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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
atas

izin-Nya

sehingga

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LKjIP) UPT BLUD Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 dapat di selesaikan.
Penyusunan laporan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah dan berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja.
Laporan ini merupakan pertanggung jawaban terhadap kinerja
perangkat daerah selama Tahun 2021 dan masih terdapat capaian yang
belum optimal/maksimal, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk
perbaikan ditahun mendatang. Untuk itu kepada pihak yang telah
membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun
Anggaran 2021 ini, kami ucapkan terima kasih banyak.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan
baik isi maupun penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan
masukan yang konstruktif untuk perbaikan dalam Penyusunan LKjIP
Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto pada Tahun
yang akan datang.
Sekian, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

Jeneponto,
Direktur

Januari 2022

Drg. Bustamin, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
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Nip
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Lanto
Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto merupakan bentuk pertanggung
jawaban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
dan kebijakannya dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Keberhasilan
maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada
Tahun Anggaran 2021 dapat diukur dengan cara membandingkan antara
perencanaan dengan realisasi pencapaian dari sasaran strategis dan
merupakan sarana Evaluasi terhadap implementasi Program/Kegiatan.
Penyusunan LKjIP UPT BLUD Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang
petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu
atas laporan akuntabilitas instansi pemerintah. LKjIP UPT BLUD Rumah
Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto ini merupakan pertama
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto periode 2019-2023.
Akuntabilitas kinerja yang dicapai UPT BLUD Rumah Sakit Lanto
Dg.

Pasewang

menggambarkan

suatu

hasil

yang

dicapai

dengan

membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu
periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan
dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana
evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan
perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.
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Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 menetapkan tujuan dan sasaran
organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten
Jeneponto “JENEPONTO SMART 2023” (BerdayaSaing, Maju, Religius
dan Berkelanjutan) melalui misi ke 1 yaitu ” Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia “
Adapun sasaran strategis yang ditetapkan

dalam

Rencana

Strategis (Renstra) Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten
Jeneponto tahun 2018-2023 yaitu:
Visi : “Jeneponto SMART 2023” (Berdaya Saing, Maju, Religius dan
BerkelanjuTan)
Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Tujuan
Meningkatka
n Mutu
Pelayanan,
Kesehatan
Untuk
Menunjang
Pelayan
Kesehatan di
RSUD Lanto
Dg. Pasewang
Jenenponto
berstandar
Nasional
maupun
Internasional

Sasaran
Meningkatnya
derajat kesehatan
Masyarakat.

Strategi
Peningkatan
Mutu
Pelayan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
yang
kualitas tata
kelola rumah sakit berkualitas
dan SDM yan
profesional

Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Arah Kebijakan
Meningkatkan mutu
pelayan sesuai SPM
dan Akreditasi,
meningkatkan
persentase survei
kepuasan
masyarakat (SKM),
Meningkatkan dan
mengembangkan
sarana dan prasara
Rumah Sakit.
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Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan,
Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto menetapkan
30 (Tiga Puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:
1.

Presentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang Memenuhi Standar
Akreditasi RS

2. Waktu tanggap pelayanan petugas instalasi gawat maksimal maksimal 5
menit
3. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam terus menerus
4. Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan insentif dengan kasus yang
sama <72 jam
5. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruangan maksimal 48 jam
6. Angka kejadian infeksi nosokomial kurang dari 1,5%
7. Ketersedian pelayanan rawat inap
8. Kejadian infeksi pasca operasi kurang dari 1,5%
9. Waktu tunggu di rawat jalan 60 menit
10. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
11. Waktu tunggu operasi elektif maksimal 14 hari
12. Kejadian kematian di meja operasi
13. Waktu tunggu pelayanan obat jadi
14. Waktu tunggu pelayanan obat racikan
15. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
16. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
17. Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah maksimal 15 menit
18. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
19. Waktu tunggu hasil pelayanan foto rontgen maksimal 24 jam
20. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen
21. Tersedia tim PPI RS yang terlatih
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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22. Tersedia APD di setiap instalasi
23. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan
24. Waktu penyediaan rekam medis pelayanan rawat inap
25. Waktu buka pelayanan ambulance/kereta jenazah
26. Kecepatan/ketanggapan
jenazah

memberikan

pelayanan

ambulance/kereta

27. Nilai Sakip
28. Rata-rata Capaian Kinerja
29. Persentase temuan BPK dan APIP pada BKPD yang ditindaklanjuti
30. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

Secara umum pencapaian Kinerja sasaran pada Rumah Sakit
Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021
diperoleh nilai rata – rata pencapaian Kinerja Anggaran 85%
termasuk kategori sangat baik.
Untuk Mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran,

maka

telah dialokasikan anggaran untuk program dan kegiatan melalui dana
APBD sebesar Rp. 170.312.273.963,00,- dengan total realisasi SP2D
s/d 31 Desember 2021 dana sebesar Rp 121.245.644.230,00, dengan
capaian keuangan sebesar 71,19%. Sehingga masih terdapat sisa dana
sebesar Rp. 49.066.629.733,00,-.
Tim Penyusun

Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Page vi

DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ………………………………………………………......…..
KATA PENGANTAR …………………………………………………………..
RINGAKASAN EXECUTIF ……………………………………………….…
DAFTAR ISI …………………………………………………………………........…..
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………...
BAB I PENDAHULUAN ……………………………..…………..........……..
I.1 Latar Belakang ……………………………………………….
I.2 Maksud dan Tujuan …………………………………………..
I.3 Dasar Hukum ……………………………………………….…..
I.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah …………………….....
I.5 Aspek Strategis …………………………………………….......
BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………………………….
II.1 Rencana Strategis …………………………………………...….
II.2 Perjanjian Kinerja ………………………………………..…..…
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………….…….
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2020..…………......……….…………
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2021 .………………………………………………...……...
B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2020 dan Tahun 2021…..............….........
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Target Jangka
Menengah ……………………………………...……..……
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif
III.2
III.3
III.4
BAB

I
Ii
Iii
Vi
Vii
1
1
3
4
5
33
35
35
46
52
54
55
57
60

Solusi …………………………………………..….…………

89

Capaian Indikator Kinerja Utama…………………….……...........
Serapan Anggaran Perangkat Daerah …..……………........
Akuntabilitas Keuangan..............………...........……….…........
IV PENUTUP……………………………………………...................

90

90
99
102

IV.1. Kesimpulan.........................................................................

102

IV.2. Saran...................................................................................

103

Iv.3. Langkah Perbaikan.............................................................. 103
1.
2.
3.
4.

LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Struktur Organisasi
Standar Operasional Prosedure (SOP)
SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2021

Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Page vii

DAFTAR TABEL
Tabel 1.1

: Susunan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Lanto
Dg. Pasewang ……………………………………

Tabel 1.2

: Pemetaan Permasalahan untuk Penetuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah ……………………………

Tabel 2.1

I.13
I.16

: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas
Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto ………………………………………..

Tabel 2.2

II.8

: Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jeneponto
Tahun 2018-2023 ……………………………………………..

Tabel 2.3

: Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto ……………..

Tabel 2.4

II.11
II.18

: Tabel Program dan Anggaran Tahun 2021 ………………

II.24

Tab3l 3.1 : Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran ……………

III.2

Tabel 3.2

: Capaian Kinerja Tahun 2021 ……………………………….

III.4

Tabel 3.3

: Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja
Tahun 2020 dan 2021 ………………………………………..

Tabel 3.4

: Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2021 ……..

Tabel 3.5

: Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021
Sampai dengan akhir periode Renstra …………………...

Tabel 3.6
Tabel 3.7
Tabel 3.8

: Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasioanl ...
: Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 ………………….
: Serapan Anggaran tahun 2021 yang mengarah pada
Pencapaian Anggaran Kinerja ………………………………

Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

III.7
III.10
III.13
III.62
III.19
III.29

Page viii

BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Akuntabilitas menjadi kata yang tidak asing lagi para manajer
penyelenggara pelayanan publik. Mereka menyadari akuntabilitas sebagai
bagian penting dari pertanggung-jawaban terhadap hasil dari perencanaan
yang telah disusun dengan penggunaan sumberdaya rumah sakit yang telah
digunakan. Tuntutan dipenuhinya akuntabilitas sebagai akibat gerakan
konsumen, keinginan pada professional untuk meningkatkan mutu
pelayanan, kesadaran akan praktek manajemen atau tatakelola yang baik
dan pengakuan masyarakat atas penghargaan kinerja organisasi (rumah
sakit).
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Ta
hun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
ten tang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan
Laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Modul Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor
IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut
telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa
azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum,
azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas
keterbukaan,

azas

proporsionalitas,

azas

profesionalitas

dan

azas

akuntabilitas.
Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rumah
Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Jeneponto sebagai Perangkat
Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto secara bertahap telah
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dan sejalan
dengan penyempurnaan format penyusunan LKjIP berdasarkan Permenpan
No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Bedasarkan amanah UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan
dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ditjen Bina
Upaya Kesehatan melaksanakan upaya akreditasi Rumah Sakit melalui
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan dan KARS (Komite Akreditasi
Rumah Sakit)
Akreditasi Rumah Sakit ini merupakan suatu pengakuan yang
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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diberikan oleh pemerintah kepada Rumah Sakit karena telah memenuhi
standar yang telah ditentukan. Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg.
Pasewang telah melalui proses tahapan akreditasi pada bulan Juni 2019
sampai pada pemberian status akreditasi lulus tingkat dasar sesuai
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KARSSERT/751/VI/2019. Adapun tujuan akreditasi adalah meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan.
UPT BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang adalah
Rumah Sakit Kelas C sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor : 367/Menkes/SK/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang
Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang dan
berdasarkan review kelas RS tahun 2020 yang merupakan sarana
pelayanan kesehatan di Kabupaten Jeneponto yang mempunyai fasilitas
dan kemampuan pelayanan medis 4 (empat) spesialistik dasar dan 4
(empat) spesialistik penunjang.
UPT BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang
merupakan fasilitas kesehatan multi masalah diantaranya : ketersediaan
obat, sarana dan prasarana dan ketersedian SDM yang kompeten di
bidangnya. Penyusunan laporan kinerja instansi harus di dukung oleh
pengolaan data yang valid dan waktu yang tepat.
1.2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
UPT BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Jeneponto
tahun

2020

dimaksudkan

untuk

Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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capaian

kinerja
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organisasi UPT BLUD RSUD

Lanto Dg. Pasewang dalam satu tahun

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang
telah ditetapkan dan sebagai sarana bagi UPT BLUD Rumah Sakit Umum
Daerah Lanto Dg. Pasewang dalam menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber
daya secara subyektif, efektif dan efesien yang telah dipercayakan oleh
Pemerintah Daerah Kab. Jeneponto kepada UPT BLUD Rumah Sakit
Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.
1.3 Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan
dan kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara
penyusunan rencana pembangunan nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun
2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang penjabaran anggaran
pendapatan dan belanja daerah Tahun 2020
1.4. Gambaran Umum Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan tentang pembagian
urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan
pembagian

urusan

pemerintahan

sebagaimana

yang

telah

dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi
yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintahan pusat dan
daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran UndangUndang 23 Tahun 2014 tersebut.
Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi
perubahan Struktur Organisasi pada

Rumah Sakit Lanto Dg.

Pasewang Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Peraturan Bupati
Jeneponto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Lanto
Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto menjadi Rumah Sakit Lanto
Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto.
Gambaran

organisasi

pada

Rumah

Sakit

Lanto

Dg.

Pasewang Kabupaten Jeneponto ini memuat tentang kedudukan
atau susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas,
sumberdaya

aparatur,

sumberdaya

keuangan,

sarana

dan

prasarana sebagai berikut :

Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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1. Struktur Organisasi
Organisasi Pemerintah Kabupaten merupakan wadah
bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai
proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah
lainnya

dan

dengan

masyarakat

sebagai

pilar-pilar

pembangunan daerah.
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

Kabupaten Jeneponto,

maka

struktur

organisasi

Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto
menjadi sebagai berikut : Pimpinan Organisasi Rumah Sakit
Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto adalah pejabat
Struktural yaitu :
Eselon II.a / Direktur,

Kepala Tata Usaha (eselon III.b),

Kepala Bidang (eselon III.b) dan Kepala Seksi serta 2 (dua)
Kepala sub bagian (eselon IV.a) dan Jabatan Fungsional
dengan rincian sebagai berikut :
A. Jabatan Struktural
1.

Direktur

Direktur Rumah Sakit memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam
Pengelolaan Rumah Sakit dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
kepada Masyarakat. Dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit,
Direktur bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Kepala Tata Usaha:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan
c. Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Pelayanan:
a. Kepala Seksi Pelayanan Medik
b. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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4. Kepala Bidang Keperawatan:
a. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
b. Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
5. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian:
a. Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Pemasaran
b. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
A. Kelompok Jabatan Fungsional
1.

Komite Medik

2. Komite Keperawatan
3. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
4. Komite Farmasi dan Terapy
5. Komite PPI
B. Instalasi-Instalasi
1.

Instalasi Pelayanan Medik

2. Instalasi Pelayanan Penunjang Medik
3. Instalasi Pelayanan Non Medik

Sejak ditetapkan menjadi BLUD, Pejabat Pengelola BLUD RSUD Lanto Dg Pasewang
terdiri dari:
1. Pemimpin BLUD yaitu Direktur;
2. Pejabat Keuangan yaitu Kepala Tata Usaha;
3. Pejabat Teknis yaitu Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan dan
Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian.
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
1. Direktur
(1) Direktur UPT RSUD Lanto Dg Pasewang dipimpin oleh Direktur
yang

mempunyai

tugas

memimpin,

menyusun

kebijakan,

menyelenggarakan, mengoordinasikan, membina dan mengawasi
serta mengendalikan pengelolaan Rumah Sakit yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada
daerah sesuai ketentuan perundang- undangan.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direktur mempunyai fungsi:
a. pengimplementasian

peraturan

perundang-undangan

dan

ketentuan lain yang erat hubungannya dalam menunjang
kelancaran tugas UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang;
b. perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian
serta mengawasi kegiatan UPT RSUD Lanto Dg Pasewang;
c. perencanaan

kegiatan,

melaksanakan

kerjasama

dan

berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya;
d. perencanaan kegiatan ketatausahaan UPT

RSUD

Pasewang yang meliputi urusan umum dan

Lanto

Dg

kepegawaian,

keuangan dan penyusunan program sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan UPT RSUD Lanto Dg Pasewang
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkup UPT RSUD Lanto Dg Pasewang;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. memimpin,

membina,

mengawasi

dan

mengendalikan

penyusunan rencana strategis Rumah Sakit sesuai dengan
rencana pembangunan daerah;
g. memimpin,

mengoordinir,

mengendalikan

dan

mengawasi

seluruh kegiatan Rumah Sakit yang meliputi Bidang Pelayanan,
Bidang Keperawatan, Bidang Pengembangan dan Pengendalian
Rumah Sakit serta Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
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h. merumuskan
Bidang

dan

menetapkan

Pelayanan,

bidang

regulasi

dan

Keperawatan

kebijakan
serta

di

Bagian

Administrasi Umum dan Keuangan;
i. mengusulkan pengangkatan, mutasi, kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat dan pemberhentian pegawai negeri kepada
pejabat pembina kepegawaian daerah;
j. mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD;
k. memberikan atau mencabut kewenangan klinis tenaga kesehatan
yang bekerja

di

Rumah

Sakit,

sesuai

dengan

ketentuan

perundang undangan;
l. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan evaluasi
pegawai secara berjenjang;
m. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelayanan medis
dan non medis;
n. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait tentang
pelaksanaan

kegiatan

Rumah

Sakit baik secara horizontal

maupun vertikal;
o. memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
p. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
q. memantau

dan

evaluasi,

pencatatan

penyelenggaraan kebijakan, program

dan

pelaporan

dan kegiatan

Rumah

Sakit;
r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dangan lembaga
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan
urusan UPT RSUD Lanto Dg Pasewang;
s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas UPT RSUD Lanto Dg
Pasewang kepada

Bupati

melalui

Sekretaris

Daerah

dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan:
t.

menilai

kinerja

pegawai

ASN sesuai ketentuan

peraturan

perundang- undangan;
u. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis;
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Page 9

2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
(1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala
Bagian yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan, mengoordinasikan, perumusan dan pelaksanaan
kebijakan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

urusan

pemerintahan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan,
pelaporan

dan

keuangan

serta

memberikan

pelayanan

administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup
UPT RSUD Lanto Dg Pasewang yang menjadi kewenangannya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi;
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian
Perencanaan, dan Subbagian Keuangan;
b. pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

urusan

di

Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan,
dan Subbagian Keuangan;
c. pembinaan

dan

pengoordinasian

pelaksanaan

tugas

di

Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan,
dan Subbagian Keuangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
urusan umum,

kepegawaian,

perencanaan,

pelaporan

dan

keuangan serta kegiatan kesekretariatan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
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dalam lingkup UPT RSUD Lanto Dg Pasewang;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
g. menyiapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran BLUD;
h. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
i. menyelenggarakan

pengelolaan

kas;melakukan

pengelolaan

utang-piutang;
j. menyusun

kebijakan

pengelolaan

barang,

aset

tetap

dan

investasi;
k. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan;
l. mengkoordinasikan pengelolaan

Tunjangan

Kinerja,

pola

tarif dan pelayanan administrasi keuangan;
m. mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan
dengan bekerjasama dengan Satuan Pengawas Internal;
n. menyusun rencana
kepegawaian

kegiatan

di

bagian

umum,

dan administrasi rumah sakit;

o. melaksanakan kegiatan di bagian umum, kepegawaian dan
administrasi sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis;
p. memonitor

pelaksanaan

kegiatan

di

Bagian

Administrasi

Umum dan Keuangan;
q. melaksanakan kegiatan kerjasama dan pemasaran;
r. melaksanakan
pemerintah

koordinasi
atau

dan

konsultasi

nonpemerintah,

dengan

lembaga

dalam

rangka

ketentuan

peraturan

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
s. menilai

kinerja

pegawai

ASN

sesuai

perundang- undangan;
t.

