayi, dengan demikian RSUD Provinsi NTB sebagai institusi pelayanan masyarakat 

harus terus memperhatikan dan berupaya mewujudkan tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan dan kenyamanan pasien di Rumah Sakit, melalui perwujudan rencana kerja yang 

terintegrasi dalam progarm dan kegiatan tahunan (Renja) maupun lima tahunan (Renstra). 

Rancangan Renja RSUD Provinsi NTB tahun 2018 disusun dengan mengacu pada rancangan 

awal RKPD Provinsi NTB, Renstra-RSU Daerah Provinsi NTB yang penyusunannya berpedoman 

pada RPJMD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan masalah-

masalah yang dihadapi.  

Rancangan Renja RSUD Provinsi NTB memuat kebijakan, program, serta kegiatan  meliputi 

program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan 

kelompok sasaran, yang merupakan hasil pembahasan secara intensif oleh seluruh jajaran/unit terkait 

di RSUD Provinsi NTB. Rancangan Renja RSUD Provinsi NTB menjadi bahan utama Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTB. 

 



1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional 

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4700); 

e. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 

f. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  

g. Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS; 

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

j. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 

k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah 

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah  

m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan. 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

o. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) 

p. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

r. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 

s. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26) 



t. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025  

u. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata 

Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

v. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 

w. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Gubernur  Nusa Tenggara Barat Nomor 22 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB 

x. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penerapan Status 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit 

Umum Provinsi  

y. Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

z. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 

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

Review atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2018 ditetapkan 

dengan maksud memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi RSUD Provinsi NTB dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuan RSUD Provinsi NTB sesuai dengan Visi dan Misi serta arah 

Pembangunan Daerah NTB yang tertuang dalam RPJMD. 

Adapun tujuan penyusunan Renja RSUD Provinsi NTB tahun 2017 adalah : 

1. Memberikan peta rencana kegiatan pembangunan RSUD Provinsi NTB periode satu tahun 

dalam arti utuh baik pembangunan fisik sarana dan prasarana maupun proses dan peningkatan 

produk jasa pelayanan rumah sakit yang harus selalu ditingkatkan.  

2. Merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan dalam proses penyusunan Dokumen 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

3. Merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan dalam proses penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD. 

4. Sebagai bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan 

akuntabilitas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi NTB. 

5. Secara manajerial untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan pencapaian setiap indikator dalam 

pelaksanaan kegiatan. 



6. Sebagai rujukan dalam penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja (Lakip) RSUD Provinsi NTB 

kepada Gubernur. 

 

1.4 Sistematika Renja RSUD Provinsi NTB 
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BAB II 

 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA  

RSUD PROVINSI NTB TAHUN 2016 

 

2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi  Nusa Tenggara Barat tahun 

2016 merupakan pelaksanaan tahun III (tahun ketiga) Rencana Strategis (Renstra) RSUD Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran 

Tahun 2016 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unsur penunjang 

Pemerintah Daerah, yang merupakan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah 

Sakit Umum Daerah Provinsi NTB yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun 

dan melaksanakan program dan kegiatan yang mempunyai tolok ukur dengan berbagai indikator yang 

tertuang dalam Renstra RSUD Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah 

Provinsi NTB dapat dievaluasi dari Kinerja Indikator Makro (Internal Bussines Process) dan Indikator 

Kinerja Utama (IKU). 

 

A. Pencapaian Kinerja Indikator Makro RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 

Indikator Kinerja Makro (Internal Bussines Process) adalah indikator proses internal rumah sakit 

yang menunjang kualitas pelayanan dan fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi, 

dimana jenis dan target indikator ditetapkan berdasarkan standar pelayanan minimal rumah sakit dan 

keadaan serta kemampuan rumah sakit.  

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum  Provinsi NTB peroide tahun 2009 – 2013 

pada Bab VI menjelaskan bahwa terdapat 12 Indikator Kinerja, sedangkan pada Renstra periode 

tahun 2013-2018 menjadi 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja pelayanan RSUD Provinsi NTB 

sehingga ada penambahan sebanyak 17 indikator kinerja.  

Indikator-indikator tersebut dievaluasi secara rutin dan berkesinambungan dalam proses kegiatan 

RSUD Provinsi NTB. Adapun target dan capaian Kinerja indikator makro RSUD Provinsi NTB 

tahun 2016, sebagai berikut. 

 

 



Tabel 2.1. Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Provinsi NTB  

 

    

No 

Aspek/Indikator Kinerja 

Sat 

Target  Capaian % 

capaia

n 
 

RSUD Provinsi NTB 2016 2016 

 
1  Kepuasan Pelanggan (Indeks ) % 84 74,39 92,98 

 
2 Rasio Likuiditas      

 
 Current Ratio % 10.069 11.988 109%  

 
 Cash Ratio % 7.466 5.486 94%  

 
 Quick Ratio % 8.719 10.557 109%  

 
3 Rasio Solvabilitas      

 
 Rasio Perputaran Piutang % 82,17 32.13 31%  

 
 Rasio rata-rata pengumpulan piutang Hari 0,03 56.08   

 
 Piutang Turn Over Kali 88,53 6.51 5.51%  

 
4 Rasio Rentabilitas      

 
 Profit Mbargin Ratio % 49,83 42.95 9.7%  

 
 Return on Asset % 37,22 13.80 45%  

 
5 BOR (Tingkat pemanfaatan tempat tidur RS) % 71 66,2 93,2 

 

6 
ALS (Tingkat efisiensi dan mutu pelayanan 

RS) 
Hari 6,1 5,9 96,7 

 
7  BTO (Frekuensi penggunaan TT) Orang 42 42,4 100% 

 

8 

 

TOI  (Interval TT tdk terisi sampai terisi 

kembali RS) 
Hari 2,4 3,6 150% 

 
9 NDR (Angka kematian > 48 jam)  43 52 120% 

 
10 GDR (Angka kematian umum)  80 85 106% 

 
11 Angka Kematian Ibu di RS    

  
  a.    Akibat Pendarahan % 0,17 0 100% 

 
  b.    Preklamsia % 0,25 1,03 412% 

 
  c.    Sepsis % 0,03 33,3 111% 

 
12 Angka Infeksi Nosokomial % 1,00   

 
13 Tingkat Penggunaan Obat Generik % 60 68,21 113% 

 



14 
Waktu tunggu (Kecepatan penanganan 

penderita gawat darurat) 
Menit 4 4 100%  

15 Jumlah pasien yang dilayani :    
  

  a.      Rawat Inap Orang 17.355 12.846 74% 

 
  b.      Rawat Jalan Orang 103.999 100.756 96,8% 

 
  c.      Gawat Darurat Orang 40.674 19.388 47,6% 

 
16 Kelengkapan pengisian Rekam Medik % 70 52 74,3% 

 
17 Prosentase Baku Mutu limbah cair      

 
  

a.  BOD 
mg/lt 40 30,99 74,4% 

 
  b.    COD mg/lt 70 42,28 60,4% 

 
  c.     TSS mg/lt 5 3,72 74,4% 

 
  d.     PH % 7 6,75 96,4% 

 
18 Pendapatan BLUD Milyar 100 115 115% 

 
19 Jumlah sarana yang terbangun Paket 3 3 100% 

 
20 Jumlah gedung yang terpelihara Unit    

 

21 Jumlah Alat Kedokteran yang tersedia 
Unit/S

et 
36 59 163% 

 
22 Jumlah Dokter Spesialis ke Sub Spesialis Orang 2 1 50% 

 
23 Jumlah Dokter Umum ke Spesialis Orang 2 2 100% 

 
24 Jumlah pelatihan dan pengembangan SDM RS % 60 65 108% 

 
25 Prosentase Pelatihan di Unit Khusus % 60 80 120% 

 
26 Jumlah SPM/SPO/CP yang tersusun Jenis 510   

 

27 
Jumlah Dokumen Perencanaan RS yang 

tersusun 
Jenis 6 6 100% 

 
28 Jumlah Naskah Kerjasama Jenis 60 91 134% 

 
29 Jumlah laporan capaian kinerja Jenis 3 3 100% 

 
            

 

       
Dari tabel capaian indikator kinerja pelayanan dapat dilihat bahwa kinerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 untuk beberapa indikator sudah melampaui yang 

distandarkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sudah melampaui target yang ditetapkan 

tahun 2016. Namun ada beberapa indikator yang belum mencapai target tahun 2016 dan perlu 



mendapat perhatian pada tahun-tahun berikutnya, antara lain : kelengkapan pengisian berkas rekam 

medis belum mencapai standar karena pengisian data rekam medis belum lengkap, sementara realisasi 

pendidikan dokter spesialis ke subspesialis tercapai hanya 50% karena terkendala proses penerbitan 

SK tugas belajar yang belum terbit sampai bulan Desember 2016, dan dokter umum ke dokter 

spesialis tercapai 100% karena 2 dokter umum yang telah mengikuti tes ujian seleksi akademis dari 

Universitas yang dituju dinyatakan lulus. 

