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Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang 

Dasar Negara RI yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat setinggi-tingginya.  Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan kesehatan , kemajuan tekhnologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu dalam 

pengelolaan sebuah rumah sakit dibutuhkan suatu perencanaan yang baik yang dituangkan 

dalam rencana jangka panjang yaitu rencana lima tahunan dalam bentuk rencana strategis 

(renstra) dan rencana kerja tahunan. 

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Haji 

Makassar Tahun 2019-2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran 

Tahun 2019 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 

1 (satu) tahun. Rencana Kerja SKPD memuat evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun 

sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran 

serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2019. 

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya dapat terwujud. 
 
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, 

pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan 

perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia(lansia), dan 

keluarga miskin. 

Kebijakan Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Kesehatan  mengenai 

pelayanan prima untuk mengantisipasi masalah dan tantangan di bidang pelayanan 

kesehatan. Di bidang perumahsakitan, pelayanan kepada pasien berdasarkan standar keahlian 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien sehingga mereka dapat memperoleh 

kepuasan yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap rumah sakit. Melalui 

pelayanan prima, rumah sakit diharapkan akan menghasilkan keunggulan kompetitif melalui 

pelayanan yang bermutu, efisien dan inovatif. 
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Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis Provinsi Sulawesi Selatan, maka 

titik berat pembangunan Tahun 2019 diarahkan pada upaya percepatan peningkatan posisi 

Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan 

peluang pada setiap Daerah Kabupaten/Kota.Dan juga Untuk menunjang visi pembangunan 

Sulawesi Selatan dalam pemenuhan hak dasar khususnya di bidang kesehatan dan kebijakan 

pemerintah daerah yang tertuang dalam agenda Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 

2019. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan kebijakan program pelayanan 

kesehatan gratis/jamkesda bagi seluruh masyarakat di kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi 

Selatan. Untuk mendukung visi dan Rencana Pembangunan Menengah Provinsi Sulawesi 

Selatan, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar melalui rencana strategis dan rencana 

kerja tahunan berusaha meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat.  

 

1.1  Latar Belakang 

Untuk mencapai target yang diharapkan sesuai visi dan misi, rumah Sakit Umum Daerah 

Haji Makassar harus menyusun perencanaan yang matang, baik perencanaan yang 

merupakan rancangan strategis (Renstra) maupun perencanaan pertahun (Renja). Rencana 

strategis adalah perencanaan yang dibuat dengan memprediksi program dan kegiatan yang 

akan dilakukan dalam kurun lima tahunan berdasarkan analisa capaian program sebelumnya 

dan issu strategis yang dapat dicapai rumah sakit. Rencana strategis ini juga memuat visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, analisis lingkungan, program dan kegiatan indikatif 

pembangunan sesuai dengan tupoksi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. Rencana 

Kerja merupakan prediksi program kerja yang akan dilaksanakan  pada tahun berikutnya 

yang dibuat berdasarkan analisa hasil realisasi program dan pencapaian target tahun 

sebelumnya serta perkiraan capaian tahun berjalan.Proses penyusunan Rencana Kerja 

mengacu pada hasil evaluasi pencapaian target pelaksanaan  program tahun sebelumnya dan 

perkiraan capaian program tahun berjalan. Program yang tidak memenuhi target dan capaian 

hasil seperti yang direncanakan sebelumnya akan dianalisa faktor penyebabnya dan 

direncanakan kembali dalam rencana kerja tahun berikutnya. Demikian pula dengan program 

yang sudah memenuhi target tetapi masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja dan 

pelaksanaan kegiatan rumah sakit juga tetap direncanakan. Rencana kerja juga 

mengakomodir program atau kegiatan yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya tetapi 

dibutuhkan dalam mendukung kinerja serta program yang tertuang dalam rencana strategis 

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. 
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          Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar merupakan 

pengejawantahan dari rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar setiap 

tahunnya berdasarkan tugas pokok dan organisasi-nya. Renja merupakan acuan bagi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan renja Rumah Sakit Umum Daerah 

Haji Makassar bersama-sama dengan renja SKPD lainnya akan dibahas dalam forum SKPD 

yang dibuat berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. 

           Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar bersama dengan rencana 

kerja dari SKPD yang lain akan menjadi acuan dan dasar pertimbangan dalam pengalokasian  

anggaran pada penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah 

(RAPBD). 

1.2  Landasan Hukum 

         Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit 

Umum Daerah Haji Makassar, antara lain adalah: 

1. Undang-undang No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah. 

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang 2003 Tentang Keuangan Negara. 

3. Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);  

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009  tentang Rumah Sakit 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

serta Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme 

8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 Tentang |Singkronisasi Proses Perencanaan 

dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 

9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nonor 22 Tahun 2018 tentang penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 

10. Pasal 120 sampai dengan pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 

11. Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 

2015;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan BLUD. 

15. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2017. 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun 2019. 

18. Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;  

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah 

Sulawesi Selatan. 

20. Peraturan Daerah Prov. Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. 

21. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. 

  

1.3  Maksud dan Tujuan 

1.3.1  Maksud 

1) Sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat 

evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program 

dan kegiatan indicator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang 

dibutuhkan untuk tahun 2019.  
 

2) Sebagai acuan bagi RSUD.Haji Makassar dan bagi masyarakat pengguna jasa 

rumah sakitkarena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan 

(pelayanan publik) di rumah sakit.  
 

3) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Haji 

Makassar yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di 

rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.  
 

4) Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah 
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Provinsi Sulawesi Selatan untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah 

sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  

1.3.2  Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji 
Makassar adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya rumusan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun 

satu tahun anggaran 2019. 

2. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran  

3. Merupakan bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 

terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahunan 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika sistematika penulisan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Haji Makassar adalah sebagai berikut: 

BAB  I        :     PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

1.2   Landasan Hukum 

1.3   Maksud dan Tujuan 

1.4   Sistematika Penulisan 

BAB II   : HASIL EVALUASI RENJA RSUD. HAJI  MAKASSAR TAHUN 2017 

                            2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Haji  Tahun 2017 dan 
Capaian   Renstra  RSUD Haji Makassar 

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Haji Makassar 

2.3   Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah 

2.4  Review terhadap rancangan awal RKPD 

2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

             BAB III      :    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1   Arah dan Kebijakan Renstra 

3.2   Tujuan dan Sasaran Pokok Renja RSUD Haji Makassar 

3.3   Program dan Kegiatan 
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       BAB IV       :    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

       BAB V       :    PENUTUP 

       LAMPIRAN 
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2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra  RSUD Haji 

Evaluasi pelaksanaan renja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar ditujukan pada 

pemberian nilai dari suatu kebijakan, program dan kegiatan, bukan sekedar 

mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan tujuan dan sasaran pada 

umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu, evaluasi mencakup pula 

prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri. Pengukuran kinerja 

kegiatan  menggunakan indikator kinerja input,  output dan outcome sedangkan 

pengukuran kinerja sasaran menggunakan indikator makro yang telah ditetapkan dalam 

renstra RSUD Haji Makassar. 

