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GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULASIESI SE}LATAN

NOMOR 30 TA}IUIY 2019

TENTAIIG

RTNCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2OIA-2O23

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang a. bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 273 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturar menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraiuran Daerah
Tentang Rencana Pembalgunan Jangka Panjang Dzrerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 W. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Tenggara dan Daerah'Iingkat I Sulawesi Utara Tengah
(kmbaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
15 I , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
tentang Penetapaa Peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 4Z prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Tenggara dan Daerah Trngkat I Sulawesi Utara Tengah
menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 26g7);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara F.epublik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Ta-hurr 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran
Negara Repuhlil< Indonesra Nornor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang.
' Pengelolaan Keuangan Daerah. (kmbar Negera Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tembahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal' Di Daeral
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan irmbaran Negara
Repubfik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
' tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangl:a Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan 'Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Par4'ang
Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 80 Tahun 2015
lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 20 15 Nomor 2036)
sebagaimana telah riirrbah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 20la tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah fBerita Negera Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157;



10. Peraturaa Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (l,embaran Daerah Provinsi SuLawesi Selatan
'Iahun 2010, Nomor 2);

1 l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor I
Tahun 2O19 tentang Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019, Nomor 1).

MEMTITUSKAN:

PERATURAI{ GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 20T8.
2023.

BAB I
KETENTUAN I'MUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulaq,esi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memirnpin
pelaksanaan unlsan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonofir.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Rencala Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RP-IMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

6. Rencana Strategis Perarigkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2
(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun
2Ol8-2O23 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun
20t8-2023.

(21 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam penJmsunan Rencana Kerja perangkat
Daerah.

J

Menetapkan

i
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(1)
Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahtrn 2O18-2023 sebagaimana
dimalsud pada pasal 2 terdiri atas Rencana Strategis
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan sebagaj berilrut :

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;
c. InspelctoratDaerah;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan dan RSUD/RSK BLUD;
f. Dinas Sumber Daya Ajr, Cipta Karya dan Tata Ruang;
g. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan

Pertanahan;
i. Satr.ran Polisi Pamong Praja;

, j. Dinas Sosial;
k. Dinas Tenaga Ke{a dan Transm:grasi;
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan

Anak;
m. Dinas Ketahalan Pangan, Tanaman 'pangan dan

Holtikultura;
n. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
o. Dinas Pemberdayaan Masyaralat dal Desa;
p. Dinas Perhubungan;
q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian;
r. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
s.. Dinas Penanarnan Modal dan pelayanan terpadu Satu

Pintu Daerah;
t. Dinas Pemuda dan Olahraga;
u. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;
v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
w. Dinas Kelatr tan dan perikanan;

x. Dinas Perkebunan;
y. Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan;
z. _ Dinas Kehutauan;
aa. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
bb. Dinas Perindustrian.
cc. Dinas Perdagangan;
dd. Dinas Kependudukan, pencatatan Sipil, pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;
ee. Badan Perencanaan pembangunan Daerah;
tr Badan Pengelola Keuangal Daerah;
gg Badan Pendapatan Daerah;
hh. Badal Kepegarvaian Daerah;

;
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ii. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

ij. Badan Penelitian Pembangunan Daerah;

kk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11. Badan Penghubung Daerah;

mm. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(21 Rencana Strategis Peralgkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1.) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

Agar setiap orang mengetahurnya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesr Selatan.

Ditetapkarr di Makassar
pada tanggal 15 Juii 2019

GUBERNI'R SI'LAWESI SELATAI{,

Pro Dr. Ir. H. M. UT RDIN ABDI LLAH, U.Agl.

Diundangkan di Mak6s561
pada tanggj 15 Juli 2019

S DAERAH
ULAW SI SELATAN,

IIAYAT, M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30

BAB II
KETEITTUAN PEITUTIIP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada April Tahun 2019.
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PETIDNruLUATI

{.1. LATAR BELAKANG

Salah satu strategi Pembangunan Nasional di bidang kesehatan (Rumah sakit)

adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat. Rumah sakit yang semula adalah wahana pengobatan berubah

menjadi wahana pemeliharaan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga dan

masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan perubahan strategi dan pola

pelayanan rumah sakit yang ditunjang dengan pembiayaan kesehatan yang prospektif

dalam melaksanakan kegiatan promotif, preventif bagi kesehatan pasien, staf rumah

sakit dan masyarakat serta pengembangan organisasi rumah sakit menjadi organisasi

yang sehat dan professional.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memiliki Kepala Daerah

periode 2018 - 2023 melalui pemilihan langsung wajib menyusun Rencana

Penrbangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun kedepan. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 - 2023

merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun wahu masa

baKi Kepala Daerah yang disusun berdasarkan Msi, Misi dan Program Kepala Daerah

terpilih, dimana kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan Pemerintah dengan

mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

mengintegrasikan rancangan RPJMD dengan rancangan Renstra SKPD, serta

masukan dan komitmen dari seluruh pemangkur kepentingan pembangunan melalui

konsuftasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam

penyusunan RPJMD Provinsi Silawesi Selatan sebagai penjabaran Visi, misi dan

program Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJMN, Permendagri 86

Tahun2017 serta Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dokumen ini akan menjadi acuan RSUD Haji Makassar sebagai dasar dalam

penyusunan Rencena Kerja (RENJA) yang akan diselenggarakan setiap tahun

sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara terarah dan tepat

sasaran.

Rumah sakit pemerintah kini dituntut untuk dapat mengantisipasi segala

perubahan yang terjadi sehingga organisasi rumah sakit mempunyai daya saing. Selain

pemberdayaan organisasi dan sumber daya manusia, tuntutan peningkatan mutu
pelayanan juga merupakan hal penting yang harus disikapi. Tuntutan pelayanan

\. 
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kesehatan secarEl umum tidak lepas dari pelaku pasar yang memiliki dinamika tersendiri

dan mengarah kepada permintaan (demand) dan penawaran (supply), perlu diingat

pula bahwa rumah sakit merupakan sektor yang pa<Iat teknotogi, padat karya dan padat

modal serta memerlukan teknologi yang mahal (Hight cost) dan modal yang besar

sehingga perhitungan ekonomi mutlak diperlukan atau dengan kata lain rumah sakit

memerlukan perputaran uang yang cepat demi menjaga keseimbangan operasionalnya.

Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi sulawesi selatan, Rencana

Strategi Rumah sakit Ulnum Daerah Haji mengacu kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi sulawesi selatan yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dalam lima tahunan.Rencana Strategis

memuat visi, misi, tujuan dan sasran, indikator serta pr€ram kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi rumah sakit serta mendukung tercapainya

visi misi Gubernur di bidang kesehatan.

I.2. LANDASAN HUKUII

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintat' Da.;rah

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Penrerintah Daerah

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan'

6. Undarrg-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit'

7. ttndarrg - Undang Nomor 29 Tahun 20O4 tentang Praktek kedokteran.

8. Undang-undang Nomor6 Tahun 2011 tentang Badan Layanan Umum

9. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

BLUD.

l0.Permenkes Nomor 1165 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Rumah Sakit BLUD.

1 1 . Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan

kedua atas Perda Prov. SulSel Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Keda lnspektorat, Bapeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain

Provinsi Sulawesi Selatan.

12.lnstruksi Presiden Nomor I Tahun 2000 tentang Pengafusutamaan gender

dalam Pembangunan Nasional.

\. R4ul) B7@.?afi ?lltut ill t' W
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1.3. If,aksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana'Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Tahun 2018 -

2023 disusun sebagai :

1 . Benfuk rumusan strategi pengambilan kebijakan agar program kegiatan

yang direncanakan dapat terlaksana secara terarah, efekif dan efisien

sehingga mampu medorong terwujudnya visi misi Rumah Sakit Umum

Daerah Haji Makassar Prov. Srrlsel periode lima tahunan 2018-2023'

2. Tersedianya suatu dokumen yang menggambarkan prediksi kondisi Rumah

Sakit tjrn, '" Daerah Haji Makassar sampai dengarr tahun 2023'

b. Tuiuan

AdapuntujuandariRencanaStrategisRumahSakilUmumDaerahHaji

Makassar Prov. SulSel tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut:

1. sebagai panduan (oad map) dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber

daya rumah sakit untuk pencapaian visi dan misi organisasi' 
.

2. Sebagai pedoman serta alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan

anggamn pada program dan kegiatan rutnah sakit'

3.sebagaipedomandalampenentuanpengukurandanevaluasiindikator
kineria di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Prov' SulSel

4. Sebagai alat untuk mernpersatukan langkah dan gerak serta komitrnen

seluruhinsanrumahsakitdalamrnenirrgkatkankinerjasesuaistandar

manajemen datr standat mutu pelayanan yang telah ditargetkan dalam

dokumen Perencanaan.

1.4. Slstematika Penulisan

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Prov' SulSel

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

: Pendahuluan

Bab lll

Bab lV

Bab V

: Gambaran Pelayanan Rumah Sakil Umum Daerah Haji Prov'
Bab I

Bab ll

SulSel

: Permasalahan dan lsu-isu Strategis

: Tujuan dan Sasaran

: Strategi dan Arah Kebijakan

\. 
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Bab Vl

Bab Vll

Bab Vlll

: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaannya

: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

: Denutup

\. 
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GIilIDT,RAN UMNT PCU\YAIUTII OPD
RSlD.Hfil HtlitSStR PROV.SIL'S.

2.I. TUGAS POXOX, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah rumah sakit milik Pemerintah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang

bertanggung jawab kepada Gubemur. Dalam hubungan tersebut, Rumah Sakit Umum

Daerah Haji Makassar memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a) Tugas Pokok

Tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah

menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan secara paripuma dengan

mengutamakan upaya penyembuhan dan pernulihan (kuratif rehabilitatif) yang

dilakukan se@ra serasi, terpadu dengan urpaya peningkatan kesehatan dan

pencegahan penyakit (promotif preventif) serta melaksanakan upaya rujukan sesuai

dengan standar pelayanan rumah sakit dan perundang-undangan yang berlaku.

b) Fungai

Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah:

1 . Menyelenggarakan pelayanan medis dan pemulihan kesehatan sesuai

dengan standar pelayana rumah sakit.

2. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis

3. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan

4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan

5. Menyelenggarakan pelayarran pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian

pelayanan.

6. Mer ryelenggarakan penelitian dan pengembangan sertra penapisan

tekhnologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan dengan memperhatikan etika.