 

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

RSUD Provinsi NTB telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, 

sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU 

telah mengacu pada Renstra RSUD Provinsi NTB dan RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018.  

Indikator Kinerja Utama tahun 2016 ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja 

yang ada dalam Renstra RSUD Provinsi NTB tahun 2013-2018 yang memiliki fokus pada perspektif 

stakeholder sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 

Anggaran 2016 yang dapat menggambarkan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja 

pembangunan daerah khususnya pengelolaan bidang urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.2  Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 

No Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

2016 
(%) 

Reali 
sasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

1. 
 

Tersedia sarpras 
sesuai kebutuhan 
dan rencana 
pengembangan 
penyusunan 
anggaran, Tersedia 
dan terkelolanya 
SDM keuangan RS,  
Tersedia dan 
terkelolanya 
kegiatan 
pengembangan 
teknologi kesehatan,  
Tersedia dan 
terkelolanya SDM 
umum yang 
profesional sesuai 
kompetensi 

Tersedianya jasa telepon, 
air dan listrik RS 

100 100 

99,16 
Input : Rp.3.500.000.000 100 98,31 

Tersedianya Honorarium 
15 jenis pengelola 
administrasi keuangan 

100 100 

98,16 

Input : Rp. 150.286.000 100 96,31 

Terlayaninya kebutuhan 

bahan bacaan dan peraturan 

perundang- undangan 

100 100 

99,45 

Input : Rp.100.000.000 100 98,90 

Terpenuhinya makanan dan 

minuman petugas kesehatan 

RS 

100 100 

50 

Input : Rp.6.615.000 100 0 

Tersedianya honorarium 5 
orang pegawai tidak tetap  

100 100 

99,87 

Input : Rp. 139.088.000 100 99,73 

2. 
 
 

Program 
peningkatan sarana 
dan prasana 
aparatur 
 

Terealisasinya biaya sewa  
kendaraan 1 unit 
 

100 100 

100 

Input : Rp.12.000.000 100 100 

3. Tertata dan 
terkelolanya 
pendidikan dan 
pelatihan SDM RS 
secara profesional 

Terlayaninya kebutuhan 
pendidikan dan pelatihan 
RS 

100 50 

61,40 

Input : Rp. 1.110.000.000 100 72,80 

4. Tertata dan 
terkelolanya aset RS 

Terkelolanya aset milik 
daerah 

100 100 

72,43 

Input : Rp.52.330.000 100 44,86 

5. Tertata dan 
terkelolanya 
pelayanan medis RS 
secara efisien, safety 
dan bermutu 

Terlayani dan 
tertanggulanginya masalah 
kesehatan secara optimal    

100 100 

99,55 

Input : Rp.1.835.535.000 100 99,10 

6.  Terlayani dan 
tertanggulanginya masalah 
kesehatan secara optimal    

100 100 
88,83 



No Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

2016 
(%) 

Reali 
sasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

1. 
 

Tersedia sarpras 
sesuai kebutuhan 
dan rencana 
pengembangan 
penyusunan 
anggaran, Tersedia 
dan terkelolanya 
SDM keuangan RS,  
Tersedia dan 
terkelolanya 
kegiatan 
pengembangan 
teknologi kesehatan,  
Tersedia dan 
terkelolanya SDM 
umum yang 
profesional sesuai 
kompetensi 

Tersedianya jasa telepon, 
air dan listrik RS 

100 100 

99,16 
Input : Rp.3.500.000.000 100 98,31 

Tersedianya Honorarium 
15 jenis pengelola 
administrasi keuangan 

100 100 

98,16 

Input : Rp. 150.286.000 100 96,31 

Terlayaninya kebutuhan 

bahan bacaan dan peraturan 

perundang- undangan 

100 100 

99,45 

Input : Rp.100.000.000 100 98,90 

Terpenuhinya makanan dan 

minuman petugas kesehatan 

RS 

100 100 

50 

Input : Rp.6.615.000 100 0 

Tersedianya honorarium 5 
orang pegawai tidak tetap  

100 100 

99,87 

Input : Rp. 139.088.000 100 99,73 

  Input : Rp.86.000.000 100 77,65 

7. Tertata dan 
terkelolanya 
pelayanan  
kesehatan secara 
maksimal 

Terlayaninya pasien sesuai 
standar kesehatan 
maksimal 

100 100 

87,37 

Input : Rp.1.972.240.000 100 74,73 

8. 

Tersedianya gedung 
dan seluruh 
infrastruktur RS, 
Tersedia sarpras 
sesuai kebutuhan 
dan rencana 
pengembangan 
pelayanan dan 
penunjang medis 
sesuai RS klas A 

Tersedia/terbangunnya 

gedung dan infrastruktur RS 

secara optimal 2 unit  

100 100 

96,10 

Input : Rp.23.901.772.700 100 92,20 

Tersedianya  alat-alat 
kesehata RS sesuai 
kebutuhan dari dana 
DBHCHT dan DAK 

100 100 

99,80 

Input : Rp.27.477.114.665 100 99,69 

Tersedianya kebutuhan 
obat-obatan RS kebutuhan 

100 100 

99,99 

Input : Rp.2.000.000.000 100 99,97 



No Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

2016 
(%) 

Reali 
sasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

1. 
 

Tersedia sarpras 
sesuai kebutuhan 
dan rencana 
pengembangan 
penyusunan 
anggaran, Tersedia 
dan terkelolanya 
SDM keuangan RS,  
Tersedia dan 
terkelolanya 
kegiatan 
pengembangan 
teknologi kesehatan,  
Tersedia dan 
terkelolanya SDM 
umum yang 
profesional sesuai 
kompetensi 

Tersedianya jasa telepon, 
air dan listrik RS 

100 100 

99,16 
Input : Rp.3.500.000.000 100 98,31 

Tersedianya Honorarium 
15 jenis pengelola 
administrasi keuangan 

100 100 

98,16 

Input : Rp. 150.286.000 100 96,31 

Terlayaninya kebutuhan 

bahan bacaan dan peraturan 

perundang- undangan 

100 100 

99,45 

Input : Rp.100.000.000 100 98,90 

Terpenuhinya makanan dan 

minuman petugas kesehatan 

RS 

100 100 

50 

Input : Rp.6.615.000 100 0 

Tersedianya honorarium 5 
orang pegawai tidak tetap  

100 100 

99,87 

Input : Rp. 139.088.000 100 99,73 

Tersedianya ambulance & 
mobil jenazah RS yang 
memadai 

100 100 

98,94 

Input  : Rp.1.200.000.000 100 97,87 

Tersedianya meubeler  RS 
sesuai kebutuhan 

100 100 

99,95 

Input  : Rp.930.000.000 100 99,90 

9. Terkelola dan 
terpeliharanya 
sarpras dan 
kebersihan 
lingkungan RS 
secara profesional 

Terpeliharanya sarana dan 
prasarana RS sesuai standar  

100 100 

93,43 

Input : Rp.5.000.000.000 100 86,86 

10. Tertata dan 
terkelolanya sumber 
daya RS 

Tersedianya sumber daya 
operasional dan  
Pendapatan RS  sesuai 
target 

100 100 

96,45 

Input : Rp.124.195.747.720 100 92,89 

 



Analisis secara komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan RSUD Provinsi NTB pada 

Tahun 2016 dapat dikatakan berhasil, walaupun belum sepenuhnya terealisasi 100% yaitu kegiatan 

pembangunan rumah sakit di Dasan Cermen (pembangunan lanjutan gedung C (Guest House dan 

Diklat) disebabkan karena anggaran yang dialokasikan dalam DPA RSUD Provinsi NTB tidak 

mencukupi, sehingga pembangunan lanjutan gedung C dan tersebut akan dilanjutkan pada Tahun 

Anggaran 2017.  

