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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berkenaan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Bogor
Tahun 2013 -2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Kabupaten

Bogor

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2014,
maka setiap SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya
dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan
dengan (Perda no.16 tahun 2011 Pasal Pasal 7)

dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 151 Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah
diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD). Renstra-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
pembangunan

sesuai

dengan

tugas

dan

fungsinya

dengan

berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator
kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.
Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana
Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan
yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.
Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor. 7/1999 tentang
Akuntabilitas

Kinerja

perencanaan

strategis

Instansi

Pemerintah

merupakan

langkah

disebutkan
awal

yang

bahwa
harus

dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis
lokal, nasional,dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen
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Rencana strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan.
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka RSUD
Leuwiliang Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Leuwiliang Tahun
2013 - 2018 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor
Tahun 2013 - 2018.
Renstra RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor ini merupakan
dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang
akan

datang

dan

dirumuskan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau mungkin timbul.
Berkenaan dengan ditetapkannya BLUD RSUD Leuwiliang
bulan Februari 2014 sebagai rumah sakit yang akan melaksanakan
PPK BLUD pada tahun 2015 maka dokumen rencana strategis
(renstra) ini sangat penting untuk menjadi pedoman pelaksanaan
kegiatan tersebut, dimana ada perubahan perencanaan yang
berorientasi pada daftar pengisian anggaran (DPA) akan menjadi
rencana bisnis anggaran (RBA).
I.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung
terkait dengan penyusunan Rencana Strategi RSUD Leuwiliang
Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan
Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010
tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun
2008-2014;
8. Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah pada RSUD Leuwiliang ;
9. Peraturan Daerah no 11 Tahun 2011 Tentang perubahaan perda
no 16 tahun 2010 mengenai penyusunan rencana strategi pada
SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor

1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana

Renstra

RSUD

Leuwiliang

Tahun

2013-2018

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang
menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada RSUD
Leuwiliang Kabupaten Bogor guna mewujudkan cita-cita dan tujuan
pembangunan daerah Kabupaten Bogor secara berkesinambungan.
Adapun tujuan penyusunan Renstra

RSUD Leuwiliang

Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 adalah :
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1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja RSUD Leuwiliang
sekaligus mensinergikan dengan

Visi, Misi dan Program

Pembangunan Kabupaten Bogor;
2. Menjadi pedoman Rencana Kerja (Renja) RSUD Leuwiliang,
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) RSUD Leuwiliang , serta
Prioritas

dan

Plafon

Anggaran

Sementara

(PPAS)

RSUD

Leuwiliang Kabupaten Bogor;

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategi RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor Tahun
2014-2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas pokok dan fungsi,
Struktur Organisasi, Sumber Daya RSUD Leuwiliang, Kinerja
Pelayanan RSUD Leuwiliang dan Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan RSUD Leuwiliang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan
berdasarkan

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Pelayanan

RSUD

Leuwiliang, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan
RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.
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BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi,
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan
Kebijakan RSUD Leuwiliang RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor
tahun 2013 – 2014.

BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR
PENDANAAN

INDIKATIF
Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan
lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan
disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif yang ada di RSUD Leuwiliang

untuk periode tahun

2013 – 2018.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN RSUD LEUWILIANG
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisai SKPD
Nama Rumah Sakit

: Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang

Alamat / Telpon / Fax.

: Jln.Raya Cibeber no.1,
Leuwiliang

Telepon

: (0251) 8643290

Fax

: (0251) 8643291

Email

: rsudleuwiliang@bogor kab.go.id

Status Kepemilikan

: Pemerintah Daerah Kab. Bogor

Kelas RS & SK Menkes RI

: Kelas C

Nomor Registrasi RS

: 3201083

No. & tanggal ijin operasional RS

:

a. Keputusan Bupati Bogor Nomor

445/59/Kpts/Huk/2010 tentang

pemberian ijin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang atas nama Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bogor
di Desa Cibeber no.1 Kecamatan Leuwiliang
b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor NK.03.05/I/7940/2010 tentang penetapan kelas Rumah Sakit
Umum Daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor
RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Yang tertuang dalam
Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2011 bahwa RSUD merupakan
kepanjangan tangan dari pemerintah daerah yang membantu dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Leuwiliang
Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :
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1. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan rumah sakit;
2. Pengoordinasian

penyusunan

perencanaan

pelayanan

kesehatan

rumah sakit;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan di
rumah sakit; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 02
Tahun 2011 tentang Pembentukan

Rumah Sakit Umum Daerah

Leuwiliang Kelas C. RSUD Leuwiliang merupakan perangkat daerah
sebagai

unsur

pelaksana

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

dipimpin oleh Direktur RSUD Leuwiliang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi RSUD
Leuwiliang terdiri dari :
1. Direktur RSUD Leuwiliang
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
a. Sub Bagian Rekam Medis ;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Medik membawahkan;
a. Kepala Seksi Pelayanan Medik
b. Kepala Seksi Penunjang Medik
4. Bidang Keperawatan :
a. Kepala seksi Asuhan dan mutu keperawatan;
b. Kepala Seksi Penunjang Keperawatan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Secara lengkap Struktur Organisasi RSUD Leuwiliang Kabupaten
Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.
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Gambar. 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI
RSUD LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR

DIREKTUR
Kepala Bagian
TATA USAHA
KLP. Jabatan
Fungsional
Ka Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

Kepala Bidang
Pelayanan

Kasi
Pelayanan
Medik

Ka Sub Bagian
Keuangan

Ka Sub Bagian
Rekam Medis

Kepala Bidang
Perawatan

Kasi Mutu dan
Asuhan
Keperawatan

Kasi Penunjang
Medik

Kasi Penunjang
Perawatan

Instalasi

Gambar 2.1. Struktur Organisasi RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor
Berdasarkan Perda No 02 Tahun 2011
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Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sebagai
berikut :
2.1.1. Direktur

Direktur dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan RSUD
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, dengan tugas sebagai
berikut :
a. Merumuskan kebijakan program RSUD berdasarkan kebijakan
pemerintah daerah;
b. Menentukan sasaran dan tujuan RSUD sesuai program kerja
yang telah ditetapkan;
c.

Mengarahkan pelaksanaan tugas RSUD sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah;

d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis operasional dan
administrative Bagian Tata Usaha, Bidang Medik, Bidang
Keperawatan, Instalasi, Fungsional, Komite Medik, dan Komite
Keperawatan;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RSUD dalam hubungan
kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi
lainnya;
f.

Mengkoordinasikan pengkajian alternative pemecahan masalah
atas konsep atau naskah dinas;

g. Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah dinas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Memberikan bimbingan, motivasi, pembinaan dan penegakan
disiplin kepada bawahan dalam pencapaian kinerja yang optimal;
i.

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan pengambilan keputusan;
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j.

Memonitoring pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha, Bidang
Medik, Bidang Keperawatan, Instalasi, Fungsional, Komite Medik,
Komite Keperawatan;

k. Mengevaluasi kinerja Bagian Tata Usaha, Bidang Medik, Bidang
Keperawatan, Instalasi, Fungsional, Komite Medik, dan Komite
Keperawatan;
l.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan
kepada Bupati; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
Bupati baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.
2.1.2.

Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas membantu
Direktur dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi
pengelolaan
administrasi

administrasi
keuangan

umum,

rekam

administrasi

medik

dan

kepegawaian,

pelaporan

Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Memberikan arahan tugas penyusunan rencana program kerja
Bagian Tata Usaha;
b. Menentukan sasaran dan tujuan Bagian Tata Usaha sesuai
dengan kebijakan Direktur;
c. Memberikan arahan bahan pedoman teknis secara jelas
tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis operasional
dan administrative tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Rekam Medik;
e. Membina pelaksanaan penyiapan bahan, pengkoordinasian,
fasilitasi dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, rekam medik dan pelaporan;
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f. Mengarahkan tugas-tugas penyiapan bahan, pengkoordinasan,
fasilitasi dan pengelolaan administrasi umu, kepegawaian,
keuangan, rekam medic dan pelaporan pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub
Bagian Rekam Medik;
g. Mengkoordinasikan

kegiatan

penyelenggaraan

tugas

Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan
Sub Bagian Rekam Medik dengan unit kerja terkait;
h. Mengkoordinasikan pengkajian alternative pemecahan masalah
atau konsep atau naskah dinas Bagian Tata Usaha sebagai
bahan kebijakan teknis pimpinan;
i. Memeriksa hasil pelakssanaan tugas-tugas Bagian Tata Usaha
agar tepat dan akurat sesuai dengan prosedur dan perundangundangan;
j. Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah dinas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tugas Bagian Tata Usaha
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan pengambilan keputusan;
l. Memberikan bimbingan, motivasi, pembinaan dan penegakan
disiplin kepada bawahan dalam pencapaian kinerja yang
optimal;
m. Memonitoring pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Rekam
Medik;
n. Mengevaluasi kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub
Bagian Keuangan dan Sub Bagian Rekam Medik;
o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan
kepada Direktur; dan
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p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi.
2.1.2.1.1.

Sub bagian rekam medis dan Pelaporan

mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam
melaksanakan pengelolaan administrasi rekam medik dan
pelaporan sistem rekam medis dan pelaporan kegiatan
pelayanan di RSUD Leuwiliang. Untuk menyelenggarakan tugas
dimaksud, sub bagian rekam medis dan pelaporan mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Rekam
Medik;
b) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan tugas Sub Bagian
Rekam Medik;
c) Melaksanakan tugas Sub Bagian Rekam Medik sesuai
dengan arahan dan kebijakan Kepala Bagian Tata Usaha;
d) Merumuskan

kebijakan

teknis

operasional

dan

administratif tugas Sub Rekam Medik;
e) Memberikan arahan secara jelas tentang tugas yang akan
dilaksanakan oleh pelaksana;
f)

Melaksanakan program / kegiatan Sub Bagian Rekam
Medik;

g) Mengkoordinasikan

dan

mengelola

rekam

medik,

pengkodean penyakit dan medica legal;
h) Mengelola loket pendaftaran rawat jalan dan rawat inap;
i)

Mengkoordinasikan, menyiapkan dan menyusun bahan
laporan kinerja RSUD;

j)

Mengkaji alternatif pemecahan masalah atas konsep atau
naskah dinas Sub Bagian Rekam Medik sebagai bahan
kebijakan teknis pimpinan;
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k) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian
Rekam Medik agar tepat dan akurat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
l)

Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah dinas
yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas Sub
Bagian

Rekam

Medik

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan;
m) Memberikan saran dan atau pertimbangan kebijakan
pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan;
n) Memberikan

bimbingan,

motivasi,

pembinaan

dan

penegakkan disiplin kepada bawahan dalam pencapaian
kinerja yang optimal;
o) Memonitoring pelaksanaan tugas Sub Bagian Rekam
Medik;
p) Mengevaluasi kinerja Sub Bagian Rekam Medik;
q) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan
lisan kepada Kepala Bagian Tata Usaha; dan
r)

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi.

2.1.2.1.2.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam
melaksanakan

pengelolaan

administrasi

umum,

surat

menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pemeliharaan dan
inventarisasi perlengkapan, inventarisasi perlengkapan pasien,
penyiapan materi hukum dan kehumasan serta administrasi
dan kepegawaian RSUD Leuwiliang. Untuk menyelenggarakan
tugas

sebagaimana

dimaksud,

sub

bagian

umum

dan

kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
a)

Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
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b)

Menyusun pedoman teknis pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

c)

Melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sesuai dengan arahan dan kebijakan Kepala Bagian Tata
Usaha;

d)

Merumuskan

kebijakan

teknis

operasional

dan

administratif tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
e)

Memberikan arahan secara jelas tentang tugas yang akan
dilaksanakan oleh pelaksana;

f)

Melaksanakan program / kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

g)

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan mengelola
administrasi

umum,

surat

menyurat,

kearsipan

dan

perjalanan dinas;
h)

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan,

inventarisasi,

fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan
kantor dan perlengkapan pasien;
i)

Mengkoordinasikan dan menyiapkan penyusunan bahan
materi hukum kelembagaan RSUD;

j)

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan mengelola
kehumasan RSUD;

k)

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan,mengelola

administrasi dan peningkatan kapasitas kepegawaian
RSUD;
l)

Mengkaji alternatif pemecahan masalah atas konsep atau
naskah dinas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai
bahan kebijakan teknis pimpinan;

m) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian agar tepat dan akurat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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n)

Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah dinas
yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas Sub
Bagian

Umum

dan

Kepegawaian

sesuai

ketentuan

peraturan perundang-undangan;
o)

Memberikan saran dan atau pertimbangan kebijakan
kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan;

p)

Memberikan

bimbingan,

motivasi,

pembinaan

dan

penegakan disiplin kepada bawahan dalam pencapaian
kinerja yang optimal;
q)

Memonitoring pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

r)

Mengevaluasi

kinerja

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian;
s)

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan
lisan kepada Kepala Bagian Tata Usaha; dan

t)

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi.