7. Menyelenggarakan adnrinistrasi umum dan keuangan

\. 
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c) Struktur Organbesi

Struktur organisasi Rumah Sakit Daerah Umum Haii Makassar adalah

sebagai berikut :

l. DirclGtr

2. Wekil Direlfrrr Pelayanan tledik dan Kep€Ewrtan

Wakil Direktur Medik dan Keperauratan membawahi :

a. Bidang pelayanan medik

1. Seksi pengembangan pelayanan medik

2. Seksi monitoring dan evaluasi pelayanan medik

b. Bidang pelayanan keperawatan

1. Seksi pengembangan pelayanan keperawatan

2. Seksi monitoring dan evaluasi keperawatan

Disamping itu juga mengkoordinir beberapa instalasi, yaitu :

1. lnstalasi rawat inap

2. lnstalasi rawat jalan

3. lnstalasi gawat darurat

4. lnstalasi bedah sentral

5. tncr216"i perawatan intensif

3. Wakil Direlfirr PenunJang Medik, Diklat dan Litbang

Wakil Direktur Penunjang Medik, Diklat dan Litbang membawahi :

a. BkJang penunjang medik

1. Seksi pengembangan fasilitas medik, dan keperawatan

2. Seksi rekam medic

3. Seksi asuhan pelayanan penunjang medik

b. Bidang diklat, litbang dan etika

1. Seksi pendidikan dan latihan

2. Seksi penelitian dan pengembangan

3. Seksi etika dan mutu pelayanan

Disamping itu, juga mengkoordinir beberapa instalasi, yaitu :

1 . lnstalasi Radiologi

2. lnstalasi Gizi

3. lnstalasi Farmasi

4. lnstalasi PS-RS

5. lnstalasi CSSD[aundry

6. lnstalasi Rehabilitasi medik
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7. lnstalasi Kamar jenazah

4. Ytlakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil DireKur Umum dan Keuangan membawahi :

a

a. Bagian Umum :

1) Sub bagian tata usaha dan rumah tangga

2) Sub bagian kePegawaian

3) Sub bagian perlengkapan dan asset

b. Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi, Hukum, Humas dan

tre;:a:aran :

1) Sub bagian penyusunan program dan anggaran medik

2) Sub bagian evaluasi dan pelaporart

3) Sub bagian hukum, humas dan pemasaran

c. Bagian Keuangan dan Akuntansi

1) Sub bagian penerimaan pendapatan

2) Sub bagian Perbendaharaan

3) Sub bagian verifikasi dan akuntansi

2.2. SUTTBER DAYA RUMAH SAKTT UMUM DAERAH HAJIMAKASSAR

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga berkorelasi terhadap peningkatan mutu pelayanan. Komposisi

standar rumah sakit adalah 80 % tenaga yang ada di rumah sakit adalah tenaga

medis dan paramedis. selebihnya 20 o/o adalah tenaga fungsional lainnya dan

tenaga administrasi.

Pada tahun 2017, jumlah keseluruhan tenaga kerja di RSUD Haji Makassar

adalah 336 orang. Komposisi terbanyak adalah tenaga paramedis perawatan, pifu

mencapai 164 orang, sedangkan paling serlikit adalah tenaga administrasi yaitu

sebanyak 34 orang dari total tenaga. Kondisi tersebut sangat menguntungkan

dimana jumlah tenaga paramedis sudah semestinya harus lebih banyak daripada

komposisi tenaga lainnya karena tenaga paramedis lah yang berkorelasi

langsung dengan pelayanan. Adapun komposisi ketenagaan di RSUD Haji

Makassar lahun 2017 adalah sebagai berikut:

\. Psrird (Ra.H0 BPfD.Tal ?tala..q. An 8' - tA
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SDH Safr|en, I ranun mtz

1. Tenaga medis 46

2. Tenaga paramedis perawatan 164

3. Tenaga paramedis non
perauratan

92

34

Jumlah tenaga Orang

Bed

335

Tempat tidui 226

Sumber data : Eagitn Kepegawa ian Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor :

262lMen.Kes/PerNlll1979 Tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit

Pemerintah dalam Pasal 4 disebutkan bahwa untuk menentukan jumlah ketenagaan

minimum bagi setiap kategori ketenag;aan tiap-tiap kelas rumah sakit yang dipedukan

dapat dipergunakan angka perbandingan antara iumlah tempat tidur yang ada dan

jumlah ketenagaan yang diperlukarr sebagai berikut :

Untuk Rumah Sakit Kelas B adalah :

a. Tempat tidur : tenaga medis = (4 s/d 7) : 1

b. Tempat tidur : para medis perawatan = 2 : (34)

c. Tempat tidur : para medis non perawatan = 3 : 1

d. Tempat tk ur : non medis = 'l : 1

Berdasarkan data perbandingan tempat tidur dengan ketenagaan di atas,

dapat dihitung jumlah kelebihan/kekurangan tenaga pada RSUD Haji Makassar,

sebagai berikut:

Tabel 2. Standar Kecukupan Tenaga Untuk Tahun 2017

Jumlah
bnagN
l2ot7l

Jumlah Standar
Bates
Bawah

TT

226 25

Standar
Batas
AteE

/t3

Kurang
(Standar )

1 Medis 46 21

Paramedis
Perawatan

164 u4 -94

3 Paramedis Non
Perawatan

92

Administ lsi 34

226 57 57 35

4 226 172 172 -138

Jumlah 226 616 -176

\. (Ra.H0 E?@.?a* %aaaul fu18- ffi3

Tabel l. Ko.npoeisi Ketenagaan RSUD Haji Tahun 2017

Orang

Orang

Orang

4. Tenaga Administrasi Orang

No.

226 258

336 512
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Adapun pemenuhan standar ketenagaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pemenuhan etandar Kebnagaan RSUD Haii takassar
Tahun 2017

UTTT PELAYAilAil
KOilIxST BOBOT

-til
A PELAYANAN TEDIK DASAR

12 '14 116 %

DOKTER GIGI 3 210o/o

PELAYANAN GAWAT
DARLIRAT

15 15
B

c PELAYANAN TIEOIK SP OASAR

INTERNA 3 2 66,6%

BEDAH 3 2 66,60/o

OBGYN
ANAK

3 2 66,6%

3 1 33o/o

D PEL, MEDIK SP PET{UNJANG

ANESTESI, 2 1 500h

RADIOLOGI 2

REHABILITASI MEDIK 001,

PATOLOGI KLINIK 2 1 50P/o

E PELAYANAN SPESIALISTIK LAIN
Pelayanan
THT

Spesialis
1 2

0

20004

Pelayanan
Orthopaedi

Spesialis
1 Ao/o

Pelayanan Spesialis
Kesehatan Jiwa

1

Pelayanan Spesialis
1

Pe S a?f

0 ooh

Pelayanan Spesialis
Penyakit Mata

1

P1l3y -,, ran Spesialis
Penyakit Kulit dan
Kelamin

1
100%

Pelayanan
Jantung

Spesialis
ooh

1 1 10Oo/o

Pelayanan
Uroloqi

Spesialis
1 a%

Pelayanan Spesialis
Bedah Syaraf

,|

Pelayanan
Lainnya

Spesialis
1 1 100%

Pelayanan Spesialis
Gigi dan Mulut

1

KEPERAWATAN

\ p-oa. @4eal) 51O.?a* %tuziltC-UB

DOKTER UMUM
6

1A0Yo

1 50o/o

2

1 1O0o/o

I 1 'looo/o

1

Pelayanan Spesialis
Paru

0o/o

1 100%

G
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Pelayanan
Keprawatan
Kebidanan

Asuhan
dan 'l:lfi lil'.229 71,620/o

NAN PENUilJANG KLINIKPELAYAH
'1000/o11llPera'watan lntensif

Oo/o00Darah
2323nan Gizi
19't9

Oo/o0Pelayanan Sterilisasi

Pelayana4 Fisioterapi

1000/oPelayanan
Laboratorium

100o/o
Pel an Rad

1Off/o

I
10

I
10

5

3

5

5Rekam Medik

PENUNJAI'IG NON KLINIKPELAYANANI

1000h3/LinenLaund
Oo/o0

3

0ID

lOOo/oII
1000/67

0%0

7

0
Gudang

0o/o0Ambulance

77Komunikasi

1000/61

lYo0Pemadam Kebakaran

0o/o00AirPenampungan
Bersih

Sumber data : SPM-RS

Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa:

1. Untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimum, RSUD Haji Makassar

masih memerlukan tambahan tenaga terutarla dokter spesialis dasar, yaitu dokter

ahli anakdan dokter ahli penyakit dalam, serta doker spesialis penunjang. RSUD

Haji Makassar menargetkan pada tahun 20'16 telah mampu memenuhi 100%

standar ketenagaan yang dipersyaratkan.

Jumlah tenaga paramedik (perawat dan bidan) belum memenuhi standar

kecuku pan tenaga untuk rumah sakit Kelas B, baik berdasarkan Kepmenkes 340

un 2015 tentang Klasifikasi Rumah Sakit maupun berdasarkan analisis

han tenaga perawat berdasarltan Model Praktek Keperawatan Profusional

\ Anu Rinl) BirD.?o* %tutil|*%

't 000/o

100%Pelavanan Farmasi

0

1000/6

Jasa Boga
Teknikdan
Pemeliharaan Fasilitas
PenOelolaan
' .imban/sanitarian

0

't 000/6

IPemulasaran Jenazah
0
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yang dilaksanakan di RSUD Haji Makassar'

3. Jumlah tenaga penunjang medik, penunjang klinik dan administrasi di RSUD Haji

Makassar belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan rumah sakil

B. Komitrnen Sumber DaYa Manusia

Unsurpengukurankinerjapadaperspektilpertumbuhandanpembelajaran

adalah komitmen sDM. Beberapa data yang tersedia untuk mengukur kineria ini

sehingga dapar Jijadikan tolak ukur adalah tingkat ketidakhadiran karyawan.

Tenaga pelayanan sangat mempengaruhi proses pelayanan sehingga sangat

relevan tingkat ketidakhadiran memiliki korelasi terhadap kecepatan dan ketepatan

mutu layanan. Rata-rata ketidakhadiran karyawan dalam 3 tahun terakhir rata-rata

sebanyak 0,31 o/o, dengan tingkat ketidakhadiran terendah pada trahun 2017 sebanyak

0,240/o daritotal karyawan- Kondisi tersebut menunjukkan komifnen karyawan semakin

meningkat terhadap upaya peningkatan nrutu pelayanan Rumah sakit'

Hasil rata-rata dari indikator komitmen kary'6vt'"n di RSUD Haji Makassar dalam

3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. lndlkator komitmen SDM Tahtrn 2015-2017

Sumber data : Bagian Kepegawaian Tahun 2017

C. Sumber Daya Lainnya

- Peralatan Medis

Pengembangan dan pemeliharaan peralatatr medis dapat diidentifikasi dari

kelengkapan alat, kondisi alat dan jumlah alat yang telah dikalibrasi. Berdasarkan

Pedoman Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum K.elas B yang disusun oleh Pusat

Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sekretariat Jenderal Departemen

Kesehatan Tahun 2005, maka standar minimum peralatan yang harus ada di sebuah

rumah sakit tipe B untuk tiap-tiap unit pelayanan (Tabel 5). standar peralatan tersebut

dinilai dari 3 aspek yaitu :

2529naa- raa jumlah yang tidak
hadir / bulan

24,33

242424 24jumlah hariRata-rata
kerja/bulan

321316Jumlah karyawan

ffiE
336

o,24 0/oO,32 o/o @T

\. 
--Radrw 

@aet) B*D?afi Tlahut fu\?'ffi

Re-ratam17zx6
19

0,38 %% ketidakhadiran
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Kelengkapan peralatan yaitu jumlah bobot peralatan yang ada dibagi dengan

jumlah bobot peralatan sesuai standar.

Kondisi peralatan yaitu jumtah peralatan dengan kondisi baik dibagi iumlah seluruh

peralatan yang-ada.