 

2.2 Evaluasi Penganggaran dan Belanja RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 

A. Penganggaran RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 

Program kegiatan dan operasional rutin Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB pada 

tahun 2016 dibiayai dengan dana yang bersumber baik dari APBD Provinsi NTB, DBHCHT dan 

DAK maupun dana yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah  Provinsi NTB 

sebagai BLUD, adapun realisasi total dana yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

NTB tahun 2016 untuk pembiayaan operasional dan pengembangan rumah sakit adalah 

Rp.260.211.846.685,81,- dengan rincian pagu dan realisasi anggaran yang tersedia dari  masing-masing 

sumber dana sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Anggaran / Pendanaan RSUD Provinsi NTB  TA. 2016 

Uraian Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

Subsidi / APBD I 136.016.098.965,- 131.474.612.575,- 96,66 

 Pendapatan  BLUD 100.000.000.000,- 115.075.520.437,- 115,08 

Total 236.016.098.965,- 246.842.338.495,- 105,87 

 

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 mencapai 

Rp.115.075.520.437,- atau naik 15,08% dari target pendapatan tahun 2016 sebesar 

Rp.100.000.000.000,- 

.  

 

 

 

 



Tabel 2.4 piutang RSUD Provinsi NTB tahun 2016 

No Sumber Piutang Jumlah 

1 Jamkesmas Pusat (Kemenkes RI) 0 

2 Jamkesda NTB (Dinas Kesehatan Provinsi NTB) 0 

3 Bansos Lombok Barat (Dinas Kesehatan Kab. Lobar) 0 

4 Bansos Lombok Utara (Dinas Kesehatan KLU) 176.685.591 

5 Bansos Lombok Tengah (Dinas Kesehatan Loteng) 44.258.313 

6 Bansos Sumbawa Barat (Dinas Kesehatan KSB) 7.784.200 

7 BPJS 2016 (asumsi) 16.000.000.000 

TOTAL 16.223.728.104 

 

B. Realisasi Belanja RSUD Provinsi NTB 

Anggaran yang telah teralokasi kemudian dipergunakan sesuai rencana yang telah tersusun 

dalam Renja Rumah Sakit Umum Daerah  Provinsi NTB tahun 2016, kemudian ditetapkan dalam 

Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA)  maupun dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk 

memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah  Provinsi NTB selama 1 (satu) tahun anggaran. 

Realisasi belanja sumber dana APBD Provinsi NTB mencapai 96,66%. Sedangkan alokasi 

anggaran belanja sumber dana BLUD umumnya terealisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,89%. 

Adapun rincian pagu anggaran yang tersedia dengan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.6. Pagu dan Realisasi Belanja RSUD Provinsi NTB  TA. 2016 

Uraian 
Pagu Anggaran 

(Rp) 
Realisasi (Rp) % 

Subsidi / APBD I 136.016.098.965,- 131.474.612.575,- 96,66 

BLUD-RS  124.195.747.720,- 115.367.725.920,- 92,89 

Total 260.211.846.685,- 246.842.338.495,- 94,86 

 

Anggaran belanja sumber dana APBD Provinsi NTB terealisasi untuk belanja tidak langsung 

(97,93%) dan belanja langsung terealisasi (95,85%), dengan realisasi belanja masing-masing 

sebagaimana pada tabel berikut. 

 

 



 

Tabel 2.7. Jenis, Pagu dan Realisasi Belanja RSUD Provinsi NTB  TA. 2016 

Uraian Belanja Tidak 

Langsung (Rp) 

Belanja Langsung 

(Rp) 

Total Belanja 

(Rp) 

Subsidi 
Pagu 66.543.117.600,- 69.472.981.365,- 136.016.098.965 

Realisasi 65.164.573.872,- 66.310.038.703,- 131.474.612.575 

% 97,93 95,54 96,66 

 

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja RSUD Provinsi NTB  Tahun 2015 

Berdasarkan tinjauan terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian 

Sasaran, maka dapat diinterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan 

kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Dengan terlaksananya berbagai program / 

kegiatan diharapkan dapat mewujudkan berbagai tujuan dan mendukung terwujudnya  visi serta misi 

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategik. 

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB pada tahun 2016 mempunyai 8 (delapan) 

program (sesuai Permendagri 13) yang dikembangankan dengan berbagai kegiatan maupun sub 

kegiatan. Adapun jenis program, sumber dan alokasi anggaran serta realisasi anggaran adalah 

sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut. 

Tabel 2.7 Program, Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Program 

No Program Jumlah dana Realisasi % 

  1. Pelayanan administrasi 

perkantoran 
3.895.989.000 3.823.353.052 98,14 

  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 
12.000.000 12.000.000 100 

  3. Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur  
1.110.000.000 808.104.334 72,80 

4. Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
52.330.000 23.475.000 44,86 

5. Upaya Kesehatan Masyarakat  1.835.545.000 1.818.939.945 99,10 

6. 
Pencegahan dan penangulangan 

penyakit menular 
86.000.000 66,775.000 77,65 

7. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.972.240.000 1.437.777.333 74,73 

8. Pengadaan;peningkatan sarana dan 

prasarana rumah sakit/rumah sakit 
55.508.887.365 53.532.198.224 96,44 



jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata 

   9. 

Pemeliharaan  sarana dan 

prasarana rumah sakit/rumah sakit 

jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata 

5.000.000.000 4.751.415.815 95,03 

10. 
Program Peningkatan Mutu 

Pelayanan Kesehatan BLUD 
124.195.747.720 115.367.725.920 92,89 

 

 
Total 193.688.729.085 181.677.764.623 93,81 

 

Adapun rincian alokasi dan realisasi per jenis kegiatan sebagai berikut: 

1. Dana Subsidi Belanja Tidak Langsung dengan program : 

a. Gaji dan Tunjangan Pegawai 

- Pagu Anggaran  : Rp.50.573.327.600,- 

- Realisasi Anggaran : Rp.49.875.981.272,- 

b. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sbb : 

- Target  Anggaran  : Rp.15.969.790.000,- 

- Realisasi Anggaran : Rp. 15.288.592.600,- 

 

2. Dana Subsidi Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp.193.688.729.085,- dan realisasi sebesar 

Rp.181.677.764.623,-  dengan  rincian  progam/kegiatan sebagai berikut  : 

c. Pelayanan  Administrasi Perkantoran 

• Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 

• Penyediaan jasa administrasi keuangan 

• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

• Penyediaan makanan dan minuman 

• Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

• Pendidikan dan pelatihan formal 

f. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan  Keuangan Daerah 

• Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah 

g. Upaya Kesehatan Masyarakat 



• Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

• Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan  

   pemberatasan penyakit 

i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

• Penyusunan standar pelayanan kesehatan 

j. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-

Paru / Rumah Sakit Mata 

• Pembangunan Rumah Sakit 

• Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 

• Pengadaan obat-obatan rumah sakit 

• Pengadaan ambulance/mobil jenazah 

• Pengadaan meubeler rmah sakit 

k. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-Paru / 

Rumah Sakit Mata 

3. Dana BLUD  Belanja langsung dengan program / kegiatan: 

l. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 

• Pelayanan dan pendukung pelayanan  BLUD 

   Target  Pendapatan : Rp.100.000.000.000,-    

   Realisasi Pendapatan : Rp. 115.075.520.437,- (115,08%) 

Sementara Target Belanja BLUD RSUD Provinsi NTB tahun 2016 sebesar 

Rp.124.195.747.720,- dan realisasi belanja Rp.115.367.725.920,- (92,89%) 

Rincian hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Rumah Sakit Umum Daerah  

Provinsi NTB   tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran. 

Hasil evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah  Provinsi 

NTB tahun 2016 baik terhadap kinerja indikator makro maupun indikator kinerja utama dapat 

dikatakan berhasil, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan hambatan. 

