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 BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 

 

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun yang lalu merupakan gambaran 

keberhasilan implementasi dari kebijakan Rencana Strategis Tahun 2014-2018. 

2.1.  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA  

Pelaksanaan rencana kerja tahun 2018 berjalan sesuai dengan yang diharapkan 

namun demikian tentunya tidak semua program/ kegiatan dapat terlaksana dengan baik 

dan dapat terealisasi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan 

Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2017 (Tabel 2.1), untuk lebih jelasnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Tabel 2.1 : 

 2.1.1.  Realisasi  Program/ Kegiatan  Yang   Tidak   Memenuhi  Target  Kinerja  

Hasil/ 
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 Keluaran 

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2018 terdapat beberapa program/ kegiatan 

yang tidak dapat memenuhi target rencana kerja. Adapun program/ kegiatan yang tidak 

dapat memenuhi target kinerja hasil/ keluaran sebagaimana telah direncanakan, yaitu: 

A. Program Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Terdapat 7 ( tujuh ) kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran 

sesuai dengan rencana kerja tahun 2018 sebanyak 7 ( tujuh ) kegiatan dalam 

pelaksanaan program Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum, 

antara lain: 

1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

2) Kegiatan  Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 

3) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan  

4) Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan 

5) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung, meubelir/berkala kendaraan dinas/operasional 

6) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

7) Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan 

 
B. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/  

rumah sakit paru-paru/  rumah sakit mata 

Terdapat 1 (satu) kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran sesuai 

dengan rencana kerja tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kegiatan dalam pelaksanaan 

program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/  

rumah sakit paru-paru/  rumah sakit mata, antara lain: 

1) Pemenuhan bangunan gedung Instalasi Bedah Sentral dan  

 

 2.1.2. Realisasi  Program/ Kegiatan   Yang   Telah   Memenuhi  Target  Kinerja   

                    Hasil/Keluaran 

Realisasi program/ kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi target kinerja hasil/ 

keluaran yang telah direncanakan, yaitu sebagai berikut : 

A. Program Operasional  

B. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Terdapat 32 (tiga puluh dua ) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ 

keluaran sesuai dengan rencana kerja tahun 2017 sebanyak 32 (tiga puluh dua) 

kegiatan dalam pelaksanaan program Operasional Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum, antara lain: 

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 
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5) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

6) Kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

7) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga 

8) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 

9) Kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

10) Kegiatan penyedia bahan bacaan dan peraturan perundangan 

11) Kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran 

12) Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan 

13) Kegiatan Penyediaan Gas 

14) Kegiatan Peyediaan jasa pelayanan 

15) Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 

16) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 

17) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 

18) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal  

19) Kegiatan Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

20) Kegiatan Penyusunan laporan akhir tahun 

21) Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 

22) Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 

23) Kegiatan Evaluasi dan pengembangan estándar pelayanan kesehatan 

24) Kegiatan Pembangunan gedung kesehatan  

25) Kegiatan Pegadaan bahan makanan pasien RSU 

26) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, 

Kelas I,II dan III) 

27) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 

28) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 

29) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeler rumah sakit 

30) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 

31) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit 

32) Kegiatan Pemeliharaan SIM RS 

 

C. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/  

rumah sakit paru-paru/  rumah sakit mata 

Terdapat 6 (enam) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran sesuai 

dengan rencana kerja tahun 2017 sebanyak 6 (enam) kegiatan dalam pelaksanaan 

program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/  

rumah sakit paru-paru/  rumah sakit mata, antara lain : 

1) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan  

2) Kegiatan Pembuatan skat poliklinik fisiotherafi 
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3) Kegiatan Pengadaan peralatan personal computer SIM RS 

4) Kegiatan pengadaan mesin cetak kartu kunjungan pasien 

5) Kegiatan Pengadaan peralatan jaringan sentral oksigen IGD 

6) Kegiatan Pembangunan bedah sentral tahap 2 

 

 2.1.3.  Realisasi Program/ Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/  

                     Keluaran 

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2017 tidak terdapat program dan kegiatan 

yang melebihi target kegiatan. 

 

 2.1.4.  Faktor-faktor  Penyebab  Tidak  Tercapainya,  Terpenuhinya  atau  

                     Melebihi Target Kinerja  Hasil/ Keluaran 

Faktor-faktor penyebab pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2017 tidak tercapai, 

terpenuhi dan melebihi target kinerja hasil/ keluaran, adalah sebagai berikut : 

Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Hasil/ Keluaran 

 

A. Program Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsutasi Keluar Daerah 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsutasi Keluar Daerah hanya tercapai 53,95%  

karena dengan anggaran sebesar itupun sudah mencukupi, sehingga sisanya masuk 

SILPA 

2) Kegiatan  Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit hanya tercapai 58,09%  karena 

dengan anggaran sebesar itupun sudah mencukupi, sehingga sisanya masuk SILPA 

3) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan 

Pengadaan Alat Kesehatan hanya tercapai 0,14%  karena anggaran kegiatan ini 

yang bersumber dari dana fungsional BLUD RSU Kota Banjar tidak jadi 

dilaksanakan. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dilaksanakan dari anggaran Dana 

Alokasi Khusus (DAK) APBN. 

4) Kegiatan Pengadaan Pasien Monitor untuk HCU paru-paru dan ICU 

Pengadaan Pasien Monitor untuk HCU paru-paru dan ICU tidak dilakukan 

penyerapan anggaran (realisasi penyerapan anggaran sebesar 0%) dikarenakan 

waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. 