Kalibrasi peralatan (untuk yang disyaratkan) yaitu jumlah peralatan yang ada yang

memiliki sertifikat kalibrasi dibagi dengan jumlah peralatan yang wajib kalibrasi.

Tabel 5. Standar Peralatan tedia Untuk Tahun 2017
Kalibasi Alst

Cepalen %

Penyakit Dalam 100 0/6 42,94% 100 % 100%

Pelayanan Anak 1O0 Yo 30 3%

54,7zo/n

100 0

100 %

100%

Pelayanan Bedah 100 o/o 10006

4
Pelayanan
Obstetri
Ginekologi

dan 100 % 6ll,890/6 1000

90,9%5 39,68% 100 %

Pelayanan
Radiologi

100 ',/6 55,650/6 100 0/6

26,25% 100 067 Pelayanan
Laboratorium

100 %

Pelayanan THT 100 % 52,92o/o

7 ,140/o

100 06

100 %

1000/6

I Pelayanan
kesehatan Jiwa

100 % 100%

10
Pelayanan
spesialis gigi dan
mulut

55,44% 100 % 100%

11 Pelayanan Kulit
dan Kelamin

100 ofr 1@%

'too%12 Pel nan 9varaf

Pelayanan Mata

100 % 35,'to/o

13 39.2o/o 100 %

100 06

100%

14
Pelayanan
Anestesi &
Reanimasi

100 0/6 47,604

_____19,61%__
64,48o/o

100%

15 rcu 1OO o/o
lOOo/o

16 Kamaroperasi I toox 100 % 1000/6

17 Fisioterapi 100 % 100%
18 Farmasi

Rekam Medis

Steritie-si

100 % 80o/o 100%

100%'t9 100 % 100% 100 %

20 100 % 11,11% 100 0/6 100%

100%21 | Kamar .Jenazah 25%

74,2444

100 %

22 Gizi 100 %

100 0h

r00 %
23 Laundry u,54% 1OO o/o '1000/6

IPSRS 55,550/6 'too% 1O0o/o

Standar

a

a

Standar Capaian %
Jcnis

Pehyanan

1

2

3

100 0a

100 %Pelayanan Gawat
darurat

1oooh6

10006

8

'100 0/6

100o/o't7 ,760/o

100o/o

100 %

100 0/6

100 06
6',/6

100 %

100 %

100%

24 100 06

\. 

-Ra.da 

(Rae0 BuD.?a/ %tua ulg-*a
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l3

Jumlah 111

Sumber Data: SPM-Rs

- Gedung Pelayanan

Adapun pengembangan infrastruktur yang berhubungan dengan tempat

pelayanan dapat diindikasikan dari kecukupan luas ruangan pelayanan berdasarkan

masGrptan rumah sakit dengan rincian sebagai berikut

Tabel 6. Kondisi Gedung Pelayanan RSUD Haji takassar

Luas
bengunan

standar ]

50mZfi
5500 m2

Bobot

6683,25m2 12'.t,5%

Ruang perawatan

lntema
Bedah
Obgyn

VIP

Anak

22.5m2

81 tn2

1849 m2

5&4m2
325 m2

'137 m2

325m2

1369,60/6

417 ,10/o

325%

608,9%
401 ,20

Ruang
Periksa
Poli Eedah

Poli lntema
Poli Obgin
PoIi THT
Pcri Mata
Poli Kulit
Poli Syaraf
Poli Anak
Poli Jiwa
Poli Paru

900 m2
(masing-
masing 3 x 6
m2)

2@o/o

Ruang Tindakan

Poli Gigi
Poli Bedah
Poli Obgin
PoIi THT
Poli Mata
Poli

Rehabilita
si

3x6m2 900 m2
(masing
masing 3 x 6
m2)

2OOo/o

Data : Sumber Data .' SPM-RS

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana

\. Padtu(Raul) B2O.?aV ?talaut Uli-W

Minimal 4,5 m2lTT
135 m2
140 m2
100 m2

3x3m2

46,08%
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RSUD Haji Makassar sebagai salah satu sunnber daya penting sudah memenuhi

standar kelengkapan ruang serta luas bangunan ttntuk Rumah Sakit Kelas B.

2.3. PRESPEKTIE KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Unfuk mengukur kinerja rumah sakit digunakan beberapa indikator yang dapat

meurakili penilaian pada masing-masing persfektit Balance Scp,rc Card. Ada empat

aspek penting yang menjadi dasar dari Balanced Scr:rre Card seperti dibawah ini:

Salah satu kinerja pelayanan adalah bagaimana memperoleh gambaran dari

perilaku pelanggan. Ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan perilaku dari

pelanggan yaitu:

1. Prespektif kunjungan pasien

Low Cost StrategyDiffrentiation strategyPerspektif

Pertumbuhan ROI

Pertumbuhan

Pendapatan

Berkurang

nya biava

Kecepatan

Layanan

Meningkatnya

kepercayaan

customer

Quality

Realitionship

&(lgan

orstofl|er

Coshrmer

Meningkatkan

kualibs proses

layanan

Pros€s layanan

custorier

terin@rasi

State Ot The Art

Technology

Prooa Bisnis

lnbmal

Meningkattya

kapabilitas SDM

Meningkatnya

komitemen SDM

Pertrmbuhan

dan

Pombelajaran

\ p"roo- @wtt 87O.?o/t %alaut fr18-U23

Keuangan



Perkembangan kunjungan pasien selama tiga tahun terakhir menunjukkan

kecenderungan naik dari 46.625 orang pada tahun 2016 menjadi 46.623 orang pada

tahun 2018. Komposisi iumtah kuniungan pasien dibagi dalam dua kualifikasi sebagai

berikut

c Costumer acquisition, indikator ini dapat digunakan unfuk mengukur sejauh mana

"pasien baru' menggunakan jasa layanan yang disediakan. Berdasarkan data

historis tiga tahun terakhir menunjukkan trend meningkat. Rata-rata kunjungan

pasien baru pertahun mencapai 26.148 orang (43,55 o/o) dengan jumlah

kunjungan pasien baru tertinggi pada tahun 2012 sebanyak 19.148 orang dan

terendah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 17.088 orang.

. Costumer loyality, indikator ini bertujuan unfuk mengukur sejauh mana Rumah

Sakit Umum Daerah Haji Makassar mampu mempertahankan pasien lama

(kunjungan lama) untuk menggunakan jasa layanan kesehatan yang disediakan.

lndikator ini berbanding terbalik dengan Costumer acquisition,berdasarkan data

historis tiga tahun terakhir, rata-rata kunjungan pasien lama pertahun sebesar

23.654 orang (56,45 7o). Kunjungan pasien lama tertinggi pada tahun 2018

sebesar 27.475 orang (58,93 %) dan terendah pada tahun 2016 sebesar 21.125

orang (55,28 %)

un

3'1.357

il.273
Sumber Data: Bagian Rekam Medik tahun 2O18

2. Prespekif Keluhan Pasien

lndikator ini untuk mengukur sejauh mana kepuasan pasien terhadap

layanan yang diberikan.Untuk mengantisipasi keluhan pelanggan, maka setiap

bulan dilaksanakan "Temu Pelanggan' sejak bulan September 2014 dan
penyampaian keluhan pelanggan via SMS setiap semester (6 bulan) dilaksanakan

Survey Kepuasan Pelanggan. Dengan menggunakan data intemal <,lan ekstemal,

rumah sakit telah melakukan survey kepuasan pelanggan antara lain:

2016 ml8
27.475

AH?
23.494 22.916 24.826

19.148 27.941 26.148Pasien Baru

Jumlah Pasien
46.623 51.435 50.765

\.
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Tabel 7. Cakupan Kunjungarr Pasien RSUD Haji takaesarTahun 2016 - 2018

I

Rala - Rata

Pasien Lama

-Pa.tu 

@amll B?@.*af ?llaaatu't ill 8- W



Tebel E. Pelaksanaan Survel Kepuasan Pelanggan RSUD HaJi takassar Tahun
2016 - 2018

No- Tahun %
rurvoi

7'1,3

o/o

Pelaisam

1 2015 Tim GKM

Tim GKM2016
77,8

o/o

2017

2018

Pelayanan &

Kebersihan

Pelayanan &

kebersihan
Tim GKMB5o/o

Sumber Data: Gugus Kendati Mutu RSUD Haji Tahun 2018

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa survey kepuasan pelanggan

memperlihatkan trend meningkat (dari 7 1 ,3 o/o lahun 2013 menjadi 85,4 o/o lahun 2017

serta 85 % unfuk tahun 2018) meskipun belunt memenuhi standar SPM yaitu sebesar

> 90 o/o. Dan diharapkan tahun 2019 dan seterusnya dapat sesuai dengan standar

SPM.

3. Perspektif Proses Bisnis lntemal

Kinerja pelayanan juga dapat diukur dari aspek teknis yang diharapkan dari

tujuan pelayanan medis, yang meliputi kualitas fisik (quality of place) maupun mutu

pelayanan (quality of service).

a) Quality of Place

Terdapat tiga indikator untuk menggarnbarkan secara agresif kualitas fisik

layanan rumah sakit, vaitu:

" Bed Occupancy Rate (BOR)

lndikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur.

Berdasa*a,. Jata tahun 2015 - 2017 menunjukkan kecenderungan yang

fluktuatif, BOR tertinggi terjadi tahun 2017 yang menunjukkan angka

pencapaian 70,360/o dan terendah tahun 2016 yaitu 68,77 % dengan BOR rata-

rata 66,97 o/o. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah tempat tidur (dari

144 tempat tidur menjadi 212 tempat tidur pada tahun 2016).

o BedTumOver(BTO)

Aspek yang
, disurvei

l6

Pe-layanan

2.
Pelayanan &

Kebersihan

3. 85,40/o Tim GKM

4.

\. 

-Pa.tu 

Rdei B?@.?a:t ?tak da fur-ua



11

\. (R.*el, B1A.Zalt ?/ltut tu18 - 42A

lndikator ini untuk mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satuan

waktu.Rata-ratafrekuensipemakaiantempattidurselamatigatahunterakhir

adalah 55,66ka1i. BTO tertinggi tahun 2017 yaitu sebesar 61 kati dan terendah

tahun20lsyaitusebesarS0kali.Penttrunanpadatahun2016disebabkan

adanya penambahan jumlah tempat tidur. BTO selama 3 tahun terakhir masih

sesuai dengan standar nasional' yaitu di atas 30 kali'

. Tum Over lntemal (TOI)

lndikator ini untuk mengukur rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat

ke saat sampai terisi berikutnya. Rata-rata eelama tigatahun terakhirtempat

tidur tidak ditempati adalah 1 ,67 hari dan ini menunjukkan kecenderungan

tempat tidur yang kosong di Rumah Sakit umum Daerah Haji Makassar makin

efisien. Kondisi terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu selama t hari dan

kondisi tertinggi pada tahun 2015 dan 2016 selama 2 hari dan masih dalarn

standar TOI berkisar antara 1- 3 hari.

