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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
1.1.1. Gambaran Umum 

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka merupakan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandung Provinsi Jawa Barat. Secara geografis letak Kabupaten 

Bandung berada pada 6°,41’ – 7°,19’ Lintang Selatan dan 

diantara107°22’ – 108°5’ Bujur Timur dengan luas wilayah 176.238,67 

ha.   Batas Utara Kabupaten Bandung Barat; Sebelah Timur 

Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah Selatan 

Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur sebelah Barat Kabupaten 

Bandung Barat; di bagian Tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi. 

Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 270 Desa dan 10 

Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebesar 3.470.393 jiwa  (Hasil 

Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung, 2014) dengan 

mata pencaharian yaitu disektor industri, pertanian, pertambangan, 

perdagangan dan jasa.  

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka beralamat di Jl. H. 

Darham Nomor 35 Kampung Cikopo Desa Tenjolaya Kecamatan 

Cicalengka. Dengan Luas tanah 24. 604 m2 , memiliki batas-batas area 

sebagai berikut:  

• Utara  :  SD Tenjolaya  

• Timur  :  Jalan Aspal (Jl. H. Darham)  

• Selatan  :  Area Pesawahan & Apotek Cicalengka 2  

• Barat  :  Area Pesawahan 

Sedangkan Luas Bangunan Rumah Sakit terdiri dari 2 Lantai 

Gedung, yaitu : 
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• Lantai Bawah   :  5.721,71  m2  

• Lantai Atas :  813,84  m2  

Status Tanah dan bangunan rumah sakit merupakan aset milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dengan nomor Akta 

Pendirian  645.3/31/1087/DPTW. 

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka diresmikan oleh 

Bupati    Kabupaten Bandung pada tanggal 10 Nopember 2009 dan 

baru memulai operasionalnya pada 15 Pebruari 2010.  

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka memiliki tugas pokok 

dan fungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan rujukan bagi 

masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Bandung. Dalam 

menjalankan tugasnya tersebut perlu didukung dengan 

pengorganisasian yang baik sehingga dapat berjalan efektif, efisien, 

dan akuntabel sesuai dengan peraturan sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). 

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

adalah sebagai berikut : 

1.  Tugas 

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna. 

2.  Fungsi 

Rumah sakit mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan 

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan 

melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua 

dan ketiga sesuai kebutuhan medis; 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam 

pemberian pelayanan kesehatan; dan 
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d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta 

penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka 

peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan 

etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

Selanjutnya, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung diatur dalam : 

1) Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Bandung. 

2) Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2009, Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 

Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Bandung. 

Dalam memenuhi tugas pokok dan fungsi RSUD Cicalengka 

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna maka  

dibentuklah unit-unit  pelayanan kesehatan sesuai dengan keahlian 

dan profesionalitas di bidangnya. Unit-unit pelayanan kesehatan 

tersebut adalah :  

1. Pelayanan Rawat Jalan : 

Poliklinik kesehatan yang tersedia di RSUD Cicalengka meliputi : 

a. Poliklinik Umum 

b. Poliklinik Anak 

c. Poliklinik Bedah 

d. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan 

e. Poliklinik Penyakit Dalam 

f. Poliklinik Gigi 

g. Poliklinik Rehabilitas Medik. 

2. Pelayanan Rawat Inap 

Merupakan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien yang 

membutuhkan pelayanan perawatan inap untuk kasus 
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penyakitnya, dapat berasal dari rujukan puskesmas dan non 

rujukan dari Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Pelayanan rawat 

inap yang diberikan RSUD Cicalengka terdiri atas : 

a. Perawatan Penyakit Anak 

b. Perawatan Perinatologi 

c. Perawatan Bedah 

d. Perawatan Kebidanan dan Kandungan 

e. Perawatan Penyakit Dalam. 

Adapun kapasitas tempat tidur pasien yang tersedia di 

pelayanan rawat inap RSUD Cicalengka Tahun 2015 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel. II 
Jenis Ruangan Pelayanan dan Jumlah Tempat Tidur 

 Tahun 2015 

No Ruangan Pelayanan 
Jumlah 

Tempat Tidur 

1. Balakbak I Penyakit Dalam Kelas.I 2 

2. Balakbak II/A Penyakit Dalam Kelas.II (Perempuan) 4 

3. Balakbak II/B Penyakit Dalam Kelas.II (Laki-Laki) 4 

4. Balakbak III/A Penyakit Dalam Kelas.III (Perempuan) 7 

5. Balakbak III/B Penyakit Dalam Kelas.III (Laki-Laki) 7 

6. Wirangrong GE / Diare (Infeksius) 2 

7. Durma Isolasi TB 5 

8. Dangdanggula I Bedah Kelas.I 2 

9. Dangdanggula II Bedah Kelas.II 3 

10. Dangdanggula 

III/A 

Bedah Kelas.III ( Perempuan) 
6 

11. Dangdanggula 

III/B 

Bedah Kelas.III ( Laki-laki) 
6 

12. Sinom II Penyakit Anak Kelas.I 4 
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No Ruangan Pelayanan 
Jumlah 

Tempat Tidur 

13. Sinom III Penyakit Anak Kelas.II 12 

14. Pangkur I Penyakit Kasus Kebidanan 2 

15. Pangkur II Penyakit Kasus Kebidanan 3 

16. Pangkur III Penyakit Kasus Kebidanan 5 

17. Gurisa VK/Nifas 11 

18. Asmarandana Perinatologi 15 

19. Mijil HCU 3 

Total Tempat Tidur 103 

 

3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

Instalasi Gawat darurat (IGD) RSUD Cicalengka siap 24 jam 

melayani pasien dalam penanganan kasus-kasus kedaruratan. 

Pelayanan diberikan oleh tenaga medis maupun paramedis 

dengan keahlian yang tersertifikasi di bidangnya.  

4. Pelayanan Bedah Sentral 

Pelayanan kesehatan rujukan yang ditujukan bagi pasien yang 

memerlukan intervensi penanganan masalah kesehatan melalui 

pelayanan bedah di RSUD Cicalengka. Yang terdiri dari 2 (dua) 

ruangan OK untuk melayani kasus bedah serta kasus kandungan 

dan kebidanan. 

5. Pelayanan Perawatan High Care Unit (HCU)  

RSUD Cicalengka memiliki fasilitas perawatan High Care Unit 

(HCU) untuk penanganan pasien dengan penyakit kritis yang 

memerlukan perawatan intensif. Saat ini fasilitas HCU memiliki 5 

(lima) tempat tidur yang terdiri dari 3 (tiga) tempat tidur untuk 

kasus dewasa dan 2 (dua) tempat tidur untuk penanganan kasus 

anak-anak. 
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6. Pelayanan Laboratorium (Patologi Klinik) 

Instalasi Patologi klinik (laboratorium) menyediakan pelayanan 

pemeriksaan penunjang patologi klinik yang dibutuhkan dalam 

penegakan diagnosis penyakit pasien. 