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
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u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
(1) Subbagian
Subbagian

Umum

dan

yang

Kepegawaian

mempunyai

pengadministrasian

umum

dipimpin

tugas

dan

oleh

Kepala

melaksanakan

kepegawaian

urusan

yang

menjadi

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun

rencana

kegiatan

Subbagian

Umum

dan

Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

mengkoordinasikan urusan umum yang meliputi urusan surat
menyurat, perlengkapan serta rumah tangga;

g. mengkoordinasikan
pemeliharaan,

urusan

pengawasan

pengaturan

peralatan

kantor,

inventarisasi,
perlengkapan

kantor dan rumah dinas;
h. mengkoordinasikan

urusan

pengadaan,

penerimaan,

penyimpanan dan alokasi barang/peralatan sesuai rencana yang
telah diprogramkan;
i.

merencanakan, mengkoordinasikan dan memproses kebutuhan
pengadaan dan penempatan pegawai;

j.

mengkoordinasikan penyusunan DUK serta usulan penerbitan
kartu pegawai, kartu istri/suami, Taspen dan Askes PNS di
lingkup UPT RSUD Lanto Dg Pasewang;
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k. mengkoordinasikan
pengelolaan

penerimaan

perpustakaan

tamu

pada

keprotokoleran

Bagian

dan

Administrasi

dan

Keuangan UPT RSUD Lanto Dg Pasewang;
l.

melakukan pembinaan dan pengembangan karir PNS (Pegawai
Negeri Sipil);

m. menghimpun laporan pelaksanaan tugas Bagian Administrasi
dan Keuangan dan menyampaikan kepada Direktur;
n. menyiapkan,

memfasilitasi

dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan kegiatan komite, Satuan Pengendali Internal dan
Instalasi;
o. melakukan

koordinasi

pemerintah

atau

dan

konsultasi

nonpemerintah,

dengan

lembaga

dalam

rangka

ASN sesuai ketentuan

peraturan

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
p. menilai

kinerja

pegawai

perundang- undangan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
4. Subbagian Perencanaan
(1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan program dan
kegiatan rumah tangga yang menjadi kewenangannya

sesuai

ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun

rencana

kerja

Subbagian

Perencanaan

sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
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dalam lingkup

Subbagian

Perencanaan

untuk

mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun pengawasan Sistem Informasi Manajemen Rumah
Sakit;
g. menyusun Rencana Strategis Rumah Sakit;
h. melakukan

koodinasi

penyusunan

rencana

dan

program

kegiatan;
i. melakukan sosialisasi internal program-program kegiatan;
j. menyusun perencanaan pengembangan produk jasa layanan
kesehatan;
k. menghimpun, pengolahan dan penyiapan data laporan kegiatan;
l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah

atau

nonpemerintah,

dalam

rangka

pegawai ASN sesuai ketentuan

peraturan

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
m. menilai

kinerja

perundang- undangan;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Subbagian Keuangan
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mempunyai

tugas

perbendaharaan,
pelaporan

di

bidang

penatausahaan,

keuangan

yang

pengelolaan
akuntasi,

menjadi

keuangan,

verifikasi

kewenangannya

dan
sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a. menyusun

rencana

kegiatan

Subbagian

Keuangan

sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam

lingkup

Subbagian

Keuangan

untuk

mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan keuangan;
g. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran.
h. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.
i. melakukan pengelolaan kas.
j. melakukan pengelolaan utang-piutang.
k. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan
investasi.
l. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan.
m. menyelenggarakan

akuntansi

dan

penyusunan

laporan

keuangan.
n. melakukan

verifikasi

pertanggungjawaban

penggunaan

keuangan UPT RSUD Lanto Dg Pasewang;
melakukan

koordinasi

pemerintah

atau

dan

non

konsultasi

dengan

lembaga

pemerintah,

dalam

rangka

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
o. menilai

kinerja

pegawai ASN sesuai ketentuan

peraturan

perundang- undangan;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
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q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
6. Bidang Pelayanan
(1) Bidang Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan medik dan pelayanan penunjang
medik,

pembinaan

pengelolaan

etika

fasilitas

dan

mutu

pelayanan

pelayanan
medik

medik serta

yang

menjadi

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi;
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di Seksi Pelayanan Medik dan Seksi Pelayanan
Penunjang Medik, pembinaan etika dan mutu pelayanan medik
serta pengelolaan fasilitas pelayanan medik;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di Seksi
Pelayanan Medik dan Seksi Pelayanan Penunjang Medik,
pembinaan etika dan mutu pelayanan medik serta pengelolaan
fasilitas pelayanan medik;
c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di Seksi
Pelayanan Medik dan Seksi Pelayanan Penunjang Medik,
pembinaan etika dan mutu pelayanan medik serta pengelolaan
fasilitas pelayanan medik;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan

urusan Seksi Pelayanan Medik dan Seksi Pelayanan Penunjang
Medik, pembinaan etika dan mutu pelayanan medik serta
pengelolaan fasilitas pelayanan medik;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
(3)

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan untuk dijadikan
acuan kerja;
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam

lingkup

bidang

pelayanan

untuk

mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. penyiapan bahan/data dalam penyusunan rencana kerja dan
program di bidang pelayanan medik dan pelayanan penunjang
medik, pembinaan etika dan mutu pelayanan medik serta
pengelolaan fasilitas pelayanan medik;
g. penyelenggaraan dan pengaturan di bidang pelayanan medik
dan pelayanan penunjang medik, pembinaan etika dan mutu
pelayanan medik serta pengelolaan fasilitas pelayanan medik;
h. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pelayanan medik
dan pelayanan penunjang medik, pembinaan etika dan mutu
pelayanan medik serta pengelolaan fasilitas pelayanan medik;
i. pengawasan dan pengendalian pembinaan seksi pelayanan
medik dan pelayanan penunjang medik, pembinaan etika dan
mutu pelayanan medik serta pengelolaan fasilitas pelayanan
medik;
j. melakukan

koordinasi

pemerintah

atau

dan

konsultasi

nonpemerintah,

dengan

lembaga

dalam

rangka

pegawai ASN sesuai ketentuan

peraturan

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
k. menilai

kinerja

perundang- undangan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
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7. Seksi Pelayanan Medik
(1) Seksi

Pelayanan

Medik

dipimpin

oleh

Kepala

Seksi

yang

mempunyai tugas melaksanakan bimbingan etika dan peningkatan
mutu pelayanan medik yang

menjadi kewenangannya

sesuai

ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medik untuk
dijadikan acuan kerja;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkup

Seksi

Pelayanan

Medik

untuk

mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. penyusunan

pedoman

pelaksanaan

pembinaan

etika

dan

peningkatan mutu pelayanan medik;
g. melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan etika,
mutu, kode etik, prosedur dan standar pelayanan medik;
h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan medik
pada instalasi rawat jalan dan rawat inap;
i. melakukan

koordinasi

pemerintah

atau

dan

konsultasi

nonpemerintah,

dengan

lembaga

dalam

rangka

pegawai ASN sesuai ketentuan

peraturan

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
j. menilai

kinerja

perundang- undangan;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
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pelaksanaan tugas.
8. Seksi Pelayanan Penunjang Medik
(1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai

tugas

melaksanakan

pembinaan

etika

dan

mutu, fasilitas pelayanan penunjang medik, penunjang Klinik serta
pelayanan penunjang non klinik yang menjadi kewenangannya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang Medik
untuk dijadikan acuan kerja;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam

lingkup

Seksi

Pelayanan

Penunjang

Medik

untuk

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan etika dan
mutu, fasilitas pelayanan penunjang medik, penunjang klinik
serta pelayanan penunjang non klinik;
g. melakukan pembinaan dan pengaturan pelayanan penunjang
medik, penunjang klinik serta pelayanan penunjang non klinik;
h. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan penunjang medik,
penunjang klinik serta pelayanan penunjang non klinik;
i. pengoordinasian

pengelolaan fasilitas pelayanan penunjang

medik, penunjang klinik serta pelayanan penunjang non klinik;
j. melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan penunjang
medik, penunjang klinik serta pelayanan penunjang non klinik;
k. melakukan
pemerintah

koordinasi
atau

dan

konsultasi

nonpemerintah,

dengan
dalam

lembaga
rangka

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
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l. menilai

kinerja

pegawai

ASN

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang- undangan;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
9. Bidang Keperawatan
(1) Bidang

Keperawatan

dipimpin

oleh

Kepala

Bidang

yang

mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengelola data
untuk

menyusun

rencana

kegiatan

dan

program

kerja,

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan,
kebidanan

dan

pengendalian

etika

dan

mutu pelayanan

keperawatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi;
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di Seksi Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Seksi
Etika dan Mutu Keperawatan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di Seksi
Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Seksi Etika dan Mutu
Keperawatan;
c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di Seksi
Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Seksi Etika dan Mutu
Keperawatan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan

urusan Seksi Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Seksi Etika
dan Mutu Keperawatan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
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(3)

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Keperawatan untuk dijadikan
acuan kerja;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan
dalam

lingkup

Bidang

mengevaluasi pelaksanaan
Keperawatan

untuk

tugas

mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun kebutuhan tenaga, penempatan, orientasi, bimbingan
serta pengembangan staf keperawatan;
g. menyusun

standar

keperawatan,

ketenagaan,

pelayanan

kebidanan sarana dan prasarana dan SOP

pelayanan keperawatan;
h. melaksanakan supervisi dan pembinaan serta penilaian kinerja
tenaga keperawatan dan kebidanan;
i. melaksanakan

program

orientasi

dan

bimbingan bagi

mahasiswa keperawatan yang menggunakan rumah sakit sebagai
lahan praktek;
j. melaksanakan pembinaan etika profesi perawat dan bidan;
k. melakukan

koordinasi

pemerintah

atau

dan

konsultasi

nonpemerintah,

dengan

lembaga

dalam

rangka

ketentuan

peraturan

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
l. menilai

kinerja

pegawai

ASN

sesuai

perundang- undangan;
m.

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

n.

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
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pelaksanaan tugas.
10. Sesksi Pelayanan Keperawatan
(1) Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan peningkatan
mutu Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan yang menjadi
kewenangannya

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Keperawatan dan
Kebidanan untuk dijadikan acuan kerja;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkup Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun

rencana

perputaran

dan

kebutuhan

tenaga

keperawatan dan kebidanan serta rencana peningkatan mutu
profesi tenaga keperawatan dan kebidanan;
g. menyusun

Model

Praktek

Keperawatan

dan

Kebidanan

Profesional;
h. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan etika profesi
keperawatan dan kebidanan;
i. menyusun
kebidanan,
pemanfaatan

rencana

kebutuhan

melakukan
fasilitas,

SDM

pengawasan

keperawatan
dan

dan

bimbingan

bahan dan alat untuk pelayanan

keperawatan dan kebidanan;
j. melakukan
pemerintah

koordinasi
atau

dan

konsultasi

nonpemerintah,

dengan
dalam

lembaga
rangka

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
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k. menilai

kinerja

pegawai

ASN

sesuai ketentuan

peraturan

perundang- undangan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
11.

Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
(1)

Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan etika dan
peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan yang
menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
untuk dijadikan acuan kerja;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkup Seksi Etika dan Mutu Keperawatan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi program
asuhan dan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
g. menyusun standar asuhan dan peningkatan mutu pelayanan
keperawatan dan kebidanan;
h. melakukan

bimbingan,

pengawasan

dan

penilaian

pelaksanaan kegiatan asuhan pelayanan keperawatan dan
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kebidanan

serta

melakukan

pengawasan

dan

evaluasi

terhadap mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan kepada
masyarakat;
i. melakukan

koordinasi

pemerintah

atau

dan

konsultasi

nonpemerintah,

dengan

lembaga

dalam

rangka

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
j. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Rumah
Sakit
(1)

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Rumah Sakit dipimpin
oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pengendalian mutu,
pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit yang menjadi
kewenangannya

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan;
(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi;
a. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

pelaksanaan kebijakan di Seksi Pengembangan Sarana dan
Prasarana Rumah

Sakit dan Seksi Pengendalian Mutu dan

Akreditasi;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di Seksi
Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Seksi
Pengendalian Mutu dan Akreditasi;
c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di Seksi
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Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Seksi
Pengendalian Mutu dan Akreditasi;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan

urusan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit dan Seksi Pengendalian Mutu dan Akreditasi;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
(3)

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun

rencana

kegiatan

Bidang

Pengembangan

dan

Pengendalian Rumah Sakit untuk dijadikan acuan kerja;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam

lingkup

Bidang

Pengembangan

dan

Pengendalian

Rumah Sakit untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

melakukan koordinasi untuk pengembangan jenis pelayanan
rumah sakit;

g. melaksanakan audit dan pembinaan pelaksanaan program
pengembangan rumah sakit;
h. melaksanakan kegiatan audit dokumen mutu dan pembinaan
akreditasi rumah sakit;
i. melaksanakan

kegiatan

audit mutu program

dan

mutu

produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan rumah
sakit;
j. melaksanakan kegiatan audit mutu pelayanan serta kinerja
rumah sakit;
k. melaksanakan

pengkajian pengembangan

sarana

dan

prasarana pelayanan rumah sakit;
l. melaksanakan promosi, penyuluhan pelayanan kesehatan rumah
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Page 25

sakit, pemasaran sosial pelayanan dan publikasi pelayanan
rumah sakit;
m. melaksanakan kegiatan Akreditasi dan BLUD Rumah Sakit;
n. melaksanakan

koordinasi

pemerintah

atau

dan

konsultasi

nonpemerintah,

dengan

lembaga

dalam

rangka

ASN sesuai ketentuan

peraturan

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
o. menilai

kinerja

pegawai

perundang- undangan;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
13. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
(1)

Seksi

Pengembangan

Sarana

dan

Prasarana

Rumah

Sakit

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pengelolaan peralatan dan fasilitas
pelayanan serta pengkajian pengembangan sarana dan prasarana
pelayanan

dan

kewenangannya

sumber
sesuai

daya

rumah

ketentuan

sakit

yang

peraturan

menjadi

perundang-

undangan;
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit untuk dijadikan acuan kerja;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkup Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,
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menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengkoordinasikan

rencana

pengadaan,

perbaikan,

pergantian dan pengelolaan peralatan dan fasilitas pelayanan
rumah sakit;
g. melakukan pemantauan

pemanfaatan

dan fungsi fasilitas

pelayanan;
h. menyusun standarisasi pemanfaatan fasilitas pelayanan dan
pengkajian pengembangan sarana dan prasarana pelayanan
dan sumber daya rumah sakit yang tertuang dalam master
plan;
i. melakukan pengelolaan dan penanganan sampah medis dan
limbah medis;
j. melaksanakan pengelolaan dan perbaikan sarana, sanitasi dan
kesehatan lingkungan rumah sakit melalui instalasi sanitasi
dan pengolahan limbah rumah sakit;
k. melaksanakan pengelolaan perbaikan sarana medis dan non
medis di lingkup rumah sakit melalui instalasi pemeliharaan
sarana rumah sakit;
l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah

atau

nonpemerintah,

dalam

rangka

menyelenggarakan tugas dan fungsi;
m.

menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan;

n.