Melihat indikator-indikator tersebut di atas, Quality of Place Rumah sakit Umum

Daerah Haji Makassar sudah sesuai dengan Standar Nasional, kecuali BoR masih

belum optimal sesuai dengan SPM. Tetapi dari hasil yang ada mengindikasikan bahwa

pelayanan di RSUD Haii Makassar sudah optimal.

b. Quality of service

Kualitas layanan di rumah sakit dapat diukur dengan empat indikator mutu

sebagai berikut:

. Gross beath Rate (GDR) t-"-
Gross Death Rate atau angka ke,matian kasar digunakan untuk menilai angka

a----+-\ / |

kematian penderitaidi baw_ah:Ufjarrysetelah dirawat untuk 1000 penderita keluar

sembuh.Berdasarkan datia historis rata-rata GDR selama tiga tahun adalah 26,18

(dibulatkan menjadi 26 penderita). GDR tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu

29 orang penderita dan terendah tahun 2015 yaftu 22 orang penderita. Angka

pencapaian aktual GDR masih lebiih kecil dari Standar Nasional, yaitu < 45

penderita. 2'
o Net Death Rate (NDR)

Net Death Rafe atau angka kematian bersih digunakan untuk menilai angka

kematian diatas 48 jam setelah dirawat untuk setiap 10Oopenderita keluar

sembuh. Berdasarkan data historis, rata-rata NDR selama tiga tahun terakhir

adalah 10,29 orang penderita. NDR tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai

10,54 penderita dan terendah tahun 2016 yaitu 7,O4 penderita. Angka

pencapaian NDR masih lebih rendah dari standar <25 orang penderita.

t/(

D-t*-
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. Angka Kematian BaYi

Angka kematian bayi digunakan untuk mengukur kematian bayi per 1000

kelahiran hidup. Berdasarkan data h'storis tiga tahun terakhir, angka kematian

bayi rata-6ta mencapai rata-rata 9 bayi per 1000 kelahiran hidup. Angka

kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 19 kematian bayiper 1000

kelahiranhidup,tahun2016yaitul5kematianbayiperl000kelahiranhidupdan

terendah tahun 2017 yaitu 12 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Jika

dibandingkan dengan standar Nasional ( 20 kematian bayi), angka kematian

bayi di RSUD Haji masih memenuhi standar nasional, yaitu dibawah 20 kematian

baYi.

c Angka Kematian lbu

A[gka ks6ori-n ibu adalah indikator untuk mengukur jumlah kernatian ibu

dalam 1000 kelahiran. Dari data historis tiga tahun terakhir menunjukkarr angka

kematian ibu rata-rata 1,33 orang (dibulatkan menjadi I orang). Angka kematian

ibu tertinggi tahun 2016 dan 2017 sebesar 2 kematian ibu dan terendah tahun

2015 tidak ada yang meninggal. Jika dibanding Standar Nasional, angka

kematian ibu RSUD Haji Makassar masih memenuhi standar, yaitu di bawah 25

kematian ibu

Berdasarkan data tersebut diatas tedihat bahwa Qualty of serube, RSUD

Haji Makassar sudah cukup baik karena semua indikator kuantitif memenuhi

Standar Nasional yang sudah ditetapkan.

4. Percpektif Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran posisi keuangan rumahsakit baik dari

sumber pendanaan maupun pembiayaan. Dalam mengukur perspeKif keuangan

digunakan 3 indikator Yaitu:

a. Sales Gtourft Rate {SGR)

lndikator digunakan untuk mengukur kemampuan Rumah sakil menggali

pendapatan fungsional dari jasa layanan kesehatan. Berdasarkan data 3 tahun

terakhir, tingkat pertumbuhan pendapatan RSUD Haji rata-rata sebesar

23,18%, dan menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut

disebabkan adanya proglam jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

sehingga masyarakat semakin mudah berobat ke rumah sakit. Perkembangan

pendapatan fungsional RSUD Haji selama 2015 - 2017 dapat dilihat dari tabel

sebagai berikut :

(RaMl) RSTO.Xtop ?fltut ffi 8' W
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Tabel 9. Perkembangan SGR RSUD Haii MakassarTahun 2014'2017

Sumber Data : Bagian Keuangan Tahun 2017

b. Cost RecoverY Ratio (CRR)

lndikator ini digunakan untuk rnengukur sampai sejauh mana kontribusi

pendapatan fungsional rumah sakit terhadap belanja operasional. Berdasarkan

data historis 3 tahun terakhir, pada tahun 2015 rnenunjukkan kondisi yang

tertinggi mencapai 72,13o/o sedangkan CRR rata-rata merlcapai 64,57o/o.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar biaya operasional rumah sakit dapat

ditutupi dari hasil pendapatan fungsional kecuali belanja modal. Perkembangan

kemampuan pembiayaan operasional rumahsakit dapat di lihat dari tabel sebagai

berikut :

Tabel 10. Perkemban n CRR RSUD H ilf,akassarTahun 2015 - 2017

CRR

Sumber Data: Bagian KeuanganTahun 2017

c. Tingkat Kemandirian Keuangan ( T K K )

lndikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi pendapatan

fungsional terhadap Total Belanja. Berdasarkan data historis 3 tahun terakhir

\.

Realisasi
Pendapatan

(RP.l

% Kenaikan
Pendapatrn

KsGrangen

2014 7.397.114.331
FEndapatan 2012 RP

12.742.082.8U

Klaim

Yang

menyeberang

Rp. 867.740.721

32,80 0/o

30,83 %2016 12.851.704.593

2017 13.609.823.606 5,90 70

Rata-
rata

23,18 0/o

13,619,0,00,0002015 9,823,U42,61
57,2322,460,610,5002016 12,85'1,704,593
64,3521,150,060,5002017 13,609,823,606

11,6/.3,007,775 u,57Rata-rata

@mal) R57D.7a.f ?takua AE-trA

9.823.542.4412015

72,13

7,121,397,799
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indicator ini menunjukkan rata-rata 34,88 %.Terjadi penurunan TKK pada tahun

2016 disebabkan terjadinya peningkatan belanja tidak langsung (adanya

tambahan penghasilan pegawai/pakasi). Kemampuan Kemandirian Keuangan RS

dapat dilihat dari tabel:

Tabel 11. Perkembangan Tk. Kemandirlan Keuangan RSUD Hajl takacsar

Tahun 2015 - 2017

Pendrpatan
' Fungiional

Tingkat
Kemarrdiritn

2015 9,823,*2,46'.1 26,487,945,514 37,09

2016 12,851,704,593 33,65

2017 13,609,823,606 40,147,639,115

Rata-
Rata

34.943.569.914 34,88

Sumber Data : BagianKeuangan Tahun 2017

Seluruh pendapatan dicatat dengan basis kas. Kondisi keuangan rumah sakit

cukup nremadai meskipun alokasi biaya lebih didominasi pada pengeluaran belanja

pegawai dan operasional. Belanja lnvestasi rliproyeksikan sampai dengan

5 tahun ke depan belum memungkinkan untuk dibiayai secara mandiri oleh Rumah

Sakit dan diharapkan Pemerintah masih terus mengucurkan dana unfuk mendukung

program penguatan kapasitas infrastruktur sesuai dengan pesatnya perkembangan

teknologi kedokteran dan perkembangan jenis penyakit.

2.4. TANTANGAN SERTA PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna pencapaian visi misi dan

mengawal kebijakan dan menyukseskan program Pemerintah Daerah Sulawesi

Selatan, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar memiliki banyak peluang

sekaligus menghadani tantangan. Di sarnping itu Rumah Sakit Umum daerah haji

juga mempunyai beberapa kekuatian dan kelemehan. Formulasi strategi rumah sakit

umum daerah Haji disusun menggunakan hasil analisis SWOT yaitu dengan

menggabungkan berbagai indicator yang terdapat dalam kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman. Model penggabungannya menggunakan matriks TOWS.

Berikut keadaan RSUD Haji berdasarkan analisis SWO-f.

A. ANALISIS SWOT

1) Kekuatan :

a. Pada instalasi rawat jalan semua pasien dilayani oleh doher spesialis

\. @ael) B7CD.*a/i Trhlatul Olfi-frA

Totel
Belafiia

38,195,125,115

33,90

12.095.023.553
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A. ANALISIS SWOT

1) Kekuatan :

a. Pada instalasi rawat jalan semua pasien dilayani oleh dokter spesialis

dan dokter subspesialis.

b. Rumah sakil Umum daerah Haji telah terakredilasi paripurna.

c. Letak RSUD Haji sangat strategis yaitu terletak pada gerbang selatan

kota Makassar yang berbatasan dengan kab. Gowa sehingga

memungkinkan sebagai pusat rujukan.

d. Kerja Sama rujukan sudah cukup lama terbina dengan tenaga

kesehatan yang praktek mantiiri dan sarana kesehatan lainnya.

e. Komitmen petugas RSUD Haii terhadap pelayanan baik.

f. SDM pada instalasi farmasi/ apotik mampu melayani 24 jam.

g. Tekhnologi yang digunakan dalam pelayanan adalah tekhnologi canggih.

2) Kelemahan :

a. Lahan perparkiran yang semoit.

b. lmage RSUD Haji sebagai eks RS Kusta Jongaya masih ada.

c. keterbatasan luas lahan Rumah Sakit.

d. Sistem informasi rumah sakit belum optimal.

e. Jumlah chM baik medis maupun paramedis serta tenaga administrasi
masih kurang.

3) Peluang :

a. masih adanya rahan milik pemprov. yang tidak produkif terletak di
samping kiri RSUD Haji.

b. adanya jaringan puskesmas sebagai sumber rujukan.

c. makin meningkatnya kepesertaan asuransi kesehatan.

d. Kebijakan pengelolaan RS semakin kondusif.

e. Kompetensi SDM yang ada di RSUD haji baik.

4) Ancaman/tantangan

a. Adanya Rumah sakit pesaing yang ada di sekitar RSUD Haji.
b. Kebijakan pemerintah dengan adanya sistem rujukan berjenjang.