7. Pelayanan Radiologi  

Pelayanan ini meliputi pemeriksaan alat radiodiagnostik dengan 

Computer Radiology dan pemeriksaan elektromedik (EKG dan 

USG) yang merupakan pelayanan pendukung dalam penegakan 

diagnosis penyakit. 

8. Pelayanan Farmasi 

Instalasi Farmasi RSUD Cicalengka memiliki tugas dan fungsi 

dalam penyediaan perbekalan obat-obatan dan bahan habis pakai 

yang dibutuhkan dalam pelayanan yang penanganan terapeutik 

pasien.  

9. Pelayanan Konsultasi Gizi 

Instalasi Gizi memberikan pelayanan penyediaan makanan pasien 

yang baik, sehat dan sesuai dengan kebutuhan pasien dalam 

proses penyembuhan penyakitnya. 

10. Pelayanan Rehabilitasi Medik 

RSUD Cicalengka memiliki fasilitas Rehabilitasi Medik yang 

melayani pelayanan rehabilitasi medic bagi pasien dengan 

masalah neurologi (syaraf), orthopedic, kandungan dan kebidanan, 

kardiorespiratori, THT, dan fisioterapi tujuan pencegahan. 

11. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah 

Sakit (IPSRS) 

Instalasi ini memiliki tugas penting dalam menunjang kualitas 

pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan. IPSRS berperan 

dalam pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang 

terdiri dari fasilitas gedung dan penunjangnya, alat-alat kedokteran 

dan alat-alat kesehatan lainnya. 
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12. Pelayanan Ambulans 

RSUD Cicalengka memiliki 2 (dua) unit kendaraan ambulans yang 

disediakan untuk menunjang kecepatan pemberian pelayanan 

kesehatan dalam merujuk pasien yang membutuhkan pelayanan 

kesehatan yang lebih tinggi. Selain itu, RSUD Cicalengka memiliki 

1 (satu) unit kereta jenazah untuk melayani jasa mengantar 

jenazah. 

13. Pelayanan Kamar Mayat 

Dalam memenuhi kebutuhan pemulasaraan jenazah di RSUD 

Cicalengka terdapat fasilitas kamar jenazah yang dilengkapi lemari 

pendingin penyimpanan jenazah. 

14. Pelayanan Rekam Medik 

Instalasi Rekam Medis memberikan pelayanan pendaftaran pasien 

rawat jalan dan rawat inap, pengisian rekam medik, 

pengkoordinasian, pendistribusian dan penyimpanan rekam medik 

pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Cicalengka. 

1.1.2. Susunan Kepegawaian Dan Kelengkapan 

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya sebagai berikut : 
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Dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing adalah sebagai    

berikut : 

a)  Direktur  
1. Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, 

merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, 

mengawasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

2. Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

b) Bagian Tata Usaha  
1. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian; 

2. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, 

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas 

di bidang pengelolaan pelayanan ketatausahaan yang meliputi 

pengelolaan umum dan perlengkapan, pengelolaan 

kepegawaian dan pengembangan SDM serta pengkoordinasian 

penyusunan program dan kehumasan pelayanan RSUD; 

3. Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi: 

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja 

pengelolaan pelayanan ketatausahaan; 

b. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi 

penyusunan program kerja RSUD secara terpadu; 
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c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi 

RSUD; 

d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi 

umum dan perlengkapan; 

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan 

dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian dan pengembangan SDM RSUD; 

g. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas RSUD; 

h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi 

pelaksanaan tugas RSUD; 

i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian 

penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas RSUD; 

j. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan 

ketatausahaan; 

k. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan 

ketatausahaan; 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan 

unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang 

pengelolaan pelayanan ketatausahaan; 

 

4. Bagian Tata Usaha, membawahkan : 

a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 

b. Sub bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 

c. Sub Bagian Program dan Kehumasan; 

c) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang 

kepala Sub Bagian; 
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2. Kepala Sub Bagian dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta pengelolaan dan administrasi 

perlengkapan; 

3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

menyelenggarakan fungsi; 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja 

kegiatan pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta pengelolaan dan administrasi 

perlengkapan; 

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman 

surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi 

dan kearsipan; 

c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan 

pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit 

kerja di lingkungan RSUD; 

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian 

administrasi perjalanan dinas; 

f. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan 

dan ketertiban kantor; 

g. Pelaksanaan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; 

h. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta 

pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan 

dinas dan aset lainnya; 

i. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana 

dan prasarana perlengkapan RSUD; 

j. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian 

dan inventaris perlengkapan RSUD; 

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

m. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta pengelolaan dan administrasi 

perlengkapan dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

RSUD; 

d) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM dipimpin 

oleh seorang kepala sub bagian; 

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai 

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi 

kepegawaian dan pengembangan SDM pelayanan kesehatan 

RSUD; 

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pasal ini menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja 

kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian dan 

pengembangan SDM pelayanan kesehatan RSUD; 

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data serta dokumentasi administrasi 

kepegawaian dan pengambangan SDM pelayanan 

kesehatan RSUD; 

c. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan 

mutasi pegawai; 

d. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi 

kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, 

pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan 

pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan 

pegawai; 
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e. Penyusunan dan penyiapan pengembangan SDM untuk 

mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan 

fungsional serta ujian dinas; 

f. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan 

pengembangan karier serta disiplin pegawai; 

g. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi 

pensiun dan cuti pegawai; 

h. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, 

sumpah/janji pegawai; 

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

k. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi 

kepegawaian dan pengembangan SDM dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan RSUD; 

e) Sub Bagian Program dan Kehumasan 
1. Sub Bagian Program dan Kehumasan dipimpin oleh seorang 

kepala sub bagian; 

2. Sub Bagian Program dan Kehumasan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengkoordinasian penyusunan rencana dan 

program serta pelayanan kehumasan RSUD; 

3. Sub Bagian Program dan Kehumasan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

menyelenggarakan fungsi; 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja 

kegiatan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan 

rencana dan program serta pelayanan kehumasan RSUD; 

b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan 

dan program kerja RSUD; 

c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis RSUD; 
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d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan penunjang pelaksana tugas; 

e. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah 

daerah (RKPD) RSUD; 

f. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pelaksanaan tugas RSUD; 

g. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, pelayanan hubungan 

masyarakat, kemitraan dan informasi pelayanan tugas 

RSUD; 

h. Penyelenggaraan pemasaran sosial produk-produk jasa 

RSUD; 

i. Pelaksanaan penatausahaan kemitraan RSUD dengan 

pihak lain; 

j. Pelaksanaan penyusunan program dan pemasaran sosial 

produk dan jasa RSUD; 

k. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan 

pendokumentasian peraturan perundang-undangan; 