Renstra (Rencana Strategis) RSUD Haji Makassar tahun 2019 – 2023 adalah merupakan 

kebijakan dwi upaya cipta, yaitu cipta manajemen yang baik  dan cipta layanan yang 

baik merupakan sarana pelaksanaan dari visi dan misi rumah sakit sehingga dapat 

menumbuhkan kekuatan pengungkit  melebihi para pesaing dari rumah sakit lain. 

Renstra ini juga merupakan acuan dan arah manajerial dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang professional sehingga mampu menempatkan RSUD Haji Makassar 

sebagai sarana pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan. Adapun indikator 

kinerja utama yang  dicapai dalam renstra dan renja RSUD Haji tahun 2017 adalah : 

1. Sasaran 1: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan indikator 

kinerja sasarannya) : 

a. Persepsi Pelanggan  

 Angka Pasien pindah RS             : < 0,1 %  (0,002%) 

 Angka Kunjungan Poliklinik Rawat Jalan /hari  :  95 orang 

 Angka Kunjungan IGD orang/hari   :  35 orang 

 Angka Kunjungan Rumah Sakit per tahun  : 40.931 orang 

b. Perspektif  Layanan Bisnis Internal 

 BOR        :  55,67   % 

 BTO      :  60,56  kali 

 TOI       :  3 hari 

 LOS      :  3 hari 
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c. Perspektif Manfaat Bisnis Internal 

 GDR    :  23,18 % 

 NDR                   :  7,99 % 

 AKB                    :  33 

 AKI                      :  0 

2. Sasaran 2 : Terwujudnya RSUD Haji Makassar sebagai unit kerja yang mandiri dan 

professional dalam mewujudkan visinya, dengan indikator kinerja sasarannya adalah 

: 

a. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

 Tingkat kehadiran Pegawai                      : 98 % 

 Waktu pelayanan di luar jam kerja    : 30 % 

 Rata-rata Karyawan yang mengikuti diklat : 64 % 

b. Perspektif Keuangan 

 SGR           :  0 %  

 CRR           :  43,21 % 

 TKK            :  26,47  % 

 Laporan akuntansi keuangan : Opini sangat baik 

Secara umum, RSUD Haji Makassar telah dapat melaksanakan tugas pokok yang 

menjadi tanggung jawab organisasi. Evaluasi terhadap indikator kinerja utama untuk 

Tahun 2017 dari 2 kebijakan, 2 sasaran, 11 program dan 36 kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam Rencana strategis   2013 - 2018 dengan tingkat pencapaian kinerja dari 

kebijakan cipta manajemen baik dan cipta layanan yang baik dengan rata-rata capaian 

target realisasi anggaran tahun 2017 termasuk kategori  sangat berhasil yaitu realisasi 

fisik sebesar 98,63% sedangkan realisasi keuangan  sebesar 93,21 % . Sedangkan untuk 

capaian kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Target capaian kinerja dan realisasi anggaran  program/kegiatan rumah sakit dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

NO PROGRAM & KEGIATAN 
ANGGARAN 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 

REALISASI 

KEUANGAN  FISIK 

RUPIAH 
KOM 
(%) (%) 

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 
    

29,998,530,418  

1 Tahun 

    
29,583,151,377  98.62 100.00 

      

B BELANJA LANGSUNG     
92.164.133.000  

    
84.280.265.507  91.45 100.00 

  Program dan Kegiatan      

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
      

1,000,854,270  

3 Jenis 
Kegiatan 

         
992,301,400  99.15 86,67 

  
1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

         
350,000,000  

         
349,984,775  100.00 100.00 

  
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

         
394,100,000  

         
391,260,250  99.28 100.00 

  
3. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar       

daerah 
         

256,754,270  
         

251,056,375  97.78 100.00 
          

2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja  
      

7,520,900,000  

3 Jenis 
Kegiatan 

      
7,280,431,500  96.80 100.00 

  SKPD     

  1. Pendidikan dan Pelatihan Formal       
4,288,000,000  

      
4,288,000,000  100.00 100.00 

  2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber 
      

1,809,500,000  
      

1,764,145,000  97.49 100.00 
      Daya Aparatur     

  
3. Belanja Pakaian Aparatur 

      
1,423,400,000  

      
1,228,286,500  86.29 100.00 

          

3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
      

2,016,000,000  
1 Tahun 

      
2,000,922,721  99.25 100.00 

  1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan  
      

2,016,000,000  
      

2,000,922,721  99.25 100.00 

          
4 

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan  
         

200,000,000  
 1 Jenis 

Kegiatan   

         
199,000,000  99.50 100.00 

Lingkungan     

  1. Pest Control dan Anti Rayap 
         

200,000,000  
         

199,000,000  99.50 100.00 

          
       

      
5 

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 
         

300,000,000  
2 Jenis 

Kegiatan 

         
299,555,800  99.85 100.00 

  
1. Evaluasi  dan pengembangan standar pelayanan  

   150.000.000      

         
149,972,800          

99.9 100.00 
  2. Pengembangan Sistem Informasi kesehatan    150,000,000          149,583,000  99.72 100.00 

          
6 Program Pengadaan,Peningkatan Sarana      

33,384,245,000  
4 Jenis 

Kegiatan 
    

31,636,530,510  94.76 100.00 
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dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Mata/RS Paru-paru     
  

1. Pengadaan Meubeler 
         

557,640,000  
         

541,120,000  97.04 100.00 

  2. Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga           
849,600,000  

         
798,501,810  93.99 100.00 

      Rumah Sakit     

  
3. Pengadaan Kendaraan Operasional RS 

      
1,452,000,000  

      
1,442,028,900  99.31 100.00 

  
4. Pembangunan Gedung Tempat Kerja 

    
30,525,005,000  

    
28,854,989,800  94.53 100.00 

          
7 

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
      

1,315,400,000  

2 Jenis 
Kegiatan  

      
1,299,515,924  98.79 100.00 

RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata/RS Khusus     

  
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 

         
800,400,000  

         
798,230,000  99.73 100.00 

  
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 

         
515,000,000  

         
501,285,924  97.34 100.00 

      Rumah sakit     

 8  Belanja Operasional BLUD 38.000.000.000  
35 

Kegiatan  32.015.475.142  84.25 
9 

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan  
         

747,500,000  

1 Jenis 
Kegiatan 

         
721,345,275  96.50 100.00 

Masyarakat     

  
1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi          

747,500,000  
         

721,345,275  96.50 100.00 

      Serta Hubungan Masyarakat     
10 

Program Peningkatan Pelayanan Penunjang  
      

7,859,233,730  

1 Jenis 
Kegiatan 

      
7,835,187,235  99.69 100.00 

  Kesehatan     

      

