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Laporan Tahunan (Laptah) RSUD Cicalengka Tahun 2016 telah disusun 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sebagai Rumah Sakit 

rujukan, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya masyarakat di sekitar wilayah 

RSUD Cicalengka. 

Tersusunnya Laporan Tahunan (Laptah) RSUD Cicalengka Tahun 2016 

ini disamping sebagai dokumen pelaporan hasil program kerja dengan laporan 

anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, juga diharapkan dapat dijadikan 

bahan evaluasi terhadap kinerja hasil program kerja dan pendapatan di RSUD 

Cicalengka sehingga  terdapat arah yang  jelas  dari  kegiatan  RSUD 

Cicalengka  sebagai perangkat daerah  yang bertanggungjawab  dalam bidang 

pembangunan kesehatan daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah  

Cicalengka Tahun 2016 merupakan bagian pertanggung jawaban Rumah 

Sakit sebagai Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan hasil 

program kerja seluruh kegiatan dilengkapi dengan laporan anggaran, 

realisasi pendapatan dan belanja. 

Laporan Tahunan disusun dan disampaikan kepada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung  sebagai bahan evaluasi dan 

kajian RSUD  Cicalengka dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2017 dan 

dijadikan bahan untuk penyusunan rencana kerja dan rencana strategis 

RSUD  Cicalengka mendatang. 

 

1.2. GAMBARAN UMUM 

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka merupakan Perangkat 

Daerah (PD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. 

Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°,41’ – 7°,19’ 

Lintang Selatan dan diantara 107°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 : 

Lantai Bawah   :  5.721,71  m2  

Lantai Atas :  813,84  m2  
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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 

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 
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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 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 sebagaimana dalam tabel.1 

Jumlah Tempat Tidur berdasarkan Ruangan dan jenis pelayanan, berikut : 

 

tabel.1 

Jumlah Tempat Tidur berdasarkan Ruangan dan jenis pelayanan 

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 
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No Ruangan Pelayanan 
Jumlah 

Tempat Tidur 
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 
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. 

6. Pelayanan Laboratorium (Patologi Klinik) 

Instalasi Patologi klinik (laboratorium) menyediakan pelayanan 

pemeriksaan penunjang patologi klinik yang dibutuhkan dalam 

penegakan diagnosis penyakit pasien. 
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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. 

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. 
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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. 

2.1.2. Susunan Kepegawaian Dan Kelengkapan 

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing adalah sebagai berikut : 

2.1.3.1. 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 
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c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

2.1.3.2.   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 

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 
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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 

 

2.1.3.3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh 

seorang kepala Sub Bagian 

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 
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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 

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 

 

2.1.3.4. 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, 
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taspen, askes dan pemberian penghargaan serta 

peningkatan kesejahteraan pegawai 

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 

 

2.1.3.5. 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 

d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan penunjang pelaksana tugas 
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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 

 

2.1.3.6. 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: 

a. Penetapan penyusunan rencana program kerja di 

bidang pelayanan kemedikan 
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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 

 

2.1.3.7. 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: 

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 
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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 

 

2.1.3.8. 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 
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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 

 

 

 

 

2.1.3.9. 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 

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 
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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 

2.1.3.10. 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 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 
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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 

 

2.1.3.11. 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; 

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 
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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 

 

2.1.3.12. 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 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 
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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 

b. Seksi pengeluaran dan akuntansi 

 

2.1.3.13. 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 
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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  

 

2.1.3.14. 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 

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 
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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 

  

 

 

 

2.2. Sumber Daya SKPD  

2.2.1. Sumber Daya Manusia 

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka mempunyai pola 

kepegawaian yang majemuk yang terdiri dari berbagai pendidikan 

disiplin ilmu, profesi dan keahlian yang digolongkan ke dalam 

struktural, administrasi, tenaga medis, tenaga paramedis dan 

tenaga  keteknisan lainnya. Sedangkan berdasarkan status 

kepegawaiannya, terdiri dari tenaga pegawai negeri sipil (PNS) dan 

non pegawai negeri sipil (non PNS).  