2.1.2.1.3. Sub bagian Keuangan
mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam
melaksanakan
akuntansi,

penyusunan

verifikasi

dan

dan

pengelolaan

perbendaharaan

anggaran,
administrasi

keuangan RSUD Leuwiliang. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan

mempunyai

fungsi sebagai berikut :
a)

Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;

b)

Menyusun pedoman teknis pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan;

c)

Melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan sesuai dengan
arahan dan kebijakan Kepala Bagian Tata Usaha;
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d)

Merumuskan

kebijakan

teknis

operasional

dan

administratif tugas Sub Keuangan;
e)

Memberikan arahan secara jelas tentang tugas yang akan
dilaksanakan oleh pelaksana;

f)

Melaksanakan program / kegiatan Sub Bagian Keuangan;

g)

Mengkoordinasikan dan menyusun bahan program kerja
dan anggaran RSUD;

h)

Mengkoordinasikan,

memverifikasi,

mengelola

ketatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
i)

Mengkoordinasikan, menyiapkan dan menyusun bahan
laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan
RSUD;

j)

Mengkaji alternatif pemecahan masalah atas konsep atau
naskah dinas Sub Bagian Keuangan sebagai bahan
kebijakan teknis pimpinan;

k)

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian
Keuangan agar tepat dan akurat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

l)

Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah
dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas Sub
Bagian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

m)

Memberikan saran dan atau pertimbangan kebijakan
kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan;

n)

Memberikan
penegakan

bimbingan,
disiplin

motivasi,

kepada

pembinaan

bawahan

dalam

dan
dalam

pencapaian kinerja yang optimal;
o)

Memonitoring pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

p)

Mengevaluasi kinerja Sub Bagian Keuangan;

q)

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan
lisan kepada Kepala Bagian Tata Usaha; dan
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r)

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi.

2.1.3. Bidang pelayanan medik
Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu
Kepala RSUD Leuwiliang dalam melaksanakan perencanaan bidang
pengelolaan pelayanan medik. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Medik mempunyai
fungsi :
a.

Memberikan arahan tugas penyusunan rencana program kerja
Bidang Medik;

b.

Menentukan sasaran dan tujuan Bidang Medik sesuai dengan
kebijakan Direktur;

c.

Memberikan arahan bahan pedoman teknis secara jelas
tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan;

d.

Mengkoorddinasikan perumusan kebijakan teknis operasional
dan administratif tugas Seksi Pelayanan dan Pengembangan
Medik dan Seksi Penunjang Medik;

e.

Membina pelaksanaan penyiapan bahan, pengkoordinasian,
fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik;

f.

Mengarahkan

tugas-tugas

penyiapan

bahan,

pengkoordinasian, fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta
penelitian

dan

pengembangan

pelayanan

medik

dan

penunjang medik pada Seksi Pelayanan dan Pengembangan
Medik dan Seksi Penunjang Medik;
g.

Mengkoordinasikan kegiatan dan penyelenggaraan tugas Seksi
Pelayanan dan Pengembangan Medik dan Seksi Penunjang
Medik dengan unit kerja terkait;
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h.

Mengkoordinasikan pengkajian alternatif pemecahan masalah
atas konsep atau naskah dinas Bidang Medik sebagai bahan
kebijakan teknis pimpinan;

i.

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas-tugas Bidang Medik agar
tepat dan akurat sesuai dengan prosedur dan ketentuan
perundang-undangan;

j.

Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah dinas
yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas Bidang Medik
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k.

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan pengambilan keputusan;

l.

Memberikan bimbingan, motivasi, pembinaan dan penegakan
disiplin kepada bawahan dalam pencapaian kinerja yang
optimal;

m. Memonitoring

pelaksanaan

tugas

Seksi

Pelayanan

dan

Pengembangan Medik dan Seksi Penunjang Medik;
n.

Mengevaluasi kinerja Seksi Pelayanan dan Pengembangan
Medik dan Seksi Penunjang Medik;

o.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan
kepada Direktur; dan

p.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.
dalam melaksanakan tugasnya bidang pelayanan medik
dibantu oleh seksi – seksi yaitu :

2.1.3.1. Seksi Pelayanan Medik
Kasi pelayanan Medik mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan perumusan
kebijakan perencanaan di bidang asuhan keperawatan serta
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kajian mutu pelayanan perawatan. Untuk menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud, diantaranya :
a) Penyusunan petunjuk tekhnik Pelayanan medik;
b) penyusunan

petunjuk

teknis

perencanaan

dan

pengembangan pelayanan medis;
c) Penyusunan petunjuk tekhnik proses pelayanan medis di
lapangan;
d) penyusunan petunjuk teknik intervensi mutu pelayanan
medis;
e) penyusunan petunjuk evaluasi pelayanan medis;
f) penyiapan

bahan

perumusan

dan

pengoordinasian

kebijakan perencanaan di bidang pelayanan medis;

2.1.3.2. Seksi Penunjang Medik
Kasi Penunjang Medik mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan perumusan
kebijakan perencanaan di bidang Penunjang Medik serta
kajian

mutu

menyelenggarakan

pelayanan
tugas

Pelayanan.
sebagaimana

Untuk
dimaksud,

diantaranya :
a) penyusunan perencanaan penunjang medis;
b) penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian
kebijakan perencanaan di bidang penunjang medis;
c) mengevaluasi

penggunaan

alat

dan

penunjang

perlengkapan medis;
2.1.3.

Bidang Keperawatan

Bidang Keperawatan rumah sakit

mempunyai tugas

membantu Direktur RSUD Leuwiliang dalam melaksanakan
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perencanaan bidang perawatan. Untuk menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perawatan mempunyai
fungsi :
a. Perumusan

dan

pengoordinasian

kebijakan

perencanaan

bidang perawatan;
b. Pelaksana model asuhan keperawatan rumah sakit.
c. Mengevaluasi pelayanan perawatan medik rumah sakit
Dalam

melaksanakan

tugasnya

bidang

pelayanan

keperawatan dibantu oleh seksi – seksi yaitu;
2.1.4.1.

Kasi Asuhan Etika Mutu keperawatan
Kasi Asuhan Etika Mutu keperawatan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang perawatan dalam melaksanakan
perumusan

kebijakan

perencanaan

di

bidang

asuhan

keperawatan serta kajian mutu pelayanan perawatan. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kasi Asuhan
etika Mutu keperawatan mempunyai fungsi :
g) Penyusunan

petunjuk

tekhnik

petunjuk

teknis

pengkajian

asuhan

perencanaan

asuhan

keperawatan
h) penyusunan
keperawatan;
i) Penyusunan petunjuk tekhnik proses asuhan keperawatan;
j) penyusunan

petunjuk

teknik

intervensi

asuhan

keperawatan;
k) penyusunan petunjuk evaluasi asuhan keperawatan
l) penyiapan

bahan

perumusan

dan

pengoordinasian

kebijakan perencanaan di bidang Keperawatan
2.1.4.2.

Kasi Penunjang Perawatan
Kasi

Penunjang

Keperawatan

mempunyai

tugas

membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan
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perumusan kebijakan perencanaan di bidang penunjang
Keperawatan mempunyai fungsi :
d) penyusunan perencanaan logistik keperawatan
e) penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian
kebijakan

perencanaan

di

bidang

penunjang

keperawatan
f) mengevaluasi penggunaan logistik keperawtan
2.2. Sumber daya RSUD Leuwiliang
2.2.1. Fasilitas Pelayanan
RSUD Leuwilliang dibangun di atas lahan seluas

35.000

m2 dengan luas Bangunan saat ini 7.747 m2. Luas bangunan RSUD
Leuwiliang berdasarkan DED master Plan terdiri dari beberapa bangunan
yang sudah dibangun maupun yang direncanakan seluruhnya memiliki luas
7.947 meter persegi, dengan rincian seperti dijelaskan pada table berikut :

Tabel 2.1
Luas Gedung
No

Jenis Bangunan

luas (m2)

Jumlah lantai

1

BLOK A

INSTALASI RAWAT JALAN

1,251.00

2

2

BLOK B

UNIT GAWAT DARURAT /
INSTALASI RAWAT INAP

1,218.00

2

3

BLOK C

IBS, ICU, RAWAT INAP

1,186.00

2

4

BLOK D

INSTALASI RAWAT INAP

1,020.70

2

5

BLOK E

MESJID

291.50

1

6

BLOK F1

GIZI

285.00

1

7

BLOK F2

LAUNDRY

285.00

1

8

BLOK G

IPSRS

291.50

1

9

BLOK H

POWER HOUSE

100.00

1
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10

BLOK I

INCENERATOR

52.00

1

11

BLOK J

IPAL

113.80

1

12

BLOK K

FARMASI

285.00

1

13

BLOK L

GARDU LISTRIK PLN

36.00

1

14

BLOK M

MORTUARY

400.00

1

18

BLOK Q

MENARA AIR

16.00

1
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BLOK R

KOLAM RESAPAN

16.00

1

6,847.50

Sumber : subbagian Umum RSUD Leuwiliang Desember 2013

2.2.2. Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit
Jumlah Tempat tidur di RSUD Leuwiliang dari 113 buah,
jumlah ini merupakan kapasitas tempat tidur yang ada di ruang
perawatan, adapun di ruangan persalinan, IGD dan observasi tidak
masuk dalam hitungan, begitu pula dengan tempat tidur isolasi,
ruang Persalinan, Perinatologi dan observasi.
Tabel 2.2
Kapasitas Tempat Tidur RSUD Leuwiliang
Tahun 2013

Kelas

Jumlah

Utama
1
2
3

%
1
8
18
86
113

0,88
7,07
15,92
76,1

Sumber : SK Direktur RSUD Leuwiliang No : 821 / SK-015 RSUDL/2011

Fasilitas pelayanan RSUD Leuwiliang yang dimiliki adalah sebagai
berikut ;
2.2.3. Pelayanan Gawat Darurat
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2.2.4. Pelayanan Rawat Inap
a.

Pelayanan perawatan Dewasa ( Teratai)

b.

Pelayanan Perawatan Anak (Matahari)

c.

Pelayanan Perawatan Bedah (Tulip)

d.

Pelayanan Perawatan Kebidanan (Anyelir)

e.

Pelayanan Perawatan Persalinan (Anggrek)

2.2.5. Pelayanan Rawat Jalan
a.

Poli Penyakit dalam

b.

Poli Penyakit Kandungan dan Kebidanan

c.

Poli Penyakit Bedah

d.

Poli Penyakit Anak

e.

Poli Mata

f.

Poli THT

g.

Poli Paru

h. Poli Syaraf
i.

Poli KIA dan Keluarga Berencana

j.

Poli Gigi

k.

Poli Spesialis Gigi Orthodontik

l.

Poli spesialis Gigi Konservasi

m. Poli konsultasi Gizi
2.2.6. Pelayanan Penunjang Medis
a.

Laboratorium

b.

Radiologi

c.

Bedah Sentral

d.

Rehabilitasi Medik

2.2.7. Pelayanan Penunjang Lainnya
a.

Instalasi farmasi

b.

Instalasi Pemulasaraan jenazah

c.

Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah sakit

d.

Ambulance / rujukan

e.

Instalasi Gizi
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f.

Instalasi laundry

2.2.8. Ketenagaan
Jumlah pegawai secara keseluruhan yang ada di RSUD
Leuwiliang Kabupaten Bogor sebanyak 324 orang yang terdiri
dari PNS, PTT dan Tenaga honorer dan outsourching. Untuk
selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
RSUD Leuwiliang Tahun 2013

No
1.

PEGAWAI
PNS (Pegawai Negeri Sipil)

JUMLAH ( ORANG)
127

%
39

2.

PTT (Pegawai Tidak Tetap)

96

30

3.

THL (Tenaga Harian Lepas)

50

15

4

Outsourching

51

16

JUMLAH

324

100

Sumber : Data Kepegawaian bulan Desember 2013
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai RSUD Leuwiliang
memiliki tenaga PNS 39%, PTT 30%, THL 15% dan outsourching 16%.
Untuk

outsourching

yang

dimaksudkan

adalah

satpam

(tenaga

keamanan) dan petugas kebersihan.
2.2.9. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf
Sesuai

dengan

Perda

nomor

02

tahun

2011

tentang

pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C, maka
pengisian formasi jabatan struktural di RSUD Leuwiliang terdiri dari
eselon III dan IV yaitu sebanyak 11 orang. Sedangkan jabatan
fungsional yang ada yaitu fungsional Medis, Paramedis Perawatan dan
Paramedis non perawatan.

Pegawai lainnya menduduki bagian

administrasi meliputi bagian manajemen, rekam medic, keuangan, gizi
dan lain-lain. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.
Tabel 2.4.
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Jumlah Pegawai RSUD Leuwiliang yang Menduduki
Jabatan dan Staf Pada Tahun 2011
N0
1.

Jabatan/Staf
Eselon III

Jumlah (orang)
4

%
1.00

2.
3.