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

o.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
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14. Seksi Pengendalian Mutu dan Akreditasi
(1) Seksi Pengendalian Mutu dan Akreditasi dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan
pembinaan kegiatan audit mutu pelayanan, akreditasi dan BLUD
Rumah

Sakit

serta

kinerja

rumah

sakit

yang

menjadi

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun

rencana

kegiatan

Seksi

Pengendalian

Mutu

dan

Akreditasi untuk dijadikan acuan kerja;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan

mengevaluasi pelaksanaan

tugas

dalam lingkup Seksi Pengendalian Mutu dan Akreditasi untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengkoordinasikan kegiatan audit dokumen mutu, audit program
dan produk pelayanan.
g. melakukan penyusunan dokumen akreditasi dan BLUD Rumah
Sakit;
h. melakukan

pengkajian dan pembinaan kegiatan audit mutu

pelayanan serta kinerja rumah sakit sesuai dengan standar mutu
dan ketentuan akreditasi rumah sakit.
i. melakukan bimbingan

pembuatan dokumen mutu dimasing-

masing kelompok kerja pelayanan.
j. melakukan penyuluhan pelayanan kesehatan,

di dalam rumah

sakit.
k. melakukan penyusunan dokumen Akreditasi dan BLUD Rumah
Sakit.
l. Melakukan pembuatan dokumen pelayanan rumah sakit, serta
melakukan koordinasi pembuatan dan penempatan petunjuk
dan pamflet pelayanan rumah sakit;
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m. melaksanakan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

lembaga

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;
n. menilai

kinerja

pegawai

ASN

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang- undangan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan,

sesuai

dengan

bidang

tugasnya

untuk

mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.
15. Jabatan Fungsional
(1)

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf f, merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilaksanakan pada UPT
RSUD Lanto Dg Pasewang berdasarkan hasil analisis kebutuhan,
formasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Manusia
Potensi sumber daya manusia Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto pada tahun 2021
Tabel 1.1
Jumlah SDM Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Berdasarkan Pendidikan
JUMLAH (ORANG)
NO

2020

JENIS TENAGA
ASN

1
2
3
4
5
6
7

Dokter Ahli/ Spesialis
Spesialis Penyakit Dalam
Spesialis Obgyn
Spesialis Bedah
Spesialis Anak
Spesialis THT-KL
Spesialis Syaraf

2021

NON ASN

17
3
1
1
1
1
2
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ASN
4
0
0
1
0
0
0

17
3
1
1
1
1
2

KETERANGAN

NON ASN
4
0
0
1
0
0
0
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Spesialis Radiologi
Spesialis Mata
Spesialis Jantung
Spesialis Kul-Kel
Spesialis Jiwa
Spesialis Paru
Spesialis Anastesi
Spesialis Patologi Klinik
Spesialis Patologi Anatomi
Spesialis Gizi Klinik
Dokter Umum
Dokter Gigi
Tenaga Kebidanan
Tenaga Keperawatan
Tenaga Kefarmasian
Tenaga Kesmas
Tenaga Gizi
Tenaga Keteknisan Medis
Perawat Gigi
Tenaga Administrasi
Total

1
1
1
2

0
0
0
0
1
1

1
1
1
2

1
1

1
1

1
10
5
17
72
14
12
7
2
6
58
236

1
10
5
17
72
14
12
7
2
6
58
236

16
82
352
83
39
52
53
360
819

0
0
0
0
1
1
4
0
0
1
1
0
102
322
44
29
15
0
0
370
786

KUALIFIKASI DATA PER PENDIDIKAN

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PENDIDIKAN TERAKHIR
DIII ANALISIS KESEHATAN
DIII FISIOTERAPI
DIII GIZI
DIII KEBIDANAN
DIII Keperawatan
DIII Kes. Teknik Radioagnotik &
Radioterapi
DIII KESLING
DIII PERAWAT GIGI
DIII PEREKAM MEDIK
DIII RADIOLOGI
DIII TEKNIK ELEKTROMEDIK
DIV ANALISIS KESEHATAN
DIV BIDAN PENDIDIK
DIV KEBIDANAN
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2021
NON
ASN
ASN
26
4
1
1
4
2
91
4
194
18
2
3
5
3
2
3
2
3
10

KET

8
3
0
3
3
0
1
0
11
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15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

DOKTER SPESIALIS KUL-KEL
DOKTER SPESIALIS ANAK
DOKTER SPESIALIS ANASTESI
DOKTER SPESIALIS BEDAH
DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK
Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh
Darah
DOKTER SPESIALIS Paru
DOKTER SPESIALIS MATA
DOKTER SPESIALIS OBGYN
DOKTER SPESIALIS PATOLOGI
ANATOMI
DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
DOKTER SPESIALIS SARAF
DOKTER SPESIALIS THT-KL/S2 Ilmu
Biomedik
Paket C
S1 Apoteker
S1 EKONOMI (AKUNTANSI)
S1 Ekonomi (EKBANG)
S1 FARMASI
S1 Gizi
S1 Hukum
S1 ILMU Administrasi Negara
S1 KEDOKTERAN
S1 KEDOKTERAN GIGI
S1 KEPERAWATAN
Dokter Spesialis Fisioterafis
S1 KEPERAWATAN + NERS
S1 Kesehatan Masyarakat
S1 Kesehatan Masyarakat (AKK)
S1 Fisika
S1 Fisioterapi
S1 Ilmu Pemerintahan
S1 KESMAS (Kesker)
S1 KESMAS (EPID)
S1 Menejemen
S1 KESMAS (KESLING)
S1 KESMAS (PROMKES)
S1 Manajemen
S1 Sains
S1 Sarjana Sains Terapan
S1 SISTEM INFORMASI
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2
1
1
1
1

0
0
0
1

1
0
1
1

0
1
0
0

1
1
3
1
2

0
0
0
0
0

1
1
7
1
4
4
4
1
1
10
5
13
0
48
4
4
0
0
0
2
3
0
4
6
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S1 Sosial Politik
S1 SOSIOLOGI (Ilmu Administrasi
Negara)
S2 Administrasi Kesehatan (APK)
S2 Administrasi pembangunan Daerah
S2 Administrasi Publik
S2 KEPERAWATAN (ILMU
KEPERAWATAN)
S2 KESMAS (Administrasi RS)
S2 KESMAS (KESLING)
S2 KESMAS (MARS)
DIII
DIII Farmasi
DIII Hiperkes
DIII Komputer
DIII Manejemen Adm. Obat & Farmasi
DIII Manajemen Administrasi
DIV Fisioterapi
S1 Profesi Fisioterapi
S1 Psikologi
S1 Sosial
S1 Teknik Informatika
S1 Teknik Perkapalan
Adminkes
S2 Administrasi Kesehatan
S2 Kesehatan Masyarakat (Gizi)
Sarjana Pendidikan Islam
MAN
Sekolah Perawat Kesehatan
SMA
SMA IPA
SMAK
SMF
SMK Keperawatan
SMP
SPK
STM
SD
SMK
STM Listrik
Total
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1.5 Aspek Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan
daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat
meningkatkan

pencapaian

prioritas

pembangunan,

dan

dapat

dipertanggung jawabkan.
Tugas

dan

fungsi

RSUD

Lanto

Dg.

Pasewang

dalam

memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri
dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi
pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari
masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan
yang tidak boleh diabaikan.
Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

tersebut,

dapat

kita

identifikasi permasalahan–permasalahan yang terjadi yaitu :
a) Belum dicapainya keselarasan antara kegiatan pelayanan dengan kegiatan
peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
b) Masih lemahnya kemampuan manajemen diberbagai strata struktural maupun
fungsional, terutama dalam pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan evaluasi;
c) Belum siapnya budaya (value & belief) sebagai tenaga kesehatan menghadapi
tuntutan masyarakat akan hak-haknya serta membangun kepercayaaan
(Trusted) dalam rangka membangun hubungan dengan kastemer (Customer
Relationship;
d) Struktur organisasi yang belum efektif karena terlalu besar dan kurang sesuai
dengan kebutuhan tuntutan pelayanan;
e) Belum adanya pemasaran RS yang terintegrasi dan menyeluruh;
f) Belum adanya perhitungan Unit Cost yang rasional dan tidak adanya fleksibilitas
penetapan tarif.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila
tidak

diantisipasi

dengan

faktor

kekuatan

yang

ada,

akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada
tindakan yang

dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan
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menghilangkan

peluang

untuk

meningkatkan

layanan

kepada

masyarakat dalam jangka panjang.
Tabel I.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
No

1

Masalah

Aspek Pelayanan Medis

Akar Masalah
Kurang Optimalnya Kinerja
Pelayanan
Penerapan Sistem Rujukan
Berjenjang
Penyerapan UU SJSN dan BPJS
Belum Terpenuhinya gedung dan
alat-alat kedokteran sesuai standar

2

Aspek Sarana dan Prasarana
Belum Optimalnya kalibrasi alat
kesehatan sesuai standar yang
ditetapkan.

3

Aspek Keuangan

Kurangnya kemampuan
penerimaan Rs untuk membiayai
operasional Rs

Keterbatasan dana pemerintah
pusat (APBN) dan dana
pemerintah daerah (APBD) dalam
memsubsidi RS

Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
II.1 Rencana Strategis
i.

VISI
Visi Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang 2018-2023

sebagai berikut :
Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Yang Terpercaya
Dengan Pelayanan Profesional Dan Berdaya Saing.
ii. MISI
Sedangkan Misi Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang
dalam menunjang pembangunan kesehatan di Kabupaten Jeneponto
adalah Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi
tenaga medis dan non medis

yang professional, akuntabel yang

berorientasi pada kastemer untuk menuju pelayanan kesehatan prima
berstandar nasional yaitu dengan :
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal
dan akreditasi rumah sakit.
2. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Mewujudkan system informasi manajemen rumah sakit dan manajemen
keuangan secara efektif,efisien,transparan dan akuntabel
4. Mengupayakan kesejahtraan dan perlindungan Sumber Daya Manusia.
5. Meningkatkan upaya kerjasama lintas sektor dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan kawasan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.
Segala apa yang menjadi harapan tersebut diatas hanya dapat dicapai
dengan adanya Peningkatan Kinerja dalam memberikan pelayanan pada
masyarakat dengan pendekatan Spirit Kompetensi dan Integritas Moral .
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“Jeneponto SMART 2023”
(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)
Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh “Jeneponto
SMART”

dapat

dimaknai

sebagai

suatu

konsep

dan

strategi

pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “SMART
CITY/SMART REGENCY” yang akan ditransformasikan menjadi
konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi
dan lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai.
sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam
(SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya
sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan
dengan berbasis ICT.
Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu
upaya

untuk

mempertegas

kembali

perwujudan

Kabupaten

Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten
yang SMART. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah
dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan
menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan ada pun penjelasan
dari kata kunci visi diatas adalah :
1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”
Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten
Jeneponto

memiliki keunggulan kompetitif

dan keunggulan

komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam
lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya saing
Kabupaten

Jeneponto

merupakan

sebuah

gambaran

akan

tingginya produktivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif,
efisien, dan dilakukan secara pintar (smart) dengan penguasaan
TIK.
2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:
Maju

dapat

dimaknai

sebagai

kondisi

dimana

masyarakat

Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup
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yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga
dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi
permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin
terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.
3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”
Religius

dimaknai

sebagai

kondisi

dimana

terwujudnya

pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan,
khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat
dan ASN baik secara formal maupun secara informal.
4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”:
Berkelanjutan

dapat

dimaknai

sebagai

kondisi

dimana

terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian
lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya.
Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai
terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan
pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB).
Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama
periode 2018-2023 ditetapkan Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan
Pemerintahan

Peradaban
Yang

Birokrasi

Profesional,

Melalui

Aspiratif,

Tata

Kelola

Partisipatif

dan

Transparan
3. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
4. Melaksanakan

Pengembangan

Wilayah

dan

Pembangunan

Infrastruktur Wilayah Secara Merata
5. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber
Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan
6. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efesien,
Produktif, Transparan dan Akuntabel
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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7. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai
Budaya
8. Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban
Misi yang diamanahkan kepada Rumah Sakit Lanto Dg.
Pasewang adalah adalah Misi ke-1 yaitu: Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia.
Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto terpilih serta telaahan
faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong

untuk

pencapaian

pembangunan bidang Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang di Kabupaten
Jeneponto, maka ditentukan isu, asumsi dan prioritas strategis yang
dijadikan focus pembangunan di periode lima tahun yang akan datang
(2019-2023) sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintah yang
profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah
secara merata
5. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif,
transparan dan akuntabel
6. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah
dan invenstasi yang berkeadilan
7. Meningkatkan kualiat kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban
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b. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kebijakan
Berdasarkan

Visi

dan

Misi

diatas,

untuk

mendukung

tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang
telah dikemukan, maka dirumuskan tujuan, sasaran, dan strategi
kebijakan Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto
sebagai berikut :
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Lanto
Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto
Visi : “Jeneponto SMART 2023” (Berdaya Saing, Maju, Religius dan
BerkelanjuTan)
Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Tujuan
Meningkatkan
mutu pelayanan
kesehatan dalam
rangka keselamatan
pasien dan
kepuasan
pelanggan

Sasaran
Meningkatnya
efisiensi,
mutu pelayanan dan
kepuasan masyarakat

Strategi
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat

Arah Kebijakan
Peningkatan standarisasi
pelayanan kesehatan sesuai
dengan SPM

Peningkatan
kualitas
pelayanan kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan
kesehatan RS tingkat nasional
(akreditasi)
Meningkatkan
persentase
Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)
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Melakukan
survei kepuasan
masyarakat sebanyak 2 kali
dalam setahun
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Meningkatkan dan
mengembangkan
sarana
dan prasarana
rumah sakit

Terpenuhinya sarana dan
prasarana yang dapat
mendukung proses
pelayanan
Kesehatan

: Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola
Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan
Transparan

Misi

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan
kualitas manajemen
rumah sakit yang
profesional,
akuntabel, dan
transparan

Meningkatnya
kualitastata kelola
rumah sakitdan SDM
Yangprofesional

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatan
kompetensiSDM
aparatur
secaraprofesional
dan efisien

Peningkatan kualitasaparat ur
dengan mengikutserta kan ke
pendidikan danpelatihan,
bimbingan teknis,short course
dan pendidikanber jenjang

Meningkatkan
pengelolaan
keuangan yang
akuntabel

Peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan
Transparan

Berdasarkan hal tersebut maka Rumah Sakit Lanto Dg.
Pasewang Kabupaten Jeneponto menetapkan Indikator Kinerja
Utama yang mana IKU tersebut merupakan Indikator yang dari
indikator-indikator yang ada. Adapun IKU Rumah Sakit Lanto Dg.
Pasewang terdiri dari 30 Indikator, untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut :
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Tabel 2.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Jeneponto 2019-2023

NO

INDIKATOR

Kondisi
Kinerja
Tahun
2019

Kondisi
Kinerja
Pada Akhir
Periode
RPJMD

Target Kinerja Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

100%
<5 Menit

100%
<5 Menit

100%
<5 Menit

100%
<5 Menit

100%
<5 Menit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

<3%

<3%

<3%

<3%

<3%

<3%

<3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

<1,7%

<1,5%

<1,5%

<1,5%

<1,5%

<1,5%

<1,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

60 Menit

60 Menit

60 Menit

60 Menit

60 Menit

Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang

7

Presentase Elemen Akreditasi Pelayanan Yang
memenuhi standar Akreditasi RS
Waktu tanggap pelayanan petugas instalasi
gawat darurat maksimal 5 menit
Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam terus
menerus
Rata-rata pasien yang Kembali ke perawatan
insentif dengan kasus yang sama <72 jam
Ketepatan waktu penyedian linen untuk
ruangan maksimal 48 jam
Angka Kejadian Infeksi nosocomial kurang
dari 1,5%
Ketersediaan pelayanan rawat inap

8

Kejadian infeksi pasca operasi kurang dari 1,5%

9

Waktu tunggu dirawat jalan 60 menit

1
2
3
4
5
6
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100%
100%
<5 Menit <5 Menit
100%

1,5%
60 Menit

1,5%
60 Menit
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140 Menit
<14 Hari

140
Menit
<14 Hari

1%

1%

10

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

11

Waktu tunggu operasi elektif maksimal 14 hari

12

Kejadian kematian di meja operasi

13

Waktu tunggu pelayanan obat jadi

14

Waktu tunggu pelayanan obat racikan

15

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada
pasien

16

Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

<20%

17

Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah
maksimal 15 menit

18

Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

19

Waktu tunggu hasil pelayanan foto rontgen
maksimal 24 jam

20

<30 Menit <30
Menit
<60 Menit <60
Menit
80%
80%

140 Menit 140 Menit 140 Menit 140 Menit

140 Menit

<14 Hari

<14 Hari

<14 Hari

<14 Hari

<14 Hari

1%

1%

1%

1%

1%

<30 Menit <30 Menit <30 Menit <30 Menit

<30 Menit

<60 Menit <60 Menit <60 Menit <60 Menit

<60 Menit

82%

86%

90%

90%

90%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

98%

98%

98%

100%

100%

100%

100%

<7 Menit

<7 Menit

<7 Menit

<7 Menit

<7 Menit

<7 Menit

<7 Menit

24 Jam

24 Jam

24 Jam

24 Jam

24 Jam

24 Jam

24 Jam

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

21

Tersedia tim PPI RS yang terlatih

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

22

Tersedia APD di setiap instalasi

>60%

>60%

>60%

>60%

>60%

>60%

>60%

23
24
25
26

Waktu Penyediaan Dokumen rekam medik
4,5 Menit 4,5 Menit
pelayanan rawat jalan
Waktu Penyediaan rekam medis pelayanan
10 Menit 10 Menit
rawat inap
Waktu buka pelayanan ambulance/kereta
24 Jam
24 Jam
jenazah
Kecepatan/ketanggapan memberikan pelayanan <30 Menit
<30
ambulance/kereta jenazah
Menit
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4,5 Menit 4,5 Menit 4,5 Menit 4,5 Menit

4,5 Menit

10 Menit

10 Menit

10 Menit

10 Menit

10 Menit

24 Jam

24 Jam

24 Jam

24 Jam

24 Jam

<30 Menit <30 Menit <30 Menit <30 Menit

<30 Menit
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27

Nilai Sakip

28

Rata-rata capaian kinerja

29
30

Presentase temuan BPK dan APIP pada BKPD
yang ditindaklanjuti
Presentase laporan keuangan yang dususun
tepat waktu
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B

B

B

B

B

B

B

70-86%

70-86%

70-86%

70-86%

70-86%

70-86%

70-86%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

80%

90%

100%

100%

100%
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Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan maka Program dan Kegiatan Rumah Sakit Lanto Dg.
Pasewang Kabupaten Jeneponto yang terantum dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPATEN/KOTA
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPDPelaksanaan Administrasi Umum SKPD
 Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPenyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran (insentif dokter,perawat,tenaga
teknis)
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5) Pengadaan

Barang

Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintahan Daerah
 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7) Pemeliharaan

Barang

Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintahan Daerah
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Pengembangan Rumah Sakit
 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
 Pengadaan Obat, Vaksin
 Pengadaan Bahan Habis Pakai
 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
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2)

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

3)

Penyelenggaraan

Sistem

Informasi

Kesehatan

secara

Terintegrasi
 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan
Internet
4)

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1) Perencanaan
Manusia

Kebutuhan

Kesehatan

dan

untuk

Pendayagunaan
UKP

dan

UKM

Sumberdaya
di

Wilayah

Kabupaten/Kota


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

II.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran
dokumen ini merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi yakni Bupati Jeneponto
kepada pimpinan instansi lebih rendah yakni Kepala Rumah Sakit
Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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Perjanjian Kinerja, diharapkan terwujud komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang

dihasikan atas

kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud

akibat

kegiatan

tahun-tahun

berikutnya.

Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesimbungan kinerja setiap tahunnya.
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana
Kinerja Tahunan yang sangat penting untuk dilakukan oleh
Pimpinan

Instansi

di

Lingkungan

Pemerintah.