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang dimiliki 

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka pada tahun 2015 

berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kepegawaiannya. 
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Tabel 2.1 

Jenis Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tahun 2015 

 

No Pendidikan 
Status Kepegawaian 

    Jumlah % 
PNS Non PNS 

1. SD - - - - 

2. SMP - - - - 

3. SMA 5 42 47 17 

4. D3 53 103 156 58 

5. S1 28 23 51 19 

6. S2 16 - 16 6 

 Jumlah 102 168 270 100 

 

Tabel 2.1 Menunjukan tingkatan Pendidikan di Rumah 

Sakit Umum daerah Cicalengka terdiri atas :SD Sebesar  - %, SMP  

-  %, SMA 17%, D3 58%, S1 19%,S2 6%. Bila dilihat dari tingkatan 

pendidikan,Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka yang 

rata-rata berpendidikan Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana. 

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka  sebagai lembaga teknis 

pelayanan kesehatan rujukan dari segi kuantitas memiliki sumber 

daya manusia yang cukup memadai  didalam upaya pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Bandung. 
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Tabel 2.2 

Jenis Kepegawaian Berdasarkan Bagian Unit Kerja  

dan Status Pegawai Tahun 2015 

NO URAIAN 
JUMLAH 

NON PNS PNS 

1 jabatan struktural   14 

2 dokter umum 8 8 

3 dokter spesialis   10 

4 dokter gigi spesialis   1 

5 dokter gigi   1 

6 apoteker  2 1 

7 asisten apoteker 5 2 

8 perawat 68 33 

9 perawat gigi   2 

10 bidan 10 4 

11 radiografer 4 3 

12 rekam medik 8 4 

13 elektromedis   1 

14 sanitarian   1 

15 analis kesehatan 4 5 

16 pelaksana IPSRS 3 1 

17 ahli gizi 3 1 

18 pelaksana administrasi 32 10 

19 arsiparis   1 

20 pelaksana cssd 1   

21 juru masak 4   

22 satpam 5   

23 pramusaji 3   
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Tabel 2.2 Menunjukan kemajemukan profesi dan keahlian 

pegawai serta jumlah formasi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah 

Cicalengka  berdasarkan status kepegawaian. Tampak pada tabel 

bahwa jenis pegawai dengan status non PNS merupakan mayoritas 

dengan jumlah sebanyak 168 orang dan pegawai PNS sebanyak 

103  orang. 

 

2.2.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Laporan Tahunan 2016 ini dimaksudkan untuk 

memenuhi kewajiban SKPD dalam menyusun pelaporan hasil 

program kerja dengan laporan anggaran, realisasi pendapatan dan 

belanja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Melaporkan hasil kinerja yang dicapai selama tahun anggaran 

2015. 

b. Mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan selama 

melaksanakan kegiatan pencapaian kinerja. 

c. Memberikan masukan-masukan yang dapat dijadikan dasar 

perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.   

 

2.2.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 

Sesuai surat edaran yang diterima dari Sekretariat Daerah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, maka Sistematika 

Penyusunan Laporan Tahunan RSUD  Cicalengka sebagai SKPD 

adalah : 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I     PENDAHULUAN 

BAB II    PROGRAM KERJA 

24 laundry 2   

25 pemulasara jenazah 1   

26 pekarya 2   

27 sopir 3   

  jumlah 168 103 
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BAB III  ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 

BAB IV  PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN 

BAB V    PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
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BAB II 

PROGRAM KERJA 

 

2.1. VISI DAN MISI RSUD  CICALENGKA 

Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah  Cicalengka adalah sebagai 

berikut : 

Visi 

“Terwujudnya Pelayanan Prima di Rumah Sakit Umum Daerah  

Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2015 ” 

 

Misi 

Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang utama yang harus 

diemban atau dilakukan atau usaha yang akan dijalankan dalam mencapai 

visi.  

1. Meningkatkan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan 

Minimal dan Akreditasi Rumah Sakit  

2. Meningkatkan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penelitian 

dalam bidang pelayanan kesehatan rumah sakit untuk meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit  

3. Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Manajemen 

Keuangan serta Pengelolaan Sumber Daya secara efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel menuju Rumah Sakit  sebagai Badan Layanan 

Umum Daerah   

4. Mengupayakan Kesejahteraan dan perlindungan untuk Sumber Daya 

Manusia Rumah Sakit  agar pelayanan  efektif, efisien dan profesional   

5. Meningkatkan Kerja sama dan Kemitraan dalam rangka peningkatan 

pelayanan dan  promosi kesehatan rumah sakit. 