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

n. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program 

serta pelayanan kehumasan RSUD dengan sub unit kerja 

lain di lingkungan RSUD; 

f) Bidang Kemedikan 
1. Bidang Kemedikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 

2. Kepala Bidang Kemedikan mempunyai tugas pokok memimpin, 

merumuskan, mengatur, membina , mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas 

di bidang pelayanan kemedikan yang meliputi pelayanan dan 

penunjang medik serta pelayanan rekam medik; 

3. Bidang Kemedikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penetapan penyusunan rencana program kerja di bidang 

pelayanan kemedikan; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan 

kemedikan yang meliputi pelayanan dan penunjang medik 

serta pelayanan rekam medik; 

c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan 

kemedikan; 

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang 

pelayanan kemedikan; 

e. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan rekam medik 

rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus; 

f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan 

kemedikan; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan 

unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang 

pelayanan kemedikan; 

4. Bidang Kemedikan, membawahkan : 

a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; 

b. Seksi rekam Medik; 

 

g) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis 
1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik dipimpin oleh seorang 

kepala seksi; 

2. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan medik dan penunjang medik; 

3. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja 

kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik; 

b. Pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap standar 

pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik; 

c. Pengkoordinasian kegiatan penjagaan mutu pelayanan 

medik; 

d. Pengkoordinasian kegiatan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan tenaga medik baik melalui pendidikan dan 

pelatihan maupun diskusi yang diselenggarakan di 

dalam/luar RSUD; 

e. Pengkoordinasian pemantauan mobilisasi dan distribusi 

peralatan medik dan penunjang medik; 

f. Pengkoordinasian pemeliharaan perawatan kalibrasi 

peralatan medik dan penunjang medik; 

g. Penyusunan kebutuhan sarana medik dan pengadaan 

peralatan medik; 

h. Penyusunan kebutuhan sarana peralatan medik dan 

peralatan penunjang medik, pengumpulan dan pengolahan 

data peralatan medik dan peralatan penunjang medik 

sebagai bahan rencana pengadaan peralatan medik dan 

peralatan penunjang medik serta penyusuna laporan; 

i. Penganalisaan kebutuhan tenaga medik berdasarkan 

perkembangan pelayanan, sebagai masukkan dalam 

perencanaan kebutuhan pegawai; 

j. Pemantauan kegiatan pelayanan penunjang medik; 

k. Pengkoordinasian penyusunan protap penyusunan 

sarana/peralatan penunjang medik; 

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

n. Pelaksanaan koordinasi pelayanan medik dan penunjang 

medik dengan sub unnit kerja lain di lingkungan RSUD; 
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h) Seksi Rekam Medik 
1. Seksi Rekam Medik dipimpin oleh seorang kepala seksi; 

2. Kepala Seksi Rekam Medik mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan medik; 

3. Seksi Rekam Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja 

kegiatan pelayanan rekam medik; 

b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan informasi admission 

office; 

c. Pengaturan pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap 

d. Pelaksanaan pengisian rekam medik rawat jalan dan rawat 

inap; 

e. Pelaksanaan filling, indeksing, codising, dan assembiling 

rekam medik; 

f. Pengkoordinasian, pendistribusian dan informasi kesehatan; 

g. Pemeriksaan dan pengoreksian naskah visium et refertum; 

h. Penyusunan konsep pengembangan sistem manajemen 

informasi pelayanan medik dan pelayanan penunjang; 

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

k. Pelaksanaan koordinasi pelayanan rekam medik dengan 

sub unit kerja lain di lingkungan RSUD; 

i) Bidang Keperawatan 
1. Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang kepala bidang; 

2. Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok memimpin, 

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas 

di bidang pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan 

keperawatan rawat inap, rawat jalan dan rawat khusus; 
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3. Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi: 

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di 

bidang pelayanan keperawatan; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas  di bidang pelayanan 

keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan rawat inap, 

pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat khusus; 

c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang sarana, 

prasarana dan peralatan pelayanan keperawatan; 

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang 

pelayanan keperawatan; 

e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembinaan 

dan pengembangan tenaga keperawatan; 

f. Perumusan kebutuhan tenaga perawat RSUD berdasarkan 

kategori tenaga dan pasien; 

g. Penyelenggaraan pembinaan dan kerjasama dengan 

institusi pendidikan dan kepegawaian; 

h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan 

keperawatan; 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

j. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan 

unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang 

pelayanan keperawatan; 

4. Bidang Keperawatan, membawahkan : 

a. Seksi Perawatan Rawat Inap; 

b. Seksi Perawatan Rawat jalan dan khusus; 

j) Seksi Perawatan Rawat Inap 
1. Seksi Perawatan Rawat Inap dipimpin oleh seorang kepala seksi; 

2. Seksi Perawatan Rawat Inap mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
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pelaksanaan tugas pelayanan dan asuhan keperawatan rawat 

inap; 

3. Seksi Perawatan Rawat Inap dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja 

kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan rawat inap; 

b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan dan asuhan 

keperawatan rawat inap; 

c. Penyusuan, perencanaan analisa kebutuhan tenaga dan alat 

perawatan, pembinaan, pengembangan, penempatan dan 

penilaian tenaga keperawatan; 

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan 

pelayanan dan asuhan keperawatan; 

e. Pengawasan dan pengendalian penerimaan dan 

pemulangan pasien; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan asuhan 

keperawatan rawat inap dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan RSUD; 

k) Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus 
1. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus dipimpin oleh seorang 

kepala seksi; 

2. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus mempunyai tugas 

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan asuhan 

keperawatan rawat jalan dan khusus; 

3. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

menyelenggarakan fungsi; 
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a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja 

kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan 

dan khusus; 

b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan dan asuhan 

keperawatan rawat jalan dan khusus; 

c. Penyusunan, perencanaan, analisa kebutuhan tenaga dan 

alat perawatan, pembinaan pengembangan penempatan 

dan penilaian tenaga keperawatan rawat jalan dan khusus; 

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan 

pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan dan khusus; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

g. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan asuhan 

keperawatan rawat jalan dan khusus dengan sub unit kerja 

lain di lingkungan RSUD; 

l) Bidang Keuangan 
1. Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang; 

2. Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, 

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas 

di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi pelayanan 

mobilisasi dana, pengeluaran serta pembukuan dan akuntansi; 

3. Bidang keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi: 

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di 

bidang pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan 

anggaran, penerimaan dan pengendalian anggaran serta 

pengelolaan pengeluaran, pembukuan dan akuntansi; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan 

keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, penerimaan 
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dan pengendalian anggaran serta pengelolaan pengeluaran, 

pembukuan dan akuntansi; 

c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang 

pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, 

penerimaan dan pengendalian anggaran serta pengelolaan 

pengeluaran, pembukuan dan akuntansi; 