Hal

ini

dikarenakan Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses yang
kan memberikan persepektif menganai apa yang diinginkan untuk
dihasilkan.
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tahun 2020-2023 merumuskan strategi pengembangan
ekonomi kerakyatan yang diarahkan pada pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam daerah dengan fokus pada usaha
ekonomi kerakyatan. Program Pembangunan dan Kemandirian
Ekonomi di Kabupaten Jeneponto sesuai dengan RPJMD tahun
2018-2023 tersebut dapat dikatakan sangat erat dengan muatan
dan tugas-tugas pokok Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang. Dengan
demikian.
Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto
menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:
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Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten
Jeneponto
No

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

1 Meningkatkan Presentase
Mutu
Pelayanan dan
Kemandirian
Rumah Sakit

Target

Formulasi Pengukuran
4

100%

Elemen
Akreditasi
Pelayanan Yang
memenuhi
standar
Akreditasi RS

Meningkatnya Waktu tanggap
<5 Jumlah kumulatif waktu yang diperulkan
pelayanan
Menit Jumlah seluruh pasien yang disampling
kelola rumah petugas instalasi
sakit dan SDM gawat darurat
yang
maksimal 5 menit
profesional

2 kualitas tata

Jam buka
pelayanan gawat
darurat 24 jam
terus menerus

24 Jam Jumlah kumulatif jam buka gawat darurat dalam
satu bulan
Jumlah hari dalam satu bulan

Rata-rata pasien
yang Kembali ke
perawatan
intensif dengan
kasus yang sama
<72 jam

<3%

Ketepatan waktu
penyedian linen
untuk ruangan
maksimal 48 jam

100% Jumlah hari dalam satu bulan dengan penyediaan
linen tepat waktu
Jumlah hari dalam satu bulan

Angka Kejadian
Infeksi
nosocomial
kurang dari 1,5%

<1,5% Jumlah Pasien rawat inap yang terkena infeksi
nosocomial dalam 1 bulan
Jumlah Pasien rawat inap dalam 1 bulan

Ketersediaan
pelayanan rawat
inap

Jenis-jenis pelayanan rawat inap spesialistik yang
100% ada (kualitatif)

Kejadian infeksi

1,5 % Jumlah pasien yang mengalami infeksi pasca
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pasca operasi
kurang dari 1,5%

operasi dalam 1 bulan
Jumlah seluruh pasien yang dalam 1 bulan

Waktu tunggu di
rawat jalan 60
menit
Waktu tunggu
hasil pelayanan
laboratorium

60
Menit

Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat
jalan yang disurvei
Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvey

140 Jumlah kumulatif waktu tunggu
Menit Jumlah pasien yang diperiksa dilaboratorium

Waktu tunggu
Jumlah kumulatif waktu tunggu operasi
operasi elektif
14 Hari Jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan
maksimal 14 hari
Kejadian
kematian di meja
operasi

<1%

Jumlah pasien yang meninggal dimeja operasi
Jumlah pasien yang dilakukan Tindakan
pembedahan dalam 1 bulan

Waktu tunggu
pelayanan obat
jadi

<30 Jumlah Kumulatif waktu tunggu pelayanan obat
Menit jadi pasien yang disurvei
Jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan

Waktu tunggu
pelayanan obat
racikan

Jumlah Kumulatif waktu tunggu pelayanan obat
<60% racikan pasien yang disurvei
Jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan

Ketepatan waktu
pemberian
makanan kepada
pasien

86%

Jumlah pasien rawat inap yang disurvei yang
mendapatkan makanan tepat waktu
Jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvei

Sisa makanan
yang tidak
termakan oleh
pasien

<20% Jumlah kumulatif porsi sisa makanan dari pasien
yang di survey
Jumlah pasien yang di survey dalam 1 bulan

Waktu tanggap
pelayanan
pemulazaran
jenazah maksimal
15 menit

100% Total kumulatif waktu pelayanan pemulasaran
jenazah pasien yang diamati
Total pasien yang diamati dalam satu bulan

Jumlah laporan kerusakan alat yang ditanggapi
Kecepatan waktu <7 Menit kurang atau sama dengan 15 menit dalam 1 bulan
menanggapi
Jumlah seluruh laporan kerusakan alat dalam 1
kerusakan alat
bulan
24 Jam Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan
Waktu tunggu
foto rontgen dalam 1 bulan
hasil pelayanan
Jumlah pasien yang difoto rontgen dalam bulan
foto rontgen
maksimal 24 jam
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Kejadian
kegagalan
pelayanan
rontgen
Tersedia tim PPI
RS yang terlatih

<2%

20%

Jumlah foto rusak yang tidak dapat dibaca dalam 1
bulan
Jumlah seluruh pemeriksaan foto dalam 1 bulan
Jumlah anggota tim PPI yang sudah terlatih
Jumlah anggota tim PPI

Tersedia APD di
setiap instalasi

Jumlah instalasi yang menyediakan APD
>60% Jumlah instalasi di rumah sakit

Waktu
penyediaan
dokumen rekam
medis pelayanan
rawat jalan

Jumlah Kumulatif waktu penyediaan rekam medis
sampel rawat jalan yang diamati
4,5 Total sampel penyediaan rekam medis rawat yang
Menit diamati (N tidak kurang dari 100)

Jumlah Kumulatif waktu penyediaan rekam medis
Waktu
10 Menit sampel rawat inap yang diamati
penyediaan
Total sampel penyediaan rekam medis rawat inap
rekam medis
yang diamati
pelayanan rawat
inap
Total waktu buka (dalam
Waktu buka
24 Jam ambulance dalam 1 bulan
pelayanan
Jumlah hari dalam bulan
ambulance/kereta
jenazah
Kecepatan
tanggapan
<30
memberikan
Menit
pelayanan
ambulance/kereta
jenazah
Nilai sakip
Rata-rata Capaian
Kinerja
Presentase
temuan BPK dan
BKPD yang
ditindak lanjuti
Presentase
laporan keuangan
yang disusun
tepat waktu

jam)

pelayanan

Jumlah penyediaan ambulance/kereta jenazah
yang tepat waktu dalam 1 bulan
Jumlah seluruh permintaan ambulance/kereta
jenazah dalam 1 bulan

Laporan akuntabilitas kinerja yang lengkap dan
dilakukan minimal 3 bulan dalam 1 bulan
100% Jumlah laporan akuntabilitas yang seharusnya
disusun dalam 1 tahun

70-86

Hasil keputusan pertemuan direksi yang
ditindaklanjuti dalam 1 bulan
100% Total hasil keputusan yang harus ditindaklanjuti
dalam 1 bulan
Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan
100% sebelum tanggal setiap bulan berikutnya dalam 3
bulan
Jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan
dalam 3 bulan
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Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran
tersebut sebesar Rp.170.312.273.963,00., yang terbagi atas Belanja
Operasi sebesar Rp. 136.397.117.572,00., dan Belanja Modal sebesar
Rp. 33.915.156.391,00.,
Untuk

mewujudkan

sasaran

strategis

tersebut

melalui

program-program berikut :
Tabel. 2.4
Tabel Program dan Anggaran Tahun 2021
Program

Anggaran (Rp)

Ket

No
1
2
3

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Kesehatan
JUMLAH
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

dalam

melaksanakan

misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. UPT BLUD Rumah Sakit Lanto Dg.
Pasewang

Kabupaten

kewenangannya

Jeneponto

berkewajiban

sesuai

untuk

tugas

dan

menyampaikan

fungsi

serta

akuntabilitas

penyelenggaraaan pemerintahan dibidang UPT BLUD Rumah Sakit Lanto
Dg. Pasewang secara tertulis setiap berakhirnya Tahun Anggaran.
Untuk menilai akuntabilitas tersebut diperlukan pengukuran kinerja
yang merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja memiliki
makna ganda, yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja.
Pengukuran kinerja menjadi jembatan antara perencanaan strategis dan
akuntabilitas.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya Misi dan Visi
Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2018-2023 sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto, dilakukan dengan mengacu
pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor
239/IX/16/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

yang

merupakan

penyempurnaan atas keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/99 tentang
Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

pemerintah, dan tindak lanjut ataupun pelaksanaan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam
dokumen Rencana Strategis UPT BLUD Rumah Sakit Umum Lanto Dg.
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja
Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk
mewujudkan Visi dan Misi pemerintah.
Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka
diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk
menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban.
Pertanggung jawaban di maksud selanjutnya dilaporkan kepada
pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2021 ini
Pemerintah Kabupaten Jeneponto berusaha menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan
atau kegagalan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam
mencapai Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 20192023. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian
kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5

(lima)

kategori sebagai berikut :
Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
No

Skala Capaian Kinerja

Kategori

1

90,1 % ≤

Sangat Baik

2

75,1 % s.d 90 %

Baik

3

65,1 % s.d 75 %

Cukup

4

50,1 % s.d 65 %

Kurang

5

5 %

s.d 50 %
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III.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai

keberhasilan

misiorganisasi

kepada

atau

kegagalan

pihak-pihak

yang

dalam

melaksanakan

berwenang

menerima

pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.
UPT BLUD Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten
Jeneponto

selaku

pengembang

amanah

masyarakat

Kabupaten

Jeneponto melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang
dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang akan

digunakan

untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam
laporan kinerja UPT BLUD Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 ini akan dijelaskan capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja
sasaran dalam RENSTRA Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang Kabupaten
Jeneponto.
Berdasarkan

RPJMD

Kabupaten

Jeneponto

2019-2023

ditetapkan Sasaran Strategis yang kemudian menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) UPT BLUD Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang yakni
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
Indikator Kinerja Utama UPT BLUD Rumah Sakit Lanto Dg.
Pasewang adalah :
Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan analisis
terhadap capaian kinerja yaitu Membandingkan antara target dan
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto
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realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen

perencanaan

strategis

penyebab

keberhasilan

atau

organisasi.

kegagalan

Menyajikan

atau

analisis

peningkatan

atau

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dam
Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja
Utama dan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Sasaran Strategis
dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
No

INDIKATOR KINERJA

Satuan Target 2021

Presentase Elemen Akreditasi
Pelayanan Yang memenuhi
Persen
standar Akreditasi RS
Waktu tanggap pelayanan
2 petugas instalasi gawat darurat
Menit
maksimal 5 menit
Jam buka pelayanan gawat
3 darurat 24 jam terus menerus
Jam
1

4

5
6
7

Rata-rata pasien yang Kembali
ke perawatan intensif dengan
Persen
kasus yang sama <72 jam
Ketepatan waktu penyedian
linen untuk ruangan maksimal Persen
48 jam
Angka Kejadian Infeksi
Persen
nosocomial kurang dari 1,5%
Ketersediaan pelayanan rawat
inap
Persen

Kejadian infeksi pasca operasi
kurang dari 1,5%
Waktu tunggu di rawat jalan
9 60 menit
8

Waktu tunggu hasil pelayanan

10 laboratorium

100%

Realisasi

Capaian Keterangan
%

75%

75%

<5 Menit

<5 Menit

100%

24 Jam

24 Jam

100%

<3%

<3%

100%

100%

100%

<1,5%
100%

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

100%

Sangat Baik

<1,5%

1oo%

Sangat Baik

100%

100%

Persen

1,5%

<1,5%

100%

Menit

60 Menit

<60 Menit

100%

Menit

<140 Menit

140 Menit

100%
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Waktu tunggu operasi elektif
11 maksimal 14 hari

Hari

<14 Hari

<14 Hari

100%

Sangat Baik

Kejadian kematian di meja
12 operasi

Persen

1%

<1%

100

Sangat Baik

Waktu tunggu pelayanan obat
13 jadi

Menit

<30 Menit

<30 Menit

100%

Sangat Baik

Waktu tunggu pelayanan obat
14 racikan

Menit

<60 Menit

<60 Menit

100%

Sangat Baik

Ketepatan waktu pemberian
15 makanan kepada pasien

Persen

86%

90%

100%

Sangat Baik

Sisa makanan yang tidak
16 termakan oleh pasien

Persen

<20%

<20%

100%

Sangat Baik

Persen

100%

15 Menit

100%

Sangat Baik

Menit

<7 Menit

2 Menit

90%

Sangat Baik

Waktu tunggu hasil pelayanan
19 foto rontgen maksimal 24 jam

Jam

24 Jam

<3 Jam

100%

Sangat Baik

Kejadian kegagalan pelayanan
20 rontgen

Persen

<2%

<2%

100%

Sangat Baik

Tersedia tim PPI RS yang
21 terlatih

persen

20%

80%

100%

Sangat Baik

Tersedia APD di setiap
22 instalasi

Persen

>60%

90%

100%

Sangat Baik

Menit

4,5 Menit

4,5 Menit

100%

Sangat Baik

Menit

10 Menit

10 Menit

100%

Sangat Baik

Waktu buka pelayanan
25 ambulance/kereta jenazah

Jam

24 Jam

24 Jam

100%

Sangat Baik

Kecepatan tanggapan
26 memberikan pelayanan
ambulance/kereta jenazah

Menit

<30 Menit

<30 Menit

100%

Sangat Baik

Predikat

B

B

75%

Baik

28 Rata-rata Capaian Kinerja

Persen

70-86%

70-86%

100%

Sangat Baik

Presentase temuan BPK dan
29 BKPD yang ditindak lanjuti

Persen

100%

100%

100%

Sangat Baik

Presentase laporan keuangan
30 yang disusun tepat waktu

Persen

100%

100%

100%

Sangat Baik

Waktu tanggap pelayanan
17 pemulazaran jenazah
maksimal 15 menit
Kecepatan waktu menanggapi
18 kerusakan alat

Waktu penyediaan dokumen
23 rekam medis pelayanan rawat
jalan
Waktu penyediaan rekam
24 medis pelayanan rawat inap

27 Nilai sakip
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Dari Tabel diatas terlihat dari

30 Indikator Kinerja Utama

(IKU) RPJMD Kabupaten Jeneponto, terdapat 28 indikator dengan
kategori Sangat baik, 2 indikator kategori baik, 0 indikator kategori
cukup, dan 0 indikator yang kategori sangat kurang.
Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) berdasarkan indikator RPJMD Kabupaten
Jeneponto tahun 2019 – 2023 diperoleh rata-rata capaian sasaran
sebesar 90% atau kategori A dengan interpretasi Baik. Namun
meskipun

demikian

pencapain

indikator

kinerja

harus

tetap

ditingkatkan, dengan permasalahan tahun sebelumnya sebagai
bahan masukan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2020
dan Tahun 2021
Perbandingan

capaian

kinerja

tahun

ini

dengan

tahun

sebelumnya merupakan salah satu indikator keberhasilan dari
kinerja yang sudah ditetapkan, dimana akan terlihat adanya
peningkatan maupun penurunan dari capaian kinerja yang sudah
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja. Berikut ini
disampaikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
sebagai berikut:
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Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dan
2021
No

IKU

Satuan

Realisasi
2020

1

2

3

4

Persen
Presentase Elemen Akreditasi
Pelayanan Yang memenuhi
75%
standar Akreditasi RS
Waktu tanggap pelayanan
<5
petugas instalasi gawat darurat Menit
Menit
maksimal 5 menit
Jam buka pelayanan gawat
Jam
darurat 24 jam terus menerus
24 Jam

Rata-rata pasien yang Kembali
ke perawatan intensif dengan
kasus yang sama <72 jam

Persen

6

Ketepatan waktu penyedian
linen untuk ruangan maksimal
48 jam
Angka Kejadian Infeksi
nosocomial kurang dari 1,5%

7

Ketersediaan pelayanan rawat
inap

8

Kejadian infeksi pasca operasi
kurang dari 1,5%

9

Waktu tunggu di rawat jalan
60 menit
Waktu tunggu hasil pelayanan
laboratorium

Menit

10

11

Waktu tunggu operasi elektif
maksimal 14 hari

Hari

12

Kejadian kematian di meja
operasi

Persen

Waktu tunggu pelayanan obat
jadi

Menit

13

Waktu tunggu pelayanan obat
racikan

Menit

14
15

Ketepatan waktu pemberian
makanan kepada pasien

Persen

16

Sisa makanan yang tidak
termakan oleh pasien

Persen

5

Persen

2021

Capaian
2020

2021

75%

75%

75%

Baik

<5
Menit

100%

100%

Sangat
Baik

24 Jam

100%

100%

Sangat
Baik

<3%

<3%

100%

100%

Sangat
Baik

100%

100%

100%

100%

Sangat
Baik

<1,5%

<1,5%

1oo%

1oo%

Sangat
Baik

100%

100%

100%

100%

Sangat
Baik

<1,5%

<1,5%

100%

100%

<60
Menit

<60
Menit

100%

100%

140
Menit

140
Menit

100%

100%

Sangat
Baik

<14
Hari

<14
Hari

100%

100%

Sangat
Baik

<1%

<1%

100

100

Sangat
Baik

<30
Menit

100%

100%

Sangat
Baik

<60
Menit

100%

100%

Sangat
Baik

90%

90%

100%

100%

Sangat
Baik

<20
%

<20%

100%

100%

Sangat
Baik

Persen

Persen
Persen

Menit
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Persen

18

Waktu tanggap pelayanan
pemulazaran jenazah
maksimal 15 menit
Kecepatan waktu menanggapi
kerusakan alat

19

Waktu tunggu hasil pelayanan
foto rontgen maksimal 24 jam

Jam

20

Kejadian kegagalan pelayanan
rontgen

Persen

21

Tersedia tim PPI RS yang
terlatih

persen

22

Tersedia APD di setiap
instalasi

Persen
Menit

24

Waktu penyediaan dokumen
rekam medis pelayanan rawat
jalan
Waktu penyediaan rekam
medis pelayanan rawat inap

25

Waktu buka pelayanan
ambulance/kereta jenazah

Jam
Menit

26

Kecepatan tanggapan
memberikan pelayanan
ambulance/kereta jenazah

27

Nilai sakip

28

Rata-rata Capaian Kinerja

29

Presentase temuan BPK dan
BKPD yang ditindak lanjuti

Persen

30

Presentase laporan keuangan
yang disusun tepat waktu

Persen

17

23

Menit

Menit

Predikat
Persen

15
Meni
t
2
Meni
t

15
Menit

100%

100%

Sangat
Baik

2
Menit

90%

90%

Sangat
Baik

<3
Jam

<3
Jam

100%

100%

Sangat
Baik

<2%

<2%

100%

100%

Sangat
Baik

80%

80%

100%

100%

Sangat
Baik

90%

90%

100%

100%

Sangat
Baik

4,5
Menit

100%

100%

Sangat
Baik

10
Menit

100%

100%

Sangat
Baik

24
Jam

24 Jam

100%

100%

Sangat
Baik

<30
Meni
t

<30
Menit

100%

100%

Sangat
Baik

B

B

75%

75%

Baik

7086%

7086%

100%

100%

Sangat
Baik

100%

100%

100%

100%

Sangat
Baik

100%

100%

100%

100%

Sangat
Baik

4,5
Meni
t
10
Meni
t

Jika dilihat dari data realisasi dan capaian kinerja tahun ini
dengan tahun terakhir, secara umum rata-rata realisasi dan capaian
kinerja statis. Yang mana terdapat indikator yang sangat baik namun
adapula indikator yang baik. Rata-rata realisasi dan capaian kinerja
tahun 2021 mengalami stabil jika dibandingkan dengan tahun lalu
juga mengalami stabil, hal ini menunjukkan
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c.