Eselon IV
Fungsional

7
176

2.00
54.00

4.

Staf

93

29.00

Jumlah

324

100.00

Sumber : Data Kepegawaian Desember 2013

2.2.10. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat
Tabel 2.5
Jumlah Pegawai RSUD Berdasarkan Golongan/Pangkat
Pada Tahun 2013

PANGKAT/
GOL.
I

JUMLAH

%

2

1.6

II

58

45,6

III

61

48

IV

6

4.8

127
Sumber : Data Kepegawaian Desember 2013
Jumlah pegawai PNS berjumlah 127 orang dan yang
paling banyak adalah golongan III dan golongan II
2.2.11. Anggaran
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Anggaran Belanja Daerah RSUD Leuwiliang Kabupaten
Bogor diperoleh berdasarkan pagu anggaran yang diberikan dari
pemerintah daerah melalui ketetapan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA). Besarnya anggaran

belanja yang telah

ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula pada
tahun 2011 sebesar Rp. 5,646,414,000.00,- dan pada tahun 2012,
menjadi Rp. 9,878,145,688.00 atau naik sebesar 175 %. Demikian
pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2012 sebesar Rp.
9,878,145,688.00 kemudian menjadi Rp. 13,680,000,000.00 pada
tahun 2013, atau naik sebesar 138 %. Sementara itu, bila dilihat
berdasarkan realisasinya anggaran yang telah ditetapkan maka
rata-rata dalam kurun waktu 2011 – 2013

mencapai sebesar

......%.
Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut
kelompok belanja dari tahun 2011 – 2013, sebagai bagai berikut :
TABEL 2.6.
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2008-2013
TAHUN

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Persen (%)

2011

5,646,414,000.00

5,906,186,577.00

104.60

2012

9,878,145,688.00

10,615,999,730.00

107.47

2013

13,680,000,000.00

14,944,015,049.00

109.24

Sumber : Laporan keuangan RSUD Leuwiliang 2013

2.2.12.

Sarana dan Prasarana

Sarana kerja yang ada di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor
tergolong cukup memadai hal ini bisa terlihat dalam tabel di Berikut ini :
Tabel.2.9
Sarana RSUD Leuwiliang
TAHUN 2013
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NO

URAIAN

BANYAKNYA

SATUAN

1

Tanah

35.000

M2

2

Gedung

3 (A,B,C)

Unit (2 Lantai)

3(farmasi, Gizi, IPSRS)

Unit (1 Lantai)

7500

M2

3

Listrik

500

KVA

4

Air

1

5

Telpon

5

6

Area Parkir

2

Area

7

Ruang Rapat

1

Ruang

8

Ruang Arsip

1

Ruang

9

Koperasi

1

Buah

10

Taman Dalam

1

Area

11

Kantin

1

Buah

12

Kendaraan Roda 4

6

Unit

13

Kendaraan Roda 2

2

Unit

Jaringan PAM
Line

(1 Fax)

Sumber : subbagian Umum RSUD Leuwiliang 2013

Dari table III.8 dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas
gedung dan jumlah pegawai di RSUD Leuwiliang sebesar 47,5 M2 : 1,
hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang
sebanyak 47,5 M2.
2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Leuwiliang
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan selama kurun waktu tiga
tahun terakhir, RSUD Leuwiliang berusaha melakukan upaya inovatif
serta langkah – langkah strategis guna memberikan pelayanan yang
terbaik dan menjawab kebutuhan masyarakat Bogor Barat, terutama
upaya peningkatan pelayanan masyarakat kurang mampu sebagai
upaya mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bogor.
Dalam uraian pencapaian kinerja RSUD Leuwiliang akan di
jabarkan dalam tinjauan aspek yang merupakan indicator pencapaian
target keberhasilan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
2.3.1.

Aspek Kinerja Pelayanan
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a.

Pelayanan Gawat Darurat
Tabel 2.10
Kunjungan Instalasi Gawat Darurat
RSUD Leuwiliang Tahun 2011-2013

Tahun
No

Uraian

1.

Jumlah kunjungan

2011
19.130

2012

2013

19.897

21.842

Jumlah

Rerata

60.869

9,32

Sumber : laporan bulanan Rekam Medik Tahun 2011, 2012, 2013

Terjadi

kenaikan

jumlah

kunjungan

seiring

dengan

meningkatnya jumlah pelayanan di IGD RSUD Leuwiliang yang
beroperasional selama 24 jam. Di Bogor Barat ini hanya ada 1 rumah
sakit yaitu RSUD Leuwiliang. Peningkatan kunjungan dari tahun 2012
ke 2013 adalah 9,32%.
b. Kunjungan Rawat Inap
Tabel 2.11.
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tahun 2011 – 2013

No

Uraian

Tahun
2011

2012

2013

Rerata

113

113

113

6572

6608

8016

Jumlah pasien keluar mati

62

115

115

4.

Pasien mati < 48 jam

16

60

68

5.

Pasien mati > 48 jam

46

55

47

6.

Jumlah lama dirawat

18571

21408

23027

8%

7.

Jumlah hari perawatan

24950

28848

34660

20%

1.

Jumlah Tempat Tidur

2.

Jumlah pasien

3.

21,31%

Sumber : laporan Rekam Medik tahun 2011, 2012 dan 2013

 Terjadi peningkatan kunjungan rawat inap setiap tahunnya seiring
dengan bertambahnya jumlah tempat tidur dan semakin lengkapnya
fasilitas dan dokter spesialis
 Peningkatan hari rawat ditahun 2013 adalah sebesar 20%, hal ini
berkaitan dengan kemudahan mendapatkan pelayanan baik pasien
umum, maupun pasien Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda.
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Jumlah kunjungan rawat inap pada tahun 2013 tidak merata
pada tiap ruangan, tampak penumpukan pasien pada rawat inap
Teratai dan Matahari. Terjadi peningkatan jumlah pasien di ruangan
Anyelir karena kemudahan pasien dalam mendapatkan pelayanan
Jampersal.
2.3.2.

Efektifitas Penggunaan Tempat Tidur
Untuk efektifitas pelayanan Rawat Inap Tahun 2009-2012
dapat dilihat pada tabel 2.12 , sedangkan efektifitas pelayanan
Rawat Inap tiap ruangan dapat dilihat pada tabel 2.13
Tabel 2.12
Efektifitas Penggunaan Tempat Tidur
RSUD Leuwiliang Tahun 2009 – 2013

No

Uraian

2011

2012

2013

1.

BOR

72,04

77,5

82,6

2.

TOI

1,4

1,3

0,9

3.

BTO

73,04

64,8

69,7

4.

ALOS

2,25

4,4

2,9

5.

GDR

6,63

17,4

14,45

6.

NDR

4,92

8,3

5,9

Sumber : laporan Rekam Medik 2011, 2012 dan 2013

BOR yang ideal adalah 75% - 85%, dan terjadi peningkatan BOR
tiap tahunnya, dan hal ini tampak dari jumlah TOI 0,9 sehingga
dibutuhkan penambahan tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Pada tahun 2013 ini telah dibangun gedung D dengan 110
tempat tidur rawat inap, sehingga diharapkan jumlah pasien yang ditolak
karena tidak adanya ketersediaan tempat tidur dapat dikurangi.
2.3.3.

Pelayanan Rawat Jalan
Tabel 2.13
Jumlah Kunjungan Poliklinik
RSUD Leuwiliang Tahun 2011-2013
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POLI

2011

2012

2013

6,828

6.880

7,287

6,724

4.760

678

329

158

ANAK

7,480

7,044

9.350

24.66

BEDAH

2,484

2,490

3.374

26.21

KANDUNGAN

3,703

4,235

5.156

17.86

PENYAKIT DALAM

4,654

5,970

7.673

22.19

MATA

10,146

9,819

11.152

11.95

GIGI

7,349

UMUM
KIA

THT

1662

PARU

966

SYARAF

221

GIGI ORTHODONTIK

219

GIGI KONSERVASI

174

REHABILITASI MEDIK

%
0.76
41.26
-108.23

1.761

TOTAL
43,781
43,439
53.506
Sumber : laporan bulanan Rekam Medik Tahun 2011, 2012 dan 2013

23,00

Terjadi peningkatan kunjungan di poliklinik sebesar 23%. Hal
ini disebabkan penambahan jumlah layanan poliklinik spesialistik
dan juga penambahan jumlah dokter spesialis, sehingga jumlah
jam pelayanan 4 poliklinik spesialis dasar (Anak, Penyakit Dalam,
Bedah dan Kandungan) dapat dilakukan dalam 5 hari kerja (senin jumat). Peningkatan kunjungan 4 spesialis dasar sebesar 11-24%
pada tahun 2013.
2.3.4. Pelayanan Penunjang Medis
a. Laboratorium
Tabel 2.14
Jumlah Kunjungan Laboratorium
RSUD Leuwiliang Tahun 2011-2013
JENIS PEMERIKSAAN

Kimia
Gula Darah
Hematologi

2011
10,714
3,644
20,613

2012

2013

23,662
7,550
4,909

27,438
10,846
32,872
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5,695

Serologi
Bakteriologi
Liquor

25
3,447
939
-

Transudat/Exudat
Urine
Tinja
Analisa Gas Darah
Radio Assay
Cairan Otak

281

Cairan Tubuh Lainnya
Immunologi
Mikrobiologi Klinik
Lain-lain
TOTAL

45,077

5,757
18
3,755

,617
4,982

1,098
-

1,214
-

90

68

43.177

55.599

Sumber : laporan bulanan Rekam Medik Tahun 2011, 2012 dan 2013

b. Radiologi
Tabel 2.15
Jumlah Kunjungan Radiologi
RSUD Leuwiliang Tahun 2011-2013
JENIS PEMERIKSAAN

2011

2012

USG

1,899

2,017

RONTGEN

6,064

5,975

TOTAL

7,963

7,992

2013

1,808
7,287
9,095

Sumber : laporan bulanan Rekam Medik Tahun 2011, 2012 dan 2013

Peningkatan pelayanan radiologi terjadi pada tahun 2013 yaitu
sebesar 13,8 % bila dinadingkan dengan jumlah kunjungan tahun
2012 yang hanya meningkat sebesar 0,36 % dari tahun 2011 hal ini
disebabkan jumlah tenaga radiographer belum optimal,
c. Bedah Sentral
Tabel 2.16
Jumlah Kunjungan Poliklinik
RSUD Leuwiliang Tahun 2011-2013

JENIS OPERASI

Khusus
Ringan
Poli Mata

2011

2012

241
208

-

-

217

202
190

206

2013
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Poli Bedah
Instalasi bedah
Sedang
Mata
Kasus Kebidanan
Kasus Bedah
Besar
Kasus Kebidanan
Kasus Bedah
Mata
THT

30

10

-

3
248
199
49

1

12
308
269

249
249
-

399

472

124
275

252
220

33
839
527
312

TOTAL
888
938
1,141
Sumber : laporan bulanan Rekam Medik Tahun 2011, 2012 dan 2013

Sejak dioperasikannya rumah sakit Kegiatan pembedahan pada
RSUD Leuwiliang sudah melakukan pelayanan baik oleh dokter
spesialis bedah, spesialis Kebidanan maupun spesialis mata, dan
seiring dengan penambahan tenaga dokter spesialis bedah dan mata
pada tahun 2012 terjadi peningkatan kegiatan pembedahan,
d. Rehabilitasi Medik
Pelayanan rehabilitasi medic pada tahun 2011 belum bisa
dilaksanakan secara optimal, hal ini berkaitan dengan belum
lengkapnya sarana dan prasarana penunjang serta tenaga dokter
spesialis rehabilitasi medic, namun sejak awal tahun 2013 pelayanan
ini dapat dilakukan karena sudah tersedianya ruangan serta dokter
spesialis rehab medic. Terlihat peningkatan pelayanan dan tindakan
yang diberikan pada poli klinik rehabilitasi medic seperti table di
bawah ini.
Tabel 2.17
Jumlah Kunjungan Rehabilitasi Medik
RSUD Leuwiliang Tahun 2011-2013
JENIS PEMERIKSAAN

Medis
Fisiotherapi
latihan Fisik
Aktinotherapi

2011

2012

2
21

4

2013
0
18
888
225
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Elektroterapi
Nebulizer
Traksi Lumbal dan Cervical
Okupasitherapi
Trapi Wicara
Psikologi
sosial Medis
Ortotik Prostetik
Pembuatan Alat Bantu
Pembuatan Alat Anggota Tiruan
Lain-lain
Kunjungan Rumah
TOTAL

120

20

112
630
95
0
0
0
0
0
0
0
631
0

143

24

1761

Sumber : Laporan Rekam Medis

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD Leuwiliang
2.4.1. Tantangan
2.4.1.1. Infrastruktur dan kondisi demografi
Wilayah Kabupaten Bogor Barat masih sangat
tertinggal jika dibandingkan dengan kondisi wilayah
perkotaan, hal ini menjadi kendala utama masyarakat
untuk menjangkau pelayanan RSUD Leuwiliang, dengan
topografi medan berbukit dan daerah pegunungan
2.4.1.2. Jalur transportasi dan jalan
Wilayah RSUD melewati daerah yang cukup padat
kendaraan karena berada pada posisi jalan nasional dan
perbatasan dengan kota Bogor, begitu pula dengan
kondisi jalan yang digunakan sebagai pasar tradisional
sedikit menghambat sistem rujukan dan jalur utama para
pegawai dari arah Kota Bogor. Sedangkan jarak dari ibu
kota Kabupaten sekitar 40 KM.
2.4.2. Peluang
2.4.2.1. Jumlah penduduk
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Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk lebih
dari 5 juta jiwa, kondisi ini sangat dibutuhkan pelayanan
publik yang cukup terutama pelayanan kesehatannya.
Karena itu Kabupaten Bogor saat ini telah memiliki 4
(empat) rumah sakit umum daerah dan 22 rumah sakit
swasta.
RSUD Leuwiliang yang terletak di Kabupaten
Bogor Barat memiliki cakupan wilayah sebanyak 14
kecamatan dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa hal ini
merupakan peluang sekaligus tantangan di masa yang
akan datang sebagai pangsa pasar pelayanan rumah
sakit.
2.4.2.2. Program Jaminan Kesehatan Nasional
Sesuai undang – undang SJSN bahwa kedepan
masyarakat Indonesia diharapkan 80% memiliki jaminan
pemeliharaan kesehatan yang sangat membantu dalam
kecepatan dan pelayanan kesehatan. Sebab masyarakat
tidak dikhawatirkan dengan pembiayaan pada saat sakit.
Hal ini merupakan peluang besar bagi rumah sakit karena
akan mendapatkan pangsa pasar yang pasti.
2.4.2.3.