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang 

pengelolaan keuangan; 

e. Penetapan rumusan kebijakan pengumpulan bahan dan 

penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

RSUD; 

f. Penetapan rumusan kebijakan pengendalian anggaran 

pendapatan dan belanja RSUD; 

g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pembukuan 

keuangan anggaran dan belanja RSUD; 

h. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pembuatan 

daftar gaji serta tunjangan daerah; 

i. Penetapan rumusan kebijakan bahan pertanggungjawaban 

anggaran pendapatan belanja RSUD; 

j. Penetapan rumusan kebijakan pengembangan sumber-

sumber pendapatan RSUD; 

k. Penetapan rumusan kebijakan pengendalian dan penyajian 

serta penyelenggaraan sistem informasi keuangan RSUD; 

l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan 

keuangan; 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

n. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan 

unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang 

pengelolaan keuangan; 

4. Bidang Keuangan, membawahkan: 

a. Seksi mobilisasi dana; 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 RSUD Cicalengka  21 

 

b. Seksi pengeluaran dan akuntansi; 

m) Seksi Mobilisasi Dana 
1. Seksi Mobilisasi Dana dipimpin oleh seorang kepala seksi; 

2. Seksi Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanalan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

pelayanan dan pengendalian penerimaan anggaran RSUD; 

3. Seksi Mobilisasi Dana dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja 

kegiatan pelayanan dan pengendalian penerimaan anggaran 

RSUD; 

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan perhitungan 

rekening pasien/penerimaan RSUD; 

c. Pelaksanaan penyusunan harga satuan (unit cosh); 

d. Pelaksanaan pengawasan system pembayaran; 

n) Seksi Pengeluaran dan Akutansi 
1. Seksi Pengeluaran dan Akutansi dipimpin oleh seorang kepala 

seksi; 

2. Kepala Seksi Pengeluaran dan Akuntansi mempunyai tugas 

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan 

perencanaan anggaran, pengeluaran, pembukuan dan akuntansi 

keuangan RSUD; 

3. Seksi Pengeluaran dan Akutansi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja 

kegiatan pelayanan dan pengelolaan perencanaan, 

pengeluaran, pembukuan, akuntansi dan 

pertanggungjawaban keuangan RSUD; 

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran dan 

pembiayaan RSUD; 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 RSUD Cicalengka  22 

 

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran 

belanja RSUD; 

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan 

daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri 

sipil; 

e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana 

dan program administrasi pengelolaan keuangan; 

f. Pelaksanaan pembukuan dan penatausahaan transaksi 

keuangan RSUD; 

g. Pelaksanaan verifikasi belanja RSUD; 

h. Pelaksanaan pengujian terhadap keabsahan bukti-bukti 

pengeluaran dan utang RSUD; 

i. Pelaksanaan pengawasan dan perencanaan pembukuan 

anggaran RSUD; 

j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas 

pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan 

RSUD; 

k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan 

rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas RSUD; 

l. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran belanja dan pembiayaan RSUD; 

m. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tahunan 

RSUD; 

n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

p. Pelaksanaan koordinasi pengeluaran dan akuntansi dengan 

sub unit kerja lain di lingkungan RSUD; 
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1.1.3. Sumber Daya Manusia RSUD  Cicalengka 

 

 

NO 

 

BIDANG/INSTALASI/BAGIAN 

TOTAL 

JUMLAH PNS JUMLAH NON 
PNS 

1 STRUKTURAL 14  

2 DOKTER SPESIALIS 8 1 

3 DOKTER UMUM 7 8 

4 DOKTER GIGI 2  

5 PERAWAT 32 60 

6 PERAWAT ANESTHESI 1 1 

7 PERAWAT GIGI 2  

8 BIDAN 5 9 

9 ANALIS KESEHATAN 5 3 

10 RADIOGRAFER 3 4 

11 REKAM MEDIS 4 4 

12 ELEKTRO MEDIS 1  

13 ELEKTRO 1  

14 SANITARIAN 1  

15 FISIOTERAPIS 1  

16 NUTRISIONIS 1 1 

17 APOTEKER 1 2 

18 ASISTEN APOTEKER 2 7 
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NO 

 

BIDANG/INSTALASI/BAGIAN 

TOTAL 

JUMLAH PNS JUMLAH NON 
PNS 

19 ADMINISTRASI DI KEUANGAN 5 17 

20 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 2  

21 ADMINISTRASI REKAM MEDIS 1 3 

22 ADMINISTRASI PROGRAM  2 

23 LOGISTIK 2  

24 ADMINISTRASI KEPERAWATAN 

(RUANGAN) 

 6 

25 ADMINISTRASI LABORATORIUM  1 

26 ADMINISTRASI UMUM  2 

27 ADMINISTRASI KOMITE MEDIK  1 

28 PELAKSANA IPSRS  1 

29 PELAKSANA LOUNDRY  2 

30 PELAKSANA RUANG JENAZAH  1 

31 PELAKSANA CSSD  1 

32 SATPAM  5 

33 SOPIR  3 

34 PEKARYA  1 

35 PELAKSANA GIZI  8 

JUMLAH 106 163 
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1.1.4. Landasan Hukum 

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Kabupaten Bandung Tahun 2015 dengan memperhatikan kepada 

peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, 

yaitu : 

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah dua kali diubah  terakhir  dengan  UU  

No.  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan 

Nepotisme; 

5. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  

2006  tentang  Pelaporan Keuangan   dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

6. Instruksi  Presiden  RI  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  
Akuntabilitas  Kinerja     Instansi Pemerintah; 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun  

2007  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  

Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi  Negara  Nomor  

239/IX/6/8/2003  tentang Perbaikan  Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  

Reformasi  Birokrasi Nomor  29  Tahun  2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan  Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten  Bandung Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015; 

14. Peraturan Bupati Bandung nomor 33 tahun 2015 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015. 

 

1.1.5. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 

2016 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib 
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menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja untuk menjadi 

informasi publik. 

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 

2016 adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dengan 

menyajikan informasi mengenai tingkat keberhasilan / kegagalan 

pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan Kabupaten bandung yang pertanggungjawaban secara 

periodik. 

1.1.6. Sistematika Penyusunan  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum 

Daerah Cicalengka Tahun 2016 ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai 

tujuan/sasaran strategis. 

Adapun Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2016 ini disusun  

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

 1.1.1. Gambaran Umum 

 1.1.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 

 1.1.3. Landasan Hukum 

 1.1.4. Maksud dan Tujuan 

 1.1.5. Sistematika Penyusunan 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 2.1. Target Capaian Kinerja 

 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2016 

 3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 
PERENCANAAN KERJA 

 
 

2.1. Target Capaian Kinerja 
Berdasarkan Permasalahan utama isu strategis yang sedang dihadapi RSUD 

Cicalengka pada tahun 2016, maka harus dilakukan upaya pemecahan 

permasalahan seperti peningkatan jumlah dan jenis pelayanan spesialis di 

rumah sakit dilakukan dengan beberapa upaya perencanaan sebagai berikut : 

- Penambahan dan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga SDM 

dokter menjadi dokter spesialis di RSUD Cicalengka melalui pendidikan 

spesialisasi. 