Perbandingan Realisasi

Kinerja dengan

Target

Jangka Menengah
Tabel 3.4
Hasil Pengukuran indikator kinerja tahun 2021 sebagai berikut :
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
masyarakat
Meningkatnya
kualitas tata
kelola rumah
sakit dan SDM
yang
profesional

Indikator Kinerja
Presentase Elemen
Akreditasi Pelayanan
Yang memenuhi standar
Akreditasi RS
Waktu tanggap
pelayanan petugas
instalasi gawat darurat
maksimal 5 menit
Jam buka pelayanan
gawat darurat 24 jam
terus menerus
Rata-rata pasien yang
Kembali ke perawatan
intensif dengan kasus
yang sama <72 jam
Ketepatan waktu
penyedian linen untuk
ruangan maksimal 48
jam
Angka Kejadian Infeksi
nosocomial kurang dari
1,5%
Ketersediaan pelayanan
rawat inap
Kejadian infeksi pasca
operasi kurang dari 1,5%
Waktu tunggu di rawat
jalan 60 menit
Waktu tunggu hasil
pelayanan laboratorium
Waktu tunggu operasi
elektif maksimal 14 hari
Kejadian kematian di
meja operasi
Waktu tunggu pelayanan
obat jadi
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Satuan

Target

Realisi Keterangan

Persen

100%

75%

Baik

Menit

<5 Menit

<5
Menit

Sangat Baik

Jam

24 Jam 24 Jam

Sangat Baik

Sangat Baik

Persen

<3%

<3%

Persen

100%

100%

Persen

<1,5%

<1,5%

Persen

100%

100%

Persen

1,5%

<1,5%

Sangat Baik

<60
60 Menit Menit

Sangat Baik

Menit

Sangat Baik

Sangat Baik
Sangat Baik

Menit

<140
Menit

140
Sangat Baik
Menit

Hari

<14 Hari

<14
Hari

Sangat Baik

Persen

1%

<1%

Sangat Baik

Menit

<30
Menit

<30
Sangat Baik
Menit
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Waktu tunggu pelayanan
obat racikan
Ketepatan waktu
pemberian makanan
kepada pasien
Sisa makanan yang tidak
termakan oleh pasien
Waktu tanggap
pelayanan pemulazaran
jenazah maksimal 15
menit
Kecepatan waktu
menanggapi kerusakan
alat
Waktu tunggu hasil
pelayanan foto rontgen
maksimal 24 jam
Kejadian kegagalan
pelayanan rontgen
Tersedia tim PPI RS yang
terlatih
Tersedia APD di setiap
instalasi
Waktu penyediaan
dokumen rekam medis
pelayanan rawat jalan
Waktu penyediaan rekam
medis pelayanan rawat
inap
Waktu buka pelayanan
ambulance/kereta
jenazah
Kecepatan tanggapan
memberikan pelayanan
ambulance/kereta
jenazah
Nilai sakip
Rata-rata Capaian
Kinerja
Presentase temuan BPK
dan BKPD yang ditindak
lanjuti
Presentase laporan
keuangan yang disusun
tepat waktu
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Menit

<60
Menit

<60
Sangat Baik
Menit

Persen

86%

Persen

<20%

<20% Sangat Baik

Persen

100%

15
Sangat Baik
Menit

90%

Sangat Baik

Menit

<7 Menit 2 Menit Sangat Baik

Jam

24 Jam <3 Jam Sangat Baik

Persen
persen

<2%
20%

<2%

Sangat Baik

80%

Sangat Baik

90%

Sangat Baik

Persen

>60%

Menit

4,5 Menit

4,5
Sangat Baik
Menit

Menit

10 Menit

<10
Sangat Baik
Menit

Jam

24 Jam

24 Jam Sangat Baik

Menit

<30
Menit

<30
Sangat Baik
Menit

Predikat

B

Persen

B

Baik

70-86% 70-86% Sangat Baik

Persen

100%

100%

Sangat Baik

Persen

100%

100% Sangat Baik
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Dari Tabel diatas terlihat dari 30 Indikator Kinerja Utama
(IKU) RPJMD Kabupaten Jeneponto, terdapat 28

Indikator

dengan kategori sangat baik, 2 indikator dengan kategori baik, 0
indikator dengan kategori sangat kurang, dan 0 indikator dengan
kategori cukup.
Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama
(IKU), hampir semua Indikator mencapai hasil yang sangat baik,
sangat bergantung pada Program/ Kegiatan yang mendukung
untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas. Di mana hamper
semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
target yang ditetapkan.
Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan indikator RPJMD
Kabupaten Jeneponto tahun 2019 – 2023 diperoleh rata-rata
capaian sasaran kategori A dengan interpretasi Sangat Baik.
Pada Indikator Kinerja Utama Pertama yaitu Presentase
Elemen Akreditasi Pelayanan Yang memenuhi standar Akreditasi RS
adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga
independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri,
setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan
rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah
sakit secara berkesinambungan. Standar pelayanan rumah sakit adalah
semua standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit antara lain
standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar
asuhan keperawatan dengan target 100% dengan realisasi 75%.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua yaitu Waktu tanggap
pelayanan petugas instalasi gawat darurat adalah kecepatan pasien
dilayani sejak pasien dating sampai mendapat pelayanan dokter.
indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga memberikan
gambaran pelayanan. Nilai Waktu tanggap pelayanan petugas instalasi
gawat darurat yang ideal adalah <5 Menit. dengan target <3 Menit
dan realisasi <3 Menit dengan kategori sangat baik, hal ini
menunjukkan realisasi ini diperoleh dari data jumlah kumulatif
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waktu yang di perlukan dan jumlah seluruh pasien yang
disampling.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketiga yaitu Jam buka
pelayanan gawat darurat 24 jam terus menerus adalah jam buka 24 jam
gawat darurat selalu siap memberikan pelaynan selama 24 jam penuh.
Idealnya dalam buka IGD dipakai 24 jam dengan Target 24 Jam dan
Realisasi 24 Jam Kali dengan kategori sangat baik, hal ini menunjukkan
data yang diperoleh dari jumlah kumulatif jam buka gawat darurat
dalam satu bulan dan jumlah hari dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Keempat yaitu Rata-rata
pasien yang Kembali ke perawatan insentif dengan kasus yang sama
<72 jam adalah pasien Kembali keperawatan intensif dari ruang kasus
yang sama dalam waktu <72 jam. Indikator ini memberikan gambaran
tingkat efisiensi pasien yang Kembali ke perawatan insentif dengan
kasus yang sama yaitu kurang dari 72 jam dalam satu bulan dan jumlah
seluruh pasien yang dirawat di ruang intensif dalam 1 bulan. Idealnya
pasien Kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama yaitu
<3% dengan target <72 jam dan Realisasi <72 Jam dengan kategori
sangat baik, data ini diperoleh dari seluruh pasien yang dirawat di
ruang intensif dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kelima yaitu Ketepatan
waktu penyediaan linen untuk ruangan adalah ketepatan penyediaan
linen sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Indikator ini
memberikan gambaran ketepatan waktu penyediaan linen pada
ruangan di rumah sakit. Ketepatan penyediaab linen dengan capaian
target 100% dan realisasi 100% dengan kategori sangat baik, data ini
diperoleh dari jumlah hari dalam 1 bulan dengan penyediaan
linen dengan tepat waktu.
Pada Indikator Kinerja Utama Keenam yaitu Angka kejadian
infeksi nosocomial adalah infeksi yang dialami oleh pasien yang
diperoleh selama dirawat di rumah sakit yang meliputi decubitus,
phlebitis, sepsis, dan infeksi luka operasi. Kejadian infeksi nosocomial
dengan target 1,5% dan Realisasi ≤1,5% dengan kategori sangat baik,
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data ini diperoleh dari jumlah pasien rawat inap yang terkena infeksi
nosocomial dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuh yaitu Ketersediaan
pelayanan rawat inap adalah pelayanan rumah sakit yang diberikan
tirah baringdi rumah sakit dengan target 100% dan realisasi 100%
dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan tingkat
pelayanan rawat inap pasien di RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto
terhadap pelayanan yang diberikan
Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan yaitu Kejadian
infeksi pasca operasi kurang dari 1,5% adalah adanya infeksi
nosocomial pada semua kategori luka syatan operasi bersih yang
dilaksanakan di rumah sakit yang ditandai oleh rasa panas (kalor)
kemerahan (color), pengerasan (tumor), dan keluarnya nanah (pus)
dalam waktu lebih dari 3 x 24 Jam kurang dari 1,5% dengan target
dengan kategori sangat baik, data ini menggambarkan jumlah pasien
yang mengalami infeksi pasca operasi dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilan yaitu Waktu
tunggu di rawat jalan 60 menit adalah waktu yang diperlukan
mulai pasien mendaftar sampai dilayani oleh dokter spesialis
dengan target 60 menit dan realisasi <60 Menit dengan kategori
sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu
pasien rawat jalan yang disurvey dengan jumlah seluruh pasien rawat
jalan yang disurvey.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesepuluh yaitu Waktu
tunggu

hasil

pelayanan

laboratorium

adalah

pemeriksaan

laboratorium rutin dan kimia darah. Waktu tunggu hasil
pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium adalah
tanggapan waktu mulai pasien diambil sample sampai dengan
menerima hasil yang sudah diekspertisi dengan target <140
menit dan realisasi 140 Menit dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan
laboratorium pasien yang disurvey dalam satu bulan dengan jumlah
pasien yang diperiksa di laboratorium yang survey dalam bulan
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tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesebelas yaitu Waktu
tunggu operasi elektif adalah tenggang waktu mulai dokter
memutuskan untuk operasi yang terencana sampai dengan
operasi mulai dilaksanakan dan realisasi <14 Hari dengan
kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif
waktu tunggu operasi yang terencana dari seluruh pasien yang dioperasi
dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua belas yaitu Kejadin
kematian di meja operasi adalah kematian yang terjadi di atas
meja operasi pada saat operasi berlangsung yang diakibatkan
oleh Tindakan anastesi maupun tindakan pemedahan dan target
1% dan realisasi 1% dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan jumlah pasien yang meninggal dimeja operasi dalam 1
bulan dan jumlah pasien yang dilakukan Tindakan pembedahan dalam
satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketiga Belas yaitu Waktu
tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien
menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi dan
target <30 Menit dan realisasi <30 Menit dengan kategori sangat
baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu
pelayanan obat jadibpasien yang disurvey dalam satu bulan dengan
jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Keempat Belas yaitu Waktu
tunggu pelayanan racikan adalah tenggang waktu mulai pasien
menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan
dengan target <60 Menit dan realisasi <60 Menit dengan
kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif
waktu tunggu pelayanan obat racikan pasien yang disurvey dalam satu
bulan dengan jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan tersebut.
Pada Indikator

Kinerja

Utama

Kelima

Belas yaitu

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien adalah
ketepatan penyediaan makanan, pada pasien sesuai dengan
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jadwal yang telah ditentukan dengan target 86% dan realisasi
86% dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan dengan
jumlah rawat inap yang di survei yang mendapat makanan tepat waktu
dalam satu bulan dan jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvei.
Pada Indikator Kinerja Utama Keenam Belas yaitu Sisa
makanan yang tidak termakan oleh pasien adalah porsi makanan
yang tersisa yang tidak dimakan oleh pasien (sesuai dengan
pedoman asuhan gizi rumah sakit) dengan target <20 Menit dan
realisasi <20 Menit dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan jumlah kumulatif porsi sisa makanan dari pasien yang
disurvey dan pasien yang disurvey dalam satu bula.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuh Belas yaitu Waktu
tunggu tanggap pelayanan pemulazaran jenazah adalah waktu
yang dibutuhkan mulai pasien dinyatakan meninggal sampai
jenazah mulai ditangani oleh petugas dengan target 100% dan
realisasi 15 Menit dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan total kumulatif waktu pelayanan pemulazaran jenazah
pasien yang diamati dalam satu bulan dan total pasien yang diamati
dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan Belas yaitu
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat adalah waktu yang
dibutuhkan mulai laporan alat rusak diterima sampai dengan
petugas melakukan pemeriksaan terhadap alat yang rusak untuk
tindak lanjut perbaikan, maksimal dalam waktu 15 menit harus
sudah ditanggapi dengan target <7 Menit dan realisasi 90%
dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah
laporan kerusakan alat yang ditanggapi kurang atau sama dengan 15
menit dalam satu bulan dengan seluruh laporan kerusakan alat dalam
satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilan Belas yaitu
Waktu tunggu hasil pelayanan foto rontgen adalah mulai pasien
difoto sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi
dengan target 24 jam dan realisasi <3 Jam dengan kategori
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sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu
hasil pelayanan foto rontgen dalam satu bulan dengan jumlah pasien
yang difoto thorax dalam satu bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh yaitu Kejadian
kegagalan pelayanan rontgen adalah kerusakan foto yang tidak
dapat dibaca dengan target <2% dan realisasi <2% dengan
kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah foto rusak
yang tidak dapat dibaca dalam satu bulan dimana jumlah seluruh
pemeriksaan foto dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh satu yaitu
tersedianya tim PPI RS yang terlatih adalah anggota tim PPI yang
telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut PPI
dengan target 20% dan realisasi <2% dengan kategori sangat
baik, data ini Menggambarkan jumlah foto rusak yang tidak dapat
dibaca dalam satu bulan dimana jumlah seluruh pemeriksaan foto
dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh dua yaitu
tersedianya APD di setiap instalasi adalah alat tersandar yang
berguna untuk melindungi tubuh, tenaga Kesehatan, pasien atau
pengunjung dari penularan penyakit di RS seperti masker, sarung
tangan karet, penutup kepala, sepatu boots dan gaun dengan
target >60% dan realisasi 90% dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan jumlah instalasi yang menyediakan APD dengan
jumlah instalasi di rumah sakit UPT BLUD RSUD lento Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh tiga yaitu
Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan
adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang
digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan
dokumen rekam medik mulai dari pasien mendaftar sampai
rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas dengan target
4,5 Menit dan realisasi <4,5 Menit dengan kategori sangat baik,
data ini Menggambarkan jumlah jumlah kumulatif waktu penyediaan
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rekam medis sampai rawat jalan yang diamati dan total sample
penyediaan rekam medis yang diamati (N tidak kurang dari 100).
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh empat yaitu
Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap
adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang
digunakan pada pelayanan rawat inap. Waktu penyediaan
dokumen rekam medik pelayanan rawat inap adalah waktu mulai
pasien diputuskan untuk rawat inap oleh dokter sampai rekam
medik rawat inap tersedia di bangsal pasien dengan target 10
Menit dan realisasi <10 Menit dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan jumlah jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam
medis rawat inap yang diamati dan total sampel penyediaan rekam
medis rawat inap yang diamati.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh Lima yaitu
Waktu

buka

pelayanan

ambulance/kereta

jenazah

adalah

ketersediaan waktu penyediaan ambulance/kereta jenazah untuk
memenuhi kebutuhan pasien/ keluarga pasien dengan target 24
Jam dan realisasi 24 jam dengan kategori sangat baik, data ini
diambil dari total waktu buka (dalam jam) pelayanan ambulance dalam
satu bulan dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh Enam yaitu
Kecepatan tanggapan memberikan pelayanan ambulance/kereta
jenazah adalah waktu yang dibutuhkan mulai permintaan
ambulance/kereta jenazah diajukan oleh pasien/keluarga pasien
di rumah sakit UPT BLUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten
Jenepont

sampai

tersedianya

ambulance/kereta

jenazah.