Keberhasilan maupun kendala dalam mewujudkan target disebabkan adanya berbagai faktor baik 

faktor pendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan. 

 

 

 



Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah  Provinsi NTB, 

antara lain: 

1. Sebagai rumah sakit pusat rujukan di Provinsi NTB 

2. Tersedia SDM rumah sakit yang cukup kompeten dan siap dalam mendidik tenaga kesehatan 

serta pengembangan pelayanan rumah sakit  

3. Sebagai rumah sakit BLUD 

4. Adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB terhadap pengembangan 

rumah sakit 

5. Adanya kerjasama dengan berbagai instusi/lembaga 

6. Daya beli dan peningkatan tuntutan masyarakat akan pelayanan rumah sakit 

7. Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional dan asuransi kesehatan lainnya 

8. Lokasi Rumah Sakit yang cukup strategis 

 

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah  Provinsi NTB, 

antar lain: 

1. Belum lengkapnya SOP dan CP. 

2. Semakin banyak rumah sakit pesaing (rumah sakit swasta dan berkembangnya rumah sakit 

pemerintah di Mataram) 

3. Belum maksimal kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam implementasi BLUD. 

4. Kepuasan pasien belum sesuai standar. 

 

2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak 

Pencermatan terhadap isu-isu strategis dilakukan disamping dari analisa lingkungan strategik 

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, juga dilakukan dengan terus memperhatikan 

perkembangan kebijakan di bidang kesehatan secara nasional maupun regional. 

Dengan memperhatikan Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi NTB dan program-

program pemerintah Provinsi yang tertuang dalam RPJMD NTB tahun 2013-2018, dan Rencana 

Strategis (Renstra) RSUD Provinsi NTB tahun 2013-2018 serta memperhatikan perubahan-

perubahan lingkungan strategis dan  tantangan yang terus berkembang, maka isu strategis yang 

menjadi perhatian Rumah Sakit Umum Daerah  Provinsi NTB khususnya  dalam Renja 2017 dapat 

diformulasikan sebagai berikut : 

 

 



1. Penerapan Patient Safety  

    Keamanan adalah prinsip yang paling fundamental dalam pemberian pelayanan kesehatan 

maupun keperawatan, dan sekaligus aspek yang paling kritis dari manajemen kualitas. 

Keselamatan pasien (patient safety) adalah suatu system dimana rumah sakit membuat asuhan 

pasien lebih aman, mencegah terjadinya cidera yang disebabkan oleh kesalahan akibat 

melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sistem 

tersebut meliputi pengenalan resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan 

resiko pasien,  

    Tujuan dilakukannya kegiatan Patient Safety di rumah sakit adalah untuk menciptakan 

budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatkan akuntabilitas rumah sakit, menurunkan 

KTD di rumah sakit, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi 

pengulangan kejadian tidak diharapkan..Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan 

masalah yang penting dalam sebuah rumah sakit, maka diperlukan standar keselamatan pasien 

rumah sakit yang dapat digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit di Indonesia.  

     Hampir setiap tindakan medik menyimpan potensi resiko. Banyaknya jenis obat, jenis 

pemeriksaan dan prosedur, serta jumlah pasien dan staf Rumah Sakit yang cukup besar, 

merupakan hal yang potensial bagi terjadinya kesalahan medis (medical errors), artinya kesalahan 

medis didefinisikan sebagai suatu kegagalan tindakan medis yang telah direncanakan untuk 

diselesaikan tidak seperti yang diharapkan (yaitu., kesalahan tindakan) atau perencanaan yang 

salah untuk mencapai suatu tujuan (yaitu., kesalahan perencanaan). Kesalahan yang terjadi dalam 

proses asuhan medis ini akan mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien, 

bisa berupa Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). 

    Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan 

cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan (commission) atau tidak 

mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission), dan bukan karena “underlying disease” 

atau kondisi pasien. Kesalahan tersebut bisa terjadi dalam tahap diagnostic seperti kesalahan atau 

keterlambatan diagnose, tidak menerapkan pemeriksaan yang sesuai, menggunakan cara 

pemeriksaan yang sudah tidak dipakai atau tidak bertindak atas hasil pemeriksaan atau observasi; 

tahap pengobatan seperti kesalahan pada prosedur pengobatan, pelaksanaan terapi, metode 

penggunaan obat, dan keterlambatan merespon hasil pemeriksaan asuhan yang tidak layak; tahap 

preventive seperti tidak memberikan terapi provilaktik serta monitor dan follow up yang tidak 

adekuat; atau pada hal teknis yang lain seperti kegagalan berkomunikasi, kegagalan alat atau 

system yang lain. 

Rumah sakit sebagai salah satu layanan penyedia jasa, merupakan suatu layanan masyarakat 

yang penting dan dibutuhkan dalam upaya pemenuhan tuntutan kesehatan. Pada dasarnya 



masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu dan perlindungan yang layak. Oleh 

karena itu dalam memberikan pelayanannya pada masyarakat, rumah sakit wajib memenuhi 

standar pelayanan rumah sakit, sedangkan tenaga kesehatan di RS dalam melakukan tugasnya 

berkewajiban mematuhi standart profesi serta memperhatikan hak pasien. Dengan demikian 

rumah sakit dituntut untuk bekerja lebih profesional dan mampu bersaing dengan rumah sakit 

lain. Menyadari hal ini pihak manajemen RS hendaknya merasa terpanggil dan berkewajiban 

untuk memberikan jaminan terhadap mutu pelayanan bagi para pelanggannya.  

 

2. Standar Akreditasi Baru Rumah Sakit 

Undang-Undang Kesehatan no 44 tahun 2009 pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa bahwa 

dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala 

minimal 3 tahun sekali. Dengan semakin kritisnya masyarakat Indonesia dalam menilai mutu 

pelayanan kesehatan, maka rumah sakit yang telah terakreditasi akan mendapatkan pengakuan 

dari Pemerintah karena telah memenuhi standar pelayanan dan managemen yang ditetapkan 

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga 

independen yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi 

standar pelayanan rumah sakit yang berlaku. pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesahatan 

RI telah memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan standar penyelenggaraan Akreditasi 

Rumah Sakit melalui penyusunan undang-undang, peraturan dan sistem akreditasi menuju 

Internasional.  

    Undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit mewajibkan rumah sakit 

menjalani akreditasi. Kementerian Kesehatan RI berupaya menyediakan suatu perangkat yg 

mendorong RS senantiasa meningkatkan mutu & keamanan pelayanan. Dengan penekanan 

bahwa akreditasi adalah suatu proses dimana suatu lembaga independen baik dari dalam atau 

pun luar negeri, biasanya non pemerintah, melakukan assesment terhadap rumah sakit 

berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Rumah sakit yang telah terakreditasi akan 

mendapatkan pengakuan dari Pemerintah karena telah memenuhi standar pelayanan dan 

managemen yang ditetapkan 

a. Mengapa Rumah Sakit perlu akreditasi? 

Pada dasarnya masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu dan 

perlindungan yang layak, oleh karena itu rumah sakit dalam memberikan pelayanan wajib 

memenuhi standar pelayanan rumah sakit, sedangkan tenaga kesehatan rumah sakit dalam 

melakukan tugasnya  berkewajiban memenuhi standar profesi dan memperhatikan hak pasien. 

Tuntutan masyarakat akan hak mendapatkan pelayanan yang bermutu tersebut 

berdampak berbagai prakarsa dalam system pelayanan kesehatan tertuju kepada mutu pelayanan 



dan pengembangan system evaluasi mutu pelayanan, walaupun pada dasarnya tidak ada 

pendekatan yang optimal dan tunggal untuk menilai dan pengevaluasi mutu pelayanan 

kesehatan. Namun banyak Negara telah mengunakan model akreditasi sebagai alat efektif untuk 

melakukan peningkatan mutu pelayanan. 

b. Akreditasi baru rumah sakit. 