B. TANTANGAN DAN PELUANG PENGETIBANGAN PELAYANAN PO
Dalam meraksanakan tugas dan fungsinya guna pencapaian visi misi dan

mengawal kebijakan dan menyukseskan program pemerintrh Daerah Surawesi
selatan, Rumah sakit r-rmunr Daerah Haji Makassar memif iki banyak peruang
sekaligrJs menghadapi banyak tantangan. peruang dan tantangan rersebut ura
mampu dikelola dengan baik akan memiliki daya ungkit yang besar guna

Rdtu (Rae0 B5,'?,@.?ay tlaaaua Utg-@\.



l) Analisis Lingkungan lnbmal (Ai-l)

Secararincidatadatapengukuranpadamasing-masingperspeKifmerupakan

obiek analisa. Dengan menggunakan skala ordinal dapat dipetakan. Kekuatan atau

kelemahan dengan hasil Analisis Lingkungan lntemal pada titik ordinal positif

merupakan kekuatan yang dimiliki rumah sakit sedang hasil analisis lingkungan intemal

pada titik ordinat negatif merupakan kelemahan.Nilai hasil analisis lingkungan intemal

RSUD Haji Makassar adalah 19 seperti terlihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 12. Anatisis Lingkungan lnbmal RSUD Haji takassar

t rl-t
Al

2CakupanKunj unganPasien

PELANGGAN
,|

2NumberOfComPlain2

4ScoreA
B INTERNAL

aceQual
11 BOR

BTO2 2

2TOI3

5

! rvices:
11

13

14 AngkaKematianlbu/
10.000 persalinan

NetDeathRate( NDR)

4

IScoreB

c PE RT U T B U H AN & P E I' B E LAJ A R
AN

1 KelersediaanSDM

1" KetersediaanTenagaMedis
.KelersediaanTenaga

Paramedis Keperawatan
-1

\. @ae0 B1lD.*alz ?tala.e, Uli - UA
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KEKUATAN
2 3

GroosDeathRate(GDR)

2
,|

AngkaKematianBayi/
1.000 kelahirart
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2. Analisls Lingkungan Eksternal (ALE)

Metode analisis yang digunakan adalah metode hmpetitive Setting profle

yang menilai kondisi persaingan di bisnis perumahsakitan.Faktor-faktor yang dinilai

adalah :

Kebutuhan pelanggan terhadap provider kesehatan terhadap variabel

sebagai berikut:

- i.ngtia xesakitan dan kecelakaan

- Prospek BPJS

1. KeterseoiaanTenaga
Paramedis NonKepera-watan

-1"KetersediaanTenaga
AdminiStrasi (Non Medis)

2 -2

2 KomitmenSDM
" Komitmenmemanfaat

I nfrastrukturpelayana n
kan

1

4 Pengelolaan lnfrastruktur

"Kelengkapan Alat

"KalibrasiAlat

.KualifikasiAlat 1

-2

5 4
D

ScoreC

KEUANGAN

"SGR
.CRR

1

"TINGKAT
KEMANDIRIAN

1

ScoreD 4

SCORE 23 4
TOTALSCORE t9

II

\.-fuitu R4e0 B7D.3a7t frahurillc-fra

a

1

I -2

1

2

2
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- Kemampuan daya beli masyarakat

- Jejaring puskesmas sebagai sumber rujukan
. Kemampuan pesaing terhadap variabel-variabel berikut ini :

- Agresifitas pesairrg : dinilai dari tingkat agresifrtas atau kondisi
keunggulan pesaing dan strategi yang diterapkan pesaing unfuk

merebut pasar.

- Kapabiritas pesaing : yaitu dinirai dari tingkat pertambahan provider

milik pertumbuhan.

. Manajemen perubahan terhadap variabel_variabel berikut :

- Teknologi, yang dinirai dari tingkat kemajuan teknorogi dari akses
provider Yankes untuk mendapatkan teknologi tersebut.

- Tuntutan masyarakat terhadap mutu yankes. Keberdayaan dan
kemampuan yailu dinirai dari tingkat kemampuan daya beri masyarakat.

- Ekonomi yaitu dinirai dari tingkat atau komposisi masyarakat
berdasarkan taraf hidup.

- Pasar yaitu dinirai dari tingkat kebebasan usaha / persaingan
berdasarkan ketentuan daram usaha perumahsakitan dan yankes

lainnya.

Tabel l3.Analisis Lingkungan Ekstemal RSUD Haji Makassar

PELUA}IG ANCAilAN

2 3

A
KEBUTUHAN
PELANGGANTERHADAP
PROVIDER KESEHATATI

2

Kemampuandayabeli
Masyarakat

4

2

I

3

8ScorcA
B KETATPUAIiIPESATNG

AgresivitasPesaing

Pertumbuhanpro\rider
Perorangan

2

ScoreB -3

1
AngkaKesakitandan
Kecelakaan 2

Prosoet 9P.15

3

KebutuhanPuskesmas
sebagaisumbemrjukan

,|

-1

\. 

-- 
Roaob Rde40 B:?O.?a/ ?r/aha44, a8 - fua
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Sumber Data diolahdaiDokumenRenstnRSUD Haji Makassar

L Poolsl Rumah Sakit Umum Daerah HaJl takasear
Berdasarkan analisis SWOT dengan metode competitive setting profile,

posisi Rumah sakit umum Daerah Haji Makassar berada pada kuadran safu

seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik'1. oo;;.i RSUD Haji Makasar beldasarkan analisis SWOT
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2. Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor)

Dari hasil analisa SWOT menunjukkan persepsi pelanggan tefiadap

rumah sakit masih relative baik hal ini ditunjukkan dengan capaian kualitas

pelayanan secara teknis relative sesuai standar. Cakupan pelayanan rumah
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sakit masih didominasi oleh masyarakat miskin yang pemahaman secara teknis

terhadap pelayanan rumah sakit masih kutang ,dengan demikian kepuasan

pelanggan lebih pada aspek non teknis seperti keramahan petugas, kondisi fisik

bangunan bukan pada kualitas penanganan penyakit yang diderita. Dilain pihak

posisi rumah sakit sebagai rumah sakit pemerintah pada umumnya memiliki

kekuatan dalam oengembangan infrastruKur dan penetapan tariff yang sangat

kompetitif yang memungkinkan rumah sakit mampu bertahan dan melakukan

inovasi - inovasi sejalan dengan perkernbangan ilmu kedokteran klinik dan

perkembangan jenis penyakit. Dengan menggunakan Matrix TOWS dapat

diuraikan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 14. Falitor Kunci Keberhasilan RSUD Haii Makassar Berdasarkan

Matriks TOWS

Kekuatan
'1. Kinerja

tempat tidur baik
2. Brandlmage
Pelanggan

CukupBaik.
3. KondisiKeuangan

CukupSehat

I

F
A
s

P€luang
1. tuigkaKesakitandan

Kecelakaanyang
cenderungnaik.

2. Adanyajaringan
puskesmassebagai
sumbem.rjukan

3MakinMeningkatnya
kepersertaa n asuransi
kesehatan

4. Kebijakan
pengelolaan RS
semakin kondusif

EFAS

StrategaSO
1 . Memperkuatieiaring

pemasaranmelalui
puskesmasdengan
menranfaatkan
DokterSpesialis
RumahSakitsebagaiten
agakonsultanPuskesm
as

2. Menjalinhubungan
denganperusahaan
- perusahaanuntuk
meniadiprovider
pelayanan keseha-
tan perusahaan.

StrategiWO
1. Peningkatan K

dan kuantitas
administrasi
danmedis
keperawatan.

2. Mengalokasikan
sumbardaya
keuanganyang
berorientasipada
perbaikanmutu
pelayanan

\.- pora" (RalN0 BrD.?a.f Tttakttaills-M3

Kelemahan
1. lnfrastruktur

pelayanan Belum
memadai

2. JumlahTenaga
Medis
Keperawatandan
Administrasibelum
mencukupi

3. Pencapaian SPM
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StrategiST
1. Memperluas publikas

kepada masyarakat
2. Menerapkan

fkelsibilitas
pengelolaankeuanga
n denganprinsip
prinsip
bisnisyangsehat
denaganmenerapka
n sisleminformasi
berbasislT

Berdasarkan Matrix TOWS dapat disimpuNkan ada 8 faktor kunci keberhasilan

rumah sakit, yaitu :

1. Menerapkan standar pelayanan yang bermutu tinggi sesuai dengan

kaidah ilmukedoKeranklinik.

2. Melakukan penataan kelembagaan yang berorientasi pada proses

pelayanan kepada pasien.

3. Menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan prinsipprinsip

bisnis yang sehat dengan menerapkansistem informasi berbasis lT

4. Mengalokasikan sumberdaya keuangan yang berorientasi pada

perbaikan mutu pelayanan.

5. Peningkatan Kualitas dan kuantitas tenaga adrninistrasi dan medis

keperawatan

6. Mengembangkan infrastruktur pelayanan yang memiliki potensi pasar

dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial.

7. Memperkuat fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan puskesmas

8. Menjalin hubungan dengan perusahaan - perusahaan untuk menjadi

provider pelayanan kesehatan perusahaan di luar BPJS

9. Memperluas publikasi kepada masyarakat

Ancaman
l.Agresifrtaspesaing

melakukaninovasi
perbaikanmutulayanan
danglobalisasipelaya-nan
kesehatan .

2.Tuntutanpeningkatan
mutulayanan

StrategaYYT
1. Mengembangkan

infrastrukturpelayan
an
yangmemilikipotensi
pasardengar etap
mempertimbangkan
aspeksosial.

2. Melakukan pen
kelembagaanyang
berorientasipada
prosespelayanan
kepadapasien.

3.Menerapkan
standarpelayanan
yangbermutu
tinggisesuai
dengankaidah

\. @a.u0 B?O.?ap ?/{akau'c Ull - M3
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FERI{ASTIAHAII r I$}ffiI STRIICG
. PHIATIGKAT DICRATI

3,1. lden0flkagi Permasalahan Berdagarkan'fugas dan Frungsi

\ B-ror" (2a,u,0 B1O.?a/t ?rl4hrurM8-U8

Kawasan Asean Free Trade ,Area akan terjadi liberarisasi perdagangan

termasuk sektor perdagangan jasa kesehatan. Usaha perumahsakitan merupakan area
bisnis yang berada dalam persaingan yang ketat, b,ukan hanya pelaku usaha nasional
tetapi juga pengusaha asing yang akan berebut pasar di lndonesia apalagi akan
diberlakukannya Masyarakat Economy ASEAN (MEE) tahun 201s yang akan datang.
Dengan begitu banyaknya pelaku jasa kesehatan membuat rumah sakit harus dapat
'memanjakan' pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat tujuan pelayanan

kesehatan yang dinginkan sesuai dengan standar pelayanan.

Pengelolaan keuangan dan non-keuangan pada entitas bisnis merupakan

sebuah siklus yang terus berlangsung dalam sebuah organisasi terma'suk rumah sakit.

siklus tersebut diawali dengan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan yang akan dijadikan umpan balik dan dasar untuk perencanaan tahun
berikutnya. Pengelolaan pelayanan paJa rumah sakit menuntut kecermatan,

keakuratan dan ketepatan pengambile n keputusan karena menyangkut keselamatan
pasien sebagai pelanggan. oleh karena itu, perencanaan rumah sakit memiliki

fleksibilitas dan elastisilas yang relatil tinggi yang menjadi syarat pemenuhan

implementasi - iklus tersebut dalam pengelolaan kinerjanya. Kebijakan pemerintah

merubah sistem pengelolaan keuangan rumah sakit menjadi BLU adalah agar rumah

sakit lebih fleksibel mengelola keuangannya sehingga pelayanan kepada masyarakat

tidak terganggu dengan regulasi keuangan. Tapi di sisi lain, jika rumah sakit tidak

mampu memiliki proyeksi bisnis yang baik justru akan berdampak buruk terhadap

pelayanan dan kinerja pelayanan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan

Sosial mengamanatkan bahwa mulai 1 Januari 2014, semua jaminan kesehatan

dikelola oleh BPJS. Belum tersosialisasinya hal ini menimbulkan masalah tersendiri di

tingkat pelaksana Ci lapangan yaifu puskesmas dan rumah sakit. Rumah sakit harus

menyiapkan inftastruktur dan sumber daya manusia yang memadai agar mampu

menangani permasalahan yang akan muncul. Hal lain yang juga menjadi kendala

adalah sistem rujukan yang berjenjang membuat rumah sakit hanya melayani pasien
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dengan indikasi rujukan dan hal ini akan nrembuat polemik tersendiri karena kurangnya
informasi yang sampai ke masyarakat akibat beh.rm tersosialisasinya kebijakan ini

dengan baik.