Maksimal 30 menit dengan target <30 Menit dan realisasi <30
Menit dengan kategori sangat baik, data ini diambil dari jumlah
penyediaan ambulance/kereta jenazah yang tepat waktu dalam 1 bulan
dengan jumlah seluruh permintaan ambulance/kereta jenazah.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh sembilan
yaitu Presentase temuan BPK dan BKPD yang ditindak lanjuti
adalah pelaksanaan tindak lanjuti yang harus dilakukan oleh
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peserta pertemuan terhadap kkesepakatan atau keputusan yang
telah

diambil

dalam

pertemuan

tersebut

sesuai

dengan

permasalahan pada bidang masing-masing dengan target 100%
dan realisasi 100% dengan kategori sangat baik.
Pada

Indikator

Kinerja

Utama

Ketiga

puluh

yaitu

Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu adalah
laporan keuangan meliputi realisasi anggaran dan arus kas
laporan keuangan harus diselesaikan sebelum tanggal 10 setiap
bulan berikutnya. dengan target 100% dan realisasi 100% dengan
kategori sangat baik.
Tabel 3.5
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 sampai dengan
Akhir periode Renstra
No

Indikator
Kinerja

Satuan

Standar
Nasional

Target
Akhir
Renstra

Tingkat
Kemajuan

75%

100%

100%

Stabil

<5
Menit

<5 Menit

<5 Menit

<5 Menit

24
Jam

24 Jam

<0,2%

100%

<3%

<3%

Realisasi
2020

2021

75%

75%

Realisasi
s.d 2021

1

Presentase
Elemen
Akreditasi
Pelayanan Yang
memenuhi
standar
Akreditasi RS
Waktu tanggap
2
pelayanan
petugas
instalasi gawat
darurat
maksimal 5
menit
Jam buka
3
pelayanan
gawat darurat
24 jam terus
menerus
Rata-rata
pasien yang
4
Kembali ke
perawatan
intensif dengan
kasus yang
sama <72 jam

Persen

Menit

Jam

<5 Menit

24 Jam

Persen <3%

<3%
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ketepatan
waktu
penyedian linen
Persen
untuk ruangan
maksimal 48
jam
Angka Kejadian
Infeksi
nosocomial
Persen
kurang dari
1,5%
Ketersediaan
pelayanan rawat Persen
inap

Stabil

100%

100%

100%

100%

<1,5%

<1,5%

<1,5%

75%

100%

100%

Persen

<1,5%

<1,5%

<1,5%

Menit

<60
Menit

<60
Menit

<60
Menit

Menit

140
Menit

140
Menit

Hari

<14
Hari

<14
Hari

<14 Hari

Persen

<1%

<1%

<1%

Menit

<30
<30
Menit Menit

<30
Menit

<30 Menit <30 Menit

Stabil

Waktu tunggu
pelayanan obat
racikan

Menit

<60
<60
Menit Menit

<60
Menit

<60 Menit <60 Menit

Stabil

Ketepatan
waktu
pemberian
makanan
kepada pasien

Persen

90%

Kejadian infeksi
pasca operasi
kurang dari
1,5%
Waktu tunggu
di rawat jalan
60 menit
Waktu tunggu
hasil pelayanan
laboratorium
Waktu tunggu
operasi elektif
maksimal 14
hari
Kejadian
kematian di
meja operasi
Waktu tunggu
pelayanan obat
jadi

90%
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100%

100%

<1,5%

<60 Menit

140 Menit <140 Menit

90%

<2 Hari

<1%

90%

100%

<1,5%

Stabil

100%

Stabil

1,5%

Stabil

60 Menit

Stabil

<140
Menit

Stabil

<14 Hari

Stabil

<1%

Stabil

90%

Stabil
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Sisa makanan
yang tidak
termakan oleh
pasien
Waktu tanggap
pelayanan
pemulazaran
jenazah
maksimal 15
menit
Kecepatan
waktu
menanggapi
kerusakan alat
Waktu tunggu
hasil pelayanan
foto rontgen
maksimal 24
jam
Kejadian
kegagalan
pelayanan
rontgen
Tersedia tim
PPI RS yang
terlatih
Tersedia APD di
setiap instalasi
Waktu
penyediaan
dokumen rekam
medis
pelayanan
rawat jalan
Waktu
penyediaan
rekam medis
pelayanan
rawat inap
Waktu buka
pelayanan
ambulance/kere
ta jenazah

Persen

<20% <20%

<20%

<20%

<20%

Stabil

Persen

15
15
Menit Menit

15 Menit

<2 Jam

100

Stabil

2
Menit

2 Menit

100%

<3
Jam

<3 Jam

<3 Jam

Kerusakan
Foto <2%

Menit 2 Menit

Jam

<3 Jam

Persen

<2%

<2%

<2%

persen

80%

80%

80%

Persen

90%

90%

90%

Menit

4,5
4,5
Menit Menit

4,5 Menit

10
Menit

10 Menit

24
Jam

24 Jam

Menit 10 Menit

Jam

24 Jam
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<7 Menit

Stabil

24 Jam

Stabil

<2

Stabil

75 %

20

Stabil

60%

>60

Stabil

<10 Menit 4,5 Menit

Stabil

<15 Menit

10 Menit

Stabil

24 Jam

Stabil

24 Jam
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26

Kecepatan
tanggapan
memberikan
pelayanan
ambulance/kere
ta jenazah

27

Nilai sakip

28

Rata-rata
Capaian Kinerja

29

30

Menit

Predikat

B

Persen 70-86%

Presentase
temuan BPK
dan BKPD yang
ditindak lanjuti
Presentase
laporan
keuangan yang
disusun tepat
waktu

<30
Menit

<30
<30
Menit Menit

B

B

7086%

70-86%

Persen

100% 100%

100%

Persen

100% 100%

100%

100%
(<30%)

Baik

70-86 %

100%

100%

<30 Menit

Stabil

Baik

Stabil

70-86%

Stabil

100%

Stabil

100%

Stabil

Berdasarkan hasil perbandingan Indikator Kinerja Utama
(IKU), hampir semua indikator berhasil dengan sangat baik,
dimana

keberhasilan

Program/

Kegiatan

indicator
yang

sangat

mendukung

bergantung
untuk

pada

pencapaian

Indikator Kinerja diatas. Yang mana masih ditemukan kegiatankegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan target yang
ditetapkan.
Pada Indikator Kinerja Utama Pertama yaitu Presentase
Elemen Akreditasi Pelayanan Yang memenuhi standar Akreditasi RS
adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga
independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri,
setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan
rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah
sakit secara berkesinambungan. Standar pelayanan rumah sakit adalah
semua standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit antara lain
standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar
asuhan keperawatan dengan target 100% dengan realisasi 75%.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua yaitu Waktu tanggap
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pelayanan petugas instalasi gawat darurat adalah kecepatan pasien
dilayani sejak pasien dating sampai mendapat pelayanan dokter.
indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga memberikan
gambaran pelayanan. Nilai Waktu tanggap pelayanan petugas instalasi
gawat darurat yang ideal adalah <5 Menit. dengan target <3 Menit
dan realisasi <3 Menit dengan kategori sangat baik, hal ini
menunjukkan realisasi ini diperoleh dari data jumlah kumulatif
waktu yang di perlukan dan jumlah seluruh pasien yang
disampling.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketiga yaitu Jam buka
pelayanan gawat darurat 24 jam terus menerus adalah jam buka 24 jam
gawat darurat selalu siap memberikan pelaynan selama 24 jam penuh.
Idealnya dalam buka IGD dipakai 24 jam dengan Target 24 Jam dan
Realisasi 24 Jam Kali dengan kategori sangat baik, hal ini menunjukkan
data yang diperoleh dari jumlah kumulatif jam buka gawat darurat
dalam satu bulan dan jumlah hari dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Keempat yaitu Rata-rata
pasien yang Kembali ke perawatan insentif dengan kasus yang sama
<72 jam adalah pasien Kembali keperawatan intensif dari ruang kasus
yang sama dalam waktu <72 jam. Indikator ini memberikan gambaran
tingkat efisiensi pasien yang Kembali ke perawatan insentif dengan
kasus yang sama yaitu kurang dari 72 jam dalam satu bulan dan jumlah
seluruh pasien yang dirawat di ruang intensif dalam 1 bulan. Idealnya
pasien Kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama yaitu
<3% dengan target <72 jam dan Realisasi <72 Jam dengan kategori
sangat baik, data ini diperoleh dari seluruh pasien yang dirawat di
ruang intensif dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kelima yaitu Ketepatan
waktu penyediaan linen untuk ruangan adalah ketepatan penyediaan
linen sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Indikator ini
memberikan gambaran ketepatan waktu penyediaan linen pada
ruangan di rumah sakit. Ketepatan penyediaab linen dengan capaian
target 100% dan realisasi 100% dengan kategori sangat baik, data ini
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diperoleh dari jumlah hari dalam 1 bulan dengan penyediaan
linen dengan tepat waktu.
Pada Indikator Kinerja Utama Keenam yaitu Angka kejadian
infeksi nosocomial adalah infeksi yang dialami oleh pasien yang
diperoleh selama dirawat di rumah sakit yang meliputi decubitus,
phlebitis, sepsis, dan infeksi luka operasi. Kejadian infeksi nosocomial
dengan target 1,5% dan Realisasi ≤1,5% dengan kategori sangat baik,
data ini diperoleh dari jumlah pasien rawat inap yang terkena infeksi
nosocomial dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuh yaitu Ketersediaan
pelayanan rawat inap adalah pelayanan rumah sakit yang diberikan
tirah baringdi rumah sakit dengan target 100% dan realisasi 100%
dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan tingkat
pelayanan rawat inap pasien di RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto
terhadap pelayanan yang diberikan
Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan yaitu Kejadian
infeksi pasca operasi kurang dari 1,5% adalah adanya infeksi
nosocomial pada semua kategori luka syatan operasi bersih yang
dilaksanakan di rumah sakit yang ditandai oleh rasa panas (kalor)
kemerahan (color), pengerasan (tumor), dan keluarnya nanah (pus)
dalam waktu lebih dari 3 x 24 Jam kurang dari 1,5% dengan target
dengan kategori sangat baik, data ini menggambarkan jumlah pasien
yang mengalami infeksi pasca operasi dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilan yaitu Waktu
tunggu di rawat jalan 60 menit adalah waktu yang diperlukan
mulai pasien mendaftar sampai dilayani oleh dokter spesialis
dengan target 60 menit dan realisasi <60 Menit dengan kategori
sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu
pasien rawat jalan yang disurvey dengan jumlah seluruh pasien rawat
jalan yang disurvey.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesepuluh yaitu Waktu
tunggu

hasil

pelayanan

laboratorium

adalah

pemeriksaan

laboratorium rutin dan kimia darah. Waktu tunggu hasil
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pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium adalah
tanggapan waktu mulai pasien diambil sample sampai dengan
menerima hasil yang sudah diekspertisi dengan target <140
menit dan realisasi 140 Menit dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan
laboratorium pasien yang disurvey dalam satu bulan dengan jumlah
pasien yang diperiksa di laboratorium yang survey dalam bulan
tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesebelas yaitu Waktu
tunggu operasi elektif adalah tenggang waktu mulai dokter
memutuskan untuk operasi yang terencana sampai dengan
operasi mulai dilaksanakan dan realisasi <14 Hari dengan
kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif
waktu tunggu operasi yang terencana dari seluruh pasien yang dioperasi
dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua belas yaitu Kejadin
kematian di meja operasi adalah kematian yang terjadi di atas
meja operasi pada saat operasi berlangsung yang diakibatkan
oleh Tindakan anastesi maupun tindakan pemedahan dan target
1% dan realisasi 1% dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan jumlah pasien yang meninggal dimeja operasi dalam 1
bulan dan jumlah pasien yang dilakukan Tindakan pembedahan dalam
satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketiga Belas yaitu Waktu
tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien
menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi dan
target <30 Menit dan realisasi <30 Menit dengan kategori sangat
baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu
pelayanan obat jadibpasien yang disurvey dalam satu bulan dengan
jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Keempat Belas yaitu Waktu
tunggu pelayanan racikan adalah tenggang waktu mulai pasien
menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan
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dengan target <60 Menit dan realisasi <60 Menit dengan
kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif
waktu tunggu pelayanan obat racikan pasien yang disurvey dalam satu
bulan dengan jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan tersebut.
Pada Indikator

Kinerja

Utama

Kelima

Belas yaitu

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien adalah
ketepatan penyediaan makanan, pada pasien sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan dengan target 86% dan realisasi
86% dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan dengan
jumlah rawat inap yang di survei yang mendapat makanan tepat waktu
dalam satu bulan dan jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvei.
Pada Indikator Kinerja Utama Keenam Belas yaitu Sisa
makanan yang tidak termakan oleh pasien adalah porsi makanan
yang tersisa yang tidak dimakan oleh pasien (sesuai dengan
pedoman asuhan gizi rumah sakit) dengan target <20 Menit dan
realisasi <20 Menit dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan jumlah kumulatif porsi sisa makanan dari pasien yang
disurvey dan pasien yang disurvey dalam satu bula.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuh Belas yaitu Waktu
tunggu tanggap pelayanan pemulazaran jenazah adalah waktu
yang dibutuhkan mulai pasien dinyatakan meninggal sampai
jenazah mulai ditangani oleh petugas dengan target 100% dan
realisasi 15 Menit dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan total kumulatif waktu pelayanan pemulazaran jenazah
pasien yang diamati dalam satu bulan dan total pasien yang diamati
dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan Belas yaitu
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat adalah waktu yang
dibutuhkan mulai laporan alat rusak diterima sampai dengan
petugas melakukan pemeriksaan terhadap alat yang rusak untuk
tindak lanjut perbaikan, maksimal dalam waktu 15 menit harus
sudah ditanggapi dengan target <7 Menit dan realisasi 90%
dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah
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laporan kerusakan alat yang ditanggapi kurang atau sama dengan 15
menit dalam satu bulan dengan seluruh laporan kerusakan alat dalam
satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilan Belas yaitu
Waktu tunggu hasil pelayanan foto rontgen adalah mulai pasien
difoto sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi
dengan target 24 jam dan realisasi <3 Jam dengan kategori
sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu
hasil pelayanan foto rontgen dalam satu bulan dengan jumlah pasien
yang difoto thorax dalam satu bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh yaitu Kejadian
kegagalan pelayanan rontgen adalah kerusakan foto yang tidak
dapat dibaca dengan target <2% dan realisasi <2% dengan
kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah foto rusak
yang tidak dapat dibaca dalam satu bulan dimana jumlah seluruh
pemeriksaan foto dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh satu yaitu
tersedianya tim PPI RS yang terlatih adalah anggota tim PPI yang
telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut PPI
dengan target 20% dan realisasi <2% dengan kategori sangat
baik, data ini Menggambarkan jumlah foto rusak yang tidak dapat
dibaca dalam satu bulan dimana jumlah seluruh pemeriksaan foto
dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh dua yaitu
tersedianya APD di setiap instalasi adalah alat tersandar yang
berguna untuk melindungi tubuh, tenaga Kesehatan, pasien atau
pengunjung dari penularan penyakit di RS seperti masker, sarung
tangan karet, penutup kepala, sepatu boots dan gaun dengan
target >60% dan realisasi 90% dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan jumlah instalasi yang menyediakan APD dengan
jumlah instalasi di rumah sakit UPT BLUD RSUD lento Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh tiga yaitu
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Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan
adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang
digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan
dokumen rekam medik mulai dari pasien mendaftar sampai
rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas dengan target
4,5 Menit dan realisasi <4,5 Menit dengan kategori sangat baik,
data ini Menggambarkan jumlah jumlah kumulatif waktu penyediaan
rekam medis sampai rawat jalan yang diamati dan total sample
penyediaan rekam medis yang diamati (N tidak kurang dari 100).
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh empat yaitu
Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap
adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang
digunakan pada pelayanan rawat inap. Waktu penyediaan
dokumen rekam medik pelayanan rawat inap adalah waktu mulai
pasien diputuskan untuk rawat inap oleh dokter sampai rekam
medik rawat inap tersedia di bangsal pasien dengan target 10
Menit dan realisasi <10 Menit dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan jumlah jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam
medis rawat inap yang diamati dan total sampel penyediaan rekam
medis rawat inap yang diamati.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh Lima yaitu
Waktu

buka

pelayanan

ambulance/kereta

jenazah

adalah

ketersediaan waktu penyediaan ambulance/kereta jenazah untuk
memenuhi kebutuhan pasien/ keluarga pasien dengan target 24
Jam dan realisasi 24 jam dengan kategori sangat baik, data ini
diambil dari total waktu buka (dalam jam) pelayanan ambulance dalam
satu bulan dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh Enam yaitu
Kecepatan tanggapan memberikan pelayanan ambulance/kereta
jenazah adalah waktu yang dibutuhkan mulai permintaan
ambulance/kereta jenazah diajukan oleh pasien/keluarga pasien
di rumah sakit UPT BLUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten
Jenepont

sampai

tersedianya
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Maksimal 30 menit dengan target <30 Menit dan realisasi <30
Menit dengan kategori sangat baik, data ini diambil dari jumlah
penyediaan ambulance/kereta jenazah yang tepat waktu dalam 1 bulan
dengan jumlah seluruh permintaan ambulance/kereta jenazah.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh sembilan
yaitu Presentase temuan BPK dan BKPD yang ditindak lanjuti
adalah pelaksanaan tindak lanjuti yang harus dilakukan oleh
peserta pertemuan terhadap kkesepakatan atau keputusan yang
telah

diambil

dalam

pertemuan

tersebut

sesuai

dengan

permasalahan pada bidang masing-masing dengan target 100%
dan realisasi 100% dengan kategori sangat baik.
Pada

Indikator

Kinerja

Utama

Ketiga

puluh

yaitu

Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu adalah
laporan keuangan meliputi realisasi anggaran dan arus kas
laporan keuangan harus diselesaikan sebelum tanggal 10 setiap
bulan berikutnya. dengan target 100% dan realisasi 100% dengan
kategori sangat baik.
Tabel 3.6
Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan
No
1

Indikator
Kinerja

Presentase
Elemen
Akreditasi
Pelayanan Yang
memenuhi
standar
Akreditasi RS
Waktu tanggap
2
pelayanan
petugas
instalasi gawat
darurat
maksimal 5
menit