  
1. Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS       

7,859,233,730  
      

7,835,187,235  99.69 100.00 
      

GRAND TOTAL 122.162.663.418 113.863.416.884 97.04 100.00 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 _________________________________RENJA RSUD.HAJIMAKASSAR  2019 

 

Hasil evaluasi pelaksanaan berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dicapai 
dari renstra dan renja RSUD Haji Makassar keadaan  per 31 Desember 2017 adalah 
sebagai berikut: 

1. Sasaran 1: 

- Akreditasi 16 pelayanan  dengan nilai capaian 100 % sekarang dalam 

proses penilaian akreditasi versi 2012. 

- Indikator kinerja pelayanan: 

 Kunjungan rawat jalan 95 orang/hari 

 Kunjungan IGD 35  orang/hari 

 BOR sebesar >55,67 %,  

 LOS 3 hari 

2. Sasaran 2 : 

- Pendapatan rumah sakit  Rp. 38.542.879.839,-, dengan nilai capaian 78,19 % 

(Rp. 30.136.615.889,- ) keadaan per Desember 2017. 

- Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 %, dengan nilai capaian 100 

%  

Secara garis besar berdasarkan target realisasi program dan kegiatan yang 

dilaksanakan tahun 2017 sudah termasuk kategori baik meskipun masih perlu 

ditingkatkan lebih baik lagi. 

Meskipun  indikator kinerja sasaran maupun indikator realisasi penyerapan anggaran 

rata-rata hampir mencapai target yang telah ditetapkan, masih terdapat berbagai masalah 

dan kendala yang dihadapi dalam pelaksaanaan baik dari sasaran peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun sasaran terwujudnya RSUD Haji 

Makassar sebagai unit kerja yang mandiri dan professional 

Berbagai kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan renja 2017 sesuai 

dengan renstra  dapat dibagi menjadi dua jenis penyebab, yaitu : 

1. Penyebab umum, antara lain adalah: 

- Penyusunan renstra yang hanya mengacu pada output program dan sasaran 

tahun sebelumnya dan tidak melalui kajian analisis mengenai proyeksi 

perkembangan Rumah Sakit Umum Haji Makassar dalam matriks lima 

tahun ke depan sehingga pembuatan renja setiap tahun yang mengacu pada 

renstra terkesan statis dan belum mampu mengakomodir perubahan yang 

tejadi. 

2. Keterbatasan dalam pengaturan jadwal yang ditentukan oleh pihak lain yang 

berkaitan dengan program tersebut seperti program peningkatan type B Non 
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Pendidikan menjadi Rumah Sakit menjadi type B pendidikan yang harus menunggu 

kelulusan penilaian akreditasi versi 2012. 

3.  Penyebab khusus, antara lain adalah: 

- Kurangnya koordinasi antar unit kerja di lingkungan internal Rumah Sakit 

Umum Daerah Haji Makassar sehingga banyak program dan kegiatan yang 

terhambat bahkan tertunda pelaksanaannya 

Untuk mengatasi faktor penyebab timbulnya berbagai hambatan dan kendala dalam 

pelaksanaan program kegiatan agar tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai, 

maka Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar membuat kebijakan dan tindakan 

perencanaan dan penganggaran sebagai berikut: 

a. Kebijakan berupa catur upaya cipta berupa: 

 Cipta rumah sakit bersih 

Dengan program antara lain adalah rumah sakit bersih dan tertib, rumah sakit 

berwawasan lingkungan,  

 Cipta pelayanan yang baik 

 Dengan program antara lain adalah peningkatan sarana dan prasarana 

pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kompetensi dan 

professionalisme petugas, inovasi pelayanan, keterbukaan dan informasi 

pelanggan, peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dan mitrakerja, 

peningkatan mutu pelayanan, pencegahan penyakit infeksi nosokomial, dan 

program yang tertuang dalam MDG,s seperti Ponek dan TB,penanganan 

keluhan pelanggan, peningkatan budaya kerja serta peningkatan fungsi sosial 

rumah sakit. 

 Cipta manajemen yang baik 

Dengan program antara lain adalah pembentukan gugus kendali mutu rumah 

sakit, penyusunan master plan dan master program rumah sakit, penerapan the 

ten golden habits seperti yang tertuang dalam misi Rumah Sakit,  pengkajian 

lebih mendalam terhadap konsep hospital by Low untuk  penyerapan Anggaran,  

penyusunan dan revisi SPM rumah sakit, pelaksanaan akreditasi versi 2012 serta 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program dan kegiatan. 

- Cipta spiritual 

Dengan program antara lain adalah pelaksanaan kegiatan tauziah dan rehab hati 

(rukyah) yang dilaksanakan setiap bulan sekali, pelatihan Spiritual bagi staf 

rumah sakit serta memperingati hari besar keagamaan. 
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b. Tindakan perencanaan dan penganggaran  

Adapun tindakan perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh Rumah Sakit 

Umum Daerah Haji Makassar adalah sebagai berikut : 

 Tindakan perencanaan dan penganggaran rutin yang merupakan program dan 

kegiatan rutin setiap tahun yang besaran anggarannya tergantung pada matriks 

tahunan dan penganggarannya bersumber dari APBD 

 Tindakan perencanaan dan penganggaran emergency atau insidentil, merupakan 

program dan kegiatan yang diagendakan karena adanya kejadian yang belum 

terakomodir dalam renstra atau renja rumah sakit tahun berjalan. Kegiatan 

tersebut antara lain adalah pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit untuk 

menunjang peningkatan kelas/tipe Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 

menjadi kelas/tipe  B  pendidikan. 