- Penambahan tenaga pendukung kesehatan lainnya yang sesuai dengan 

kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dan persyaratan kualifikasi 

yang berlaku. 

- Pembangunan gedung rawat inap kelas III baru untuk memenuhi 

kebutuhan kapasitas pelayanan rawat inap. 

- Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penunjang operasional 

rumah sakit maka akan dilakukan pengembangan Sistem Informasi 

Elektronik, seperti Aplikasi Pelayanan Rumah Sakit (SIM-RS), Aplikasi 

Emas dan Aplikasi online Perencanaan Terpadu RS yang mumpuni. 

 

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Cicalengka 

sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat khususnya 

masyarakat Kabupaten Bandung, maka dilakukan penyusunan perjanjian 

kinerja RSUD Cicalengka tahun 2016, sebagai berikut :  
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PERJANJIAN KINERA TAHUN 2016 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 

 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

 

TARGET 

 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya layanan jasa dan 

produk layanan Rumah Sakit 

yang berkualitas berdasarkan 

kebutuhan masyarakat dan 

terakreditasinya semua 

pelayanan rumah sakit 

Prosentase proses 

penilaian akreditasi 

RS versi 2012 

80% 

2. Meningkatnya alat-alat medis 

dan sistem peralatan kesehatan 

rumah sakit  berteknologi tinggi 

dan mumpuni selaras dengan 

perkembangan IPTEK serta 

sarana prasarana penunjang 

Rumah Sakit lainnya 

Jumlah pasien yang 

dirujuk ke RS lain 

< 400 

3. Meningkatnya sumber daya 

manusia (SDM) di Rumah Sakit 

yang jumlahnya memadai, 

berkualitas dan profesional serta 

memiliki kompetensi di 

bidangnya 

 

BOR 

LOS 

TOI 

60 – 85% 

6,9 hari 

1-3 hari 
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

 

TARGET 

 

(1) (2) (3) (4) 

4. Mewujudkan keterbukaan 

informasi publik dan tersedianya 

informasi kesehatan yang layak 

dan dibutuhkan oleh masyarakat 

melalui pemanfaatan Sistem 

Informasi Manajemen Rumah 

Sakit (SIMRS) secara optimal 

Rasio masyarakat yang 

mendapat penyuluhan 

pelayanan kesehatan RS 

1 : 150 

5. Mewujudkan Rumah Sakit 

Umum Daerah Cicalengka 

sebagai Badan layanan Umum 

Daerah (BLUD) yang dapat 

mengelola manajemen 

keuangan secara fleksible dan 

mandiri sesuai amanat undang-

undang 

Terwujudnya PPK BLUD 

RSUD Cicalengka 

100% 

6. Meningkatnya kesejahteraan 

dan perlindungan kepada tenaga 

medis, paramedis dan seluruh 

tenaga penunjang Rumah Sakit 

agar dapat memberikan 

pelayanan kesehatan yang 

prima secara  efektif, efisien dan 

professional 

 

BOR 

LOS 

TOI 

60 – 85% 

6,9 hari 

1-3 hari 
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

 

TARGET 

 

(1) (2) (3) (4) 

7. Mewujudkan perlindungan 

terhadap keselamatan pasien 

dan Lingkungan Rumah Sakit 

Prosentase alat 

kesehatan yang 

dikalibrasi (%) 

80% 

8. Mewujudkan Kerja sama dan 

Kemitraan Rumah Sakit dengan 

berbagai pihak dalam Mencapai 

pelayanan kesehatan yang 

prima 

Prosentase kunjungan 

pasien dengan rujukan 

(%) 

80% 

9. Melaksanakan kegiatan promosi 

kesehatan rumah sakit dalam 

meningkatkan derajat kesehatan 

Masyarakat dan Lingkungan 

Rumah Sakit 

Rasio masyarakat yang 

mendapat penyuluhan 

pelayanan kesehatan RS 

1 : 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 RSUD Cicalengka  33 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan  RSUD  Cicalengka 

Tahun 2016 telah disusun sesuai sistematika penyusunan laporan yang 

ditentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Pengukuran kinerja kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka  

Kabupaten Bandung telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan 

supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan 

dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, 

sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. 

 

3.3. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2016 

Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Cicalengka Tahun 2016 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi  masing-

masing indikator kinerja  sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja  masing-masing 

indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : 

 
Tabel 3.1 

Perbandingan Target dan Realisasi 
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI PROSENTASE 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya 

layanan jasa dan 

produk layanan 

Prosentase 

proses 

penilaian 

80% 80% 100 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI PROSENTASE 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Rumah Sakit yang 

berkualitas 

berdasarkan 

kebutuhan 

masyarakat dan 

terakreditasinya 

semua pelayanan 

rumah sakit 

akreditasi RS 

versi 2012 

Meningkatnya alat-

alat medis dan sistem 

peralatan kesehatan 

rumah sakit  

berteknologi tinggi 

dan mumpuni selaras 

dengan 

perkembangan IPTEK 

serta sarana 

prasarana penunjang 

Rumah Sakit lainnya 

Jumlah pasien 

yang dirujuk ke 

RS lain 

< 400 86 78,5 

Meningkatnya sumber 

daya manusia (SDM) 

di Rumah Sakit yang 

jumlahnya memadai, 

berkualitas dan 

profesional serta 

memiliki kompetensi 

di bidangnya 

BOR 

LOS 

TOI 

60 – 85% 

6,9 hari 

1-3 hari 

57,4% 

3,2 hari 

2,4 hari 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI PROSENTASE 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Mewujudkan 

keterbukaan informasi 

publik dan 

tersedianya informasi 

kesehatan yang layak 

dan dibutuhkan oleh 

masyarakat melalui 

pemanfaatan Sistem 

Informasi Manajemen 

Rumah Sakit (SIMRS) 

secara optimal 

Rasio 

masyarakat 

yang mendapat 

penyuluhan 

pelayanan 

kesehatan RS 

1 : 150 1:228 152 

Mewujudkan Rumah 

Sakit Umum Daerah 

Cicalengka sebagai 

Badan layanan Umum 

Daerah (BLUD) yang 

dapat mengelola 

manajemen keuangan 

secara fleksible dan 

mandiri sesuai 

amanat undang-

undang. 