Satuan

Target
Standar
Nasional

Realisasi

Capain

2020

2021

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Keterangan

Persen

100%

Menit

Sangat Baik

<5 Menit
<5
<5 Menit
Menit

Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Sangat Baik

Page 79

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jam buka
pelayanan
gawat darurat
24 jam terus
menerus
Rata-rata
pasien yang
Kembali ke
perawatan
intensif dengan
kasus yang
sama <72 jam
Ketepatan
waktu
penyedian linen
untuk ruangan
maksimal 48
jam
Angka Kejadian
Infeksi
nosocomial
kurang dari
1,5%
Ketersediaan
pelayanan rawat
inap

Jam

<0,2%
24 Jam 24 Jam

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

Sangat Baik

1oo%

1oo%

Sangat Baik

100%

100%

100%

100%

Sangat Baik

100%

100%

Sangat Baik

<3%

<3%

Persen

Sangat Baik

100%

<3%

Sangat Baik

100%
100%

100%

Persen

75%

<1,5%

<1,5%

100%

100%

<1,5%

<1,5%

Persen

100%

Kejadian infeksi Persen
pasca operasi
kurang dari
1,5%
Waktu tunggu
Menit
di rawat jalan
60 menit
Waktu tunggu
hasil pelayanan
laboratorium

Menit

Waktu tunggu
operasi elektif
maksimal 14
hari
Kejadian
kematian di
meja operasi

Hari

Persen

<1,5%

<60
<140
Menit

<60
<60 Menit
Menit

Sangat Baik

140
Menit

140
Menit

100%

100%

Sangat Baik

<14
Hari

<14
Hari

100%

100%

Sangat Baik

<1%

<1%

100

100

Sangat Baik

<2 Hari

<1%
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Waktu tunggu
pelayanan obat
jadi

Menit

Waktu tunggu
pelayanan obat
racikan

Menit

Ketepatan
waktu
pemberian
makanan
kepada pasien
Sisa makanan
yang tidak
termakan oleh
pasien
Waktu tanggap
pelayanan
pemulazaran
jenazah
maksimal 15
menit
Kecepatan
waktu
menanggapi
kerusakan alat
Waktu tunggu
hasil pelayanan
foto rontgen
maksimal 24
jam
Kejadian
kegagalan
pelayanan
rontgen
Tersedia tim
PPI RS yang
terlatih

Persen

Persen

Persen

Menit

Jam

30 Menit
<30
Menit

100%

100%

Sangat Baik

<60
Menit

<60
Menit

100%

100%

Sangat Baik

90%

90%

100%

100%

Sangat Baik

<20%

<20%

100%

100%

Sangat Baik

15
Menit

15
Menit

100%

100%

Sangat Baik

2 Menit 2 Menit

90%

90%

Sangat Baik

<3 Jam <3 Jam

100%

100%

Sangat Baik

60 Menit

90%

20%

<2 Jam

100%

<3 Jam

Persen Kerusakan
Foto <2%

persen

<30
Menit

<2%

<2%

100%

100%

Sangat Baik

80%

80%

100%

100%

Sangat Baik

90%

90%

100%

100%

Sangat Baik

4,5
Menit

4,5
Menit

100%

100%

Sangat Baik

75 %

Tersedia APD di Persen
setiap instalasi

60%

Waktu
Menit
penyediaan
dokumen rekam
medis

<10
Menit
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pelayanan
rawat jalan

24

25

26

27

28

29

30

Waktu
Menit
penyediaan
rekam medis
pelayanan
rawat inap
Waktu buka
Jam
pelayanan
ambulance/kere
ta jenazah
Kecepatan
Menit
tanggapan
memberikan
pelayanan
ambulance/kere
ta jenazah
Predikat
Nilai sakip
Rata-rata
Capaian Kinerja
Presentase
temuan BPK
dan BKPD yang
ditindak lanjuti
Presentase
laporan
keuangan yang
disusun tepat
waktu

Persen

<15
Menit

10
Menit

10
Menit

Persen

100%

Sangat Baik

100%

100%

Sangat Baik

24 Jam
24 Jam 24 Jam
100%
(<30%)

Baik

<30
Menit

<30
Menit

100%

100%

Sangat Baik

B

B

75%

75%

Baik

100%

100%

Sangat Baik

70-86 %
70-86% 70-86%

Persen

100%

100%
100%

100%

100%

100%

Sangat Baik

100%

100%

100%

100%

Sangat Baik

100%

Berdasarkan hasil perbandingan Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan target standar nasional, masih ada Indikator yang belum
mencapai hasil yang sangat baik, sangat bergantung pada Program/
Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas.
Yang

mana

masih

ditemukan

kegiatan-kegiatan

yang

belum

dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pada Indikator Kinerja Utama Pertama yaitu Presentase
Elemen Akreditasi Pelayanan Yang memenuhi standar Akreditasi RS
adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga
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independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri,
setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan
rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah
sakit secara berkesinambungan. Standar pelayanan rumah sakit adalah
semua standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit antara lain
standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar
asuhan keperawatan dengan target 100% dengan realisasi 75%.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua yaitu Waktu tanggap
pelayanan petugas instalasi gawat darurat adalah kecepatan pasien
dilayani sejak pasien dating sampai mendapat pelayanan dokter.
indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga memberikan
gambaran pelayanan. Nilai Waktu tanggap pelayanan petugas instalasi
gawat darurat yang ideal adalah <5 Menit. dengan target <3 Menit
dan realisasi <3 Menit dengan kategori sangat baik, hal ini
menunjukkan realisasi ini diperoleh dari data jumlah kumulatif
waktu yang di perlukan dan jumlah seluruh pasien yang
disampling.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketiga yaitu Jam buka
pelayanan gawat darurat 24 jam terus menerus adalah jam buka 24 jam
gawat darurat selalu siap memberikan pelaynan selama 24 jam penuh.
Idealnya dalam buka IGD dipakai 24 jam dengan Target 24 Jam dan
Realisasi 24 Jam Kali dengan kategori sangat baik, hal ini menunjukkan
data yang diperoleh dari jumlah kumulatif jam buka gawat darurat
dalam satu bulan dan jumlah hari dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Keempat yaitu Rata-rata
pasien yang Kembali ke perawatan insentif dengan kasus yang sama
<72 jam adalah pasien Kembali keperawatan intensif dari ruang kasus
yang sama dalam waktu <72 jam. Indikator ini memberikan gambaran
tingkat efisiensi pasien yang Kembali ke perawatan insentif dengan
kasus yang sama yaitu kurang dari 72 jam dalam satu bulan dan jumlah
seluruh pasien yang dirawat di ruang intensif dalam 1 bulan. Idealnya
pasien Kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama yaitu
<3% dengan target <72 jam dan Realisasi <72 Jam dengan kategori
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sangat baik, data ini diperoleh dari seluruh pasien yang dirawat di
ruang intensif dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kelima yaitu Ketepatan
waktu penyediaan linen untuk ruangan adalah ketepatan penyediaan
linen sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Indikator ini
memberikan gambaran ketepatan waktu penyediaan linen pada
ruangan di rumah sakit. Ketepatan penyediaab linen dengan capaian
target 100% dan realisasi 100% dengan kategori sangat baik, data ini
diperoleh dari jumlah hari dalam 1 bulan dengan penyediaan
linen dengan tepat waktu.
Pada Indikator Kinerja Utama Keenam yaitu Angka kejadian
infeksi nosocomial adalah infeksi yang dialami oleh pasien yang
diperoleh selama dirawat di rumah sakit yang meliputi decubitus,
phlebitis, sepsis, dan infeksi luka operasi. Kejadian infeksi nosocomial
dengan target 1,5% dan Realisasi ≤1,5% dengan kategori sangat baik,
data ini diperoleh dari jumlah pasien rawat inap yang terkena infeksi
nosocomial dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuh yaitu Ketersediaan
pelayanan rawat inap adalah pelayanan rumah sakit yang diberikan
tirah baringdi rumah sakit dengan target 100% dan realisasi 100%
dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan tingkat
pelayanan rawat inap pasien di RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto
terhadap pelayanan yang diberikan
Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan yaitu Kejadian
infeksi pasca operasi kurang dari 1,5% adalah adanya infeksi
nosocomial pada semua kategori luka syatan operasi bersih yang
dilaksanakan di rumah sakit yang ditandai oleh rasa panas (kalor)
kemerahan (color), pengerasan (tumor), dan keluarnya nanah (pus)
dalam waktu lebih dari 3 x 24 Jam kurang dari 1,5% dengan target
dengan kategori sangat baik, data ini menggambarkan jumlah pasien
yang mengalami infeksi pasca operasi dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilan yaitu Waktu
tunggu di rawat jalan 60 menit adalah waktu yang diperlukan
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mulai pasien mendaftar sampai dilayani oleh dokter spesialis
dengan target 60 menit dan realisasi <60 Menit dengan kategori
sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu
pasien rawat jalan yang disurvey dengan jumlah seluruh pasien rawat
jalan yang disurvey.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesepuluh yaitu Waktu
tunggu

hasil

pelayanan

laboratorium

adalah

pemeriksaan

laboratorium rutin dan kimia darah. Waktu tunggu hasil
pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium adalah
tanggapan waktu mulai pasien diambil sample sampai dengan
menerima hasil yang sudah diekspertisi dengan target <140
menit dan realisasi 140 Menit dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan
laboratorium pasien yang disurvey dalam satu bulan dengan jumlah
pasien yang diperiksa di laboratorium yang survey dalam bulan
tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesebelas yaitu Waktu
tunggu operasi elektif adalah tenggang waktu mulai dokter
memutuskan untuk operasi yang terencana sampai dengan
operasi mulai dilaksanakan dan realisasi <14 Hari dengan
kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif
waktu tunggu operasi yang terencana dari seluruh pasien yang dioperasi
dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua belas yaitu Kejadin
kematian di meja operasi adalah kematian yang terjadi di atas
meja operasi pada saat operasi berlangsung yang diakibatkan
oleh Tindakan anastesi maupun tindakan pemedahan dan target
1% dan realisasi 1% dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan jumlah pasien yang meninggal dimeja operasi dalam 1
bulan dan jumlah pasien yang dilakukan Tindakan pembedahan dalam
satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketiga Belas yaitu Waktu
tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien
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menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi dan
target <30 Menit dan realisasi <30 Menit dengan kategori sangat
baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu
pelayanan obat jadibpasien yang disurvey dalam satu bulan dengan
jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Keempat Belas yaitu Waktu
tunggu pelayanan racikan adalah tenggang waktu mulai pasien
menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan
dengan target <60 Menit dan realisasi <60 Menit dengan
kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif
waktu tunggu pelayanan obat racikan pasien yang disurvey dalam satu
bulan dengan jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan tersebut.
Pada Indikator

Kinerja

Utama

Kelima

Belas yaitu

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien adalah
ketepatan penyediaan makanan, pada pasien sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan dengan target 86% dan realisasi
86% dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan dengan
jumlah rawat inap yang di survei yang mendapat makanan tepat waktu
dalam satu bulan dan jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvei.
Pada Indikator Kinerja Utama Keenam Belas yaitu Sisa
makanan yang tidak termakan oleh pasien adalah porsi makanan
yang tersisa yang tidak dimakan oleh pasien (sesuai dengan
pedoman asuhan gizi rumah sakit) dengan target <20 Menit dan
realisasi <20 Menit dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan jumlah kumulatif porsi sisa makanan dari pasien yang
disurvey dan pasien yang disurvey dalam satu bula.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuh Belas yaitu Waktu
tunggu tanggap pelayanan pemulazaran jenazah adalah waktu
yang dibutuhkan mulai pasien dinyatakan meninggal sampai
jenazah mulai ditangani oleh petugas dengan target 100% dan
realisasi 15 Menit dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan total kumulatif waktu pelayanan pemulazaran jenazah
pasien yang diamati dalam satu bulan dan total pasien yang diamati
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dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan Belas yaitu
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat adalah waktu yang
dibutuhkan mulai laporan alat rusak diterima sampai dengan
petugas melakukan pemeriksaan terhadap alat yang rusak untuk
tindak lanjut perbaikan, maksimal dalam waktu 15 menit harus
sudah ditanggapi dengan target <7 Menit dan realisasi 90%
dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah
laporan kerusakan alat yang ditanggapi kurang atau sama dengan 15
menit dalam satu bulan dengan seluruh laporan kerusakan alat dalam
satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilan Belas yaitu
Waktu tunggu hasil pelayanan foto rontgen adalah mulai pasien
difoto sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi
dengan target 24 jam dan realisasi <3 Jam dengan kategori
sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu
hasil pelayanan foto rontgen dalam satu bulan dengan jumlah pasien
yang difoto thorax dalam satu bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh yaitu Kejadian
kegagalan pelayanan rontgen adalah kerusakan foto yang tidak
dapat dibaca dengan target <2% dan realisasi <2% dengan
kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah foto rusak
yang tidak dapat dibaca dalam satu bulan dimana jumlah seluruh
pemeriksaan foto dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh satu yaitu
tersedianya tim PPI RS yang terlatih adalah anggota tim PPI yang
telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut PPI
dengan target 20% dan realisasi <2% dengan kategori sangat
baik, data ini Menggambarkan jumlah foto rusak yang tidak dapat
dibaca dalam satu bulan dimana jumlah seluruh pemeriksaan foto
dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh dua yaitu
tersedianya APD di setiap instalasi adalah alat tersandar yang
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berguna untuk melindungi tubuh, tenaga Kesehatan, pasien atau
pengunjung dari penularan penyakit di RS seperti masker, sarung
tangan karet, penutup kepala, sepatu boots dan gaun dengan
target >60% dan realisasi 90% dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan jumlah instalasi yang menyediakan APD dengan
jumlah instalasi di rumah sakit UPT BLUD RSUD lento Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh tiga yaitu
Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan
adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang
digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan
dokumen rekam medik mulai dari pasien mendaftar sampai
rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas dengan target
4,5 Menit dan realisasi <4,5 Menit dengan kategori sangat baik,
data ini Menggambarkan jumlah jumlah kumulatif waktu penyediaan
rekam medis sampai rawat jalan yang diamati dan total sample
penyediaan rekam medis yang diamati (N tidak kurang dari 100).
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh empat yaitu
Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap
adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang
digunakan pada pelayanan rawat inap. Waktu penyediaan
dokumen rekam medik pelayanan rawat inap adalah waktu mulai
pasien diputuskan untuk rawat inap oleh dokter sampai rekam
medik rawat inap tersedia di bangsal pasien dengan target 10
Menit dan realisasi <10 Menit dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan jumlah jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam
medis rawat inap yang diamati dan total sampel penyediaan rekam
medis rawat inap yang diamati.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh Lima yaitu
Waktu

buka

pelayanan

ambulance/kereta

jenazah

adalah

ketersediaan waktu penyediaan ambulance/kereta jenazah untuk
memenuhi kebutuhan pasien/ keluarga pasien dengan target 24
Jam dan realisasi 24 jam dengan kategori sangat baik, data ini
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diambil dari total waktu buka (dalam jam) pelayanan ambulance dalam
satu bulan dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh Enam yaitu
Kecepatan tanggapan memberikan pelayanan ambulance/kereta
jenazah adalah waktu yang dibutuhkan mulai permintaan
ambulance/kereta jenazah diajukan oleh pasien/keluarga pasien
di rumah sakit UPT BLUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten
Jenepont

sampai

tersedianya

ambulance/kereta

jenazah.

Maksimal 30 menit dengan target <30 Menit dan realisasi <30
Menit dengan kategori sangat baik, data ini diambil dari jumlah
penyediaan ambulance/kereta jenazah yang tepat waktu dalam 1 bulan
dengan jumlah seluruh permintaan ambulance/kereta jenazah.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh sembilan
yaitu Presentase temuan BPK dan BKPD yang ditindak lanjuti
adalah pelaksanaan tindak lanjuti yang harus dilakukan oleh
peserta pertemuan terhadap kkesepakatan atau keputusan yang
telah

diambil

dalam

pertemuan

tersebut

sesuai

dengan

permasalahan pada bidang masing-masing dengan target 100%
dan realisasi 100% dengan kategori sangat baik.
Pada

Indikator

Kinerja

Utama

Ketiga

puluh

yaitu

Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu adalah
laporan keuangan meliputi realisasi anggaran dan arus kas
laporan keuangan harus diselesaikan sebelum tanggal 10 setiap
bulan berikutnya. dengan target 100% dan realisasi 100% dengan
kategori sangat baik.
d. Analisis

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
Dari hasil evaluasi di atas, selanjutnya dipaparkan faktor penyebab
keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan yang dilakukan, sebagai
berikut : Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
ini, antara lain :
1. Adanya regulasi/kebijakan terkait pelaksanaan program pembangunan
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kesehatan baik dari sisi perencanan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
2. Rekomendasi perbaikan dari hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 oleh Tim
dari Ortala dan Inspektorat dalam pelaksanaan SAKIP, evaluasi kinerja
dan penyusunan laporan
3. kinerja.
4. Adanya Cascading dan Pohon Kinerja dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam organisasi sehingga pencaaian kinerja dapat maksimal.
5. Rekomendasi hasil Audit BPK dan Tim Inspektorat Provinsi di tahun
sebelumnya dalam pengelolaan dan penatalaksanaan keuangan dan Asset
milik daerah, sebagai faktor koreksi dalam pengelolaan anggaran belanja
daerah dalam meminimalisir terjadinya temuan material.
Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :
1. Pandemi covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun secara
langsung berdampak pada perubahan kebijakan pelaksanaan program
dan kegiatan.
Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas
antara lain:
1. Penguatan, penegakan dan penegasan Kebijakan terkait covid-19,
Integritas

dan

kerjasama

yang

maksimal

dari

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, stakeholder dan semua lapisan masyarakat.
Adapun program pendukung yang menunjang pencapaian kinerja :
a. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan
III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja masing-masing. Sedangkan capaian
kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
sasaran strategis.
Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Renstra Rumah
Sakit

Lanto

Dg.