 

Motto  

“LAYANAN TERBAIK KAMI  

PELAYANAN DENGAN SETULUS HATI” 

 

 

 

 

 

 

Falsafah (Nilai-nilai)                        

“SMART” 
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S = Santun 

M = Mandiri 

A = Amanah 

R = Ramah 

T = Terpercaya 

 

2.2. TUJUAN DAN SASARAN 

 

2.2.1. Tujuan 

Tujuan merupakan arah yang harus ditempuh dalam 

melakukan kegiatan khususnya selama waktu 5 tahun untuk 

mencapai sasaran. 

Tujuan RSUD  Cicalengka Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut 

: 

1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit  menuju Rumah 

Sakit dengan pelayanan terbaik (prima) di semua pelayanan 

rumah sakit  

2. Meningkatkan jumlah dan mutu SDM rumah sakit menuju 

peningkatan pelayanan dan produk layanan Rumah Sakit dengan 

pelayanan terbaik (prima) dan setulus hati  

3. Memberikan Informasi Kesehatan dan kepastian hukum kepada 

pasien, sumber daya manusia rumah sakit dan masyarakat 

melalui Sistem Informasi dan Manajemen Rumah sakit (SIMRS) 

yang tepat dan sesuai perkembangan teknologi serta 

Mengupayakan segera RSUD  Cicalengka untuk menjadi Badan 

Layanan Umum Daerah  

4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan SDM Rumah Sakit 

serta perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat 

rumah sakit (Karyawan RS, keluarga pasien) dan lingkungan 

rumah sakit 

5. Meningkatkan Kerja sama dan Kemitraan Rumah Sakit dengan 

berbagai pihak dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang 

prima serta mengupayakan kegiatan promosi kesehatan rumah 

sakit dalam meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dan 

Lingkungan Rumah Sakit 

 

2.2.2. Sasaran 

Sasaran merupakan titik akhir (target) yang ingin dicapai secara 

nyata berdasarkan tujuan.  
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Sasaran RSUD  Cicalengka Kabupaten Bandung adalah sebagai 

berikut : 

1. Tersedianya layanan jasa dan produk layanan Rumah Sakit yang 

berkualitas sesuai SPM Rumah Sakit dan berdasarkan kebutuhan 

masyarakat serta terakreditasinya semua pelayanan rumah sakit  

2. 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  

3. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit yang 

jumlahnya memadai, berkualitas dan profesional serta memiliki 

kompetensi di bidangnya  

4. Tercapainya keterbukaan informasi publik dan tersedianya 

informasi kesehatan yang layak dan dibutuhkan oleh masyarakat 

melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

(SIMRS) secara optimal 

5. 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 profesional  

6. Terciptanya perlindungan terhadap keselamatan pasien dan 

Lingkungan Rumah Sakit  

7. Terwujudnya Kerja sama dan Kemitraan Rumah Sakit dengan 

berbagai pihak dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang 

prima 

8. Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan rumah sakit dalam 

meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dan Lingkungan 

Rumah Sakit 

 

Berkaitan dengan peningkatan pembangunan kesehatan di 

Kabupaten Bandung serta untuk pencapaian visi dan misi Rumah 

Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung, maka  

upayanya adalah: 

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang 

sesuai dengan standar nasional dengan melakukan Persiapan 

penilaian akreditasi Rumah Sakit versi 2012. 

2. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan PONEK 

maternal perinatal RSUD Cicalengka sebagai fasilitas kesehatan 

tingkat rujukan. 
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3. Pengembangan pelayanan High Care Unit (HCU). 

4. Peningkatan pelayanan rawat inap khususnya untuk masyarakat 

miskin dengan penambahan kapasitas tempat tidur. 

 

2.3. POTENSI RUMAH SAKIT YANG AKAN DIKEMBANGKAN 

RSUD Cicalengka merupakan rumah sakit yang dibangun di lokasi 

strategis dan aksesibilitas yang mudah dijangkau, memungkinkan 

dilakukannya peningkatan dan pengembangan rumah sakit baik jenis 

maupun kualitas pelayanan kesehatan. 

 Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan 

pengembangan rumah sakit, yaitu: 

1. Melaksanakan akreditasi rumah sakit versi 2012, 

2. Meningkatkan sistem pelayanan rumah sakit, 

3. Membangun gedung rawat inap kelas III,  

4. Penambahan alat-alat kesehatan, 

5. Membangun Sistem Informasi Perencanaan Terpadu RS. 

 

 Beberapa potensi peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan 

di RSUD Cicalengka adalah sebagai berikut : 

- Peningkatan dan penngembangan fasilitas sarana dan prasarana Rumah 

Sakit Umum Daerah Cicalengka sebagai fasilitas rujukan  PONEK di 

Kabupaten Bandung sebagai upaya turut menurunkan angka kematian 

ibu dan bayi, sesuai dengan salah satu sasaran Rencana Program 

Kegiatan Unggulan (Commons Goals) Nasional adalah Peningkatan 

Kesehatan Ibu dan Anak. 

- peningkatan dan pengembangan pelayanan High Care Unit ( HCU ) yang 

bertujuan untuk menangani dengan lebih cepat pasien yang 

membutuhkan pelayanan HCU / ICU dan mengurangi jumlah kasus 

yang harus dirujuk ke Rumah Sakit lain sehingga menurunkan resiko 

kesakitan dan kematian. 

- Peningkatan  kapasitas pelayanan rawat inap dengan menambah jumlah 

tempat tidur untuk mengantisipasi potensi meningkatnya jumlah 

kunjungan pasien tiap tahunnya, seperti tampak pada tabel jumlah 

pasien rawat inap sebagai berikut : 

Tahun Jumlah 

Pasien 

(orang) 

BOR 

(%) 

Ket 

2010 2.675 65.2 - 

2011 4.462 54.87 - 
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2012 5.306 63.1 - 

2013 6.536 62,4 - 

2014 6.746 51.9 - 

2015 6.690 57.4 - 

 

Oleh karena itu, RSUD Cicalengka secara terus menerus 

meningkatkan kapasitas tempat tidur pasien agar kebutuhan akan 

pelayanan rawat inap khususnya untuk masyarakat miskin dan standar 

kapasitas tempat tidur RS tipe C  dapat terpenuhi sehingga masyarakat 

terlayani dengan maksimal dan memuaskan.  

 

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SERTA PENGEMBANGAN YANG  

DIRENCANAKAN 

Mengacu pada DPA RSUD  Cicalengka tahun 2015, maka RSUD 

Cicalengka menjabarkan hal tersebut dalam Rencana Kerja Tahun 2015 

yang meliputi 7 program yaitu : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

5. Program Upaya Kesehatan Masayarakat. 

6. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 

7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaran rumah sakit/ 

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 

 

Program-program tersebut diatas, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan -kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor  

2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

4. Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran 

5. Penyediaan jasa pengamanan kantor 

6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

8. Pengadaan pakaian kerja lapangan 

9. Pendidikan dan pelatihan formal 

10. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 

(DBCHT) 

11. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin 
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12. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 

13. Pengadaan alat –alat rumah sakit (DAK/Pendamping) 

 

Sebagai program unggulan yang dicita-citakan oleh Rumah Sakit 

Umum Daerah  Cicalengka untuk tahun-tahun selanjutnya yaitu :  

1. Peningkatan kualitas pelayanan sebagai rumah sakit rujukan PONEK 

2. Pengembangan pelayanan HCU ( High care unit). 

3. Pembangunan gedung rawat inap kelas III guna Peningkatan kapasitas 

tempat tidur pasien rawat inap. 
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BAB III 

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 

 

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. sebagaimana tampak pada 

tabel berikut : 

 

Tahun Retribusi Pelayananan Kesehatan % 

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 22.288.378.254 108.29 

2015 23.000.000.000 23.618.441.965 102.69 

 

Adapun perincian pendapatan berdasarkan bulan selama satu tahun dapat 

disampaikan melalui tabel berikut :  

REKAPITULASI PENDAPATAN PER BULAN RSUD  CICALENGKA 

TAHUN 2015  

 

No BULAN PENDAPATAN (Rp.) 