Dukungan pemerintah daerah
Pemerintah

Kabupaten

Bogor

merupakan

Kabupaten yang memiliki APBD terbesar diIndonesia
maka dari itu dukungan pembangunan sangat tinggi
terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana
kesehatan, maka dari itu dukungan ini merupakan
peluang untuk pengembangan pembangunan rumah sakit
kedepan.
2.4.2.4. Akreditasi
Akreditasi
komponen

rumah sakit merupakan salah satu

standar kualitas Pelayanan RS, dimana

semua aspek dilakukan penilaian dan pengawasan untuk
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mengetahui sejauh mana standar pelayanan minimal
dapat dilakukan sesuai peraturan,.
RSUD Leuwiliang telah melakukan akreditasi pada
tahun 2012 berdasarkan ketentuan sistem akreditasi yang
menilai pada aspek administrasi, yaitu baru aspek 5
pelayanan, dan Pada tanggal 29 Juni 2012 RSUD
Leuwiliang mendapatkan akreditasi Rumah Sakit untuk
Kelas C dengan predikat Lulus Tingkat Dasar. Akreditasi
ini berlaku semenjak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan
29 Juni 2015
Sejak

taun

2012

akreditasi

rumah

sakit

menggunakan sistem akreditasi versi 2012. Dan pada
tahun

2015

RSUD

Leuwiliang

kembali

dilakukan

akreditasi.
Dengan sistem yang baru ini penilaian dilakukan
berdasarkan alur pelayanan dan standar pelayanan
minimal yang baku bukan lagi penilaian administrasi. Jika
akreditasi ini lulus dan dapat dilalui maka peluang RSUD
Leuwiliang untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat
semakin bagus. Begitu pula dengan beberapa institusi/
perusahaan akan memberikan kepercayaan sebagai RS
yang sudah mendapatkan pengakuan dalam pelayanan
publik.
2.4.2.5.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
Pada tahun 2013 RSUD Leuwiliang mengusulkan
kepada pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadi PPK
BLUD, karena sesuai Undang – Undang nomor 44 Tahun
2009 tentang RS bahwa RS Daerah wajib untuk menjadi
BLU, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
tahun 2007 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
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Pada
mendapatkan

tahun
surat

2014

RSUD

keputusan

Leuwiliang

telah

Bupati Bogor

untuk

menjadi BLU yang pelaksanaannya dapat dilakukan
menjadi PPK BLU Rumah Sakit Umum Daerah pada
tahun 2015.
Kondisi ini sangat dinantikan karena RSUD
Leuwiliang bila menjadi PPK BLUD akan memudahkan
dalam hal operasional pelayanan masyarakat.
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BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
RSUD Leuwiliang merupakan salah satu rumah sakit yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan
kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor, terutama bagi masyarakat di
wilayah Kabupaten Bogor Barat.
Permasalahan

pelayanan

kesehatan

yang

terjadi

di

Kabupaten Bogor belum sepenuhnya dapat ditangani oleh beberapa
rumah sakit yang ada, dengan letak geografis dan demografi yang
sangat tinggi hal ini perlu dikembangkan system fasilitas kesehatan
yang komprehensif, baik segi promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitative. Karena itu dengan penanganan jumlah penduduk yang
hamper 5,2 juta jiwa perlu pembiayaan kesehatan agar visi dan misi
serta program lima tahun ke depan dapat berjalan sesuai harapan.
Fungsi rumah sakit seperti tertuang dalam RPJMD adalah
sebagai pemberi pelayanan umum langsung yang berkaitan dengan
masalah kesehatan dan kesembuhan masyarakat, serta tugas rumah
sakit adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya
dan

sebagai

institusi

yang

memberikan

perubahan

perilaku

masyarakat terhadap berbagai kasus penyakit yang terjadi di
masyarakat pada umumnya.
Maka dari itu permasalahan yang dihadapi pemerintah
daerah dengan adanya rumah sakit umum daerah Leuwiliang adalah :
3.1.1.

Masih sedikitnya sarana kesehatan berupa Rumah Sakit di
wilayah Bogor Barat
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Masih

3.1.2.

tingginya

angka

kesakitan

bersumber

penyakit

menular yang belum tertangani oleh sarana kesehatan
rumah sakit.
Bergesernya

3.1.3.

pola

penyakit

infeksi

menjadi

penyakit

degenerative karena pola hidup dan perilaku masyarakat.
Perubahan kebijakan dan regulasi pembiayaan kesehatan

3.1.4.

dari system pembayaran langsung menjadi system jaminan
social.
Perubahan kebijakan dan regulasi system pelayanan rumah

3.1.5.

sakit yang mewajibkan semua rumah sakit harus berbentuk
badan layanan umum
Perubahan kebijakan dan regulasi system penilaian layanan

3.1.6.

rumah sakit yang harus terakreditasi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa visi, misi
dan program kerja pemerintah daerah adalah penjabaran dari visi,
misi dan program kerja Bupati dan wakil Bupati terpilih yang
dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD).
Salah satu penciri dari visi dan misinya yang harus tertuang
dalam renstra SKPD bidang kesehatan adalah mencakup pada
program aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, serta
terakreditasinya seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten
Bogor. Salah satunya RSUD Leuwiliang sebagai penyelenggara
pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Bogor.
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3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
3.3.1. Analisa Internal
3.3.1.1. Kekuatan (S):
a) Secara

keseluruhan

SDM

Rumah

Sakit

Daerah

Leuwiliang memiliki kuantitas yang cukup sehingga
memungkinkan

untuk

melakukan

pengembangan

pelayanan dimasa yang akan datang. (+7)
b) Secara

keseluruhan

Leuwiliang

memiliki

SDM

Rumah

kualitas

Sakit

memadai

Daerah

berdasarkan

tingkat pendidikan, baik karyawan struktural maupun
karyawan fungsional, sehingga memungkinkan untuk
melakukan pengembangan pelayanan dimasa yang akan
datang. (+6)
c) Secara

keseluruhan

SDM

Rumah

Sakit

Daerah

Leuwiliang memiliki disiplin, sopan santun yang baik,
sehingga

memungkinkan

untuk

melakukan

pengembangan pelayanan dimasa yang akan datang.
(+5)
d) Kualitas pelayanan

para dokter spesialis

sangat

memadai. (+7)
e) Jumlah layanan Specialistik sebanyak

11 spesialistik.

(+8)
f)

Rumah

Sakit

Umum

Daerah

Leuwiliang

memiliki

bangunan yang aktraktif sehingga menarik bagi pasien
untuk datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang.
(+8)
g) Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang memiliki tempat
yang

nyaman

(hommy)

dan

aman

yang

bisa

memberikan kesejukan terhadap pelanggan. (+7)
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h) Rumah Sakit Daerah Leuwiliang memiliki 113 tempat
tidur, terdiri dari kelas standar, kelas II, kelas I dan
utama sesuai standar RS type C. (+6)
i)

Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang memiliki lahan
parkir cukup memadai (+4)

j)

Rumah

Sakit

peralatan

Umum

medis

dan

Daerah
non

Leuwiliang

medis

cukup

memiliki
lengkap,

memadai dan memenuhi syarat sebagai rumah sakit
kelas

C

dan

mampu

menjawab

pengembangan

pelayanan dimasa yang akan datang. (+6)
k) Rumah

Sakit

Umum

Daerah

Leuwiliang

memiliki

kelengkapan manajemen (protap, sistem keuangan)
yang mendukung dalam pengelolaan Rumah Sakit. (+6)
l)

Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang sangat
bersaing, sehingga hal ini merupakan kekuatan dan
daya tarik tersendiri dari bisnis rumah sakit yang sarat
dengan persaingan dewasa ini. (+8)

m) Tersedianya anggaran yang memadai dari pemerintah
daerah Kabupaten Bogor. (+9)
n) Adanya komitmen karyawan Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang. (+7)
o) Jumlah kunjungan pasien yang sangat banyak (+7)

3.3.1.2. Kelemahan (W):
a) Pelayanan

para

dokter

masih

berfokus

terhadap

pelayanan medis semata, belum dikemas dengan
pelayanan

yang

mampu

memenuhi

kepuasan

pelanggan. (-5)
b) Pelayanan para dokter spesialis belum memadai dan
tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
(-7)
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c)

Kelengkapan alat canggih dan muktahir (-7)

d) Kualitas tenaga paramedis belum optimal. (-5)
e) Kemampuan tenaga keperawatan dan administrasi
didalam

meretensi

pelanggan

dengan

cara

menyenangkan dan menjadikan pelanggan sebagai
sesuatu yang harus diutamakan dan didahulukan serta
dihormati masih belum memadai. (-5)
f)

Tahapan-tahapan

pembangunan

belum

terlaksana

seluruhnya (-4)
g) Lahan parkir

yang cukup luas belum dikelola secara

optimal. (-5)
h) Kelengkapan tenaga manajemen di Rumah Sakit yang
sesuai dengan standar belum memadai. (-7)
i)

Administrasi belum didukung dengan Sistem Informasi
Rumah Sakit yang terpadu yang mampu memberikan
efisiensi

waktu

dan

berkaitan

dengan

time

responsertatime motion yang memadai bagi masyarakat
pengguna jasa RS. (-7)

Tabel 3.1
Analisa Internal (Kekuatan dan Kelemahan)
RSUD Leuwiliang Tahun 2013

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OBJEK YANG DI
ANALISA
Kuantitas SDM RS
Kualitas SDM RS
Disiplin dan Sopan santun
SDM RS
Kualitas pelayanan dokter
spesialis
Lokasi RS yang sangat
strategis
Performance
bangunan
RS yang menarik
Tempat yang nyaman

Strength
Kekuatan
Nilai 1 sd 10

Weakness
Kelemahan
Nilai -1 sd -10

+7
+6
+5
+7
+8
+8
+7
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Jumlah tempat tidur yang
cukup
Lahan
Parkir
yang
memadai
Peralatan medis dan non
medis yang canggih
Kelengkapan manajemen (
protap
dan
sistem
keuangan)
Tarif RS yang sangat
bersaing
Tersedianya
anggaran
yang cukup
Komitmen Karyawan
Jumlah Kunjungan pasien
yang banyak
Pelayanan para dokter
belum

+6
+4
+6
+6

+8
+9
+7
+7
-5

memenuhi

kepuasan pelanggan.
17.

Pelayanan dokter spesialis

-7

belum tepat waktu
18.

Kelengkapan aLat canggih

-7

dan muktahir
19.

Kuantitas

tenaga

keperawatan

-5

belum

memadai.
20.

Kemampuan

Tenaga

-5

parasarana

-4

Keperawatan
21.

Sarana

dan

belum

seluruhnya

memadai.
22.

tenaga

-5

Lahan parkir yang cukup

-7

Kelengkapan
manajemen RS

23.

luas belum dikelola secara
optimal.
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24.

-7

SIM-RS belum optimal
+101

Jumlah
SCORE

-66
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3.3.2. Analisa Eksternal
3.3.2.1.