Terwujudnya 

PPK BLUD 

RSUD 

Cicalengka 

100% 100% 100 

Meningkatnya 

kesejahteraan dan 

perlindungan kepada 

tenaga medis, 

paramedis dan 

seluruh tenaga 

penunjang Rumah 

BOR 

LOS 

TOI 

60 – 85% 

6,9 hari 

1-3 hari 

57,4% 

3,2 hari 

2 hari 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI PROSENTASE 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Sakit agar dapat 

memberikan 

pelayanan kesehatan 

yang prima secara  

efektif, efisien dan 

professional 

Mewujudkan 

perlindungan 

terhadap keselamatan 

pasien dan 

Lingkungan Rumah 

Sakit 

Prosentase alat 

kesehatan yang 

dikalibrasi (%) 

80% 62,2% 77,75 

Mewujudkan Kerja 

sama dan Kemitraan 

Rumah Sakit dengan 

berbagai pihak dalam 

Mencapai pelayanan 

kesehatan yang prima 

Prosentase 

kunjungan 

pasien dengan 

rujukan (%) 

80% 64,3% 80,37 

Melaksanakan 

kegiatan promosi 

kesehatan rumah 

sakit dalam 

meningkatkan derajat 

kesehatan 

Masyarakat dan 

Lingkungan Rumah 

Sakit 

Rasio 

masyarakat 

yang mendapat 

penyuluhan 

pelayanan 

kesehatan RS 

1 : 150 1:228 152 
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3.4. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 RSUD Cicalengka dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

3.2.1.  Sasaran : 

“Tersedianya layanan jasa dan produk layanan Rumah Sakit yang 
berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan 
terakreditasinya semua pelayanan rumah sakit” 

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat dengan terselenggaranya PPK BLUD 

yang memberikan fleksibiltas dalam tata kelola keuangan yang 

akuntabel dan transparan dapat meningkatkan sarana prasarana 

pelayanan kesehatan RS serta kegiatan peningkatan kualitas 

pelayanan mengikuti standar nasional pelayanan rumah sakit  yaitu 

Sistem Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012. Adapun pelaksanaan  

penilaian akreditasi dibagi menjadi 3 tahap yaitu persiapan (40%), 

bimbingan dari tim KARS (80%) dan penilaian akreditasi (100%). Pada 

tahun anggaran 2016, tahapan yang dilakukan adalah terlaksananya 

proses persiapan bimbingan dari Tim KARS (80%) penilaian akreditasi 

Rumah Sakit versi 2012  di RSUD Cicalengka. Indikator dan capaian 

kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut                  

di bawah ini : 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI % 

Meningkatnya 
layanan jasa 
dan produk 
layanan Rumah 
Sakit yang 
berkualitas 
berdasarkan 
kebutuhan 
masyarakat dan 

Prosentase 
proses 
penilaian 
akreditasi 
RS versi 
2012 

80% 80% 100% 
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terakreditasinya 
semua 
pelayanan 
rumah sakit 

 

Capaian kinerja tahun 2016 adalah  100%, hal ini merupakan 

gambaran hasil capaian tahap persiapan penilaian akreditasi dengan 

kegiatan berupa penilaian dari Tim KARS. Bobot pada tahapan 

persiapan merupakan bobot paling besar dan memerlukan persiapan 

baik sarana dan prasarana penunjang serta kelengkapan administrasi. 

Selain itu, peningkatan pengetahuan disertai dengan komitmen kuat 

dari seluruh karyawan dan pengguna jasa rumah sakit melalui upaya 

persiapan yang konsisten dan berkesinambungan.  

3.2.2.  Sasaran: 

“Tersedianya alat-alat medis dan sistem peralatan kesehatan 
rumah sakit  berteknologi tinggi dan mumpuni selaras dengan 
perkembangan IPTEK serta sarana prasarana penunjang Rumah 
Sakit lainnya” 

  Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat dengan tersedianya alat-alat medis dan 

sistem peralatan medis canggih yang dibutuhkan dalam melayani 

masyarakat dan terpenuhinya bahan logistik rumah sakit, bahan  

Laboratorium, bahan Radiologi dan labu darah. Dengan peningkatan 

sarana, prasarana dan kualitas pelayanan tersebut memiliki tujuan 

untuk mengurangi jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain yang 

selanjutnya ditetapkan menjadi indikator kinerja, sehingga untuk 

capaian indikatornya semakin rendah semakin baik.  
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI % 

Meningkatnya 
alat-alat medis 
dan sistem 
peralatan 
kesehatan 
rumah sakit  
berteknologi 
tinggi dan 
mumpuni 
selaras dengan 
perkembangan 
IPTEK serta 
sarana 
prasarana 
penunjang 
Rumah Sakit 
lainnya 

Jumlah pasien 
yang dirujuk 
ke RS lain 

< 400 86 78,5 

 

Capaian kinerja tahun 2016 adalah 78,5% atau sebanyak 86 

pasien yang dirujuk. Hal ini dapat disebabkan karena sistem rujukan di 

PPK I sudah berjalan dengan baik sehingga pasien yang ditangani di 

rumah sakit merupakan pasien yang benar-benar perlu perawatan 

kesehatan tingkat rujukan. Secara umum, peningkatan atau penurunan 

jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain tidak secara langsung dapat 

menunjukkan kemampuan RS dalam menangani pasien akan tetapi  

dipengaruhi pula oleh jenis penyakit dan tingkat keparahan penyakit 

pasien yang datang.  

3.2.3. Sasaran: 

“Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit yang 
jumlahnya memadai, berkualitas dan profesional serta memiliki 
kompetensi di bidangnya” 
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  Sasaran ini dimaksudkan bahwa RSUD Cicalengka secara 

berkesinambungan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya 

melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat memenuhi standar 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Terpenuhinya sasaran ini 

akan meningkatkan capaian indikator kinerja berupa capaian indikator 

pelayanan kesehatan rumah sakit yang sesuai dengan standar 

nasional yaitu angka penggunaan tempat tidur atau Bed Occupation 

Rate (BOR = 60-85%), rata-rata lamanya pasien dirawat atau Length of 

Stay (LOS = 6-9 hari) dan tenggang perputaran penggunaan tempat 

tidur atau disebut Turn Over Interval (TOI = 1-3 hari). 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALIS
ASI 

% 

Meningkatnya 
sumber daya 
manusia (SDM) di 
Rumah Sakit yang 
jumlahnya 
memadai, 
berkualitas dan 
profesional serta 
memiliki 
kompetensi di 
bidangnya 

BOR 

LOS 

TOI 

60 – 85% 

6 - 9 hari 

1 - 3 hari 

59,60% 

2,7 hari 

2 hari 

 

 

Dengan diberlakukannya sistem rujukan berjenjang oleh sistem 

asuransi BPJS, memperkuat peran rumah sakit sebagai sarana 

pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini berdampak pada kunjungan 

pasien di RSUD Cicalengka. Kunjungan pasien rawat inap pada tahun 

2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada 

tahun 2015 sebanyak 6726 orang menjadi sebanyak 7821 pasien  atau 

naik sebanyak 1095 pasien (116%), dengan realisasi capaian 
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pelayanan kesehatan meliputi BOR sebesar 59,60%, LOS (Length Of 

Stay) sebesar 2,7 hari dan TOI 2 hari. 