 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Haji Makassar 

     Analisis capaian renstra merupakan pemberian nilai terhadap suatu kebijakan, 

program dan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Analisis capaian 

kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dilakukan berdasarkan 

indicator  kinerja yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. Indikator kinerja adalah suatu cara yang 

digunakan untuk menilai kinerja rumah sakit dengan menggunakan instrument tertentu 

dan memiliki kriteria antara lain adalah sahih, dapat dipercaya, sensitif, spesifik dan 

dapat diukur secara kuantitatif.  Indikator kinerja pelayanan yang digunakan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah indikator kinerja sasaran yang merupakan 

wujud dari keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dalam 

melaksanakan tupoksinya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra 

maupun renja. Metode yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi indikator 

kinerja sasaran tersebut adalah dengan menggunakan perbandingan sederhana antara 

target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan. Perhitungan tingkat capaian kinerja 

tersebut selanjutnya dihitung tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dengan 

menggunakan metode rata-rata sederhana yang ditetapkan dengan rentang penilaian 

dengan kategori sangat baik 

 ( >85 % ), baik (70 – 85 % ), cukup (55 – 70 % ) dan kurang (< 55 % ). 
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2.3  Issu-Issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah 

Haji Makassar 

         Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah rumah sakit milik Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggungjawab 

kepada Gubernur sebagai pemilik rumah sakit. Dalam hubungan tersebut, Rumah Sakit 

Umum Daerah Haji Makassar memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

1) Tugas Pokok  

Tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah melaksanakan 

upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan 

upaya penyembuhan dan pemulihan (kuratif dan rehabilitatif) yang dilakukan secara 

serasi, terpadu deangan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit 

(promotif dan preventif) serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2) Fungsi  

 Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan perorangan secara paripurna, 

Untuk itu  Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

- Menyelenggarakan pelayanan medis sesuai dengan standar pelayanan. 

- Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis 

- Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan 

- Menyelenggarakan pelayanan rujukan 

- Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan 

- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 

- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar  

telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dilihat dari trend peningkatan 

jumlah kunjungan pasien, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan rumah sakit, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, 

peningkatan pengelolaan keuangan dan lain-lain. 

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar menghadapi berbagai kendala antara lain adalah: 

- Fungsi koordinasi dengan instansi terkait tidak berjalan baik, demikian pula 

fungsi koordinasi antar unit di lingkungan internal rumah sakit yang masih 

kurang. 
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- Sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit yang belum optimal dan belum 

memenuhi standar pelayanan rumah sakit daerah klas /tipe B Pendidikan. 

- Kompetensi petugas rumah sakit, baik medis maupun paramedis belum sesuai 

dengan standar pelayanan minimal rumah sakit yang sudah ditetapkan 

Kendala tersebut diatas harus segera diantisipasi agar tidak mengganggu kinerja rumah 

sakit yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Rumah 

Sakit Umum Daerah Haji Makassar pada khususnya dan visi Provinsi Sulawesi Selatan 

pada umumnya yang tertuang dalam rancangan pembangunan jangka menengah. 

Dampak yang akan timbul antara lain adalah: 

- Kondisi sarana dan prasarana rumah sakit yang belum optimal akan berdampak 

langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan 

- Demikian pula dengan kompetensi, SDM rumah sakit baik tenaga medis 

maupun paramedis secara kuantitas belum memenuhi standar pelayanan yang 

memadai sehingga mutu pelayanan yang belum optimal. 

         Permasalahan-permasalahan tersebut bila tidak teratasi dan dibiarkan berlarut-larut 

akan mempengaruhi kinerja  Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar secara umum 

dan pasti berdampak pada pencapaian visi misi dan SPM Rumah Sakit Umum Daerah 

Haji Makassar. 

Dalam melaksanakan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar akan 

menghadapi banyak tantangan tetapi di sisi lain juga memiliki banyak peluang yang 

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 

kedepan. Ada dua jenis tantangan yang dihadapi, yaitu: 

a) Lingkungan eksternal  

Yang dihadapi dari lingkungan eksternal rumah sakit, antara lain adalah: 

- Adanya kompetitor 

Adanya rumah sakit pesaing, klinik dan balai pengobatan baik milik 

pemerintah maupun swasta karena merupakan kompetitor dalam menjaring 

pelanggan. Apabila tantangan ini tidak diatasi dengan menciptakan produk 

unggulan atau kinerja mutu layanan yang bermutu maka pelanggan akan 

meninggalkan kita karena tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. 

- Persyaratan dan prosedur pelayanan yang belum dipahami masyarakat. 

Indikator kinerja promosi kesehatan masin rendah, hal ini dapat dilihat dari 

rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap persyaratan dan 

prosedur pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu BPJS. Hal 

tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman antara pihak rumah sakit 
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dengan pelanggan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan citra 

yang buruk bagi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. 

b) Lingkungan internal 

Tantangan yang dihadapi lingkungan internal antara lain adalah:  

- Belum beroperasinya secara maksimal dan menyeluruh sistem informasi dan 

digitalisasi data  Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sehingga sangat 

berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit, mulai dari pengimputan, 

pengolahan data sampai pelaporan menjadi terhambat. Hal lainnya adalah 

sebagian besar pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar belum 

mengerti bahwa kecepatan, keakuratan  pengelolaan data dan pelaporan akan 

sangat berpengaruh dalam penyusun perencanaan strategis yang baik. Dan 

untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan peran teknologi informasi  yang 

mengharuskan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang 

menggunakan  Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis internet, namun 

harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM yang diharapkan mampu 

mengoperasikan  system SIM-RS dan SIMPEG serta aplikasi digital lainnya. 

- Keterbatasan Sarana dan prasarana kesehatan  

Keterbatasan sarana dan prasarana yang mana kondisi RSUD Haji sementara 

membenahi beberapa infra struktur sehingga akan mempengaruhi 

terpenuhinya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Meski bukan satu-satunya determinan yang menentukan dalam terciptanya 

pelayanan kesehatan yang bermutu, namun kebutuhan sarana dan prasarana 

kesehatan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar apalagi saat saat ini 

sementara dalam proses kenaikan tipe menjadi type B pendidikan . 

Seperti halnya tantangan yang dihadapi, Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar juga memiliki banyak peluang yang bisa dikembangkan. Peluang tersebut 

terbagi atas: 

a. Dari lingkungan eksternal 

Peluang yang dapat dikembangkan dari lingkungan eksternal adalah: 

- Letak Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang strategis. 

 Posisi RSUD Haji Makassar yang terletak di ± 1,2 km dari pintu gerbang 

kota bagian selatan sehingga dapat menjadi rumah sakit tujuan rujukan dari 

kabupaten di wilayah selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Peluang ini sangat 

memungkinkan bagi RSUD Haji Makassar mengembangkan jenis-jenis 
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pelayanan spesialistik maupun sub spesialistik misalnya untuk Instalasi 

Gawat Darurat khusus Traumatik dan lain sebagainya, karena kasus  gawat 

darurat biasanya akan mencari rumah sakit yang mudah dijangkau. 

- Kerjasama dengan stakeholders 

Kerjasama dengan pihak lain seperti BPJS, Perguruan tinggi dan lain-lain 

akan menjadi peluang yang sangat potensial untuk mendapatkan sumber 

dana, material, tenaga professional dan rujukan pengetahuan yang dapat 

dimanfaatkan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas. 

- Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sebagai anggota MUKISI ( 

Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islami Seluruh Indonesia ) 

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar merupakan salah satu anggota 

dari jaringan organisasi pelayanan kesehatan yang bernaung pada MUKISI. 

Hal tersebut menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dalam strategi 

pengembangan aliansi lateral. 

b. Dari lingkungan internal 

Peluang yang berasal dari lingkungan internal adalah: 

- Jumlah dan kualifikasi tenaga pelayanan yang memadai 

- Sarana dan prasarana yang tersedia dapat dimanfaatkan meskipun belum 

optimal 

- Adanya struktur organisasi rumah sakit yang memudahkan regulasi rumah 

sakit. 

- Peran komite medis dan komunikasi keperawatan yang cukup baik dalam 

mengawal mutu pelayanan kesehatan  merupakan salah satu faktor kunci 

keberhasilan pengembangan pelayanan RSUD Haji Makassar. 

- Penerapan Akreditas versi 2012 dan ISO 9001-2008 , ISO 14001 ;2004 dan 

OHSAS 18001 :2007 yang diraih oleh RSUD Haji Makassar membuat alur 

pelayanan yang dimiliki tertata baik. 

        Berdasarkan tantangan yang dihadapi dan peluang yang dimiliki Rumah Sakit 

Umum Daerah Haji Makassar dalam melaksanakan tupoksinya, maka dibuat analisa 

strategi yang menghasilkan formulasi issu-issu penting  berupa rekomendasi untuk 

ditindaklanjuti antara lain adalah: 

1. Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak lain untuk memaksimalkan sarana 

prasarana dan SDM sebagai upaya mewujudkan aliansi strategis. 

2. Mengoptimalkan peran MUKISI untuk pengembangan SDM sebagai    upaya 

mewujudkan aliansi lateral. 
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3. Memanfaatkan kebijakan program BPJS untuk mereduksi masalah kesehatan 

masyarakat.  

4.  Kerjasama dengan stakeholder dioptimalkan untuk memperbaiki image RSUD 

Haji Makassar. 

5. Mengoptimalkan peran komite  medis dan alur pelayanan berbasis manajemen 

mutu dalam menjawab tuntutan   terhadap mutu pelayanan kesehatan. 

6. Mengoptimalkan keterbatasan sarana  prasarana untuk mengeliminir tuntutan 

terhadap pelayanan kesehatan. 

 

2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan, Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar mengacu pada Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Badan Layanan Umum 

Daerah yang dijabarkan dalam Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan 

Layanan Umum Daerah dan Dokumen Pengelolaan Anggaran untuk anggaran yang 

bersumber dari APBD yang penyusunannya mengacu pada renja dan renstra Rumah 

Sakit. Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) dan RBA tersebut diharapkan mampu 

mengakomodir semua kebutuhan rumah sakit dalam melaksanan tupoksinya dalam satu 

tahun anggaran. Tingginya kompleksitas tuntutan masyarakat terhadap layanan 

kesehatan  yang lebih bermutu mengharuskan Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar senantiasa mengkaji dan menganalisa semua aspek yang berperan dalam 

regulasi layanan di rumah sakit. Hasil kajian dan analisa tersebut akan menunjukkan 

fluktuasi kebutuhan rumah sakit dan membandingkannya dengan alokasi anggaran 

yang tersedia dalam DPA dan apabila terjadi perbedaan dengan DPA atau belum 

terakomodir maka dapat dicari jalan keluarnya.  

2.5   Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Pada Rancangan Renja RSUD Haji Makassar Tahun 2017 tidak ditemukan program dan 
kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 
masyarakat terkait langsung dengan pelaynan kesehatan di RSUD Haji Makassar, LSM, 
sosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah yang langsung ditujukan 
kepada RSUD Haji Makassar. 

 

 

3.1   Arah dan Kebijakan Renstra 
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         Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Kesehatan sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam 

rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu didukung oleh suatu 

Sistem Kesehatan Nasional. Sejalan dengan amanat pasal 28 ayat (1) UUD 1945 telah 

ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, demikian 

pula pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan 

fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.  

          Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian 

dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan untuk mendukung upaya 

penyelenggaraan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit 

mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks. Berbagai jenis tenaga 

kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat harus 

diikuti dengan kompetensi tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang 

bermutu membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit. 

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 

(RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke–4 (2015–2019), kondisi pembangunan kesehatan 

diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan 

dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti 

meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan 

gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, 

terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan 

antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.Dalam upaya mendukung 

arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka RSUD 

Haji Makassar berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada 

masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakatSulawesi Selatan khususnya kota Makassar. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Pasal 3 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit menyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk : 

- Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan  
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- Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan 

rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit 

- Meningkatkan mutu dan standar pelayanan rumah sakit. Dan 

- Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia 

di rumah sakit dan rumah sakit. 

    Untuk menjalankan amanah Undang-Undang tersebut, rumah sakit berbenah 

diri dan meningkatkan kinerja di segala aspek. Dan dalam rangka pembenahan tersebut 

tentunya rumah sakit membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan melalui 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 64 ayat 7 dan PP No. 23 Tahun 2005 tentang 

Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah 

sakit sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan di 

bidang kesehatan. Banyak keluhan masyarakat yang diarahkan pada rendahnya kualitas 

layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Dengan BLUD memungkinkan 

rumah sakit mengembangkan mutu layanan baik sarana dan prasarana maupun sumber 

daya manusia. Karena pada prinsipnya BLU memberi peluang kepada rumah sakit 

untuk mengelola keuangannya dengan lebih fleksibel sehingga rumah sakit lebih 

mudah mengatur regulasi pembiayaan sesuai situasi dan kondisi yang ada. 

          Pemerintah menetapkan kebijakan untuk lebih menfokuskan perhatian pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu maupun pegawai negeri sipil 

dan masyarakat umum melalui program JKN melalui BPJS. Sadar pemikirannya adalah 

selain memenuhi kewajiban pemerintah juga berdasarkan kajian dan pengalaman 

bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan dengan fokus pada 

pelayanan kesehatan masyarakat.  BPJS mendorong perubahan-perubahan mendasar 

seperti penataan standarisasi tarif, penataan penggunaan obat yang rasional dan 

meningkatkan serta mendorong manajemen rumah sakit dan pemberi layanan 

kesehatan lainnya untuk lebih efisien sehingga akan berdampak pada kendali mutu dan 

kendali biaya.  

Kebijakan ini dapat diarahkan untuk mewujudkan program peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan terutama penyediaan fasilitas pelayanan. 

 

 

3.2  Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar membuat perencanaan yang merupakan proyeksi program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan baik renstra dalam skala lima tahunan maupun renja dalam 

skala tahunan. Adapun tujuan dan sasaran renja tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
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. Adapun tujuan dan sasaran renja tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1.   Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dari rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji 
Makassar adalah: 

- Terwujudnya pelayanan yang bermutu dan sesuai standar pelayanan 

Minimum  secara kontinyu.  