Peluang (O):

a) Kepadatan Penduduk masyarakat Bogor (+9)
b) Tidak adanya pesaing (RS) sejenis di radius < 10 km
(+9)
c) Tingginya dukungan pemerintah daerah dan DPRD (+9)
d) Adanya hubungan yang harmonis dengan dokter dan
bidan praktek swasta. (+7)
e) Adanya beberapa perusahaan yang cukup terkenal di
sekitar RSUD Leuwiliang yang memiliki karyawan cukup
banyak merupakan pangsa pasar yang menjanjikan.
(+7)
f) Adanya Undang-Undang No 44 tahun 2009 yang
mewajibkan Rumah Sakit Umum Daerah untuk BLUD.
(+7)
g) Adanya Permendagri No 61 tahun 2007 tentang
Pedoman

Teknis

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Layanan Umum Daerah. (+7)
h) Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang memiliki lokasi
yang strategis, berada di jalan protokol. (+5)
i) Dekat pusat perbelanjaan dan terminal angkutan umum,
sehingga mudah dikenali dan mudah dijangkau dari
berbagai jurusan, berada pada lingkungan pemukiman
dan jauh dari rumah sakit lain. (+4)
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3.3.2.2. Ancaman (T) :
a) Masih

adanya

lokasi

segmen

pasar

yang

sulit

menjangkau Rumah Sakit. (-4)
b) Banyaknya LSM yang kurang mendukung pelayanan. (5)
c) Kemacetan

Transportasi

/

Lalu

lintas

di

sekitar

Kecamatan Leuwiliang. (-4)
d) Kurangnya pemasaran Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang.(-5)
e) Adanya 2 Rumah Sakit pesaing dalam radius > 10 km
(RS Dramaga Medika dan RS Karya Bakti Pertiwi). (-4)
f)

Kemampuan masyarakat dalam membiayai pelayanan
kesehatan rendah. (-7)

g) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan di rumah sakit. (-5)
Tabel 3.2
Tabel Analisa Ekternal (Peluang dan Ancaman)
RSUD Leuwiliang Tahun 2013
No

OBJEK YANG DI ANALISA

Opportunity
Peluang
Nilai 1 sd 10

1.

Kepadatan Penduduk

+9

2.

Tidak adanya pesaing di radius < 10 km

+9

3.

Dukungan pemerintah daerah

+9

4.

+7

5.

Hubungan harmonis dgn dokter, bidan
praktek swasta
Perusahaan di sekitar RS

6.

UU No 44 Th 2009

+7

7.

Permendagri No 61 Th 2007

+7

8.

RS terletak di lokasi strategis

+5

9.

RS dekat pusat perbelanjaan, terminal

+4

10.

Lamanya jalur transportasi menuju RS

Threat
Ancaman
Nilai -1 sd -10

+7

-4
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11.

Banyaknya LSM

-5

12.

Kurangnya kemampuan masyarakat

-7

13.

Kurangnya kemauan masyarakat

-5

14.

Kemacetan di jalur transportasi

-4

15.

Kurangnya pemasaran RSUD

-5

16.

Adanya RS pesaing dalam radius > 10 km

-4

Jumlah

+64

-34

SCORE

30

Gambar 3.1.
GRAFIK SWOT

Strength
IV
Deffensive

I
Offensive/Agressive
30

Treaths

35

III

Opportunities

II

Liquidation

Reconsiliation
Weaknesess

Penjelasan :
Berdasarkan analisa SWOT Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang
berada pada kuadran Offensive/Agressive
Artinya :
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Rumah Sakit berada dalam posisi agressive/offensive,
pemanfaatan rumah sakit cenderung meningkat karena adanya
dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bogor, tarif RS yang
mudah dijangkau, potensi tingginya kunjungan pasien ke RSUD
dan tingginya komitmen karyawan akan tetapi tahapan-tahapan
pembangunan belum terlaksana semuanya sehingga pelayanan
belum optimal.

Gambar 3.2.
Siklus Kehidupan Bisnis
100%

Maturity
Decline

75%
Growth

+65

50%

25%

Menemukan :
Penjelasan

formula
keberhasilan
Berdasarkan

Keputusan
kembangkan

grafik siklus

Membangun
Memanen
Pembaruan
posisi
formula
keuntungan
keunggulan
kehidupan organisasi Rumah keberhasilan
Sakit Umum
kompetitif

Keputusan
investasi
tambah
atau tidak

Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang masih berada pada
fase

pengembangan

untuk membangun

layanan

yang

akan

diunggulkan.
3.4. Penentuan isu – Isu Strategis
3.4.1. Isue-Isue Strategis (Strategic Issues)
a) Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang memiliki lokasi yang
strategis, berdiri di jalan protokol dekat pusat perbelanjaan dan
terminal angkutan umum sehingga mudah dikenali dan mudah
dijangkau dari berbagai jurusan, memiliki bangunan yang
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aktraktif sehingga menarik bagi pasien untuk datang, memiliki
tempat yang nyaman (hommy) dan aman

yang bisa

memberikan kesejukan terhadap pelanggan, memiliki 113
tempat tidur, terdiri dari kelas standar, kelas II, kelas I dan
utama sesuai standar RS type C, memiliki lahan parkir yang
cukup memadai, memiliki peralatan medis dan non medis cukup
lengkap yang mampu menjawab pengembangan pelayanan
dimasa yang akan datang merupakan peluang yang

sangat

besar namun sarana dan parasarana belum seluruhnya
memadai,lahan parkir yang cukup luas belum dikelola secara
optimal, lamanya jalur transportasi menuju Rumah Sakit,
Kemacetan Transportasi / Lalu lintas di sekitar Kecamatan
Leuwiliang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan
jumlah kunjungan pasien.
b) Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang memiliki sumber daya
manusia secara kuantitas yang cukup, memiliki kualitas
memadai berdasarkan tingkat pendidikan, baik karyawan
struktural maupun karyawan fungsional, memiliki disiplin, sopan
santun yang baik, kualitas pelayanan para dokter spesialis
sangat memadai serta adanya komitmen seluruh karyawan
Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang untuk melakukan
pengembangan pelayanan dimasa yang akan datang namun
pelayanan para dokter masih berfokus terhadap pelayanan
medis semata belum mampu memenuhi kepuasan pelanggan,
pelayanan para dokter spesialis belum memadai dan tepat
waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kelengkapan
dokter spesialis yang belum memenuhi standar RS type C,
kurangnya minat spesialis untuk bekerja di RSUD Leuwiliang,
kuantitas tenaga keperawatan belum memadai, kemampuan
tenaga keperawatan dan administrasi didalam meretensi
pelanggan

dengan cara

menyenangkan dan

menjadikan

pelanggan sebagai sesuatu yang harus diutamakan dan
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didahulukan serta dihormati masih belum memadai sehingga
ada kemungkinan bisa terjadinya ketidakpuasan pelanggan
berkaitan dengan service yang diberikan berdasarkan mindset
karyawan.
c) Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang memiliki kelengkapan
manajemen (protap, sistem keuangan) yang mendukung dalam
pengelolaan Rumah Sakit, tarif Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang

sangat

bersaing,

tersedianya

anggaran

yang

memadai dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan jumlah
kunjungan pasien yang sangat banyak merupakan kekuatan
dan daya tarik tersendiri dari bisnis rumah sakit yang sarat
dengan persaingan dewasa ini namun administrasi belum
didukung dengan Sistem Informasi Rumah Sakit yang terpadu
yang mampu memberikan efisiensi waktu dan berkaitan dengan
time respon serta time motion yang memadai bagi masyarakat
pengguna jasa RS.
d) Banyaknya perusahaan di sekitar RSUD Leuwiliang yang
memiliki karyawan cukup banyak, terdapat beberapa pesantren
di sekitar Bogor Barat, banyaknya pasien Jamkesmas dan
Jamkesda merupakan pangsa pasar yang sangat menjanjikan
namun banyaknya LSM yang kurang mendukung pelayanan,
kurangnya pemasaran Rumah Sakit Umum Daerah Leuwilang
dan adanya 2 Rumah Sakit pesaing dalam radius > 10 km (RS
Dramaga Medika dan RS Karya Bakti Pertiwi) sehingga rumah
sakit berpeluang akan kehilangan capital market.

3.4.2. STRATEGI (Strategies)
a) Kebijakan implementasi rumah sakit menjadi Badan layanan
Umum

daerah

(BLUD).

Merupakan

hal

penting

untuk

kesinambungan pengelolaan rumah sakit melalui :
1) Penatausahaan keuangan yang fleksibel namun transparan
serta akuntabel
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2) Pemenuhan

sumber

daya

rumah

sakit

baik

sarana,

prasarana, teknologi maupun manusia. Baik secara kualitas
maupun kuantitas yang menjadi kewenangan langsung
rumah sakit.
b) Pengembangan layanan rumah sakit baik dari segi jenis layanan
maupun jumlah layanan. Rumah sakit akan lebih fleksibel karena
memiliki system dan kewenangan dalam pemilihan jenis layanan
tidak terpaku pada system perencanaan berbasis usulan namun
berdasarkan kebutuhan. Pemenuhan ini bisa dilakukan dengan
cara kerjasama operasional (KSO) ataupun kontrak
c)

Kebijakan system pembiayaan kesehatan dengan berlakunya
undang – undang SJSN dan jaminan kesehatan nasional
memungkinkan

rumah

sakit

dapat

lebih

leluasa

dalam

perencanaan dan pelayanan kepada para peserta karena rumah
sakit dapat bepeluang untuk menjadi provider utama dalam
pelayanan yang bekerjasama dengan pihak BPJS sebagai
penaggungjawab JKN.
d) Mengembangkan sumber daya manusia di Rumah Sakit dengan
cara

pengembangan

kompetensi

SDM

secara

berkesinambungan, yang merupakan titik moment of truth di
rumah sakit, sebagai pintu gerbang utama dalam pelayanan
suatu rumah sakit. Pengembangan SDM bertumpu kepada
peningkatan
pelayanan,

skill karyawan
peningkatan

dalam hal teknis dan mutu

knowledge

karyawan

dalam

hal

pengetahuan medik, keperawatan dan penunjang lainnya agar
mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan secara bermakna
dan pengembangan attitude karyawan yang berkaitan dengan
cara memberikan pelayanan yang mampu menyenangkan
pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya
kerja yang sesuai dengan nilai nilai di masyarakat. Dengan
harapan brand image rumah sakit meningkat secara signifikans
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e) Mengembangkan bangunan dan sarana di Rumah Sakit yang
didukung oleh pemerintah daerah. Melengkapi peralatan medik
sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja
dokter

spesialis

yang

akan

berdampak

terhadap

kinerja

keuangan rumah sakit secara menyeluruh.
f)

Meningkatkan

pengelolaan

manajemen,

dengan

cara

Melengkapi dan menyempurnakan sistem sistem manajemen
dalam

bentuk,

Accountability

business
system,

plan,

Strategic

Remuneration

Action

system,

Plan,

reqruitment

system, Carrier stage, inventory system, supporting system, IT
system dan standar operating procedure dari seluruh unit
pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit
yang akan berdampak terhadap peningkatan kecepatan dan
ketepatan pelayanan secara administratif.
g) Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, dengan cara
memberikan pelayanan berkualitas standar dengan ciri khas
yang berbeda, melalui penerapan standar standar pelayanan
yang dilengkapi dengan standard operating procedure bagi
seluruh unit pelayanan yang berdampak terhadap meningkatnya
kepuasan pelanggan,memberikan layanan kesehatan individu
yang menyenangkan bagi pengguna jasa dan penyedia jasa.
Dengan indikator terselenggaranya layanan yang cepat, tepat
dan akurat pada semua lini pelayanan, terselenggaranya konsep
delivery pada semua titik moment of truth di semua lini
pelayanan dan terselenggaranya layanan dengan konsep yang
berbeda.
h) Membangun kepercayaan pelanggan dengan analisa pasar
secara

mendalam,

agar

capitive

market

tidak

memutus

hubungan kontraktual dengan rumah sakit, melalui penelitian
pasar,

analisa

kepuasan

pelanggan,

analisa

biaya

dan

penyesuaian tarif yang rasional serta bersaing, menjalin
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hubungan harmonis dengan berbagai perusahaan swasta dan
kalangan industri secara berkesinambungan serta dengan
kalangan pendidikan
i)

Berpartisipasi
pemerintah

aktif

dalam

khususnya

mendukung

bidang

kesehatan

program-program
dalam

menurunkan kematian ibu dan bayi ( PONEK ) ,
menular TB Paru (DOTs), dan HIV/ AIDs melalui

upaya
penyakit

penerapan

pelayanan sosial dan kegiatan kegiatan sosial, sebagai salah
satu kewajiban institusi untuk melaksanakan Corporate Social
Responsibility.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1
4.1.1

Visi Dan Misi RSUD Leuwiliang
Pernyataan Visi dan Misi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan
bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi
dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi
akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan
harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor
Tahun 2013 – 2018 , Visi Kabupaten Bogor adalah “MEWUJUDKAN
KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI
INDONESIA “
Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari
stakeholders, maka RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor menetapkan
Visi :
Menjadi Rumah Sakit terpercaya pilihan utama
masyarakat ”
“