       Sejak tahun 2012 ada standar akreditasi baru untuk rumah sakit yang berfokus pada 

pasien. Standar akreditasi ini sangat berbeda dengan standar akreditasi yang digunakan tahun 

sebelumnya. “Standar akreditasi baru atau disebut dengan versi 2012 ini terdiri dari 4 kelompok 

standar yang mana ada 1.048 elemen yang akan dinilai. Keempat kelompok ini sangat berbeda 

dengan standar yang ada sekarang (versi 2007),” yang ada standar untuk 5, 12 dan 16 bidang 

pelayanan yang berfokus pada provider seperti kegawatdaruratan dan rekam medis. Tapi untuk 

standar yang baru ini lebih berfokus pada pasien. 

Berikut ini adalah 4 kelompok standar akreditasi rumah sakit yang baru yaitu: 

1. Kelompok standar yang berfokus pada pasien 

2. Manajemen rumah sakit, seperti upaya manajemen untuk memberikan support agar 

memberikan pelayanan yang baik pada pasien 

3. Sasaran keselamatan pasien, di Indonesia secara khusus dimasukkan untuk meningkatkan 

mutu pelayanan lebih baik dan keselamatan pasien. Jangan sampai pasien yang datang ke 

rumah sakit membawa pulang penyakit lagi. 

4. Sasaran pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). 

Perubahan paradigma standar akreditasi baru diaplikasikan pada pelayanan berfokus pasien, 

patient safety menjadi standar utama, kesinambungan pelayanan harus dilakukan baik saat 

merujuk keluar maupun serah terima pasien di dalam RS, proses akreditasi bukan hanya meneliti 

secara cross sectional tetapi juga longitudinal, serta hasil survey pencapaian RS terhadap skoring 

yang ditentukan berupa level-level pencapaian pratama, madya, utama dan paripurna. 

Manfaat langsung dari akreditasi baru, yaitu RS mendengarkan pasien dan keluarganya, 

menghormati hak-hak pasien, dan melibatkan pasien dalam proses perawatan sebagai mitra; 

meningkatkan kepercayaan publik bahwa RS telah melakukan upaya peningkatan mutu 

pelayanan dan keselamatan pasien; menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien yang 

memberikan kontribusi terhadap kepuasan karyawan; modal negosiasi dengan asuransi 

kesehatan dan sumber pembayar lainnya dengan data tentang mutu pelayanan menciptakan 

budaya yang terbuka untuk belajar dari pelaporan yang tepat dari kejadian yang tidak diharapkan; 

dan membangun kepemimpinan kolaboratif yang menetapkan prioritas pada kualitas dan 

keselamatan pasien di semua tingkat. 



    Budaya dari standarisasi yang telah disusun, dilaksanakan, di monitoring dan dievaluasi 

terbukti tidaknya dengan menilainya dari pasien yang di rawat, yang menerima pelayanan dari 

rumah sakit. Sebuah tantangan baru untuk perlu disikapi dengan kebijakan yang berpihak demi 

terwujudnya kwalitas pelayanan, demi terciptanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

Nusa Tenggara Barat tahun 2016. 

 

3. Optimalisasi Sumberdaya Siaga Bencana & Kejadian Luar Biasa (KLB) 

Bencana adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam ataupun sebagai 

akibat ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material dan kerusakan lingkungan. 

Bencana timbul ketika tidak dapat mengatasi ancaman. Berbagai tindakan untuk mengurangi 

tingkat resiko bencana, yang meliputi upaya pencegahan, mitigasi dampak bencana terhadap 

kelompok paling rentan, dan kesiapan untuk tanggap darurat peran rumah sakit menjadi sangat 

penting baik pada pra bencana saat bencana maupun paska bencana 

Pada saat pra bencana rumah sakit umum dituntut untuk tetap waspada dan dapat 

mempersiapkan diri secara terstruktur dan fungsional. Kesiapan sarana dan prasarana, personel 

dan disaster plan yang baik harus mendapat perhatian yang baik serta tertata dengan jelas dan 

sustainable. 

a. Penanganan korban 

Rumah sakit memegang peranan penting dalam penanganan korban bencana. Rumah 

sakit merupakan tempat pengobatan setiap korban. Namun bagaimana jika pasien yang datang 

berjumlah melebihi dari kapasitas jumlah tempat tidur di IGD dalam waktu 2 jam seperti terjadi 

gempa bumi, tanah longsor dll, Tentu sistem normal rumah sakit tidak mampu mengatasinya 

dengan baik. Untuk itu Rumah sakit wajib memiliki sistem darurat penanganan bencana untuk 

keadaan yang tidak normal tersebut. 

Dalam sistem penanganan  rumah sakit yang dimiliki, proses pananganan pasien pun 

memiliki perbedaan. sistem ini biasa disebut Management Support. Proses-proses tersebut bisa 

dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

a. Tahap komando : meliputi saat ditentukan bahwa prosedur penanggulangan bencana mulai 

berlaku, sampai saat semua petugas dan satuan kerja aktif bekerja.  

b. Tahap Persiapan Keamanan : meliputi persiapan untuk keamanan Petugas, keamanan 

Lingkungan, dan Keamanan Korban. 

c. Tahap Komunikasi : meliputi pengaturan komunikasi internal maupun eksternal.  

d. Tahap Penilaian Cepat Situasi : merupakan proses penilaian terhadap situasi yang dihadapi 

serta strategi yang akan diterapkan. 



Selanjutnya ada pula yang disebut Medical Support, yaitu proses penanganan korban setelah 

management support dilaksanakan, yaitu :  

a. Tahap Triase : yaitu proses seleksi korban untuk menentukan prioritas penanganan. 

b. Tahap Penanganan Medis : meliputi proses penanganan korban setelah di seleksi melalui 

Triase. 

c. Tahap Transportasi : meliputi proses Rujukan keluar maupun antar unit didalam RS, serta 

Pemulangan korban yang telah selesai ditangani. 

 

Untuk bisa menjalankan prosedur penanggulangan bencana dengan baik, rumah sakit 

memang harus memiliki syarat-syarat seperti jelas sistem manajemennya, sederhana, fleksibel, 

pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, komperhensif, adaptif, antisipatif dan menjadi 

bagian dari penanggulangan bencana setempat. 

 

4. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 

1. Kesehatan Ibu dan Anak.  

   Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan, namun masih jauh dari target 

MDGs tahun 2015, meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 

mengalami  peningkatan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas 

pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan  

faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan 

dan perdarahan  post partum . Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal 

Care dilaksanakan dengan baik.  

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah 

penanganan  komplikasi, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, 

dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 

tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun). Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan dibawah 

usia 20 tahun telah melahirkan, sementara perempuan yang melahirkan usia di atas 40 tahun 

sebanyak 207 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan 

masih adanya umur perkawinan pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 

46,7% dari semua perempuan yang telah kawin. 

2. Kematian Bayi dan Balita. 

   Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni 

19/1000 kelahiran, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi 

penurunan dari 15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup, angka kematian anak balita juga 



turun dari 44/1000 menjadi 40/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian pada kelompok 

perinatal disebabkan oleh Intra Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak 29,5% dan Berat Bayi 

Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama 

kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan 

calon ibu agar benar-benar siap untuk  hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin 

kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi  dari infeksi Untuk usia di atas neonatal 

sampai satu tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya  pnemonia dan diare. 

Ini berkaitan erat dengan perilaku  hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat. 

   Faktor penentu angka kematian ibu dan bayi adalah masih rendahnya kesadaran 

masyarakat tentang kesehatan ibu hamil, meskipun masih banyak factor-faktor lain yang 

harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran 

indikasi yang lazim muncul. Yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-

kejang, aborsi, infeksi dll.  

    Sebagai rumah sakit pusat rujukan peran RSUD Provinsi NTB sangatlah penting 

dalam hal penanganan kasus dari pusat-usat pelayanan kesehatan lainnya yang seringkali  

sampai ke rumah sakit sudah sangat  gawat. Untuk itu diperlukan kesiapan sarana, 

parasarana, SDM dan perencanaan yang baik serta tertata dengan jelas, sehingga dapat 

mendukung usaha-usaha untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi, dengan 

demikian RSUD Provinsi NTB sebagai institusi pelayanan masyarakat harus terus 

memperhatikan dan berupaya mewujudkan tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan dan kenyamanan pasien di Rumah Sakit, melalui perwujudan rencana kerja yang 

terintegrasi dalam progarm dan kegiatan tahunan (Renja) maupun lima tahunan (Renstra). 