3.2.4. Sasaran: 

“Tercapainya keterbukaan informasi publik dan tersedianya 
informasi kesehatan yang layak dan dibutuhkan oleh masyarakat 
melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 
(SIMRS) secara optimal” 

  Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan sistem informasi 

Rumah Sakit terutama mengenai informasi kesehatan yang layak dan 

dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh 

informasi tersebut dengan mudah. Untuk Indikator kinerja yang dapat 

diukur dari sasaran ini adalah rasio masyarakat yang mendapat 

penyuluhan kesehatan rumah sakit dalam 1 (satu) kali  kegiatan 

penyuluhan kesehatan. 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI % 

Mewujudkan 
keterbukaan 
informasi publik 
dan tersedianya 
informasi 
kesehatan yang 
layak dan 
dibutuhkan oleh 
masyarakat 
melalui 
pemanfaatan 
Sistem Informasi 
Manajemen 
Rumah Sakit 
(SIMRS) secara 
optimal 

Rasio 
masyarakat 
yang mendapat 
penyuluhan 
pelayanan 
kesehatan RS 

1 : 150 1:228 152 
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Capaian kinerja tahun 2016 adalah 152%, dengan indikator 

kinerja rasio masyarakat yang mendapat penyuluhan pelayanan 

kesehatan rumah sakit melalui media promosi berupa media cetak dan 

pameran pembangunan dengan target capaian kinerja 1 : 150 yaitu 

pada setiap pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan terdapat 

228 orang yang mendapatkan pelayanan informasi penyuluhan 

kesehatan. Media cetak yang dibuat antara lain berupa leaflet, poster, 

standing banner, serta spanduk dan selebaran. Sementara kegiatan 

pameran dilakukan dalam rangka pameran pembangunan 

memperingati Hari Jadi Kabupaten Bandung. Pada kegiatan ini 

informasi yang disebarluaskan antara lain berupa perkembangan 

pelayanan yang saat ini bisa diberikan kepada masyarakat, jenis, 

layanan, tenaga pelayanan, bentuk layanan, informasi perkembangan 

kemajuan rumah sakit dan sebagainya. 

3.2.5. Sasaran: 

“Tercapainya Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka sebagai 
Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat mengelola 
manajemen keuangan secara fleksible dan mandiri sesuai amanat 
undang-undang” 

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan standar 

operasional rumah sakit dalam mengelola manajemen keuangan 

secara fleksible dan mandiri sesuai amanat undang-undang serta 

pelaporan keuangan semesteran dan laporan tahunan. 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI % 

Mewujudkan 
Rumah Sakit 
Umum Daerah 
Cicalengka 
sebagai Badan 
layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Terwujudnya 
PPK BLUD 
RSUD 
Cicalengka 

100% 100% 100 
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yang dapat 
mengelola 
manajemen 
keuangan secara 
fleksible dan 
mandiri sesuai 
amanat undang-
undang 

 

RSUD Cicalengka telah menjadi PPK BLUD pada bulan 

Desember Tahun 2014 melalui pengkajian dengan penilaian oleh Tim 

Kajian Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sehingga upaya 

operasional RSUD Cicalengka sebagai PPK BLUD dapat dilaksanakan 

melalui surat keputusan Bupati Kabupaten Bandung. Dalam 

pelaksanaannya, RSUD Cicalengka selalu berupaya meningkatkan 

kemampuannya sebagai PPK BLUD melalui peningkatan kualitas SDM 

pengelola maupun pengawas dengan mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan, bimbingan dan pendampingan dari BPKP dalam 

melaksanakan tata kelola keuangan BLUD yang benar. 

3.2.6. Sasaran: 

“Terciptanya kesejahteraan dan perlindungan kepada tenaga 
medis, paramedis dan seluruh tenaga penunjang Rumah Sakit 
agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima secara  
efektif, efisien dan professional” 

  Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan perlindungan kepada tenaga medis, paramedis dan seluruh tenaga 

penunjang lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan rumah sakit yang memenuhi standar nasional. 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET REALISASI % 

Meningkatnya 
kesejahteraan dan 
perlindungan 
kepada tenaga 
medis, paramedis 
dan seluruh 
tenaga penunjang 
Rumah Sakit agar 
dapat 
memberikan 
pelayanan 
kesehatan yang 
prima secara  
efektif, efisien dan 
professional 

BOR 

LOS 

TOI 

60– 85% 

6 - 9 hari 

1 - 3 hari 

59,60% 

2,7 hari 

2 hari 

 

 

Dengan diberlakukannya sistem rujukan berjenjang oleh sistem 

asuransi BPJS, memperkuat peran rumah sakit sebagai sarana 

pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini berdampak pada kunjungan 

pasien di RSUD Cicalengka. Kunjungan pasien rawat inap pada tahun 

2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada 

tahun 2015 sebanyak 6726 orang menjadi sebanyak 7821 pasien  atau 

naik sebanyak 1095 pasien (116%), dengan realisasi capaian 

pelayanan kesehatan meliputi BOR sebesar 59,60%, LOS (Length Of 

Stay) sebesar 2,7 hari dan TOI 2 hari. 

3.2.7. Sasaran: 

“Terciptanya perlindungan terhadap keselamatan pasien dan 
Lingkungan Rumah Sakit” 

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemeliharaan 

rutin berkala alat kesehatan serta sarana penunjang lainnya berbasis 
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keselamatan pasien dan senantiasa mengutamakan terjaganya 

lingkungan rumah sakit yang memenuhi syarat. 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI % 

Mewujudkan 
perlindungan 
terhadap 
keselamatan 
pasien dan 
Lingkungan 
Rumah Sakit 

Prosentase 
alat kesehatan 
yang 
dikalibrasi (%) 

80% 62,2% 77,75 

 

Capaian kinerja untuk pemeliharaan alat-alat kesehatan yang 

dikalibrasi untuk tahun anggaran 2016 adalah 77,75%. Hal ini 

menunjukkan upaya pemeliharaan dan kalibrasi alat-alat kesehatan 

telah diupayakan untuk  mencapai kinerja optimal sehingga diharapkan 

tercapainya maksud dari sasaran yaitu terciptanya peningkatan 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan berbasis 

keselamatan pasien. 