52

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :
1. Terpercaya adalah pelayanan rumah sakit yang mempunyai
kualitas

atau

bermutu

baik,

demi

tercapainya

tujuan

pembangunan daerah maupun tujuan pembangunan nasional.
2. Pilihan utama adalah suatu kondisi psikologis masyarakat bahwa
pelayanan RSUD Leuwiliang dapat diandalkan, sebagai rumah
sakit unggulan jika dibandingkan dengan rumah sakit di sekitar
Kabupaten Bogor, diharapkan dapat menetukan tindakan masa
depan

yang

tepat

melalui

urutan

pilihan

dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 dan
Visi RSUD Leuwiliang, tugas pokok dan fungsi RSUD Leuwiliang
serta

masukan-masukan

dari

pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders), maka ditetapkan Misi RSUD Leuwiliang Kabupaten
Bogor sebagai berikut:
Misi Pertama :
Meningkatkan sumber Daya Manusia RS
Misi ini mengandung makna untuk menunjang visi rumah sakit
diperlukan sumber daya yang handal dan cukup baik dari kualitas
maupun kuantitasnya agar pelayanan yang diberikan bisa optimal
dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
Misi Kedua :
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
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Misi ini mengandung makna mekanisme perencanaan sarana dan
prasarana penunjnag rumah sakit dapat menopang kebutuhan
pelayanan yang optimal
Misi Ketiga :
Meningkatkan pengelolaan manajemen yang
profesional, inovatif dan dinamis
Misi ini mengandung makna bahwa tata kelola dan manajerial RSUD
Leuwiliang harus dilakukan dengan baik, kreatif, inovatif, profesional
dan dinamis artinya dapat mengikuti perkembangan yang ada baik
teknologi maupun kebijakan baru
Misi Keempat :
Memberikan Pelayanan yang Profesional

Misi ini mengandung makna peningkatan kualitas pelayanan kepada
pelanggan secara profesional melalui pendekatan peningkatan
kapasitas kompetensi dan kemampuan standar profesi dengan tidak
menghilangkan moto rumah sakit yaitu melayani dengan hati
bertindak dengan logika yang meliputi keramahan, kekeluargaan,
persahabatan dan penuh simpatik
Misi Kelima :
Meningkatkan kerja sama dengan pihak ke 3 dalam
pelayanan
Misi ini mengandung makna peningkatan kerjasama dengan pihak ke
3 akan memberikan dampak kepercayaan publik bahwa pihak dan
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sektor lain yang ada di wilayah Kabupaten Bogor percaya untuk
kerjasama karena kualitas dan mutu pelayanan rumah sakit.
Misi Keenam
Berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah
di Kabupaten Bogor.
Misi ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugasnya
RSUD Leuwiliang selalu mengacu pada kebijakan pemerintah baik
pusat maupun daerah dalam rangka peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
4.2

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan
Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis,
Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan
tujuan yang akan ditetapkan, maka RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor
akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu
satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan

yang

mempengaruhinya.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu.
Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan
kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap
sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka
55

menengah RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan
dalam RPJMD.
Perumusan tujuan dan sasaran RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor
tahun 2013 – 2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi
yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia rumah Sakit
Tujuan :
Tersedianya Sumber daya Manusia yang memiliki kompetensi
sesuai dengan standar di seluruh unit pelayanan Rumah Sakit dalam
hal pengembangan pengetahuan, ketermpilan dan perilaku profesional
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
Tujuan :


Tersedianya bangunan Rumah Sakit yang menarik bagi masyarakat



Tersedianya peralatan medis yang canggih dan mutakhir sesuai
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran

Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan manajemen yang profesional, inovatif dan
dinamis
Tujuan :
Tersedianya perangkat manajemen yang inovatif, responsif dan
memadai untuk terselanggaranya pelayanan yang efektif dan efisien
yang mampu menjawab tantangan Rumah Sakit di masa yang akan
datang.
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Misi 4 : Memberikan pelayanan yang profesional
Tujuan
Tersedianya pelayanan

yang optimal dan responsif serta

memadai untuk terselanggaranya pelayanan yang efektif dan efisien.
Misi 5 : Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelayanan dan
pendidikan
Tujuan:
Terselenggaranya pelayanan kesehatan kerja yang bekerjasama
dengan pihak ketiga (industri, Institusi pendidikan dan perusahaan).
Misi 6 : Berpartisipasi aktif dalam

mendukung program pemerintah

khususnya bidang kesehatan di Kabupaten Bogor
Tujuan :
Terselenggaranya pelayanan rujukan dalam

menurunkan

angka kematian ibu dan bayi di Rumah Sakit (PONEK ), sebagai daya
dukung dalam penurunan kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bogor,
sebagai penyelenggara dalam upaya penurunan penyakit menular TB
Paru (DOTs) dan sebagai penyelenggara dalam upaya penurunan
penyakit HIV/AIDs

4.3. SASARAN (OBJECTIVES)
Tujuan 1
Tersedianya Sumber daya Manusia yang memiliki kompetensi sesuai
dengan standar di seluruh unit pelayanan Rumah Sakit dalam hal
pengembangan knowledge, skill dan attitude.
Sasaran:
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Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di seluruh unit pelayanan
untuk meningkatkan tenaga yang kompeten sehingga tidak terjadinya
kegagalan dalam tindakan, keluhan/ketidakpuasan pelayanan dan
KTD (kejadian tidak diinginkan).



Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan
standar dan kompetensi

Tujuan 2
 Tersedianya sarana Rumah Sakit yang seuai standar.
 Tersedianya peralatan medis yang canggih dan mutakhir sesuai Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran
Sasaran:


Terselenggaranya perencanaan sarana rumah sakit, pembangunan,
rehabilitasi bangunan, pemeliharaan bangunan sesuai standar



Terselenggaranya

perencanaan

pengadaan,

pemanfaatan,

pemeliharaan, peralatan medis dan nonmedis yang canggih dan
muktahir secara berkesinambungan
Tujuan 3
Tersedianya perangkat manajemen yang inovatif, responsif dan
memadai untuk terselanggaranya pelayanan yang efektif dan efisien yang
mampu menjawab tantangan Rumah Sakit di masa yang akan datang.
Sasaran:


Tersusunnya

perangkat-perangkat

manajemen

dimulai

dari

manajemen pelayanan, manajemen keperawatan dan manajemen
keuangan.
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Tujuan 4
Tersedianya pelayanan yang optimal dan responsif serta memadai
untuk terselanggaranya pelayanan yang efektif dan efisien.
Sasaran :


Terselenggaranya pencapaian pelayanan sesuai standar pelayanan
minimal ( SPM )



Terwujudnya peningkatan kelas Rumah Sakit Menjadi kelas B



Terselenggaranya Akreditasi Rumah Sakit dalam 16 pelayanan

Tujuan 5
Terselenggaranya pelayanan kesehatan kerja yang bekerjasama
dengan pihak ketiga (industri, Institusi pendidikan dan perusahaan).
Sasaran:


Terselenggaranya pemasaran agresif penawaran kerjasama dengan
industri

 Terselenggaranya

pemasaran

paket

medical

check

up

kepada

perusahaan, intitusi pendidikan dan industri
Tujuan 6
Terselenggaranya pelayanan rujukan dalam

menurunkan

angka kematian ibu dan bayi di Rumah Sakit (PONEK ), sebagai daya
dukung dalam penurunan kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bogor,
sebagai penyelenggara dalam upaya penurunan penyakit menular TB
Paru (DOTs) dan sebagai penyelenggara dalam upaya penurunan
penyakit menular HIV/AIDs
Sasaran:


Menurunnya angka kematian ibu dan bayi



Menurunnya angka penyakit menular TB Paru



Menurunnya angka penyakit menular HIV/ AIDs
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ Lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Dalam renstra RSUD Leuwiliang tahun 2014 – 2018, program dan
kegiatan sesuai dengan visi misi dapat dijabarkan pada table 5.1.
Sedangkan rencana dan program kegiatan dapat dijabarkan
berdasarkan visi, misi dan rencana kegiatan sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia rumah Sakit
Tujuan :
Tersedianya

Sumber

daya

Manusia

yang

memiliki

kompetensi sesuai dengan standar di seluruh unit pelayanan
Rumah Sakit dalam hal pengembangan knowledge, skill dan
attitude.
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
Tujuan :
1. Tersedianya

bangunan Rumah Sakit yang

menarik bagi

masyarakat
2. Tersedianya peralatan medis yang canggih dan mutakhir sesuai

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran
Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan manajemen yang profesional, inovatif
dan dinamis
Tujuan :
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Tersedianya perangkat manajemen yang inovatif, responsif
dan memadai untuk terselanggaranya pelayanan yang efektif dan
efisien yang mampu menjawab tantangan Rumah Sakit di masa
yang akan datang.
Misi 4 : Memberikan pelayanan yang profesional
Tujuan
Tersedianya pelayanan yang optimal dan responsif serta
memadai untuk terselanggaranya pelayanan yang efektif dan
efisien.
Misi 5 : Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelayanan
dan pendidikan
Tujuan:
Terselenggaranya

pelayanan

kesehatan

kerja

yang

bekerjasama dengan pihak ketiga (industri, Institusi pendidikan
dan perusahaan).
Misi 6 : Berpartisipasi aktif dalam

mendukung program pemerintah

khususnya bidang kesehatan di Kabupaten Bogor
Tujuan :
Terselenggaranya pelayanan rujukan dalam menurunkan
angka kematian ibu dan bayi di Rumah Sakit (PONEK ), sebagai
daya dukung dalam penurunan kematian ibu dan bayi di
Kabupaten

Bogor,

sebagai

penyelenggara

dalam

upaya

penurunan penyakit menular TB Paru (DOTs) dan sebagai
penyelenggara dalam upaya penurunan penyakit HIV/AIDs

5.1. SASARAN (OBJECTIVES)
Tujuan 1
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Tersedianya Sumber daya Manusia yang memiliki kompetensi sesuai
dengan standar di seluruh unit pelayanan Rumah Sakit dalam hal
pengembangan knowledge, skill dan attitude.
Sasaran:
1. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di seluruh unit

pelayanan untuk meningkatkan tenaga yang kompeten sehingga
tidak terjadinya eror, komplain pasien, tidak terjadinya KTD dan
tidak ada kematian di meja operasi.
2. Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai sesuai

dengan standar dan kompetensi
Tujuan 2
1. Tersedianya

bangunan Rumah Sakit yang

menarik bagi

masyarakat
2. Tersedianya peralatan medis yang canggih dan mutakhir sesuai

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran
Sasaran:
1. Terselenggaranya

perencanaan

pembangunan,

rehabilitasi

bangunan, pemeliharaan bangunan agar lebih menarik
2. Terselenggaranya

perencanaan

pengadaan,

pemanfaatan,

pemeliharaan, reflacement (pengadaan ulang) peralatan medis
dan

nonmedis

yang

canggih

dan

muktahir

secara

berkesinambungan
Tujuan 3
1. Tersedianya perangkat manajemen yang inovatif, responsif dan

memadai untuk terselanggaranya pelayanan yang efektif dan
efisien yang mampu menjawab tantangan Rumah Sakit di masa
yang akan datang.
Sasaran:
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Tersusunnya perangkat-perangkat manajemen dimulai dari
manajemen pelayanan, manajemen keperawatan dan manajemen
keuangan.
Tujuan 4
Tersedianya pelayanan yang optimal dan responsif serta
memadai untuk terselanggaranya pelayanan yang efektif dan
efisien.
Sasaran :
1.

Terselenggaranya pencapaian pelayanan sesuai standar
pelayanan minimal ( SPM )

2.

Terwujudnya peningkatan kelas Rumah Sakit Menjadi kelas
B

3.

Terselenggaranya Akreditasi Rumah Sakit pelayanan

Tujuan 5
Terselenggaranya

pelayanan

kesehatan

kerja

yang

bekerjasama dengan pihak ketiga (industri, Institusi pendidikan
dan perusahaan).
Sasaran:
1.

Terselenggaranya pemasaran agresif penawaran kerjasama
dengan industri

2.

Terselenggaranya pemasaran paket medical check up
kepada perusahaan, intitusi pendidikan dan industri

Tujuan 6
Terselenggaranya pelayanan berkualitas yang sesuai
standar dan dikemas dengan sikap 5 S (Senyum, Sapa, Salam,
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Sopan, Santun) yang mampu menciptakan branding image
rumah sakit.
Sasaran:
Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, senyum,
sapa, salam, sopan dan santun, sesuai waktu dan tepat biaya
melalui prosedur tetap dan disiplin pegawai.
Tujuan 7
Terselenggaranya pelayanan rujukan dalam menurunkan
angka kematian ibu dan bayi di Rumah Sakit (PONEK ), sebagai
daya dukung dalam penurunan kematian ibu dan bayi di
Kabupaten

Bogor,

sebagai

penyelenggara

dalam

upaya

penurunan penyakit menular TB Paru (DOTs) dan sebagai
penyelenggara dalam

upaya penurunan

penyakit menular

HIV/AIDs
Sasaran:
1.