             

5. BPJS dan Aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat Miskin (SHI-social 

Health Insurance) 

Sejak dioperasionalkan 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan memiliki beragam permasalahan, 

banyak aspek yang belum matang dan menjadi persoalan. Kurangnya sosialisasi, regulasi yang 

tumpang tindih dan perubahan struktur di dalam BPJS dinilai menjadi penyebab munculnya 

permasalahan tersebut. Padahal, BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan dan harus tetap dilaksanakan. 

Masalah itu, justru muncul pada unsur pengaplikasiannya, antara lain  :  

1. Ada kesenjangan tarif yang sangat besar ( > 2 kali lipat) antara RSU Kelas A dan 

RSU kelas B/C/D, termasuk pelayanan yang menjadi kompetensi RSU kelas B / C 

/ D. hal itu diduga akibat data costing yang diolah NCC dari RS kelas B/C/D tidak 

valid.  



2. Walaupun sudah ada koreksi beberapa tarif INA-CBG, masih ada beberapa kategori 

tarif dengan tindakan yang dianggap tidak sesuai unit cost. 

3. Perbedaan persepsi tentang pemahaman arti  “fraud” antara RS dengan pemangku 

kepentingan harus disamakan, agar jelas rambu-rambu nya.  

4. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan pelayanan BPJS dari pusat  regional –  KCU 

belum optimal, sehingga sering membingungkan rumah sakit.  

5. Tidak ada standarisasi kompetensi kasus di RS type D,C,B dan A, sehingga banyak 

kerancuan dalam pelaksanaan rujukan. Rumah sakit dengan type yang sama juga 

relatif besar perbedaan kompetensinya. Standar dan perlakuan pasien berbeda-beda 

antar rumah sakit , walaupun dengan kelas rumah sakit dan kelas perawatan yang 

sama.  

 

6. Pengembangan dan Peningkatan fasilitas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sebuah sistem informasi yang 

terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai 

dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang farmasi, 

penagihan, database personalia, penggajian karyawan, proses akuntansi sampai dengan 

pengendalian oleh manajemen. Sistem informasi Rumah Sakit berbasis computer online yang 

sudah terhubung dengan local area network (LAN) dan sudah berjalan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Provinsi NTB saat ini adalah di unit Rekam Medik (Billing dan pendaftaran yang meliputi 

IGD, Rawat jalan dan lain-lain yang harus terus diupayakan pengembangannya). Berjalannya 

sistem informasi yang ada tentu tidak lepas dari peran sumber daya manusia baik internal RS 

maupun eksternal RS. Adapun rencana pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Tahun 

Anggaran 2018 sebagai berikut  : 

1. Pengadaan UPS kapasitas besar untuk menunjang kestabilan pasokan listrik yang masuk dan 

keluar dari network Operation Centre (NOC) sehingga dapat menunjang pelaksanaan 

operasional SIMRS. 

2. Pengembangan terhadap jaringan komunikasi (IP Phone) dan Acces Point untuk keperluan 

exetensi phone via android (Gadget). 

3. SIMRS yang menunjang kebutuhan pelaporan masing-masing unit, lebih menekankan ke 

pelaporan medis dan non medis termasuk laporan keuangan. 

4. Tersedianya aflikasi yang menunjang kehumasan dan kemasyarakatan. 

5. Koneksi SIMRS dan alat-alat kesehatan rumah sakit, khususnya alat-alat canggih 

laboratorium, ruang operasi dan radiologi 

6. E-rekam medis 



7. Peningkatan Status Rumah Sakit Kelas A 

Dengan diterbitkanya peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007, maka rumah sakit 

umum daerah dikelompokkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, B, C dan D, tanpa 

kelas B pendidikan. Adanya ketentuan ini berdampak bagi status Rumah Sakit Umum Daerah 

Provinsi NTB yang sampai saat ini telah diakui sebagai RS kelas B pendidikan sesuai surat 

keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 dengan tanggungjawab 

sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan 

Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar. Secara subtantif tanggungjawab tersebut telah 

terlaksana dengan baik. Namun dengan berlakunya PP 41/2007 tersebut secara administratif 

predikat Rumah Sakit Umum Daerah  Provinsi NTB sebagai Rumah Sakit kelas B pendidikan 

menjadi rancu. Demikian pula dengan akan diberlakukannya JKN dimana sistem pembayaran 

menggunakan INA-CBGs yang antara lain berfokus pada kelas RS, yaitu tindakan dan diagnosa 

sama tapi dilakukan oleh RS dengan kelas yang berbeda maka akan mempunyai tarif yang 

berbeda. Menghadapi perkembangan situasi strategis eksternal seperti ini maka isu peningkatan 

kelas RS menjadi kelas A dijadikan sebagai isu penting yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah 

Provinsi NTB. 

 

8. Program Pelayanan  : 

Sejalan dengan perkembangan Iptekdok, sumber daya RS dan tuntutan masyarakat, maka 

rencana pengembangan pelayanan yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

NTB adalah sebagai berikut : 

a. Pelayanan RS sebagai Pusat Pelayanan Penyakit Jantung Terpadu (invasive) di Provinsi NTB, 

yang juga merupakan pelayanan unggulan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB 

b. Pelayanan Terapi Kanker Bedah dan Kandungan 

c. Pelayanan Prenatal Diagnosis 

d. Pelayanan Radioterapi dan Onkologi 

e. Pelayanan Intermediate 

f. Peningkatan kualitas dan kuantitas Dokter 

g. Pelayanan Jiwa 

h. Pelayanan Kesehatan tradisional Komplementer (Yankestradkom) dan akupuntur. 

i. Pengembangan pelayanan Fisoterapi (protesa dll). 

j. Pengembangan pelayanan sub spesialis sebagai rumah sakit pusat rujukan tingkat III 

pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

 

 



Upaya pemecahan/penanganan isu-isu tersebut, antara lain  : 

1. Pengembangan manajemen mutu dan jenis pelayanan medis dan penunjang medis 

2. Perubahan status menjadi rumah sakit klas A. 

3. Peningkatan pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. 

4. Penyesuaian tarif pelayanan. 

5. Perluasan jangkauan pelayanan. 

6. Peningkatan pelayanan dokter paruh waktu  

7. Memperbaiki manajemen sumber daya manusia 

8. Peningkatan manajemen mutu 

9. Percepatan integrasi SIMRS. 

 

Tabel 2.8  Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Th 2016 

Bidang Urusan :  Kesehatan 

SKPD :  RSUD Provinsi NTB 

NO 
KETERKAITAN ISU DAN MASALAH MENDESAK 

NASIONAL PROVINSI MASALAH 

1 2 3 4 

1 ▪ Peningkatan  status 
kesehatan ibu, bayi, 
balita, remaja dan 
lansia 

Kualitas pendidikan 

kesehatan dan masalah 

kessos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Kurangnya kesiapan sarana, 
parasarana, SDM dan 
perencanaan yang baik serta 
tertata dengan jelas, 

▪ Angka kelahiran total Provinsi 
NTB masih tinggi 

▪ Jumlah penyandang masalah 
kesejahteraan sosial masih 
tinggi 

▪ Kurangnya kesiapan sarana, 
prasarana dan  masih belum 
tertatanya  SDM  sesuai 
dengan kompetensinya 
dengan jelas 

 

▪ Bantuan biaya dari Global 
Fund akan berakhir bulan juni 
2015 

▪ Masih tinggi  penderita HIV 
AIDS di NTB 

▪ SDM terkait konselor HIV-
AIDS di masing-masing 
ruangan rawat inap, rawat 
jalan, IGD, kamar operasi  
masih sangat kurang.  