- Meningkatnya kompetensi dan professionalisme pegawai 

- Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar dan 

berorientasi pada keselamatan pasien  

- Terwujudnya efisiensi anggaran. 

- Meningkatnya kesejahteraan pegawai. 

2.Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam renja Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

- Meningkatnya kepuasan pelanggan 

- Terwujudnya standar mutu pelayanan berbasis keselamatan pasien (patient 

safety) di semua unit pelayanan 

- Meningkatnya komitmen pegawai dalam melaksanakan tupoksinya 

- Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia 

- Terpenuhinya kecukupan tenaga pelayanan 

- Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan 

- Meningkatnya kapasitas system informasi dan penguatan kelembagaan 

- Meningkatnya pendapatan rumah sakit 

- Terwujdnya pengendalian biaya 

- Terwujudnya laporan keuangan berdasarkan system akrual dan laporan 

akuntabilitas kinerja yang baik 

 

 

            Selain sasaran tersebut di atas, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar  

juga menetapkan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan 

kinerja pelayanan  yaitu: 

- Indeks kepuasan pelanggan : > 90 % 

- Cakupan kunjungan pasien naik 10 % dari tahun sebelumnya 

- BOR : > 75 % 

- TOI : 1-3 hari 
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- NDR :  < 2,5 % 

- AKB :  < 0,20 % 

- Tingkat kehadiran pegawai : >95 % 

- Pegawai yang mengikuti diklat :  >80 % 

- SGR :  naik 10 % daritahun sebelumnya 

- TKK :  > 70 % 

- CRR : 100 % 

 

3.3   Program dan Kegiatan  

Dalam merencanakan program dan kegiatan dalam rencana kerja Rumah Sakit Umum 

Daerah Haji Makassar tahun 2019 mengacu pada beberapa faktor yang menjadi dasar 

pertimbangan perencanaan tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: 

1.   Pencapaian Visi  Provinsi Sulawesi Selatan 

         Visi Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2018 – 2023) adalah ”Sulawesi Selatan 

Inovatif, Produktif, Kompetitif, Ingklusif dan Berkarakter “. Dimana salah satu 

misi dari 5 misi penjabaranny a adalah : Pemerintah yang berorientasi melayani, 

Inovatif dan berkarakter. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Rumah 

Sakit Umum Daerah Haji Makassar berusaha untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan terjangkau sesuai visinya. Untuk mewujudkan visi 

tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Haji  menjabarkannya dalam rencana 

strategis lima tahunan dan rencana kerja tahunan. 

 

 

2.    Pengentasan Kemiskinan 

         Kesehatan merupakan salah satu faktor pemicu tingginya angka kemiskinan 

selain pendidikan dan lapangan kerja yang kurang memadai. Kondisi kesehatan 

yang baik dan prima memungkinkan orang untuk bekerja mencari nafkah dalam 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan melalui program kesehatan gratis 

diharapkan angka kemiskinan secara tidak langsung dapat ditekan.  

3.    Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
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         Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Sakit Umum 

Daerah Haji Makassar berpedoman pada standar pelayanan yang sudah 

ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar. Standar tersebut merupakan standar yang ingin dicapai rumah sakit 

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Untuk mencapai standar tersebut, rumah sakit menuangkannya dalam rencana 

strategis lima tahunan dan rencana kerja tahunan. 

        Secara garis besar, rekapitulasi program dan kegiatan yang direncanakan 

olehRumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dalam rencana kerja  tahun 2019 

terdiri atas 2 program dan 3  kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN terdiri dari  5  kegiatan  : 

- Rehabilitasi Sedang/Berat dan Pengembangan Bangunan Rumah Sakit/UPTD 

Kesehatan 

- Pengadaan Alat alat kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit/ UPTD 

Kesehatan 

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA BLUD terdiri dari  1 kegiatan : 

- Peningkatan Pelayanan dan Kinerja RS BLUD 

 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan 

Perkiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel T – 33 dibawah ini : 
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Tabel T-.33 

 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 

 
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020 

          

              

 
Kode 

Urusan/Bidan
g 

 Urusan 
Pemerintahan 

Daerah dan  
Program/Kegi

atan 

Indikator 
Kinerja 

Program/ 
Kegiatan 

Rencana Tahun 2019 
Prakiraan Maju 

Rencana Tahun 2020 

 

Lokasi 
Target  

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana 

Catatan 
Penting 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

 

0.00 00 50   

PROGRAM 
PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

% 
Pemenuhan 
administrasi 
perkantoran 

  

  0     85% 125,000,000 

 

0.00 00 50 001 

Rapat - rapat 
Koordinasi 
dan Konsultasi 
Dalam dan 
Luar Daerah 

Jumlah 
Perjalanan 
Dinas 

  

  0    

  

10 Kali 125,000,000 

 

0.00 00 51 002 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA  
APARATUR  

% 
Pemenuhan 
Sarana 
Prasarana 
Perkantoran 

  

  0 

    

85% 650,000,000 

 

0.00 00 51 004 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung 
Kantor/ 
Asrama 

Jumlah unit 
gedung kantor/ 
asrama yang 
dipelihara 

  

   0 

    

1 Unit 275,000,000 

 

0.00 00 51 005 

Pengadaan 
Perlengkapan 
dan Peralatan 
Kantor 

Jumlah 
perlengkapan 
dan peralatan 
gedung kantor 
yang tersedia 

  

   0 

    

20 Unit 275,000,000 

 

0.00 00 01 007 

Pemelihara
an dan 
Pengembanga
n Sistem 
Informasi/Apli
kasi/Website 

Jumlah 
berita/informas
i yang diposting 
di website 

  

  0  

    

10 
Berita/ 

Informasi 
100,000,000 
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0.00 00 01 008 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PERENCANAAN
, 
PENGANGGAR
AN DAN 
EVALUASI 
KINERJA 

% 
Keterpenuhan 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran 
dan pelaporan 
kinerja tepat 
waktu 

  

  0 

    

90% 100,000,000 

 

0.00 00 01 010 

Penyusunan 
dan Evaluasi 
Dokumen 
Perencanaan 
dan 
Penganggaran  
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Dokumen RKA 
dan DPA baik 
pokok dan 
Perubahan yang 
tersusun 
Jumlah 
dokumen Renja 
dan Perubahan 
Renja yang 
disusun dan 
ditetapkan 
Jumlah 
dokumen 
Renstra  PD 
yang disusun 
dan ditetapkan 
Jumlah 
Dokumen 
Evaluasi PD 
yang tersusun 
dan dilaporkan 

