
RINGKASAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERKA INSTANSI 

PEMERINTAH 

RSUD CICALENGKA TAHUN 2014 

 

Dalam tahun anggaran 2014, RSUD Cicalengka memiliki penetapan kinerja  

adalah sebagai berikut : 

 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

Target Program/ Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

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

 
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 

 
30% 

 
Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

 
37.020.000 

 
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 

 
Program pengadaan 
peningkatan sarana 
dan prasarana rumah 
sakit / rumah sakit jiwa 
/ rumah sakit paru-
paru / rumah sakit 
mata 

 
7.289.142.556 

 
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 

 
Program upaya 
kesehatan masyarakat 

 
9.485.540.000 

 
Mewujudkan 
keterbukaan 

 
Rasio 
masyarakat 

 
1 : 150 

 
Program promosi 
kesehatan dan 

 
26.086.799 



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

yang 
mendapat 
penyuluhan 
pelayanan 
kesehatan 
RS 

pemberdayaan 
masyarakat 

 
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% 

 
Program standarisasi 
pelayanan kesehatan 

 
37.020.000 

 
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 

 
Program upaya 
kesehatan masyarakat 

 
9.485.540.000 

 
Mewujudkan 
perlindungan 
terhadap 
keselamatan pasien 
dan Lingkungan 
Rumah Sakit 
 

 
Prosentase 
alat 
kesehatan 
yang 
dikalibrasi 
(%) 

 
80% 

 
Program pemeliharaan 
sarana dan prasarana 
rumah sakit / rumah 
sakit jiwa / rumah sakit 
paru-paru / rumah 
sakit mata 

  
491.618.102 

 
Mewujudkan Kerja 
sama dan Kemitraan 
Rumah Sakit dengan 
berbagai pihak 
dalam Mencapai 

 
Prosentase 
kunjungan 
pasien 
dengan 
rujukan (%) 

 
80% 

 
Program kemitraan 
peningkatan 
pelayanan kesehatan 

  
118.231.200 



pelayanan 
kesehatan yang 
prima 
 

 
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 

 
Program promosi 
kesehatan dan 
pemberdayaan 
masyarakat 

 
26.086.800 

 

 