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Gubemur Torpitih

Msi Pemerintah Daerah Provinsi sulawesi selatan periode tahun 2019 - 2023
adalah sebagai berikut:

" Sulawesi Sela0an yang lnovaltf, produktif, Kompetitif, lnklusif dan
Be*ara,katef

Rumah Sakil Umum Daerah Haji Makassar sebagai satuan perangkat Kerja

Daerah Provinsi sulawesi Selatan di bidang kesehatan mengembang amanah dalam

tugas dan fungsi yang berkaitan dengan misi yang meupakan upaya yang dilakukan

demi terwujudnya visi sebagai berikut:

" Meningkakan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan

infrastruKu/.

Misi tersebut di dituangkan dalam tujuan dan tujuan di bidang kesehatan adalah :

" Meningkakan akses dan kualitas layanan kesehatan"

Dari lirna sasaran di bidang kesehatan, ada dua sasaran yang berkaitan langsung

dengan tupoksi Rumah sakit Umum Daerah Haji Makassar sebagai pilar pelayanan

kuratif rehabilitatif. Sasaran tersebut adalah:

'l . Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan

masyarakat

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi.

Hal-hal tesebut di atas menjadi dasar dalam perumusan visi, misi, fujuan, sasaran

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar tahun 2013 - 2O1B dan diharapkan

kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaten, tujuan misi dan visi provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2018.

3.3. Telaah Reneta Kementrian Keaehatan dan Rensba Kota Makassar

Kementrian Kesehatan sebagai lembaga tertinggi di bidang kesehatan merupakan

rujukan bagi instifusi kesehatan yang berada di bawahnya. Rurnah Sakit Umum Daerah

Haji Makassar sebagai perangkat kesehatan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam

merumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan strategis mengacu kepada visi, misi, fujuan

dan strategis Kementrian Kesehatan selain Prol,insi Sulanesi Selatan sebagai induk

organisasinya.

\. 
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Adapun visi dari kementrian Kesehatan adalah:

" Masyrarakal Sehat vang Mandiri dan Be*eadilan"

Sedangkan misi Kementrian Kesehatan yang berkaitan lanngsung dengan tupoksi

Rurnah Sakit Urpum Daerah Haji Makassar adalah:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarlkat rermasuk swasta dan madani.

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menlamin tersedianya upaya

kesehatan yang paripuma, merata, bermutu dan berkeadilan

3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Adapun sasaran strategis dari Kementrian Kesehatan yang berkaitan langsung

dengan tupoksi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

3. Meningkatnya penyediaan ang,garan publik untuk kesehatan dalam rangka

mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh

penduduk tenrtama penduduk miskin.

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang berlokqsi di Makassar

dan sebagian besar melayani penduduk kota Makassar berkontribusi langsung

terhadap peningkatan kualitas kesehatan di Kota Makassar dengan program

prioritas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan

masyarakat dengan target kineda 100 % penduduk yang sakit terlayani dengan

baik.

3.'1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wlayah dan Kaiian Lingkungan Hidup
Strabgis

Dalam UU No 32 Tahun 2009, AMDAL mendapat porsi yang cukup banyak

dibandingkan instrumen lingkungan lainnya. UIJ No. 32 Tahun 2009 disebutkan

bahwa " AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan". Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

(Kepmenkes) Nomor 1024lMenkes/SlV)02004 tentang kesehatan lingkungan

rumah sakit. Ada beberapa persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, antara

lain adalah:

a) Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah Sakit.

Ruang bangunan dan halaman rumah sakil adalah semua ruang/unil dan

halaman yang ada di dalam batas pagar rumah sakit (bangunan fisik dan
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kelengkapannya) yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan

rumah sakit.

b) Penyehatan Hygiene Dan Sanitasi Makanan Minuman

Makanan.dan minuman di rumah sakit adalah semua makanan dan minuman

yang disajikan dari dapur rumah sakit untuk pasien dan karyawan; makanan

dan minuman yang dijual didalam lingkungan rumah sakit atau dibawa dari

luar rumah sakit.

c) Penyehatan Air

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

d) Pengelolaan Limbah

- Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan

nrmah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas.

- Limbah padat rumah sakit adalah semua lirnbah rumah sakit yang

berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari

limbah padat medis dan non-medis.

- Limbah padat medis adalah limbah padat yang terdiri dari limbah

infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah

sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktil, limbah kontainer bertekanan,

dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.

- Limbah padat non-medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari

kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur,

perkantoran, taman, dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali

apabila ada teknologinya.

- Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari

kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme,

bahan kimia beracun dan radioahif yang berbahaya bagi kesehatan.

- Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari

kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insinerator, dapur,

perlengkapan generator, anastesi, dan pembuatan obat cilotoksik.

KeFTei.;...,s 1204/Menkes/SKD<nOA4 Tentang Persyaratan Kesehatan

Lingkungan Rumah Sakit

- Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme pat€en
yang tidak secara nrtin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam
jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada

manusia rentan.

@ar440 B1lD.*ait ?/lakua. ful 8- frA
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- Limbah sangat infeksius adalah limbah berasal dari pembiakan dan stock

bahan sangat infeksius, otopsi, organ binatang percobaan dan bahan lain

yang tetah diinokutasi, terinfeksi atau kontak dengan bahan yang sangat

infeksius.

- Limbah sitotoksis adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi dari

persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker yang

mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat

pertumbuhan sel hidup.

- Minimasi limbah adalah upaya yang dilakukan rumah sakit untuk

mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi

bahan (reduce), menggunakan kembali limbah (reuse) dan daur ulang

limbah (recycle)

e) Pengelolaan Tempat Pencucian Linen (Laundry)

Laundry rumah sakit adalah tempat pencucian linen yang dilengkapi dengan

disinfekan, mesin uap (steam boiler), pengering, meja dan meja setril:a.

f) Pengendalian Serangga, Tikus Dan Binatang Pengganggu Lainnya

pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu, lainnya adalah

upaya untuk mengurangi populasi serangga, binatang pengganggu lainnya

sehingga keberadaannya tidak menjadi vekor penularan penyakit.

g) Melalui Dekontaminasi dan Desinfeksi

Dekontaminasi adalah upaya mengurangi dan/atau menghilangkan

kontan:ino-i oleh mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan, dan ruang

melalui disinfeksi dan sterilisasi dengan cara fisik dan kimiawi. Disinfeksi

adalah upaya untuk mengurangi/nrenghilangkan jumlah mikroorganisme

patogen penyebab penyakit (tidak termasuk spora) dengan cara fisik dan

kimiawi. Sfenfi'sasi adalah upaya untuk lnenghilangkan semi mikroorganisme

dengan cara fisik dan kimiawi.

h) Upaya Promosi Kesehatan Dari Aspek Kesehatan Lingkungan

Promosi higiene dan sanitasi adalah penyarnpaian pesan tentang higiene dan

sanitasi rumah sakit kepada pasien/keluarga pasien dan pengunjung,

karyawan terutama karyawan baru serta masyarakat sekitamya agar

mengetahui, memahami, menyadari, dan mau mernbiasakan diri berperilaku

hidup bersih dan sehat (PHBS) serta dapat memanfaatkan fasilitas sanitasi

rumah sakit dengan benar. Promosi kesehatan lingkunganadalah

penyampaian pesan tentang yang berkaitan dengan pHBS yang sasarannya

ditujukan kepada karyawan.

\ nrn*" (&e0 BilO.?al ?t&uttulg-ilA
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3.5. Penentuan lsu-isu Strategis

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sebagai rumah sakit milik

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk mengawal

kebijakan dan program dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan di bidang

kesehatan sesuai dengan tugas pokok organisasi. lsu strategis dalam

perencanaan pembangunan lima tahun ke depancukup penting dan

dipertimbangkan dalam perenc€lnaan karena akan berpengaruh terhadap

perencanaan strategis lima tahunan berikutnya.

Adapun isu-isu strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi

organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah:

A. lssu Strabgis Global

Sinergisitas dan konsistensi kebijakan pembangunan kesehatan menjadi hal

yang sangat mendasar untuk dapat dilaksanakan di setiap tahapan proses

kebijakan pembangunan kesehatan, sebagai salah satu hak dasar yang harus

dipenuhi. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar

terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek

pembangunan. Berbagai dokumen sebagai hasil kesepakatan intemasional seperti

Pendidikan Untuk Semua (Education For All), Konveksi Hak Anak (Convenlion On

The Right Of Child) dan Millennium Development Goals (MDGS) serta World

Summit On Suistainable Development, secara jelas menekankan pentingnya

pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan

kemiskinan, peningkatan keadilan, kesetaraan gender dan pemahaman nilai-nilai

budaya. Dengan kondisi tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang relative

masih rendah, upaya untuk memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan harus

dipercepat untuk mencapai manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Dewasa ini mau tidak mau pengelola rumah sakit harus mengikuti konsep
"kepuasan pelanggan", jika tidak irrgin dilinggalkan oleh pelanggan. Dilain pihak,

tunfutan akan lingkungan rumah sakit yang nyaman (sarana prasarana) perlu

diprioritaskan pula. sebenarnya lingkungan rumah sakit haruslah dapat beftindak

sebagai lingkungan yang menyembuhkan (healing environtment) sehingga hal ini

yang perlu mendapat perhatian utama dalam merancang desain rumah sakit.

Rumah sakit juga merupakan area istirahat dan hiburan karena sampai saat ini

hiburan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyembuhan.

llmu kedokteran dan teknologi bergabung dengan cahaya, ruangan luas,wama,
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seni dan keceriaan. Semua elemen ini berperan dalam proses penyembuhan suatu

penyakit.

Di kawasan Asean Free Tnade Area akan teriadi liberalisasi perdagangan

termasuk qertor perdaganan jasa kesehatan. Usaha perumahsakitan merupakan

area bisnis yang berada dalam persaingan yang ketat, bukan hanya pelaku usaha

nasional tetapi juga pengusaha asing yang akan berebut pasar di lndonesia.

Dengan begitu banyaknya pelaku jasa kesehatan membuat rumah sakit harus

dapat "memanjakan" pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat tujuan pelayanan

kesehatan.

Ada bebarapa tren pelayanan kesehatan yang dapat dijadikan acuan bagi

rumah sakit sehingga nantinya dapat digunakan sebagai produk unggulan bagi

rumah sakit antara lain pada pelayanan rawat jalan adalah:

1) Pelayanan dilakukan oleh doher spesialis dengan alokasi waktu yang

berbeda. Pasien bebas memilih doKer dengan pengaturan waku yang

fleksibel.

2) Pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis dengan menggunakan

system perjanjian dan aloksi wahu teitentu

3) Pelayanan dilakukan oleh satelit ra'rvat jalan, one day sqre, one day surgery

dan intermediafe cale yang tersebar dibeberapa wilayah.

4) Pelayanan kesehatan bekerjasama dengan departemen social, klub

kesehatan, praktek dokter umum, perawat home carc dan tenaga

professional lainnya.