  

   0 

    

4 
Dokumen                

2 
Dokumen                             

1 
Dokumen                            

1 
Dokumen 

100,000,000 

 

0.00 00 01 012 

PROGRAM 
UPAYA 
KESEHATAN 
DAN 
STANDARISAS
I PELAYANAN 
KESEHATAN 
(Prioritas) 

Cakupan 
Pasien yang 
tertangani 
sesuai standar 
pelayanan 

  

  0 

    

87,5% 1,192,500,000 

 

0.00 00 01 013 

Pendidikan 
dan Pelatihan 
Teknis 
Kesehatan 

Jumlah 
peserta yang 
mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan teknis 
kesehatan 

  

   0 

    

40 
Orang 

225,000,000 

 

0.00 00 01 014 

Penyusunan 
Standar 
Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah 
Dokumen 
Standar 
Pelayanan 
Kesehatan   

   0 

    

1 
Dokumen 

200,000,000 

 

0.00 00 01 015 

Akreditasi 
Rumah 
Sakit/UPTD 
Kesehatan  

Jumlah 
Pelaksanaan 
survey penilaian 
akreditasi 

  

   0 

    

1 Kali 282,500,000 

 

0.00 00 01 016 

Pengemban
gan Media 
Promosi dan 
Informasi 
Kesehatan 

Jumlah 
kegiatan 
promosi 
kesehatan yang 
dilaksanakan 

  

   0 

    

12 
Bulan 

175,000,000 
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0.00 00 01 019 

Survey 
Kepuasan 
Pasien/ 
Pelanggan 

Jumlah 
pelaksanaan 
survey 
kepuasan 
pasien/ 
pelanggan 

  

   0 

    

1 Kali 150,000,000 

 

0.00 00 01 020 
Pengembangan 
Tipe Rumah 
Sakit 

Jenis dan 
jumlah 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengembangan 
tipe rumah sakit 

  

   0 

    

1 Kali  160,000,000 

 

0.00 00 01 021 

PROGRAM 
PENGEMBAN
GAN 
SPESIALISASI 
DAN 
KUALITAS 
LAYANAN 
RUMAH SAKIT 
(Prioritas) 

Jumlah RS 
Provinsi yang 
tertata 
kelembagaanny
a berdasarkan 
spesialisasi 

  

  0 

    

1RS 1,150,000,000 

 

0.00 00 02   

Monitoring 
dan Evaluasi 
Spesialisasi 
Rumah Sakit 

Jumlah 
laporan 
monitoring dan 
evaluasi 
spesialisasi 
Rumah Sakit   

   0 

    

1 
Dokumen 

250,000,000 

 

0.00 00 02 016 

Studi 
kelayakan 
spesialisasi 
Rumah Sakit 

Jumlah kajian 
spesialisasi yang 
tersusun 

  

   0 

    

1 
Dokumen 

/ Kajian 
500,000,000 

 

0.00 00 02 017 

Peningkatan 
mutu dan 
spesialisasi 
Rumah Sakit 

Jumlah 
aparatur 
kesehatan yang 
ditingkatkan 
spesialisasinya 

  

   0 

    

30 
Orang 

400,000,000 

 

0.00 00 02 018 

PROGRAM 
PENGADAAN, 
PENINGKATA
N SARANA 
DAN 
PRASARANA 
RUMJAH 
SAKIT/UPTD 
KESEHATAN 

Cakupan 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana dari 
RSUD Haji 
Makassar 

  

  18,000,000,000 

    

87,5% 14,473,298,757 

 

0.00 00 02 023 

Rehabilitasi 
sedang/berat 
dan 
pengembanga
n bangunan 
Rumah 
Sakit/UPTD 
Kesehatan 

Jumlah 
bangunan 
Rumah Sakit 
yang di 
rehabilitasi dan 
di kembangkan 

  

  2,200,000,000 
APBD / 
 DBCHT 

  

3 Unit 2,000,000,000 
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0.00 00 02 024 

Pengadaan 
alat-alat 
kesehatan dan 
kedokteran 
Rumah 
Sakit/UPTD 
Kesehatan 

Jumlah alat-
alat kesehatan 
yang diadakan 

  

  15,800,000,000 
DAK / 

DBCHT 

  

5 Jenis 8,250,000,000 

 

0.00 00 02 025 

Pengadaan 
ambulance 
Rumah 
Sakit/UPTD 
Kesehatan 

Jumlah 
ambulance 
yang diadakan 

  

  0 

    

0 Unit 800,000,000 

 

0.00 00 02 026 

Pengadaan 
Mebeuler 
Rumah 
Sakit/UPTD 
Kesehatan 

Jumlah 
Mebeuler yang 
diadakan 

  

  0 

    

20 
Unit 

423,298,757.33 

 

0.00 00 02 029 

Pengadaan 
dan 
Pengembanga
n sarana dan 
prasarana 
Rumah 
Sakit/UPTD 
Kesehatan 

Jumlah 
sarana dan 
prasarana yang 
diadakana dan 
dikembangkan 

  

  0 

    

1 Unit 3,000,000,000 

 

0.00 00 02 030 

PROGRAM 
PEMELIHARA
AN SARANA 
DAN 
PRASARANA 
RUMAH 
SAKIT/UPTD 
KESEHATAN 

Cakupan 
sarana dan 
parasarana 
RSUD Haji 
Makassar 
dalam kondisi 
baik 

  

  0 

    

92,5% 350,000,000 

 

0.00 00 02 031 

Pemeliharaan 
rutin/Berkala 
sarana dan 
prasarana 
Rumah Sakit 

Jumlah Jenis 
sarana dan 
prasarana 
Rumah Sakit 
yang dilakukan 
pemeliharaan 

  

   0 

    

2 Jenis 200,000,000 

 

0.00 00 03   

Pemeliharaan 
rutin/Berkala 
alat-alat 
kesehatan dan 
kedokteran 
Rumah 
Sakit/UPTD 
Kesehatan 

Jumlah 
jenis/unit alkes 
dan alked yang 
dipelihara 

  

  0  

    

10 Unit 150,000,000 
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0.00 00 03 005 

PROGRAM 
PENGEMBAN
GAN 
KAPASITAS 
ORGANISASI 
DA TATA 
LAKSANA 
BLUD 

% 
Peningkatan 
pendapatan 
RSUD Haji 
Makassar 

  

  38,800,000,000 

    

1,5% 38,887,943,987 

 

0.00 00 03 007 

Peningkata
n pelayanan 
dan kinerja RS 
BLUD 

Jumlah 
pasien rawat 
jalan yang 
terlayani. 
Jumlah pasien 
rawat inap yang 
terlayani. 
Jumlah 
pendapatan 
Rumah Sakit 