Menurunnya angka kematian ibu dan bayi

2.

Menurunnya angka penyakit menular TB Paru

3.

Menurunnya angka penyakit menular HIV/ AIDs
Dalam Renstra RSUD Leuwiliang tahun 2013 – 2018

program dan kegiatan dengan visi dan misi
5.1.

Misi pertama :
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia rumah sakit.
5.1.1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai
berikut:
a) Pendidikan dan pelatihan formal
5.1.2. Program peningkatan kapasitas medis, paramedic dan non
medis
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a) Diklat tenaga fungsional
b) Bimbingan teknis ilmu kedokteran
c) Bimbingan teknis ilmu keperawatan
d) seminar
5.1.3. Program Peningkatan Disiplin aparatur
a) Pengadaan pakaian kerja lapangan
b) Pengadaan Pakaian Batik
5.2. Misi kedua
5.2.1. Program pengadaan, peningatan dan perbaikan sarana dan
prasarana rumah sakit:
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a) Pembangunan gedung rawat inap
b) Pembangunan ruang rawat inap
c) Parubahan master plan
d) Revitalisasi ruang gawat darurat
e) Pembangunan IPAL
f) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
g) Pengadaan obat-obatan rumah sakit
h) Pengadaan ambulance/mobil jenazah
i) Pengadaan peralatan rumah sakit
j) Pengadaan membelur rumah sakit
k) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
(dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu,dll)
l) Pengadaan bahan-bahan logistic rumah sakit
m) Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat
rumah sakit
n) Penadaan alat-alat kedokteran pakai habis
o) Pengadaan perlengkapan medis pakai habis
p) Pengadaan bahan-bahan laboratorium
q) Pengadaan bahan-bahan Radiologi
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r) Pengadan makan minum pasien dan petugas rumah
sakit
s) Pengadaan gas medis (pengisian tabung)
5.2.2. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
a) Pemeliharaan Rutin/ berkala rumh sakit
b) Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
c) Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap
d) Pemeliharaan rutin/berkala ruang gudang / apotik
e) Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
f) Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
g) Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU
h) Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
i) Pemeliharaan rutin/berkala ruang Bayi
j) Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
k) Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium
l) Pemeliharaan rutin/berkala ruang jenazah
m) Pemeliharaan rutin/berkala ruang IPSRS
n) Pemeliharaan rutin/berkala ruang IPAL
o) Pemeliharaan rutin/berkala ruang Manajemen
p) Pemeliharaan rutin/berkala alat – alat kesehatan
q) Pemeliharaan rutin/berkala alat –alat rumah tangga
r) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair rumah sakit
s) Pemeliharaan rutin/berkala pealatan rumah sakit
t) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputer
u) Pemeliharaan rutin/berkala genset
v) Pemeliharaan rutin/berkala incenerator
w) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik rumah sakit
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x) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah tangga
rumah sakit ( Dapur, ruang pantry pasien, laundry,
runag tunggu dan lain-lain)
5.2.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a) Pembangunan gedung perawatan
b) Pengadaan kendaraan operasional
c)

Pengadaan perlengkapan kantor

d) Pengadaan mebeulair kantor
e) Pengadaan peralatan kantor
f)

Pengadaan computer dan printer, dan laptop

g) Pengadaan audio dan alat komunikasi
h) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
i)

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jenazah

j)

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

k) Pemeliharaan rutin/berkala computer dan jaringannya
l)

Pemeliharaan rutin/berkala listrik gedung kantor

m) Pemeliharaan rutin/berkala taman dan halaman kantor
5.3. Misi Ketiga
Meningkatkan pengelolaan manajemen yang profesional,
inovatif dan dinamis
5.3.1. Program peningkatan pengembangan system pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisr realisasi
kinerja SKPD
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
d) Penyusunan perancangan anggaran
e) Peñatausahaan keuangan SKPD
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f) Penyusunan Rencana strategis RSUD (Renstra)
g) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( Renja)
h) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
5.3.2. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan

komponen listrik / penerangan bangunan

kantor
h) Penyediaan bahan bacaan dan perundang –undangan
i) Penyediaan makanan dan minuman untuk pasien
j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke mluar daerah
k) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknik
perkantoran
l) Penyediaan pelayanan keamanan

5.4. Misi keempat
Memberikan Pelayanan yang profesional
5.4.1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
Progam ini dimaksudkan agar rumah sakit menjadi
BLUD dan ter-akreditasi. Program ini dilaksanakan melalui
kegiatan pokok sebagai berikut:
a) Persiapan pembentukan BLUD
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b) Akreditasi 16 pelayanan rumah sakit
c) Penyusunan standar kesehatan
d) Jasa pelayanan kesehatan
e) Jasa pelayanan kesehatan rumah sakit BLUD
5.4.2. Program pelayanan penduduk miskin
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a) Pelayanan Pasien BPJS / JKN
b) Pengembangan ruang rawat kelas III keluarga miskin
(GAkin)
c) Tersedianya

biaya

untuk

obat

dan

perbekalan

kesehatan non formularium
5.5. Misi Kelima
Meningkatkan kerja sama dengan pihak ke 3 dalam pelayanan
Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
5.5.1. Program
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
a) Pengembangan promosi dan media informasi rumah
sakit
b) Pengadaan papan visual Elektronik
c)

Pengadaan Cetakan Promosi Rumah sakit

d) Pengadaan media penyuluhan untuk pengunjung dan
pasien
e) Pengadaan kegiatan publikasi kinerja
5.5.2. Kerjasama dengan pihak institusi
a) Kerjasama dan MOU pelatihan peserta didik umum
b) Kerjasama dan MOU peserta didik akademi/Universitas
Kesehatan
c)

Kerjasama

dan

MOU

Penelitian

mahasiswa

dari

perguruan tinggi
5.5.3. Kerjasama dengan Perusahaan
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a)

Kerjasama Pengadaan ATM

b)

Pengadaan kasir secara online

c)

Kerjasama Tenan waralaba/ Franchising

5.6. Misi Keenam
Berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah
dikabupaten Bogor.
5.6.1. Pengadaan

kelengkapan

sarana

prasarana

yang

mendukung DOTS Kelalui kegiatan :
a) Peningkatan fasilitas pelayanan melalui pemenuhan
sarana dan prasarana
5.6.2. Pengadaan

kelengkapan

sarana

prasarana

yang

mendukung PONEK
5.6.3. Pengadaan sarana ruang khusus konsultasi pengidap
HIV/AIDS.
Pada masing – masing kegiatan tersebut dilengkapi
dengan sasaran berupa output jegiatan yang akan dicapai
selama kurun waktu satu hingga tiga tahun yang masih
bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang ersedia
setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan
kehiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap
dalam

lampiran

:

matrik

Renstra

RSUD

Leuwiliang

Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
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INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel 5.1.
Penanggung Jawab dan Pembiayaan
N
No

Penangg
SASARAN

PROGRAM
2014

1.

Terselenggaranya
pendidikan
dan
pelatihan di seluruh unit pelayanan
untuk meningkatkan tenaga yang
kompeten sehingga tidak terjadinya
eror, komplain pasien, tidak terjadinya
KTD dan tidak ada kematian di meja
operasi.

Diklat Tenaga Medis, para

ung Jwb

BIAYA /TAHUN ( RIBUAN)
2015

2016

2017

2018
Kabag TU

medis dan manajemen

Tersedianya jumlah tenaga kesehatan
yang memadai sesuai dengan standar
dan kompetensi

2.

Terselenggaranya perencanaan
pembangunan, rehabilitasi bangunan,
pemeliharaan bangunan agar lebih
menarik

Perencanaan

Bid Pelayanan

pengembangan bangunan
dedung iGD
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Perencanaan pengawasan
gedung IGD
Meningkatkan fungsi

Bid Pelayanan

layanan medikal check up
(Radiologi sederhana)
Alih Fungsi Apotik BLUD

Bid Pelayanan

Pembangunan gedung IGD
terpadu
Pembanguan

Gedung

perkantoran RS
Perencanaan

pengawasan

gedung perkantoran RS
Perbaikan dan alih fungsi
gedung kelas I dan VIP
Pengembangan perinatologi
dan NICU
Pemeliharaan

bangunan

Rumah Sakit
Terselenggaranya perencanaan
pengadaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, reflacement (pengadaan
ulang) peralatan medis dan nonmedis
yang canggih dan muktahir secara

Perencanaan pengadaan

Bid Pelayanan

peralatan medis dan non
medis
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berkesinambungan

Pengadaan kelengkapan
peralatan medis dan non
medis medical check up
Pengadaan mebeleur Apotik

Kabag TU

BLUD
Pengadaan alat medis

Bid Pelayanan

peralatan IGD terpadu
Pengadaan Peralatan

Kabag TU

gedung perkantoran
Pengadaan peralatan medis

Bid Pelayanan

dan non medis gedung kelas
I dan VIP
Pengadaan Peralatan medis

Bid Pelayanan

dan non medis perinatologi
& NICU
Pemeliharaan peralatan
medis dan non medis

3.

Tersusunnya
perangkatSIM RS:
perangkat manajemen dimulai dari
manajemen pelayanan, manajemen Accountability System
keperawatan dan manajemen keuangan.
Remuneration system

Bid Pelayanan
dan IPRSS

Subbag. RM
Subbag
Keuangan
Subbag
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Keuangan
Reqruitment system

Subbag.Umum
dan Kepeg

4.

Terselenggaranya pencapaian pelayanan
sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

Tercapainya SPM pada akhir

Bid Pelayanan

Tahun 2014

Terwujudnya peningkatan
kelas rumah sakit menjadi

Bid Pelayanan

type B
Tercapainya akreditasi JCI

.

Terselenggaranya
pemasaran agresif
5
penawaran kerjasama dengan industri,
perusahaan dan pendidikan

pada tahun 2015

Bid Pelayanan

Program pelayanan

Subbag Umum

kesehatan kerja rumah sakit

dan

yang bekerja sama dengan

kepegawaian

industri
Terselenggaranya pemasaran paket
medical check up kepada perusahaan,
intitusi pendidikan dan industri

Pemasaran paket medikal

Bid Pelayanan

check up pada perusahaan
dan industry

Terselenggaranya pelayanan yang
6
berkualitas, dikemas dengan sikap 5 S
(Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)
yang mampu menciptakan branding
image rumah sakit. sesuai waktu dan

Penawaran kerjasama

Subbag.

dengan Bank

Keuangan

Program pelayanan yang
unik dan berkesan untuk
menyenangkan pelanggan
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tepat biaya melalui prosedur tetap dan
disiplin pegawai

.

Pembuatan Pin (Senyum)

Terselenggaranya
pelayanan rujukan
Perencanaan Program PONEK
7
dalam menurunkan angka kematian ibu
dan DOTs
dan bayi di Rumah Sakit (PONEK ),
sebagai daya dukung dalam penurunan
kematian ibu dan bayi di Kabupaten
Terlaksananya program
Bogor , sebagai penyelenggara dalam
PONEK
upaya penurunan penyakit menular TB
Paru (DOTs) dan sebagai penyelenggara
Terlaksanaya program DOTs
upaya pencegahan dan penurunan
penyakit menular HIV/AIDs
Terlaksananya program
HIV/AIDs

Bid
Pelayanan
Bid Pelayanan

Bid Pelayanan

Bid Pelayanan
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1.3 PROGRAM, KEBIJAKAN, PROSEDUR
Tabel 5.4

PROGRAM, KEBIJAKAN, PROSEDUR

N

PROGRAM

No

1.

Diklat Tenaga medis :
- Teknis medis
- Costumer Care

2.

Diklat Tenaga Perawat
dan setara :

KEBIJAKAN

Peningkatan

Kompetensi

1.
2.
3.
4.
5.

Kompetensi

1.
2.
3.
4.
5.

melalui pelatihan

Peningkatan

PROSEDUR

melalui pelatihan

- Teknis Keperawatan
- Costumer Care

Membuat TOR Pelatihan
Mempersiapkan Narasumber
Seleksi Peserta
Pelaksanaan Pelatihan
Evaluasi pelaksanaan
Pelatihan
6. Aplikasi hasil pelatihan

6.
3.

Diklat Manajemen :
- Teknis
- Costumer Care

Peningkatan

Kompetensi

melalui pelatihan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Perencanaan

Pengembangan bangunan

Pengembangan

RSUD Leuwiliang

bangunan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

Alih Fungsi Apotik BLUD

6.