1 Januari 1.923.330.056 

2 Februari 1.753.801.634 

3 Maret 1.964.668.308 

4 April 1.966.872.821 

5 Mei 1.876.982.251 

6 Juni 1.825.374.646 

7 Juli 1.799.914.464 

8 Agustus 801.610.710 
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3.2.  BELANJA 

 Anggaran Belanja RSUD Cicalengka pada tahun anggaran 2015 

murni adalah berjumlah Rp. 25,175,246,993 dan dapat dilaksanakan 

dengan realisasi  Rp. 19,193,085,914 atau sebesar   76.24 %. Besarnya 

belanja tersebut dapat diperinci sebagaimana pada tabel di bawah ini : 

TABEL BELANJA RSUD CICALENGKA TAHUN 2014 

No Belanja 
Daerah 

Target Realisasi 
Anggaran 

Prosentase 
Penyerapan 

(%) 
1 Belanja 

Tidak 

langsung 

8,020,223,200 7,173,680,280 89.44 

2 Belanja 

Langsung 
17,155,023,793 12,019,405,634 70.06 

Jumlah  25,175,246,993 19,193,085,914 76.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 September 2.584.580.066 

10 Oktober 1.686.906.894 

11 November 3.459.342.848 
12 Desember 1.975.057.267 

JUMLAH 23.618.441.965 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN  

 

 

4.1. Pelaksanaan kegiatan 

  Selama tahun anggaran 2015, RSUD Cicalengka telah 

melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum 

dalam DPA RSUD  Cicalengka tahun 2015. Pelaksanaan kegiatan-

kegiatan tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp. 19,193,085,914 

(71%) dari total anggaran yang didapatkan (Pendapatan) yaitu sebesar 

Rp. 23,618,441,965 bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bandung, 

Dana Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK). 

 

4.2. Capaian Kegiatan 

 RSUD Cicalengka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tersebut telah berhasil meningkatkan capaian pelayanan kesehatan 

rumah sakit yaitu rawat jalan dan rawat inap. Peningkatan capaian 

pelayanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

- Pelayanan rawat jalan mengalami penurunan kunjungan sebesar      

1 % dari jumlah kunjungan sebanyak 42.268 pasien pada tahun 

2014 menjadi 42.081 pasien pada tahun 2015. 

- Kunjungan pasien rawat inap pada tahun 2015 mengalami 

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 

sebanyak 6.745 menurun menjadi 6.690 atau menurun sebesar        

1 %. 

- BOR (Bed Occupation Rate) tahun 2015 sebesar 57.4%. Begitu pula 

dengan capaian LOS (Length Of  Stay) sebesar 3,2 tahun 2015 dan 

TOI (Turn Over Interval) sebesar 2,4 dan  masih sesuai dengan target 

capaian kinerja sesuai dengan standar nasional yaitu LOS sebesar 6-

9 hari dan TOI sebesar 1-3 hari. 
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BAB V 

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 

  

  Secara umum permasalahan yang dihadapi dan menjadi kendala dalam 

pelaksanaan program kerja RSUD Cicalengka pada tahun 2015 rendahnya 

capaian kinerja dan keuangan dikarenakan tidak dapat direalisasikannya 

pembangunan gedung rawat inap kelas III (tahap I), alokasi anggaran Bantuan 

Gubernur karena terdapat permasalahan dalam proses pengadaan barang dan 

jasa; dan anggaran  Dana Alokasi Khusus (DAK) P3K2 disebabkan turunnya 

anggaran dipertengahan tahun sehingga tidak dapat direalisasikan secara 

maksimal. 

 Berdasarkan data, fakta dan hasil capaian kegiatan selama tahun 2015, 

maka didapatkan beberapa  permasalahan sebagai berikut di bawah ini : 

 

5.1 PERMASALAHAN 

5.1.1 Sumber Daya Manusia 

- Pelayanan rumah sakit yang berkualitas hendaknya ditunjang oleh 

sumber daya manusia yang memadai maka RSUD Cicalengka 

membutuhkan tenaga pelaksana yang memiliki kemampuan / 

kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan standar pelayanan. 

Mengingat keterbatasan anggaran pendidikan dan pelatihan yang 

dimiliki RSUD Cicalengka, maka peningkatan kualitas SDM yang ada 

masih  kurang memadai. 