NO 
KETERKAITAN ISU DAN MASALAH MENDESAK 

NASIONAL PROVINSI MASALAH 

1 2 3 4 

 

Pencegahan penyakit 

menular 

 

 

▪ Mesin CD4 di Instalasi 
Laboratorium RSUD 
Prov.NTB sudah ada, tapi 
reagen dan indokatornya tidak 
ada 

▪ Kurangnya nutrisi bagi 
ODHA yang miskin 

▪ Tidak ada rumah singgah bagi 
ODHA yang memulai minum 
ARV dimana ODHA tersebut 
bertempat tinggal di pulau 
Sumbawa 

2 

 

▪ Pengembangan JKN  Kualitas pendidikan 

kesehatan dan masalah 

kessos 

 

▪ Kurangnya sosialisasi 

▪ Regulasi yang tumpang tindih 
dan  

▪ perubahan struktur di dalam 
BPJS 

3 ▪ Pemenuhan SDM 
Kesehatan 

Kualitas pendidikan 

kesehatan dan masalah 

kessos 

▪ Kurangnya kesiapan sarana, 
prasarana dan penataan SDM 
yang tertata dengan jelas 

4 ▪ Penguatan 
manajemen dan 
sistem informasi  

Kualitas pendidikan 

kesehatan dan masalah 

kessos 

 

▪ Belum semua pemberi jasa 
pelayanan di RS terintegrasi 
dengan  SIMRS berbasis 
komputer online yang sudah 
terhubung dengan Local Area 
Network (LAN). 

5 ▪ Peningkatan 
efektifitas 
pembiayaan 
kesehatan  

Kualitas pendidikan 

kesehatan dan masalah 

kessos 

▪ Belum lengkapnya Clinichal 
Pathway (CP) pada masing-
masing SMF 

6 ▪ Peningkatan akses 
masyarakat pada 
pelayanan kesehatan 
rujukan yang 
berkualitas 

Kualitas pendidikan 

kesehatan dan masalah 

kessos 

 

▪ Aspek regulasi dan teknis 
operasional BPJS yang perlu  
dibenahi dan disempurnakan 
antara lain  masalah sistem 
rujukan dimana masih 
banyaknya pasien yang tidak 
bersedia mengunjungi PPK I 
sebelum ke PPK III. 

▪ Masih banyak masyarakat 
yang belum tahu teknis 
mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan aturan main 
BPJS Kesehatan khususnya 
pada aspek rujukan, biaya, dan 
kepersertaan BPJS.  

 



BAB III 

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN  

 

3.1. Tujuan 

Rencana Kerja  (Renja) RSUD Provinsi NTB tahun 2018 ditetapkan dengan maksud 

memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi RSUD Provinsi NTB dalam mewujudkan cita-

cita dan tujuan RSUD Provinsi NTB sesuai dengan Visi dan Misi serta arah pembangunan NTB 

sehingga upaya yang akan dilakukan oleh organisasi RSUD Provinsi NTB bersifat sinergis, 

koordinatif dan saling melengkapi dalam satu pola sikap dan tindak. 

Adapun tujuan penyusunan Renja RSUD Provinsi NTB adalah : 

7. Memberikan peta rencana kegiatan pembangunan rumah sakit dalam arti utuh baik 

pembangunan fisik sarana dan prasarana maupun proses dan peningkatan produk jasa 

pelayanan rumah sakit yang harus selalu ditingkatkan.  

8. Secara manajerial untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian setiap kurun waktu 

yang telah ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. 

9. Sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja RSUD Provinsi NTB kepada 

Gubernur. 

10. Sebagai bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan 

akuntabilitas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi NTB 

 

3.2. Sasaran                       

Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi NTB yang tertuang dalam 

RPJMD NTB tahun 2013 – 2018 yang terkait dengan urusan kesehatan, antara lain meningkatkan 

pelayanan masyarakat, mewujudkan tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten 

dan  penyediaan  sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai 

 

3.3. Program dan Kegiatan RSUD Provinsi NTB 

1.4.1 Program dan Kegiatan tahun 2018 

Program 

Program Kerja Operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi 

organisasi. Program Kerja Operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya 

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. 



Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna 

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

Adapun Program-program yang ditetapkan oleh RSUD Provinsi NTB tahun 2017 sesuai Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2008,  RPJMD 

Provinsi NTB, dan Rencana Strategis RSUD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 dan tertuang dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSU Daerah Provinsi NTB No.003/DPA/TAPD/2017 tanggal 

31 Desember 2016. 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

6) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

7) Pelayanan kesehatan penduduk miskin 

8) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 

9) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit 

Paru-paru/Rumah Sakit Mata 

10) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 

 

Kegiatan 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan 

kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 

jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/ jasa. 

Kegiatan yang ditetapkan oleh RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 adalah sebagai 

berikut: 

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 

2. Penyediaan jasa adminsitrasi keuangan 

3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

4. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 



5. Penyediaan mobil dinas/operasional 

6. Pendidikan dan pelatihan formal 

7. Pembinaan mental dan fisik aparatur 

8. Peningkatan pelayanan dan penanggulan masalah kesehatan 

9. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan 

penyakit 

10. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 

11. Pelayanan operasi bibir sumbing 

12. Pelayanan sunatan massal 

13. Pembangunan rumah sakit 

14. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 

15. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 

16. Pengadaan ambulance/mobil jenazah 

17. Pengadaan meubeler rumah sakit 

18. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit 

19. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 

20. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD 

 

1.4.2 Program dan Kegiatan Alternatif atau Baru Tahun 2018 

RSUD Provinsi NTB untuk tahun 2018 mempunyai program dan kegiatan yang sama 

dengan program dan kegiatan tahun 2017, karena RSUD Provinsi NTB merupakan lembaga teknis 

sehingga mempunyai program dan kegiatan pada umumnya mempunyai nomenklatur yang sama 

dari waktu ke waktu. 

Sedangkan untuk program prioritas, RSUD Provinsi NTB tidak mempunyai program dengan skala 

prioritas yang khusus, melainkan semua program mempunyai prioritas yang sama antara satu 

program dengan yang lain, karena masing-masing program mempunyai fungsi untuk pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung/pendukung. 

Rencana Program dan Kegiatan RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 berdasarkan RPJMD 

dan Renstra RSUD Provinsi  NTB , dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

 

 

 



Tabel 3.2 Program/Kegiatan Prioritas RPJMD dan Program/Kegiatan  

Rancangan Renja RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 

No 
Progam/kegiatan Progam/kegiatan rancangan 

Prioritas RPJMD 2013-2018 Renja RSUD Provinsi NTB 2018 

1 2 3 

1. Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik 

2. Penyediaan jasa adminsitrasi keuangan 
3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 
4. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 

2. Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Perkantoran 

 

3. Program Pengadaan ; Sarana 

dan Prasarana rumah sakit/ 

rumah jiwa/rumah sakit paru/ 

ruma sakit mata 

1. Pembangunan Rumah Sakit 
2. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 
3. Pengadaan obat-obatan 
4. Pengadaan ambulance/mobil jenazah RS 
5. Pengadaan meubelair RS 
6. Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS 

4. Peningkatan Mutu Pelayanan 

Kesehatan BLUD 

1. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD 

5. Upaya kesehatan masyarakat 1. Peningkatan pelayanan penanggulangan masalah 
kesehatan 

6. Peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur 

1. Pengadaan Mobil Dinas/Operasional 

7. Pencegahan dan 

penanggulangan peny. menular 

1. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi 
(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit. 

8. Pemeliharaan sarana dan 

prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS 

Mata 

1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 
2. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan 

rumah sakit 

 

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 

 
 

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 

 

 

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 

Miskin 

1. Pelayanan Operasi Katarak 
2. Pelayanan Operasi Bibir Sumbing 
3. Pelayanan Sunatan Massal 

 

Program, kegiatan, volume dan pagu indikatif Tahun 2018 secara rinci (terlampir). 

 



BAB IV 

INDIKATOR KINERJA DAN  

KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN  

PENCAPAIAN RENSTRA RUMAH SAKIT 

 

Penanganan Urusan Kesehatan yang juga merupakan wujud implementasi fungsi keberadaan 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari program 

prioritas Pemerintah Provinsi NTB Tahun  2013-2018, meningkatkan pelayanan masyarakat, 

mewujudkan tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten dan  penyediaan  sarana 

prasarana layanan sosial dasar yang memadai  

Keberadaan RSUD Provinsi NTB sebagai salah satu Lembaga Teknis yang mempunyai tugas 

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 serta 

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan 

melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

Kelas B Pendidikan.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB 

mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, asuhan 

keperawatan dan kebidanan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan, diklat, dan 

penyelenggaraan administrasi umum.  