Pengadaan ATM

Penataan ulang gedung Apotik

Kerjasama dengan Bank

Membuat TOR Pelatihan
Mempersiapkan Narasumber
Seleksi Peserta
Pelaksanaan Pelatihan
Evaluasi pelaksanaan
Pelatihan
Aplikasi hasil pelatihan
Membuat TOR Pelatihan
Mempersiapkan Narasumber
Seleksi Peserta
Pelaksanaan Pelatihan
Evaluasi pelaksanaan
Pelatihan
Aplikasi hasil pelatihan
Usulan
pengembangan
gedung
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan Tender
Pelaksanaan
Konstruksi
bangunan
Penyerahan bangunan
Operasionalisasi Bangunan
Pemeliharaan Bangunan

1.Usulan hasil EPH dan penataan
ulang
2. Persetujuan oleh Pemda
3. Pelaksanaan tender
4.
Pelaksanaan
konstuksi
bangunan
5. Penyerahan bangunan
6. Operasionalisasi Bangunan
7. Pemeliharaan bangunan
1.Penyusunan Dokumen
Penawaran
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2.
3.
4.
5.

Identifikasi I
Penyampaian penawaran
undangan kunjungan ke RS
Paparan profil dan pelayananpelayanan unggulan
6. Penyusunan MOU kerjasama
7. Follow up MOU
7.

Pengadaan kasir secara

Kerjasama dengan Bank

1.Penyusunan Dokumen
Penawaran
2. Identifikasi
3. Penyampaian penawaran
4. undangan kunjungan ke RS
5. Paparan profil dan pelayananpelayanan unggulan
6. Penyusunan MOU kerjasama
7. Follow up MOU

Pengembangan pasar melalui

1. Penyusunan Dokumen
Penawaran
2. Identifikasi Industri
3. Penyampaian penawaran ke
industri
4. undangan kunjungan ke RS
5. Paparan profil dan pelayananpelayanan unggulan
6. Penyusunan MOU kerjasama
7. Follow up MOU

online

8.

Penawaran kerjasama
dengan industri,

kerjasama dengan industri,

perusahaan dan institusi

Perusahan dan institusi

pendidikan melalui

pendidikan

pemasaran yang agresif

9.

10.

Pembangunan gedung

Pengembangan bangunan

IGD terpadu

RSUD Leuwiliang

Pembangunan gedung

Pengembangan bangunan

perkantoran RS

RSUD Leuwiliang

1.
2.
3.
4.

Usulan pengembangan gedung
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan Tender
Pelaksanaan Konstruksi
bangunan
5. Penyerahan bangunan
6. Operasionalisasi Bangunan
7. Pemeliharaan Bangunan
1.
2.
3.
4.

Usulan pengembangan gedung
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan Tender
Pelaksanaan Konstruksi
bangunan
5. Penyerahan bangunan
6. Operasionalisasi Bangunan
7. Pemeliharaan Bangunan

11.
Perbaikan dan alih fungsi
gedung kelas I dan VIP

Pengembangan bangunan
RSUD Leuwiliang

1.
2.
3.
4.

Usulan pengembangan gedung
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan Tender
Pelaksanaan Konstruksi
bangunan
5. Penyerahan bangunan
6. Operasionalisasi Bangunan
7. Pemeliharaan Bangunan
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12.

Pengembangan bangunan

Perbaikan dan
pengembangan gedung

RSUD Leuwiliang

perinatologi dan NICU

13.

Pemeliharaan bangunan
Rumah Sakit

14.

Pengembangan bangunan
RSUD Leuwiliang

Pengadaan peralatan

Pengadaan kelengkapan

medis dan non medis

pelayanan medis melalui
pengadaan peralatan medis
dan non medis

15.

Pengadaan
medis dan

16.

Peralatan
non

medis

Peningkatan fasilitas pelayanan
melalui

pemenuhan

sarana

untuk IGD terpadu

prasarana

Pengadaan Peralatan

Pengadaan kelengkapan

untuk gedung

pelayanan medis melalui

perkantoran Rumah Sakit

pengadaan peralatan medis
dan non medis

17.

Pengadaan Peralatan

Peningkatan fasilitas pelayanan

medis dan non medis

melalui pemenuhan sarana

untuk gedung kelas I dan

prasarana

VIP

1.
2.
3.
4.

Usulan pengembangan gedung
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan Tender
Pelaksanaan Konstruksi
bangunan
5. Penyerahan bangunan
6. Operasionalisasi Bangunan
7. Pemeliharaan Bangunan
1. Usulan pemeliharaan bangunan
RS
2. Persetujuan oleh Pemda
3. Pelaksanaan Tender
4. Pelaksanaan pemeliharaan
bangunan
1. Usulan Pengadaan Peralatan
Medis dan Non Medis
2. Persetujuan oleh Pemda
3. Pelaksanaan Tender
4. Pelaksanaan Pengadaan
Peralatan Medis dan Non
Medis
5. Penyerahan Barang
6. Operasionalisasi Peralatan
Medis dan Non Medis
7. Pemeliharaan Peralatan Medis
dan Non Medis

1.
2.
3.
4.

Usulan Pengadaan Peralatan
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan Tender
Pelaksanaan Pengadaan
Peralatan
5. Penyerahan Barang
6. Operasionalisasi Peralatan
7. Pemeliharaan Peralatan

1.
2.
3.
4.

Usulan Pengadaan Peralatan
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan Tender
Pelaksanaan Pengadaan
Peralatan
5. Penyerahan Barang
6. Operasionalisasi Peralatan
7. Pemeliharaan Peralatan
1.
2.
3.
4.

Usulan Pengadaan Peralatan
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan Tender
Pelaksanaan Pengadaan
Peralatan
5. Penyerahan Barang
6. Operasionalisasi Peralatan
7. Pemeliharaan Peralatan

79

18.

Pengadaan peralatan

Peningkatan fasilitas pelayanan

medis dan non medis

melalui pemenuhan sarana

untuk perinatologi dan

prasarana

NICU

19.

Tersusunnya perangkat

Perbaikan system dan Rencana

manajemen Bussiness

Bisnis Strategis

Plan Strategic

20.

21.

Tersusunnya perangkat

Perbaikan system dan Rencana

manajemen Action Plan

Bisnis Strategis

Tersusunnya

Perbaikan system

perangkat

manajemen

Accountability System

Accountability system

22.

Tersusunnya

perangkat

manajemen
Remuneration system

Perbaikan
System

Remuneration

1.
2.
3.
4.

Usulan Pengadaan Peralatan
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan Tender
Pelaksanaan Pengadaan
Peralatan
5. Penyerahan Barang
6. Operasionalisasi Peralatan
7. Pemeliharaan Peralatan
1. Identifikasi sistem dan
Rencana Bisnis Strategis yang
dibutuhkan
2. Telaah kondisi dan literatur
3. Penyusunan Rencana Bisnis
Strategis
4. Pelaksanaan Rencana Bisnis
Strategis
5. Evalusi Rencana Bisnis
Strategis
6. Tindak lanjut evaluasi
Rencana Bisnis Strategis
1. Identifikasi sistem dan
Rencana Bisnis Strategis yang
dibutuhkan
2. Telaah kondisi dan literatur
3. Penyusunan Rencana Bisnis
Strategis
4. Pelaksanaan Rencana Bisnis
Strategis
5. Evalusi Rencana Bisnis
Strategis
6. Tindak lanjut evaluasi Rencana
Bisnis Strategi
1. Identifikasi sistem dan
Accountability System yang
dibutuhkan
2.Telaah kondisi dan literatur
3.Penyusunan Accountability
System
4.Pelaksanaan Accountability
System
5.Evalusi Accountability System
6.Tindak lanjut evaluasi
Accountability System
1. Identifikasi Remuneration
system yang dibutuhkan
2.Telaah kondisi dan literatur
3.Penyusunan Remuneration
System
4.Pelaksanaan Remuneration
System
5.Evalusi Remuneration System
6.Tindak lanjut evaluasi
Remuneration System
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23.

Tersusunnya perangkat

Reqruitment System

manajemen reqruitment
system

24.

Tersusunnya perangkat
manajemen IT system

25.

26.

Perbaikan manajemen IT
system

Terwujudnya

Peningkatan fasilitas pelayanan

peningkatan kelas rumah

melalui peningkatan kelas

sakit menjadi type B

rumah sakit

Tercapainya akreditasi

Peningkatan pelayanan sesuai

rumah sakit dlam 16

dengan GCI

pelayanan

27.

Program pelayanan yang

Pembuatan Pin (Senyum) yang

unik dan berkesan untuk

dipakai di dada kiri

menyenangkan

1. Identifikasi Reqruitment System
2.Telaah kondisi dan literatur
3.Penyusunan Reqruitment
System
4.Pelaksanaan Reqruitment
System
5.Evalusi Reqruitment System
6.Tindak lanjut evaluasi
Reqruitment System
1. Identifikasi IT system yang
dibutuhkan
2. Telaah kondisi dan literatur
3. Penyusunan IT system
4. Pelaksanaan IT system
5. Evalusi IT system
6. Tindak lanjut evaluasi
system

IT

1. Usulan peningkatan kelas
rumah sakit menjadi Type B
2. Bimbingan dari Kemenkes
3. Mempersiapkan kelengkapan
fasilitas RS sesuai standar type
B
4.Adanya pelaksanaan survey oleh
Kemenkes
5. Penilaian oleh Kemenkes
6. Penetapan kelas RS menjadi
Type B oleh Kemenkes
7. Penyerahan sertifikat Type B
kepada Pemda
1.Usulan peningkatan akreditasi
16 pelayanan rumah sakit
2. Bimbingan dari KARS
3.Mempersiapkan kelengkapan
fasilitas RS sesuai standar
akreditasi 16 pelayanan
4.Adanya pelaksanaan survey oleh
KARS
5. Penilaian oleh KARS
6.Penetapan lulus akreditasi 16
pelayanan
7.Penyerahan sertifikat akreditasi
kepada Pemda
1.Usulan pengadaan prasarana
2. Persetujuan oleh Pemda
3. Pelaksanaan pengadaan sarana
4. Penyerahan sarana
5. Pemeliharaan sarana

pelanggan
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28.

1.
2.
3.
4.

Program pelayanan yang
unik dan berkesan untuk
menyenangkan
pelanggan

29.

30.

Pengadaan kelengkapan

Peningkatan fasilitas pelayanan

sarana prasarana yang

melalui pemenuhan sarana

mendukung PONEK,

dan prasarana

Pengadaan kelengkapan

Peningkatan fasilitas pelayanan

sarana prasarana yang

melalui pemenuhan sarana

mendukung DOTS

dan prasarana

Usulan pengadaan prasarana
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan pengadaan sarana
Penyerahan sarana kepada
pasien yang melahirkan pada
saat rumah sakit ulang tahun

1. Usulan pengadaan prasarana
PONEK
2.Persetujuan oleh Pemda
3. Pelaksanaan tender
4. Pelaksanaan pengadaan sarana
prasarana PONEK
5. Penyerahan barang
6. Operasionalisasi sarana
prasarana PONEK
7. Pemeliharaan sarana prasarana
PONEK
1.Usulan pengadaan prasarana
DOTs
2.Persetujuan oleh Pemda
3. Pelaksanaan tender
4. Pelaksanaan pengadaan sarana
prasarana DOTs
5. Penyerahan barang
6. Operasionalisasi sarana
prasarana DOTs
7. Pemeliharaan sarana prasarana
DOTs
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BAB VI
INDIKATOR KINERJA RSUD LEUWILIANG YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RSUD
pada akhir periode RPJMD. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian
indikator outcome program pembangunan RSUD setiap tahun atau
indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi
kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2013 - 2018
berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2005 – 2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai
dengan saat ini

dan memperhatikan peluang dan tantangan sampai

dengan tahun 2018.
Pada perkembangannya, pencapaian indikator kinerja RSUD
Leuwiliang Kabupaten Bogor menunjukan trend yang positif, hal ini
ditunjukan oleh peningkatan pencapaian indikator yang merupakan salah
satu tolok ukur keberhasilan SKPD. Dilandasi oleh hasil perkembangan
pencapaian indikator pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada rencana
pencapaian

indikator

makro

tahun-tahun

mendatang,

Pemerintah

Kabupaten Bogor menetapkan target yang optimis namun realistis
disesuiakan dengan kemampuan sumber daya daerah yang dimilki.
Realisasi dan rencana pencapaian indikator RSUD Leuwiliang Kabupaten
Bogor Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1
berikut ini :
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BAB VII
PENUTUP
Renstra RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor Tahun 2013 –
2018 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA); penyusunan program
kerja bagi pejabat eselon III dan IV dan staf; penguatan peran
Stakeholders maupun Pemerintah Kabupaten Bogor; serta merupakan
dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima
tahunan.
Dengan disusunnya renstra ini yang dimulai dari tahapantahapan perencanaan, pelaksanaan, analisa dan evaluasi kegiatan
diharapkan dapat memberikan pelayanan dan sarana rumah sakit
sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan akuntabilitas
rumah sakit kepada publik
Akhir kata semoga rencana stratejik RSUD Leuwiliang tahun
2013 -2018 ini berguna dalam peningkatan pelayanan publik oleh
Pemerintah Kabupaten dalam bidang kesehatan.
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