3.2.8. Sasaran: 

“Terwujudnya Kerja sama dan Kemitraan Rumah Sakit dengan 
berbagai pihak dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang 
prima” 

  RSUD Cicalengka sebagai fasilitas kesehatan tingkat rujukan 

berusaha meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai 

pihak untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima. Indikator 

kinerja sasaran ini adalah prosentase kunjungan pasien yang 

merupakan rujukan dari PPK tingkat pertama dibandingkan dengan 

seluruh kunjungan pasien. 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI % 

Mewujudkan 
Kerja sama dan 
Kemitraan 
Rumah Sakit 
dengan berbagai 
pihak dalam 
Mencapai 
pelayanan 
kesehatan yang 
prima 

Prosentase 
kunjungan 
pasien dengan 
rujukan (%) 

80% 64,3% 80,37 

 

Capaian kinerja tahun 2016 adalah 80,37% dari target kinerja 

80%. Dari hasil kinerja tersebut menunjukkan bahwa sistem rujukan 

berjenjang telah berjalan dengan baik sehingga peran rumah sakit 

sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan tercapai. Namun 

demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kegiatan kerjasama dan 

kemitraan berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan dampak 

terhadap peningkatan capaian kinerja lebih baik lagi. 

3.2.9. Sasaran: 

“Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan rumah sakit dalam 
meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dan Lingkungan 
Rumah Sakit” 

  Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyebaran 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui media cetak 

ataupun pameran, sehingga meningkatnya pengetahuan masyarakat. 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGE
T 

REALIS
ASI 

% 

Melaksanakan 
kegiatan promosi 
kesehatan rumah 

Rasio masyarakat 
yang mendapat 
penyuluhan 

1 : 150 1:228 152 
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sakit dalam 
meningkatkan 
derajat kesehatan 
Masyarakat dan 
Lingkungan 
Rumah Sakit 

pelayanan 
kesehatan RS 

 

Capaian kinerja tahun 2015 adalah 152%, dengan indikator 

kinerja rasio masyarakat yang mendapat penyuluhan pelayanan 

kesehatan rumah sakit melalui media promosi berupa media cetak dan 

pameran pembangunan dengan target capaian kinerja 1 : 150 yaitu 

pada setiap pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan terdapat 

228 orang yang mendapatkan pelayanan informasi penyuluhan 

kesehatan. Media cetak yang dibuat antara lain berupa leaflet, poster, 

standing banner, serta spanduk dan selebaran. Sementara kegiatan 

pameran dilakukan dalam rangka pameran pembangunan 

memperingati Hari Jadi Kabupaten Bandung. Pada kegiatan ini 

informasi yang disebarluaskan antara lain berupa perkembangan 

pelayanan yang saat ini bisa diberikan kepada masyarakat, jenis, 

layanan, tenaga pelayanan, bentuk layanan, informasi perkembangan 

kemajuan rumah sakit dan sebagainya. 

3.3.      Akuntabilitas Keuangan 

 3.3.1. Pendapatan 

Kinerja keuangan RSUD Cicalengka bersumber dari 

penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yaitu pendapatan yang 

diperoleh rumah sakit dari jasa layanan kesehatan yang diberikan 

kepada masyarakat pengguna jasa.  

Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari pelayanan medis, 

pelayanan penunjang medis dan pelayanan kesehatan lainnya. 

Selama periode 2016 terlihat bahwa prosentase pencapaian target 

retribusi pelayanan kesehatan sebesar 94.98% mengalami sedikit 
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penurunan bila dibandingkan dengan capaian target  pada tahun 2015 

yaitu sebesar 102.69%.  Sebagaimana tampak pada tabel Pendapatan 

berdasarkan retribusi pelayanan kesehatan dan tabel pendapatan 

berdasarkan jenis pendapatan, sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2010 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun perincian pendapatan berdasarkan bulan selama satu tahun 

2016 dapat disampaikan melalui tabel berikut :  

 

 

 

TAHUN PENDAPATAN % 
TARGET REALISASI 

1 2 3 4 = 3 / 2 
 

2010 3.200.000.000 3.206.512.032 100.2 

 
2011 7.650.000.000 8.155.729.322 106,6 

 
2012 10.700.000.000 11.050.230.873 103.3 

 
2013 13.500.000.000 17.012.499.264 126.01 

 
2014 20.581.110.947 22.288.378.254 108 

 
2015 23.000.000.000 23.618.441.965 102.69 

2016 25.000.000.000 26.323.235.329 
 

105 
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Tabel 3.2 
Rincian Pendapatan Tahun 2016 

No. Bulan Pendapatan (Rp.) 

1. Januari 2.436.211.983 

2. Pebruari 1.957.029.037 

3. Maret 2.582.547.760 

4. April 2.054.917.039 

5. Mei 2.019.346.431 

6. Juni 2.561.646.004 

7. Juli 2.094.146.272 

8. Agustus 1.983.023.785 

9. September 2.204.615.901 

10. Oktober 2.043.262.340 

11. Nopember 2.473.104.014 

12. Desember 2.791.130.633 

Total 26.323.235.329 

 

3.3.2.  BELANJA 

 Anggaran Belanja RSUD Cicalengka pada tahun 

anggaran 2016 murni sebesar Rp.57.938.814.108 (APBN, APBD dan 

BLUD) dan dapat dilaksanakan dengan realisasi sebesar Rp. 

47.008.160.260 atau 81.13%. Besarnya belanja tersebut dapat 

diperinci sebagaimana pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.2. 
Belanja Rsud Cicalengka Tahun 2016 

No 
Belanja 
Daerah 

Target 

(Rp.) 

Realisasi 
Anggaran (Rp.) 

Prosentase 
Penyerapan 

(%) 

1 Belanja Tidak 

langsung 

9.436.751.683 7.652.998.928 81,10 

2 Belanja 

Langsung 

48.502.062.425 39.355.161.332 81,14 

Jumlah 49.451.512.948 47.008.160.260 95 
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   BAB IV 
PENUTUP 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan  RSUD  Cicalengka 

Tahun 2016 telah disusun sesuai sistematika penyusunan laporan yang ditentukan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk laporan kinerja 

kegiatan pelayanan RSUD Cicalengka dan sebagai dasar dalam Penyusunan 

Rencana Kerja serta Rencana Strategi RSUD Cicalengka selanjutnya.  

RSUD Cicalengka melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan 

pedoman di Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta berupaya untuk meningkatkan 

dan mewujudkan pelayanan sesuai standar pelayanan rumah sakit tipe C. Selain itu, 

RSUD Cicalengka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi pelayanan 

kuratif dan rehabilitatif, pelayanan preventif serta promotif secara bertahap dan 

berkelanjutan menuju RSUD Cicalengka sebagai rumah sakit rujukan pertama yang 

lebih lengkap dan terjangkau bagi masyarakat umum. 

 

 

 Cicalengka,              Januari 2017 
 

Direktur 
RSUD Cicalengka 

 
 

TTD 
 

dr.Hj.Tuty Heryati,MM 
NIP. 19601121 198803 2 002 
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