Sebagai upaya dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Provinsi 

NTB, maka ditetapkan beberapa indikator yang digunakan sebagai tolok ukur tingkat kinerja RSUD 

Provinsi NTB. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan, capaian dan target tahun 2013 - 2018  

terlampir. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU  

BERDASARKAN PAGU INDIKATIF 

 

Dalam rangka mengukur kinerja SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB  secara 

keseluruhan dalam menyusun rencana kerja (Renja), masing-masing kegiatan telah ditentukan 

indikator kinerja output maupun indikator kinerja outcome. Indikator kinerja output dan indikator 

kinerja outcome beserta target pencapaian masing-masing digabungkan dengan rencana kegiatan 

yang telah disusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang. 

Untuk menuju Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan 

terlebih Dana Indikatif beserta sumberdaya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sesuai 

sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018,  sebagai berikut pada tabel V terlampir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Rumah Sakit merupakan suatu unit usaha jasa yang memberikan jasa pelayanan sosial di bidang medis 

klinis. Pengelolaan unit usaha rumah sakit memiliki keunikan tersendiri karena selain sebagai unit bisnis , 

usaha rumah sakit juga memiliki misi sosial, disamping pengelolaan rumah sakit juga sangat tergantung pada 

status kepemilikan Rumah Sakit. Misi Rumah Sakit tidak terlepas dari misi layanan sosial. Namun tidak 

dipungkiri bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit tetap terjadi konflik kepentingan dari berbagai pihak. 

Konflik kepentingan berbagai pihak ini dapat bersumber dari klasifikasi organisasi Rumah Sakit. Klasifikasi 

organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi bisnis dan organisasi non bisnis. 

Rumah Sakit pemerintah lebih tepat sebagai klasifikasi non bisnis, namun beberapa rumah sakit 

masih memiliki kualitas jasa layanan yang masih sangat memprihatinkan. Hal ini antara lain disebabkan 

karena keterbatasan sumber daya baik sumber daya finansial maupun sumber daya non finansial. Tuntutan 

peningkatan kualitas jasa layanan membutuhkan berbagai dana investasi yang tidak sedikit. Kenaikan 

tuntutan kualitas jasa layanan rumah sakit harus dibarengi dengan profesionalisme dalam pengelolaannya. 

Perkembangan pengelolaan Rumah Sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat 

dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Tuntutan 

eksternal antara lain adalah dari para stakeholder bahwa Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan 

pasien. Tuntutan dari pihak internal antara lain adalah pengendalian biaya.  

Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu 

mekanisme pasar, perilaku ekonomis, sumber daya professional dan yang tidak kalah penting adalah 

perkembangan teknologi. Rumah sakit pemerintah yang terdapat di daerah tidak lepas dari pengaruh 

perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah 

sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, 

sedangkan biaya kesehatan cenderung terus meningkat,dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri 

mengatasi masalah tersebut. 

Peningkatan biaya kesehatan ini menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan 

karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. 

Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Rumah sakit 

pemerintah menghadapi dilema antara misi melayani masyarakat kelas menengah ke bawah dan adanya 

keterbatasan sumber dana, serta berbagai aturan dan birokrasi yang harus dihadapi. Kondisi tersebut akan 

mengakibatkan rumah sakit pemerintah mengalami kebingungan apakah rumah sakit dijadikan sebagai 



lembaga birokrasi dalam sistem kesehatan ataukah sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang tidak 

birokratis. Untuk menjalankan program dan kegiatan serta meningkatkan  pelayanan yang bermutu kepada 

masyarakat di perlukan dana yagn bersumber dari APBD Provinsi NTB sesuai tabel VI terlampir  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VII 

 PENUTUP 

 

           Demikian Rencana Kerja  (Renja) RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 ini disusun dengan harapan 

dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana operasional, Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA-BLUD) serta acuan dalam menyusun Laporan akuntabilitas Kinerja (LAKIP) RSUD Provinsi NTB.  

           Rencana Kerja (Renja) ini dalam pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut secara operasional ke dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran sesuai program dan kegiatan masing-masing, serta diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi 

bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN). 

 

Mataram,       Januari 2017 

Direktur RSUD Provinsi NTB 

 

 

 

dr.  H. L. Hamzi Fikri MM 

Pembina (IV/a) 

NIP. 19740621 200212 1 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel VI 

Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program dan Kegiatan 

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 

     

Urusan : Urusan Wajib Kesehatan   

Organisasi : 
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 
NTB   

     

Kode Program & Kegiatan Jumlah Dana  Sumber Dana 

1   2 3 4 

          

1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

 Rp           5.500.263.963    

      

1.02.1.02.02.01.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 Rp           5.000.000.000   APBD  

        

          

1.02.1.02.02.01.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Rp              181.846.544   APBD  

          

1.02.1.02.02.01.15 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

 Rp              150.000.000   APBD  

        

          

1.02.1.02.02.01.19 - Penyediaan Jasa Administrasi dan teknis 
perkantoran 

 Rp              168.417.419   APBD  

        

          

1.02.1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

 Rp              750.000.000    

      

1.02.1.02.02.05 
- 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional  Rp              750.000.000  

 APBD  

          

1.02.1.02.02.05 Program Peningkatan kapasitas Sumber 
daya Aparatur 

 Rp           2.250.000.000    

      

1.02.1.02.02.05.01 - Pendidikan dan Pelatihan Formal  Rp           2.250.000.000   APBD  

          

1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat  Rp           7.683.350.000    

1.02.1.02.02.16.11 - Peningkatan pelayanan dan 
Penanggulangan masalah kesehatan 

 Rp           7.683.350.000   APBD  

        

          

1.02.1.02.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

 Rp              200.000.000    

      

1.02.1.02.02.22.10 - Peningkatan Komunikasi; Informasi dan 
edukasi (kie) pencegahan dan 
Pemberantasan Penyakit Menular 

 Rp              200.000.000   APBD  

        

        

          

1.02.1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  Rp           1.000.000.000    

      



1.02.1.02.02.23.01 
- 

Penyusunan Standar Pelayanan 
Kesehatan  Rp           1.000.000.000  

 APBD  

          

1.02.1.02.02.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 
Miskin 

 Rp              920.000.000    

      

          

1.02.1.02.02.24.03 - Pelayanan Operasi Bibir Sumbing  Rp              320.000.000   APBD  

          

1.02.1.02.02.24.04 - Pelayanan Sunatan Massal  Rp              600.000.000   APBD  

          

1.02.1.02.02.26 Program Pengadaan ; Peningkatan sarana 
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit 
mata 

 Rp         54.985.775.474  
  

    

      

      

1.02.1.02.02.26.01 - Pembangunan Rumah Sakit  Rp           5.000.000.000   APBD  

          

          

1.02.1.02.02.26.18 
- 

Pengadaan Alat-alat Kesehatan rumah 
Sakit  Rp         44.000.000.000  

 APBD  

          

1.02.1.02.02.26.19 - Pengadaan Obat-obatan RS  Rp           3.000.000.000   APBD  

          

1.02.1.02.02.26.20 - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah RS  Rp           1.730.000.000   APBD  

          

1.02.1.02.02.26.21 - Pengadaan Meubleur RS  Rp              250.000.000   APBD  

1.02.1.02.02.26.22 - Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 
RS 

 Rp           1.005.775.474   APBD  

        

1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan sarana dan 
prasarana  rumah sakit/rumah sakit 
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit 
mata 

 Rp           7.000.000.000  
  

    

      

      

1.02.1.02.02.27.01 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit  Rp           4.000.000.000   APBD  

          

  - Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 
kesehatan rumah Sakit 

 Rp           3.000.000.000   APBD  

        

          

1.02.1.02.02.39 Program Peningkatan Mutu Pelayanan 
kesehatan BLUD 

 Rp      110.000.000.000    

      

1.02.1.02.02.39.01 - Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 
BLUD 

 Rp      110.000.000.000   Pendapatan 
Fungsional        

          

    T o t a l  Rp      190.289.389.437    
 