  

  38,800,000,000 BLUD 

  

28834 
Pasien - 

10826 
Pasien - 

Rp. 
3938200

0000 

38,887,943,987 

 

JUMLAH 56,800,000,000 

    

  56,928,742,744.33
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BAB. IV 

 

Berdasarkan uraian dan penjelasan tentang rencana kerja tersebut diatas, maka dapat 
dirangkum program dan kegiatan di RSUD Haji Makassar serta pendanaannya seperti yang 
dijabarkan pada tabel berikut ini : 

 

 
TABEL 

 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

TAHUN 2019 
 

No 

 
Urusan/Bidang 

 Urusan 
Pemerintahan 

Daerah dan  
Program/Kegiatan 

 
Indikator 
Kinerja 

Program/ 
Kegiatan 

Pagu Indikatif 2019 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana Ket 

 PROGRAM PENGADAAN, 
PENINGKATAN SARANA 
DAN PRASARANA 
RUMAH SAKIT/UPTD 
KESEHATAN 

Cakupan 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana RSUD 
Haji Makassar 

18.000,000,000  

 

 
Rehabilitasi 
Sedang/Berat dan 
Pengembangan 
Bangunan Rumah 
Sakit/UPTD Kesehatan 

Jumlah 
Bangunan 
Rumah Sakit 
yang 
direhabilitasi 
dan 
dikembangkan 

2.200,000,000 APBD / 
DBCHT 

 

 Pengadaan Alat alat 
kesehatan dan 
Kedokteran Rumah 
Sakit/ UPTD Kesehatan 

Jumlah alat-alat 
kesehatan yang 
diadakan 

15,800,000,000 DBCHT/ 
DAK 
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 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KAPASITAS ORGANISASI 
DAN TATA LAKSANA 
BLUD 

% Peningkatan 
pendapatan 
RSUD Haji 
Makassar 

38,800,000,000   

 

 

Peningkatan Pelayanan 
dan Kinerja RS BLUD 

Jumlah 
pendapatan 
rumah sakit 

38,800,000,000 BLUD 

 

Jumlah pasien 
rawat inap yang 
terlayani 
Jumlah pasien 
rawat jalan yang 
terlayani 

Jumlah 56.800.000.000  
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4.1   Kaidah Pelaksanaan 

 

         Adanya Rencana Peningkatan tipe dari type B Non Pendidikan menjadi 

Type B Pendidikan yang pada   Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 

membuat rumah sakit ini harus berbenah diri. Berbagai sarana dan prasarana 

harus dilengkapi dan diadakan untuk menunjang kinerja Rumah Sakit Umum 

Daerah Haji Makassar dalam menjalankan tupoksinya. Baik pada program yang 

sudah ada namun terbatas penyediaaan anggarannya seperti pengadaan obat-

obatan, pengadaan bahan logistik rumah sakit, pengadaan cetakan dan 

penggandaan, pengadaan alat tulis kantor dan lain-lain, maupun pada program-

program yang baru direncanakan tetapi sangat urgent dalam mendukung kegiatan 

pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, seperti pelaksanaan 

akreditasi versi 2012, penyediaan ruang perkantoran yang representatif untuk 

rumah sakit type B Pendidikan,  pembangunan gedung sarana dan prasarana 

pendukung sebagai salah satu syarat mutlak dalam standar mutu pelayanan,  

Pembiayaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 

tahun 2019 diharapkan diperoleh dari dana BLUD melalui jasa pelayanan, 

subsidi  APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun dana APBN baik dalam 

bentuk Dana Alokasi Khusus, atau sumber dana lainnya.  

4.2   Penutup 

 

Dengan disusunnya Rencana Kerja tahun 2019 ini Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar telah menyiapkan dan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang 

ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja ini juga merupakan implikasi dari 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak termasuk komitmen dari 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pemilik dari Rumah Sakit Umum Daerah 

Haji Makassar terutama dalam penyediaan anggaran yang memadai dalam menopang  

 



32 
 

 

 _________________________________RENJA RSUD.HAJIMAKASSAR  2019 

 

 

semua program dan kegiatan yang akan berpengaruh pada pendapatan rumah sakit 

pada khususnya dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada umumnya dan pada 

akhirnya akan menopang keberhasilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian 

visi khususnya di bidang kesehatan. 

                    Makassar,       Juni 2018 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktur RSUD.Haji Makassar 

 
 
 

drg. Abd. Haris Nawawi, MARS  
Pangkat  : Pembina Utama Muda 

  Nip          :  19630624199402 1 001 
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4.1   Kaidah Pelaksanaan 

 

         Adanya Rencana Peningkatan tipe dari type B Non Pendidikan menjadi Type B 

Pendidikan yang pada   Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar membuat rumah 

sakit ini harus berbenah diri. Berbagai sarana dan prasarana harus dilengkapi dan 

diadakan untuk menunjang kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dalam 

menjalankan tupoksinya. Baik pada program yang sudah ada namun terbatas 

penyediaaan anggarannya seperti pengadaan obat-obatan, pengadaan bahan logistik 

rumah sakit, pengadaan cetakan dan penggandaan, pengadaan alat tulis kantor dan 

lain-lain, maupun pada program-program yang baru direncanakan tetapi sangat urgent 

dalam mendukung kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, 
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seperti pelaksanaan akreditasi versi 2012, penyediaan ruang perkantoran yang 

representatif untuk rumah sakit type B Pendidikan,  pembangunan gedung sarana dan 

prasarana pendukung sebagai salah satu syarat mutlak dalam standar mutu pelayanan,  

Pembiayaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar tahun 

2019 diharapkan diperoleh dari dana BLUD melalui jasa pelayanan, subsidi  APBD 

Provinsi Sulawesi Selatan maupun dana APBN baik dalam bentuk Dana Alokasi 

Khusus, atau sumber dana lainnya.  

 

4.2   Penutup 

 

Dengan disusunnya Rencana Kerja tahun 2019 ini Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar telah menyiapkan dan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang 

ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja ini juga merupakan implikasi dari 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Haji 

Makassar sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak termasuk komitmen dari 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pemilik dari Rumah Sakit Umum Daerah 

Haji Makassar terutama dalam penyediaan anggaran yang memadai dalam menopang 

semua program dan kegiatan yang akan berpengaruh pada pendapatan rumah sakit 

pada khususnya dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada umumnya dan pada 

akhirnya akan menopang keberhasilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian 

visi khususnya di bidang kesehatan. 

                    Makassar,       Juni 2018 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Direktur RSUD.Haji Makassar 

 
 
 

drg. Abd. Haris Nawawi, MARS  
Pangkat  : Pembina Utama Muda 

  Nip          :  19630624199402 1 001 
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