5) Adanya sistem kontrak manajemen dengan hospital management group.

Beberapa trend pelayanan rawat inap rumah sakit yang akan berkembang

antara lain adalah:

1) Effiensi pelayanan dengan menurunkan lama hari rawat inap.

2) Berkembangnya pelayanan home carc.

3) Program hospice untuk pasien terminal yang minta dirawat di rumah yang

dibantu oleh tenaga professiorral di bidang kesehatan.

4) Pelayanan disusun berdasarkan paket pelayanan standar (Paket pelayanan

Esensial / PPE).

Beberapa trend pelayanan pemeriksaan diagnostik radiologi yang akan

berkembang antara lain adalah:

1) Teknologi digitalcomputed ndiology yang akan merubah gambar analog

menjadi gambar digital.
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Beberapa trend pelayanan rawat inap lumah sakit yang akan berkembang

antara lain adalah:

1) Efifiensl pelayanan dengan menurunkan tama hari rawat inap.

2) Berkerobangnya pelayanan home care.

3) Program hospice untuk pasien terminal yang minta dirawat di rumah yang

dibantu oleh tenaga professional di bidang kesehatan.

4) Pelayanan disusun berdasarkan paket pelayanan standar (Paket Pelayanan

Esensial / PPE).

Beberapa trend pelayanan pemeriksaan diagnostik radiologi yang akan

berkembang antara lain adalah:

1) Teknologi digitalcomputed radiology yang akan merubah gambar analog

menjadi gambar digital.

2) Efisiensi penggunaan film dengan mengisi satu lembar film dengan

beberapa gambar yang akan dicetak secara digital.

3) Hasil pemeriksaan bukan berupa negative film namun dalam bentuk

compact disc.

4) Dokter praktek pribadi dan rumah sakit lain dapat menerima gambar

tersebut yang dikirim via intranet atau intemet.

Beberapa pelayanan farmasi rumah sakit terutama system logistik farmasi

yang akan berkembang antara lain adalah:

1) Logistik rumah sakit akan menggunakan stok optimal, khususnya untuk item

fast moving.

2) Logistik rumah sakit menggunakan metodeTust ln time (Jll), dimana rumah

sakit tetap mempunyai safefy stock untuk item emergency dan niin.
3) Kontrak pengadaan logistik farmasi untuk jangka waktu tertentu dan dengan

tingkat dr.scounf tertentu.

4) Supplier farmasi menyediakan gudang obat di rumah sakit, yang siap

memenuhi kebutuhan rumah sakit selama 24 jam dengan kontrak sewa

untuk ja;:rl,.a waku tertentu.

5) Penatalaksanaan pemberian obat mengacu pada formularium.

B. lssu Strabgas Daerah

lssu strategis daerah merupakan hasil sintesa fakta-fakta permasalahan yang

merupakan ekstraksi dari issu global yang berhuhungan langsung dengan tugas pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang antara lain adalah:

\.-?auoo @4,eta0 ?S??D.?ait fu\7-eo:zg
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1) Keharusan runlah saklt khususnya rumah sakit milik pemerintah

menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan PPK-BLUD membuat

rumah sakit harus membenahi diri dengan meningkatkan kualitas pelayanan

agar tetap bisa melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan

karena belanja operasional rumah sakit bersumber dari pendapatannya

sendiri.

2) Penerapan BPJS mulai 1 Januari 2014 mengharuskan rumah sakit untuk

memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik medis, nonmedis maupun

tenaga administrasi karena kesalahan dalam pengkodean, penginputan

akan berpengaruh terhadap klaim pembayaran yang berdampak langsung

terhadap pendapatan rumah sakit.

3) Pengakuan terhadap pelayanan sebuah rumah sakit salah satunya melalui

sistem akreditasi rumah sakit dan ISO terintegrasi. Pemberlakuan alrreditasi

rumah sakit SNARS edisi I dan JCI membuat rumah sakit harus membenahi

semua infrastruktur, sumber daya manusia dan sistem manajemen baik

manajemen administrasi mauDun sistem rnanajemen pelayanan yang

akhimya berorientasi pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.
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TIItrIATI DTN SASARA]I

Sebagai Rumah Sakit miliL Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka

tujuannya pun mengacu kepada tujuan dari RPJMD Pemerintah Daerah Sulawesi

Selatan 2018 - 2023 khususnya di bidang kesehatan yaitu "Meningkafkan akses

dan kualiias layanan kesehatan". Adapun tujuan jangka menengah Rumah Sakit

Ur,rum Daerah Haji Makassar adalah "Menciptakan rumah sakit yang bersih,

layanan prima dengan manajemen yang baik dan dilandasi spiritual agar tewvujud

sebagai sarana pelayanan publik Vang bermutu, professional dan dapat

dipercaya'.

b. Sasaran

Adapun sasaran jangka menengah dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji

Makassar adalah:

1). Perspektif Pelanggan

o Meningkatnya kepuasan pelanggan

o Meningkatnya akuntabilitas publik kepada masyarakat dengan target

kinerja laporan akuntabililas rumah sakit yang telah dievaluasi oleh

auditor ekstemal dengan kualifikasi baik.

2). Perspektif Bisnis lntemal

o MeningkaU<an mutu iayanan rawat inap

. Meningkatnya akuntabilitas publik kepada masyarakat dengan target

kinerja laporan akuntabililas rurnah sakit yang telah dievaluasi oleh

auditor ekstemal dengan kualifikasi baik

o Terpenuhinya safety patient sesuai standar mutu penanganan penyakit

terbanyak di rawat jalan dan instalasi gawat darurat
. Tcrpenuhinya saEty pationt r$uai standar mutu penunjang diagnosa

dan resep

\. Ro,tara (Pani0 B2lD.?cV ?tdb..u'. Ul7- UA
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4). Perspektif Keuangan

o Meningkatnya pentlapatan operasional rumah sakit

o Tenruiudnya pengendalian biaya serta kendali mutu rumah sakit

o Peningkatan kesejahteraanpegawai

Tujuan dan sasaran yang dimaksud' dapat dilihat pada tabel Cf-C'25)

Rd.rrl Rc,et) 57O.7art ?Xalaut ill 8' UB

3).Perspektilrertumbuhan dan Pembelajaran

oMeningkatnyakomitmenpegawaimelaksanakanTupoksiuntuk

mendukung proses pelayanan kepada masyarakat

o MeningkatnYa KaPabililas SDM

r Meningkatnya kecukupan tenaga pelayanan dengan target kinerja

penambahan tenaga di seluruh unit pelayanan sebesar l0oo/o dari

standar nasional.

.Meningkatkankualitasinfrastrukurpelayanandengantargetkinerja

penambahanperalatanmedisdanpeningkatankelayakannyasesuai

standar nasional, pembangunan gedung baru, penambahan luas

bangunan ruang PelaYanan

. Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan penguatan kelembagaan

r Meningkatkan Kecukupan '[enaga Pelayanan

\.
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strategi dan .arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang bagaimana suatu Organisasi Perangkat Daerah fujuan dan sasaran Renstra

Tahun 2018-2023 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif'

strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk tnelakukan ttanformasi, reformasi,

dan perbaikan kinerja. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aKivitas

pembangunan fisik, tetapi juga segala program dan kegiatan yang mendukung serta

menciptakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara utuh, termasuk di

dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan

pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan

pelaksanaan gagasan, perenc€lnaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun

periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkahJangkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu

rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (sfrat9Sy focussecl

management). Rumusan strategi berupa pemyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah

kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan

dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah

kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk

mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan

berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun,

dengan demikian diharapan memberikan ouQut hasil pembangunan yang lebih optimal.

Rumusan arah keJijaran merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai

dengan oengaturan pelaksanaannya.

a. Strabgi

strategi jangka menengah RSUD Haji Makassar yang merupakan rumusan

perencanaan komprehensip tentang bagaimana RSUD Haji Makasar

Mengimplementasikan seluruh rencana program dan kegiatan secara efektif dan efisien

dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang dimaksud

untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel

2.-l*-



.r0

STRATEGI

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang waiib dipenuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan mencapai tujuan dan

sasaran. diantaranya :

SASARAN

1. Melaksanakan koord

konrunikasi dengan pusat pelayanan

kesehatan yang lain baik vertikal

maupun horizontal

inasi dan

1. Penataan ruang ke{a Yang

2. Penambahan sarana dan prasarana

3. Peningkatan komunikasi dan

koordinasi sesama rekan keda

4. Meningkatkan sistim keamanan RSUD

memadai

1. Meningkatkan Pelayanan

Ruiukan Pada KlA, Trauma Dan

lnfeksi lanjut. .

. Menciptakan lingkungan ke

Kesehatan

[a yang

aman dan nyaman

1. Seliksi pegawai, diklat, pendidikan

berkelanjutan, inhouse training dan

pembinaan pegawai

3. Meningkatnya Sumber DaYa Man

yang Profesional menuju Pola Tata

Kelola pemerintahan yang baik

usia

1. Tersedianya sarana dan prasarana

SIM-RS secara maksimal

Menerapkan Sistem lnformasi

Manajemen Rumah Sakit

transparar. dan akuntabel

dan

yang

1. Biling sistem , akuntansi dobte entri

dan laporan keuangan acrural basic

2. Laporan bulanan, triwulan, smester

dan tahunan

3. Audit intem dan evaluasi

. Meningkatkan serta mengembangkan

Pola Pengelolaan Keuangan Mandiri

\. Po,.*4 (Rael) R.S1O.&afr %akut frli - 20A
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a. Melaksanakan pendidikan berkelanjutan, pelatihan, inhouse training bagi

karyawan

b. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

c. Melaksanakan pengadaan pegawai non PNS melalui pihak ke tiga

d. Melaksanakan pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana

e. Melaksanakan kemitraan peningkatan kualitas doKer dan paramedis serta

non medis

f. Melaksanakan kemitraan dengan institusi pendidikan dibidang kesehatan

g. Melaksanakan koordinasi dan konsuhasi dengan instansi terkait

Rencana program dan kegiatan Runrah Sakil Umum Daerah Haji Makassar

mengacu kepada program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Sular,vesi

Selatan sesuai dengan tugas pokok organisasi yang diembannya. Adapun

program yang dimaksud adalah:

A. Program Pelayananadministrasi perkantoran

Program Pengembangan Kapasilas Organisasi dan Tata Laksana BLUD ,,. 
)

Program peningkatan Perencanaan, Pengarrggaran dan Evaluasi K.lnerja

Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Program Pengembangan Spesialisasi dan Kualitas Layanan Rumah Sakit

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah SakiWPTD

Kesehatan Y 2
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah

SakiWPTD Kesehatan

rB.
c.

D.

E.

F.,

G.