- Jumlah SDM RSUD Cicalengka belum memenuhi ketentuan standar 

ketenagaan RS Tipe C  tentunya bila dibandingkan dengan standar 

pelayanan yang berlaku apabila disesuaikan dengan rasio kesesuaian 

kapasitas tempat tidur yang ada dan peningkatan jumlah dan jenis 

pelayanan. 

 

5.1.2 Kualitas Pelayanan Kesehatan  

- Tingginya kasus yang tidak dapat ditangani RS harus dirujuk ke RS 

rujukan dengan fasilitas lebih lengkap, membutuhkan penambahan 

dan pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan 

terutama alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai 

maupun sarana transportasi rujukan. Peningkatan jumlah 

kunjungan dan kasus tidak sesuai dengan peningkatan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan, hal ini juga mempengaruhi kualitas 

pelayanan kesehatan yang diberikan.  

- Kualitas pelayanan kesehatan yang baik dapat dicapai melalui 

penerapan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar 
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akreditasi rumah sakit. Dalam tahap persiapan penilaian akreditasi 

rumah sakit versi 2012, terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya 

anggaran bagi sosialisasi, pelatihan dan pemenuhan sarana 

prasarana yang memenuhi standar nasional. 

 

5.1.3 Anggaran 

Penganggaran belum sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh 

kegiatan yang sudah direncanakan, sehubungan dengan  jumlah 

anggaran yang tersedia disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam 

penyediaan anggaran. 

 

5.2    UPAYA PEMECAHAN MASALAH 

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Cicalengka 

dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka perlu diupayakan pemecahan 

masalah sehingga dapat berdampak pada peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat pengguna jasa RS. Beberapa langkah pemecahan masalah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Sumber Daya Manusia 

- Penyusunan rencana pemenuhan tenaga pelaksana yang dibutuhkan 

sesuai dengan perhitungan ratio kebutuhan rumah sakit secara efektif dan 

efisien. 

- Pemenuhan tenaga pelaksana pelayanan dilakukan secara bertahap 

berkoordinasi dengan BKPP, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas 

Kesehatan Propinsi serta dengan melalui perekrutan bersumber APBD dan 

BLUD. 

- Penyusunan program diklat yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

rumah sakit. 

5.2.2 Kualitas Pelayanan  Kesehatan 

- Pengadaan alat-alat kesehatan, sarana prasarana  dan penunjang 

pelayanan rumah sakit yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

peningkatan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara bertahap 

disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan. 

- Peningkatan kualitas pengetahuan tenaga pelaksana pelayanan 

disesuaikan dengan peningkatan kualitas alat-alat kesehatan rumah 

sakit. 

- Pemeliharaan alat-alat kesehatan dan penunjang rumah sakit untuk 

menjaga kualitas pelayanan kesehatan. 
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- Peningkatan kerjasama dan kemitraan rumah sakit dengan berbagai 

pihak dalam mencapai pelayanan kesehatan yang prima. 

5.2.3 Anggaran 

- Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka yang telah ditetapkan sebagai 

PPK BLUD pada akhir tahun anggaran 2015, harus menyusun 

Rencana Bisnis Anggaran dengan azas efektif dan efisien dalam 

menjalankan praktek bisnis sehat dengan mengutamakan peningkatan 

kinerja pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa dengan optimal  

dan kinerja keuangan yang akuntabel.   

- Keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Bandung yang dialokasikan 

bagi pelaksanaan kegiatan membutuhkan upaya pemenuhan 

kebutuhan anggaran bersumber dari Bantuan Gubernur dan Dana 

Alokasi Khusus dari Kementrian Kesehatan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.  KESIMPULAN 

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk laporan kinerja 

kegiatan pelayanan  RSUD Cicalengka dan memberikan masukan-masukan 

sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Strategi RSUD 

Cicalengka selanjutnya.  

 

6.2.  SARAN 

RSUD Cicalengka sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bandung memerlukan dukungan yang kuat dari SKPD lain 

berkaitan dengan penyusunan rencana pengembangan, pelaksanaan program 

dan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan. 

Dengan demikian, diharapkan RSUD Cicalengka akan menjadi rumah sakit 

rujukan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh 

masyarakat Kabupaten Bandung khususnya dan Kabupaten sekitar pada 

umumnya. 

 

 

 

 
       Cicalengka,     Januari 2017 
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