Pasewang
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membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang
direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan
rencana kerja tahunan.
Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses
identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan
dan

pengolahan

data/informasi

kegiatan/program/kebijakan.

untuk

menentukan

Penetapan

indikator

kinerja
tersebut

didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran
(output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak
(impacts).

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021
No INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
2

3
4

5
6
7
8
9

Presentase Elemen Akreditasi Pelayanan
Yang memenuhi standar Akreditasi RS
Waktu tanggap pelayanan petugas
instalasi gawat darurat maksimal 5
menit
Jam buka pelayanan gawat darurat 24
jam terus menerus
Rata-rata pasien yang Kembali ke
perawatan intensif dengan kasus yang
sama <72 jam
Ketepatan waktu penyedian linen
untuk ruangan maksimal 48 jam
Angka Kejadian Infeksi nosocomial
kurang dari 1,5%
Ketersediaan pelayanan rawat inap

Satuan
Persen

100%

100%

100%

Menit

<5
Menit

<5 Menit

100%

Jam

24 Jam

24 Jam

100%

<3%

100%

Persen

<3%

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

100%

Sangat Baik

<1,5%

1oo%

Sangat Baik

100%

100%

100%

Persen

1,5%

<1,5%

100%

Menit

60 Menit

<60 Menit

100%

Persen
Persen
Persen

Kejadian infeksi pasca operasi kurang
dari 1,5%
Waktu tunggu di rawat jalan 60 menit

Target
2021 Realisasi Capain Keterangan

100%

100%

<1,5%

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

10

Waktu tunggu hasil pelayanan
laboratorium

Menit

<140
Menit

140 Menit

100%

Sangat Baik

11

Waktu tunggu operasi elektif maksimal
14 hari

Hari

<14
Hari

<14 Hari

100%

Sangat Baik
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12
13
14

Kejadian kematian di meja operasi
Waktu tunggu pelayanan obat jadi
Waktu tunggu pelayanan obat racikan

Persen

1%

<1%

100

Sangat Baik

Menit

<30
Menit

<30
Menit

100%

Sangat Baik

Menit

<60
Menit

<60
Menit

100%

Sangat Baik

15

Ketepatan waktu pemberian makanan
kepada pasien

Persen

86%

90%

100%

Sangat Baik

16

Sisa makanan yang tidak termakan oleh
pasien

Persen

<20%

<20%

100%

Sangat Baik

17

Waktu tanggap pelayanan pemulazaran
jenazah maksimal 15 menit

Persen

100%

15 Menit

100%

Sangat Baik

18

Kecepatan waktu menanggapi
kerusakan alat

Menit

<7
Menit

2 Menit

90%

Sangat Baik

19

Waktu tunggu hasil pelayanan foto
rontgen maksimal 24 jam

Jam

24 Jam

<3 Jam

100%

Sangat Baik

Persen

<2%

<2%

100%

Sangat Baik

persen

20%

80%

100%

Sangat Baik

Persen

>60%

90%

100%

Sangat Baik

20
21
22

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen
Tersedia tim PPI RS yang terlatih
Tersedia APD di setiap instalasi

23

Waktu penyediaan dokumen rekam
medis pelayanan rawat jalan

Menit

4,5
Menit

4,5 Menit

100%

Sangat Baik

24

Waktu penyediaan rekam medis
pelayanan rawat inap

Menit

10
Menit

10 Menit

100%

Sangat Baik

25

Waktu buka pelayanan
ambulance/kereta jenazah

Jam

24 Jam

24 Jam

100%

Sangat Baik

26

Kecepatan tanggapan memberikan
pelayanan ambulance/kereta jenazah

Menit

<30
Menit

<30
Menit

100%

Sangat Baik

27

Nilai sakip

Predikat

B

B

75%

Baik

28

Rata-rata Capaian Kinerja

Persen

70-86%

70-86%

100%

Sangat Baik

29

Presentase temuan BPK dan BKPD yang
Persen
ditindak lanjuti

100%

100%

100%

Sangat Baik

30

Presentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu

100%

100%

100%

Sangat Baik

Persen

Dari Tabel diatas terlihat dari 30 Indikator Kinerja Utama
(IKU) RPJMD Kabupaten Jeneponto, terdapat 28 Indikator
dengan kategori sangat baik, 2 indikator dengan kategori baik, 0
indikator kategori cukup, dan 0 indikator kategori sangat kurang.
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Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama
(IKU), masih ada Indikator yang belum mencapai hasil yang
sangat baik, di mana sangat bergantung pada Program/ Kegiatan
yang mendukung untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas.
Yang mana masih ditemukan kegiatan-kegiatan yang belum
dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan indikator RPJMD
Kabupaten Jeneponto tahun 2019 – 2023 diperoleh rata-rata
capaian sasaran kategori A dengan interpretasi Sangat Baik.
Pada Indikator Kinerja Utama Pertama yaitu Presentase
Elemen Akreditasi Pelayanan Yang memenuhi standar Akreditasi RS
dengan target 100% dengan realisasi 75%.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua yaitu Waktu tanggap
pelayanan petugas instalasi gawat darurat. dengan target <3 Menit
dan realisasi <3 Menit dengan kategori sangat baik, hal ini
menunjukkan realisasi ini diperoleh dari data jumlah kumulatif
waktu yang di perlukan dan jumlah seluruh pasien yang
disampling.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketiga yaitu Jam buka
pelayanan gawat darurat 24 jam terus menerus dengan Target 24 Jam
dan Realisasi 24 Jam dengan kategori sangat baik, hal ini menunjukkan
data yang diperoleh dari jumlah kumulatif jam buka gawat darurat
dalam satu bulan dan jumlah hari dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Keempat yaitu Rata-rata
pasien yang Kembali ke perawatan insentif dengan kasus yang sama
<72 jam dengan target <72 jam dan Realisasi <72 Jam dengan kategori
sangat baik, data ini diperoleh dari seluruh pasien yang dirawat di
ruang intensif dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kelima yaitu Ketepatan
waktu penyediaan linen untuk ruangan dengan capaian target 100% dan
realisasi 100% dengan kategori sangat baik, data ini diperoleh dari
jumlah hari dalam 1 bulan dengan penyediaan linen dengan
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tepat waktu.
Pada Indikator Kinerja Utama Keenam yaitu Angka kejadian
infeksi nosocomial dengan target 1,5% dan Realisasi ≤1,5% dengan
kategori sangat baik, data ini diperoleh dari jumlah pasien rawat inap
yang terkena infeksi nosocomial dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuh yaitu Ketersediaan
pelayanan rawat inap adalah pelayanan rumah sakit yang diberikan
tirah baringdi rumah sakit dengan target 100% dan realisasi 100%
dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan tingkat
pelayanan rawat inap pasien di RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto
terhadap pelayanan yang diberikan
Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan yaitu Kejadian
infeksi pasca operasi kurang dari 1,5% dengan target dengan kategori
sangat baik, data ini menggambarkan jumlah pasien yang mengalami
infeksi pasca operasi dalam 1 bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilan yaitu Waktu
tunggu di rawat jalan 60 menit dengan target 60 menit dan
realisasi <60 Menit dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan
yang disurvey dengan jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvey.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesepuluh yaitu Waktu
tunggu hasil pelayanan laboratorium dengan target <140 menit
dan realisasi 140 Menit dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan
laboratorium pasien yang disurvey dalam satu bulan dengan jumlah
pasien yang diperiksa di laboratorium yang survey dalam bulan
tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesebelas yaitu Waktu
tunggu operasi elektif dan realisasi <14 Hari dengan kategori
sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu
operasi yang terencana dari seluruh pasien yang dioperasi dalam 1
bulan.
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Pada Indikator Kinerja Utama Kedua belas yaitu Kejadin
kematian di meja operasi dan target 1% dan realisasi 1% dengan
kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah pasien yang
meninggal dimeja operasi dalam 1 bulan dan jumlah pasien yang
dilakukan Tindakan pembedahan dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketiga Belas yaitu Waktu
tunggu pelayanan obat jadi dengan target <30 Menit dan realisasi
<30 Menit dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan
jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadibpasien yang
disurvey dalam satu bulan dengan jumlah pasien yang disurvei dalam
satu bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Keempat Belas yaitu Waktu
tunggu pelayanan racikan dengan target <60 Menit dan realisasi
<60 Menit dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan
jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat racikan pasien yang
disurvey dalam satu bulan dengan jumlah pasien yang disurvei dalam
satu bulan tersebut.
Pada Indikator

Kinerja

Utama

Kelima

Belas yaitu

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien dengan
target 86% dan realisasi 86% dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan dengan jumlah rawat inap yang di survei yang
mendapat makanan tepat waktu dalam satu bulan dan jumlah seluruh
pasien rawat inap yang disurvei.
Pada Indikator Kinerja Utama Keenam Belas yaitu Sisa
makanan yang tidak termakan oleh pasien dengan target <20
Menit dan realisasi <20 Menit dengan kategori sangat baik, data
ini Menggambarkan jumlah kumulatif porsi sisa makanan dari pasien
yang disurvey dan pasien yang disurvey dalam satu bula.
Pada Indikator Kinerja Utama Ketujuh Belas yaitu Waktu
tunggu tanggap pelayanan pemulazaran jenazah dengan target
100% dan realisasi 15 Menit dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan total kumulatif waktu pelayanan pemulazaran jenazah
pasien yang diamati dalam satu bulan dan total pasien yang diamati
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dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedelapan Belas yaitu
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat dengan target <7
Menit dan realisasi 90% dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan jumlah laporan kerusakan alat yang ditanggapi kurang
atau sama dengan 15 menit dalam satu bulan dengan seluruh laporan
kerusakan alat dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kesembilan Belas yaitu
Waktu tunggu hasil pelayanan foto rontgen dengan target 24 jam
dan realisasi <3 Jam dengan kategori sangat baik, data ini
Menggambarkan jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan foto
rontgen dalam satu bulan dengan jumlah pasien yang difoto thorax
dalam satu bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh yaitu Kejadian
kegagalan pelayanan rontgen dengan target <2% dan realisasi
<2% dengan kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah
foto rusak yang tidak dapat dibaca dalam satu bulan dimana jumlah
seluruh pemeriksaan foto dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh satu yaitu
tersedianya tim PPI RS yang terlatih dengan target 20% dan
realisasi

<2%

dengan

kategori

sangat

baik,

data

ini

Menggambarkan jumlah foto rusak yang tidak dapat dibaca dalam satu
bulan dimana jumlah seluruh pemeriksaan foto dalam satu bulan.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh dua yaitu
tersedianya APD di setiap instalasi dengan target >60% dan
realisasi

90%

dengan

kategori

sangat

baik,

data

ini

Menggambarkan jumlah instalasi yang menyediakan APD dengan
jumlah instalasi di rumah sakit UPT BLUD RSUD lento Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh tiga yaitu
Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan
dengan target 4,5 Menit dan realisasi <4,5

Menit dengan

kategori sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah jumlah
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kumulatif waktu penyediaan rekam medis sampai rawat jalan yang
diamati dan total sample penyediaan rekam medis yang diamati (N
tidak kurang dari 100).
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh empat yaitu
Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap
dengan target 10 Menit dan realisasi <10 Menit dengan kategori
sangat baik, data ini Menggambarkan jumlah jumlah kumulatif waktu
penyediaan rekam medis rawat inap yang diamati dan total sampel
penyediaan rekam medis rawat inap yang diamati.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh Lima yaitu
Waktu buka pelayanan ambulance/kereta jenazah dengan target
24 Jam dan realisasi 24 jam dengan kategori sangat baik, data ini
diambil dari total waktu buka (dalam jam) pelayanan ambulance dalam
satu bulan dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh Enam yaitu
Kecepatan tanggapan memberikan pelayanan ambulance/kereta
jenazah dengan target <30 Menit dan realisasi <30 Menit dengan
kategori sangat baik, data ini diambil dari jumlah penyediaan
ambulance/kereta jenazah yang tepat waktu dalam 1 bulan dengan
jumlah seluruh permintaan ambulance/kereta jenazah.
Pada Indikator Kinerja Utama Kedua puluh sembilan
yaitu Presentase temuan BPK dan BKPD yang ditindak lanjuti
adalah dengan target 100% dan realisasi 100% dengan kategori
sangat baik.
Pada

Indikator

Kinerja

Utama

Ketiga

puluh

yaitu

Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dengan
target 100% dan realisasi 100% dengan kategori sangat baik.
III.3 Serapan Anggaran Perangkat Daerah
Upaya pencapaian Kinerja berdasarkan Strategis Tahun
2020 yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto berdasarkan program dan kegiatan dapat
dilihat dari serapan anggaran pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.8
Serapan Anggaran Tahun 2021 yang mengarah
pada Pencapaian Indikator Kinerja
Capaian
Realisasi
No.

Uraian Kegiatan

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)
(%)

1

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

38.961.482.103,00

97,88%

80.000.000,00

63.014.000,00

78,76%

22.740.700.736,00

22.467.890.933,00

98,80%

153.160.000,00

153.160.000,00

100%

2.797.948.300,00

2.773.023.300,00

99,1%

473.000.000,00

73.000.000,00

15,43%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

13.500.900.556,00

13.382.563.870,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

59.330.000,00

48.830.000,00

130.383.910.475,00

82.160.838.231,00

64.902.824.275,00

49.496.396.012,00

76,26%

65.221.000.000,00

32.504.376.019,00

49,83%

38.000.000,00

38.000.000,00

100%

222.086.200,00

122.066.200,00

54,96%

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

2

Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan secara Terintegrasi
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

39.805.039.592,00
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3

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota

123.323.896,00

123.323.896,00

100%

123.323.896,00

123.323.896,00

100%

170.312.273.963,00

TOTAL

121.245.644.230,00

71,19%

Berdasarkan atas hasil capaian keuangan realisasi kegiatan
ditahun 2021, dapat dianalisis bahwa Rumah Sakit Lanto Dg.
Pasewang Kabupaten Jeneponto telah menggunakan anggaran
sebesar

71,19%,

atau

dari

total

anggaran

kegiatan

Rp.

170.312.273.963,00- Realisasi Rp. 121.245.644.230,00

Jumlah Kegiatan terserap anggaran 100% : 3 Kegiatan



Jumlah kegiatan terserap anggaran 50-99,9% : 7 Kegiatan



Jumlah kegiatan terserap anggaran 10-50% : 2 Kegiatan



Jumlah Kegiatan yang tidak terserap kegiatannya : 0 Kegiatan
Jumlah

kegiatan

yang

dilaksanakan

sesuai

dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun 2021
sebanyak 12 kegiatan. Terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan Rencana Kegiatan tahun 2021
III.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN
untuk melaksanakan kegiatan pada Rumah Sakit Lanto Dg.
Pasewang Kabupaten Jeneponto mengeluarkan belanja yang
terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.
Yang dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai pada Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten

Jeneponto

tahun

2021

sebesar

Rp.

22.720.700.736,00,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua
Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam
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Rupiah),- dengan realisasi sebesar Rp. 22.456.965.933,00,- atau
sekitar 98,84 %.
b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp.
113.676.416.836,00,- (Seratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus
Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu
Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi
sebesar Rp. 69.809.776.316,00,- atau sekitar 61,41%.
c. Belanja Modal
Belanja

Modal

tahun

2020

sebesar

Rp.

33.915.156.391,00,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan
Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu
Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi
sebesar Rp. 28.978.901.981,00,- atau sekitar 85,45 %.
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BAB IV
PENUTUP
IV.1. Kesimpulan
Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan
pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran
dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang
jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi
bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas
publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan
penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja
pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
LKjIP bagi UPT BLUD Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang juga
memiliki makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan
fungsi Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang. Pengukuran-pengukuran kinerja
telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai
bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren
pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian
target akhir RENSTRA.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Sasaran dan IKU yang
sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan
oleh UPT BLUD Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang untuk memastikan
pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya
ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga
menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan
daerah, khususnya dalam Rencana STrategis (RENSTRA) dan Rencana
Kerja (RENJA) 2021, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan
alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan
program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan
inovasi dalam berbagai bentuk.
Bagi instansi di lingkungan UPT BLUD Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
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sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian
kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang
menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini
juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan PD Rumah Sakit
Lanto Dg. Pasewang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan
solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya
berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya
konkret

untuk

menerapkannya

dalam

siklus

perencanaan

dan

pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi
bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan
kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.
IV.2. SARAN
Dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)
diharap semua tepat waktu bidang atau unik yang terkait menyiapkan data dan
valid. Dalam suasana pendemi covid-19 semoga semua pihak dapat melaksanakan
protokol

kesehatan

dan

vaksinisasi

secara

menyeluruh

sehingga

dapat

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien.

IV.3. LANGKAH PERBAIKAN
Dalam melaksanakan program, sasaran dan kegiatan untuk mencapai tujuan
terdapat beberapa masalah. Masalah tersebut umumnya meliputi kualitas
pelayanan diantaranya ketersediaan obat, lab kesehatan, prasarana dan sarana
rumah sakit, selain itu masalah lainnya meliputi kompetensi sumber daya manusia
(tenaga kesehatan), tata kerja, dan pengelolaan keuangan. Penyelesain masalah
tersebut harus dilaksanakan menyeluruh dan terintegrasi sehingga di tahun 2023
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diharapkan perbaikan kualitas pelayanan, kualitas SDM dan pengolaan keuangan
yang lebih baik demi p elayanan kesehatan yang paripurna.

Direktur

Drg. Bustamin, M.Kes
Pangkat :Pembina Utama Muda
Nip. 19691028 200212 1 010
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