H

\ prra" @aett B7O.?al frla&ut illg-W
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RltlcAIlA PROffiilill mil f,CGIATAfI
SERIiA PETIDTTUANiffA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan serta

memperhatikan posisi organisasi terhadap hasil analisis lingkungan, maka strategi di

implementasikan kedalam program dan kegiatannya. Program-program tersebut

kemudian dijabarkan lebih lanjut serta lebih spesifik menjadi kegiatan yang akan

dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka

diperlukan parameter/indikator kinerja setiap pro.r;ram, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif, rincian program dan kegiatan diuraikan dibawah ini :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

F Rapat-rapat Koordinasi dan Konsrlltasi Dalam dan Luar Daerah

2. Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD

F Peningkatan Pelayanan dan Kineda Rumah Sakit BLUD

3. Program peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi

Klneda

D Penyusunan dan Evaluasi Dokumen perencanaan dan

Penganggaran Perangkat Daerah

4. Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

D Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesehatan

F Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

) Akredltasi Rumah SakiUUPTD Kesehatan

F Pengembangan Media Pronrosi dan lnformasi Kesehatan

F Survei Kepasan Pasien/Pelanggan

D Pengembangan Tipe Rumah Sakit

5. Frogram peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

F Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama

D Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Kantor

) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem lnformasi/

Aplikasi/t/Vebsite

6. Program Pengembangan Spesialisasi dan Kualitas Layanan Rumah

Sakit

) Monitoring dan Evaluasi Spesialisasi Rumah Sakil

) Study Kelayakan Spesialisasi Rumah Sakit

D Peningkatan Mutu dan Spesialisasi Rumah Sakit

\. 

- 
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7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah SakiWPTD

Kesehatan

) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakt

F .Pemeliharaan Rutin/Berkala Alkes & Alked Rumah SakiWPTD

Kesehatan

8. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah

SakiUUPTD Kesehatan

F Rehabilitas Sedang/Berat dan Pengembangan Bangunan Rumah

SakiUUPTD Kesehatan

) Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah

SakiUUPTD Kesehatatr

) Pengadaan Ambulans Rumah SakiUUPTD Kesehatan

F Pengadaan dan Pengembangall Sarana dan Prasarana Rumah

SakiUUPTD Kesehatan

F Pengadaan Meubeler Rumah SakiUUPTD Kesehatan

Berikut ini Rencana Program, Kegiatan, lndikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dapat dilihat pada tabel (terlampir).

Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah, indikator Rumah Sakit Umum

Daerah Haji Makassar mengacu kepada tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Sulauresi Selatan khususnya di bidang kesehatan. Adapun tujuan

tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. Tu.juan: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan

2. Sasaran:

e Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf intemasional

. Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan

masyarakat

o Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi

o Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah

kesehatan dan kesehatan lingkungan

e Terkendalikannyapertumbuhanpenduduk

Adapun indikator kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang mengacu

kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Sulauesi Selatan Adalah Sebagai berikut:

\. 

- 
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Ketersediaan pralatan kesehatan
dan gedung sesuai SPM-RS 100%

No lndikator Kinerja

Cspaian Krne+t
Kondsi
Awat
z)18

KondEi

1

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

100o/o 1000/"

100%

Program
Peningkatan
Kapasitas
Kinerja SKPD

Jumlah pegawai yang mengikuti
Bimtek >85%

dan Tingkat kehadiran pegawai

= > 95o/o, Pelayanan di luar jam
a =20%

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Perencanaan dan
systcm Evaluasi

'1. Hasil LAKIP, LKPJ Memuaskan
2. Penerbitan Laporan Keuangan
sesuai SAK dan berbasis acrual
100%
3. Pelaksanaan Audit Keuangan
oleh auditor independen 1 kali
setahunKi SKPD

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Presentase pelayanan lGD, rawat
jalan dan rawat inap 10006, jumlah
tenaga sesuai SPM

4!o/o

40%3 100Yo

4 100o/o '1000/6

5

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

lndeks Kepuasan Pelanggan >

900/6, Peningkatan kunlungan
pasien naik > 10% perlahun

SOYo

Berkurangnya hama di RSUD Haji
2Oo/o

Adanya penyehatan lingkungan

't . Perpanjangan ISO terintegrasi
100o/o

2. Terakreditasi SNARS edisi I dan
JCI
3. Peningkatan tipe RS menjadi B
Pendidikan
4. Pengelolaan keuangan rumah

4Oo/o

sakit seba i rumah sakit BLUD

100o/o

7

8

Program
Pengadaan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Rumah
SakiU Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru-pany'Rumah

5Oo/o 100%

\. Raard (Pa,el) B7O.*aV ?llnhut illl - %

Adapun indikator kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang mengacu

kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Sulawesl Selatan Adatah Sebagai berikut:

Tabel 35. lndikator Kinerja yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pro$am

Tercapainya pelayanan
administrasi perkanloran yang
efektif dan elisien

b

Program
Pengedalian
Penyakit
Penyehatan
Linokunoan

dan IOOYo

Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan

'1000/o
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Jiwa/Rumah Sakit
Paru-pardRumah
Sakit Mata

11

a

100%1O0o/o

Program
Peningkatan
Pelayanan
Penunjang
Kesehatan

1. Pemenuharl obat Pasien 100%

2. Pemenuhan makan minum
pasien 100%

10

100%20%
SGR = 20
CRR = 100
TKK = 58 o/o

oh

oa
1.
2.
3.

Program
Pengernbangan
KapasitaB
Organisasi dan
Tata Laksana
BLUD

\- P-no- Rautl B74D'*hf ?lhtufrli-W



46

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

lndikator kineria bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang

mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pernbangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Adalah Sebagai berikut:

Tabel 35. lndikator KinerJa yang llengacu kepada Tuiuan dan Saeaan RPJID

Gapqhn KiIEria
Kondei:-
Awal .

rc18

-Kondsi
Atcrir
2t23

1

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Program
Peningkatan
Kapasitas
Kinerja s(PO

dan

Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran yang
efektif dan efisien

100Yo

2

Jumlah pegawai yang mengikuti
Bimtek >85o/o

Tingkat kehadiran pegawai
= > 95%, Pelayanan di luar jam
kena = 20 o/o

4004 100o/o

3

Program
Peningkatan
Pengembangan
SBtem
Perencanaan dan
system Evaluasi
Kineria SKPD

100%

lridikatorKineria

1. Hasil LAKIP, LKPJ Memuaskan
2. Penerbitan Laporan Keuangan
sesuai SAK dan berbasis acrual
100%
3. Pelaksanaan Audit Keuangan
oleh auditor independen 1 kali
setahun

\. enaow @aila| B'ZO.?a/t ?tak.4rfrlr-fiA
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sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah, indikator Rumah sakit umum

Daerah Haji Makassar mengacu kepada tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan khususnya di bidang kesehatan. Adapun tujuan

tujuarr dan sasaran tersebut adalah:

'1. Tujuan: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan

2. Sasaran:

r Berkembangnya layanan rumah sakit bertataf intemasional

o Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan

masyarakat

. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehat-an ibu, anak dan gizi

o Meningkatn'la pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah

kesehatan dan kesehatan lingkungan

o Terkendalikannya pertumbuhan penduduk

100o/a

40o/o
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Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Presentase pelayanan lGD, rawat
jalan dan rawat inap 100026, jumlah
tenaga s€suai SPM

1000/o 100o/o

100%50%
lndeks Kepuasan Pelanggan >

90%, Peningkatan kunjungan
pasien naik > 10% pertahun

A

100%
Berkurangnya hama di RSUD Haji

Adanya penyehatan lingkungan

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan

Program
Pengedalian
Penyakit
Penyehatan
Lingkungan

Mas

dan6

100%

"l . Perpanjangan ISC terintegrasi
100%
2. Terakreditasi versi 2012 dan JCI
3. Peningkatan tipe RS menjadi B
Pendidikan
4. Pelaksanaan maintenance ISO
RS 1000,6

7 40o/o

5Oo/o8

't000/0v

Program
Pengadaan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Rumah ]

SakiU Rumah Sakit I

Jiwa/Rumah Sakit
Paru-pan/Rurnah
Sakil Mata
Program
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Rumah
Sak.U x'.rnrah Sakit
Jua/Rumah Sakil
Paru-paru/Rumah
Sakit Mata

1 000/6

75o/o

Program
Peningkatan
Pelayanan
Penunjang
Kesehatan

't0

lOOo/o

Program
Pengembangan
Kapasitas
Organisasi dan
Tata Laksana
BLUO

1.
2.
3.

o/o

Yo

=5806

SGR
CRR
TKK

20
10011

\. Ra&4 (Pae0 B7O.7o/ %abunilnS-%

4

2004

Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan

100o/o
Ketersediaan peralatan kesehatan
dan gedung sesuai SPM-RS 1000/6

1. Katibrasi alat 100%
2. Pemeliharaan gedung dan alat
lainnya'100%

100%
1. Pemenuhan obat pasien "100%

2. Pemenuhan makan minum
pasien 100%

20o/o
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PENUTUP

Untuk dapat terlaksananya Rencana Strategis ini perlu mendapat dukungan

(komitmen) dan partisinasi seluruh karyawan RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi

Selatan serta perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan baik

bersifat materiil, administratif maupun politis. Apabila dalam kurun waktu

pelaksanaannya, terdapat suatu aturan/ketentuan yang mengharuskan perubahan yang

mendasar maka Rencana Strategis akan disesuaikan atau direvisi. Saran dan kritik

membangun sangat diharapkan guna sempumanya rencana strategis ini sehingga

sasaran-sasar€ln strategis dapat dicapai sesuai target yang direncanakan.

DlREKTUR

RSUD HAJI MA(ASSAR

drg. Abd, Harls ltawawl, MARS

Pangkat : Pemblna utama Muda /lV.c
NIP :1!6!l'0624 199tr02 1(xll

\. Paatu Rcaqsl) 67O.7al ?ttut A8-UA

BAB I

VIU,

Rencana Strategis RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-

2023 yang telah disusun ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan

perencanaan baik dari prespektif program dan kegiatan juga merupakan dasar dalam

melakukan renc€lna penganggaran pada setiap program dan kegiatan yang jelas dalam

kurun 5 tahun serta menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan.
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Table T-C,26
Tujuan, Sasaran, Strat€gi, dan Kebiiakan

: Sulawesi Selatan yang lnovatif, ProduKif, Kompetitif, lnklusif dan BerkaraKer

I : (4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dar Eerkarakter

Tuluan Sasaran Strategi Arah Kebljakan

) 14eningkatkan Deralat
atan Masyarakat

(1) Tenvuiudnya Efisiensi
Layanan Rumah Sakit

(2) Meningkatkan Mutu
Pelayanan Medis

(3) Meningkatnya Kualitas
Layanan kepada
Masyarakat

(1) Menrngkatkan Mutu
layanan sesuai SPM , SOP
serta standar akreditasi
dan pengembangan
layanan unggulan/baru
yang sesuai dengan
perkembangan IPrEKDOK

(1) Meningkatan
Kemandirian RS dengan
Pola Pengelolaan BLUD
melalui implementasi
aptikasi SIM-RS yang
terintegrasi

(1) Perringkatan Loyalitas
Pelanggan melalui budaya
kerja 1'ang profesional,
ju,iur, amanah dan
mengutamakan kerja sama

(1.) Peningkatan kualitas
Tata kelela rumah sakit

(1) Meningkatkan upaya
pelayanan kesehatan
melalui promootil
preven6, kuratif dan
rehabilitatif secara
paripuma

(l) Peningkatan angka
kEpuasan pelanEqafi
rumah sakit
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