5) Kegiatan Pengadaan Probe Vasculair Adult dan IMT Software 

Pengadaan Probe Vasculair Adult dan IMT Software tidak dilakukan penyerapan 

anggaran (realisasi penyerapan anggaran sebesar 0%) dikarenakan waktu 

pelaksanaan yang tidak mencukupi. 

6) Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan 
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Pembangunan Gedung Kesehatan tidak dilakukan penyerapan anggaran (realisasi 

penyerapan anggaran sebesar 0%) dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak 

mencukupi. 

7) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional hanya tercapai 62,33%  

karena dengan anggaran sebesar itupun sudah mencukupi, sehingga sisanya masuk 

SILPA 

8) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

Penyusunan pelaporan keuangan akhit tahun hanya tercapai 30%  karena dengan 

anggaran sebesar itupun sudah mencukupi, sehingga sisanya masuk SILPA 

9) Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan 

Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan hanya tercapai 30%  

karena dengan anggaran sebesar itupun sudah mencukupi, sehingga sisanya masuk 

SILPA 

 
B. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/  

rumah sakit paru-paru/  rumah sakit mata 

1) Kegiatan Pengadaan Tempat Tidur 

Pengadaan Tempat Tidur hanya tercapai 56,80%  karena dengan anggaran sebesar 

itupun sudah mencukupi. 

2) Kegiatan Pengadaan Tempat Tidur 3 Kreng Elektrik  

Pengadaan Tempat Tidur 3 Kreng Elektrik hanya tercapai 58,01%  karena dengan 

anggaran sebesar itupun sudah mencukupi 

 

 2.1.5.  Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra.  

Pencapaian target yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi target 

tentunya berdampak terhadap pencapaian target Program Renstra pada BLUD RSU Kota 

Banjar 

 

 2.1.6.  Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran  

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. 

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

(BLUD RSU) Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa 

lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau 

keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan 

pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas 

dengan serangkaian kebijakan. 
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Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program 

kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam 

mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu 

kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.  

 

Analisis Penetapan Strategi Organisasi 

MATRIK SWOT 

  

 
 
                    I F A S 

 
 

     E F A S 

Kekuatan (Strengths) 

1. Sumber Daya Manusia 
(SDM) Medis, Perawat 

sudah mencukupi 
2. Merupakan Rumah sakit 

rujukan 

3. Peralatan yang dimiliki 
cukup 

Kelemahan (Weaknesses) 

1. Koordinasi dan rasa 
memiliki dari karyawan 

kurang 
2. Penempatan pegawai tidak 

sesuai dengan pendidikan 

3. Lingkungan kurang bersih, 
lahan kurang dan 

kenyamanan kurang 
4. Disiplin pegawai belum 

optimal 

Peluang (Opportunities) 

1. Letak Strategis dengan 
cakupan área yang luas 

dan merupakan rumah 
sakit perbatasan 

2. Anggaran yang memadai 

untuk bisa berkembang 
3. Adanya kesempatan 

mengikuti pendidikan dan 
pelatihan 

Strategi S – O 

1. Memaksimalkan program 
rujukan baik dari 

Puskesmas maupun dari 
Rumah Sakit sekitar. 

2. Lebih meningkatkan 

kualitas SDM dengan 
mengikuti pendidikan 

formal dan non formal. 
3. Melengkapi sarana 

prasarana sesuai standar 

Strategi W – O 

1. Meningkatkan koordinasi, 
kedisiplinan dan rasa 

memiliki karyawan dengan 
pendidikan dan pelatihan 

2. Mengoptimalkan 

kebersihan dan 
kenyamanan pasien 

3. Meninjau ulang 
penempatan pegawai 
dengan melihat pada 

standar 

Ancaman (Threats) 

1. Letak di pinggir sungai 

resiko banjir sangat tinggi 
2. Masyarakat yang mulai 

melek hukum dan aturan 

3. Undang-undang pelayanan 
publik dan HAM 

4. Pasien pindah rumah 

sakit/pindah ke pelayanan 
lain 

Strategi S – T 

1. Mengamankan peralatan 

elektronik canggih di 
tempat yang diperkirakan 
tidak kena banjir. 

2. Mengoptimalkan 
profesionalisme karyawan 
untuk menghadapi 

tuntutan dari masyarakat. 
 

  

Strategi W – T 

1. Mengadakan pendidikan 

kepada karyawan tentang 
peraturan dan perundang-
undangan. 

2. Meningkatkan pengawasan 
dan kedisiplinan kepada 
karyawan. 
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2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD  

 Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat adalah sikap dan kondisi dimana 

masyarakat Jawa Barat tahu, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi 

permasalah kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan akibat 

penyakit, bencana, lingkungan dan perilaku yang buruk , serta mampu memenuhi kebutuhannya 

untuk lebih meningkatkan kesehatannya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. 

 Dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatan tersebut maka telah dirumuskan Visi 

BLUD RSU  Jawa Barat yaitu ” Akselerator Pencapaian Masyarakat  Jawa Barat yang 

Mandiri untuk Hidup Sehat ”. BLUD RSU Provinsi Jawa Barat harus mempunyai pengetahuan, 

kemampuan, kemauan, motivasi, etos kerja yang tinggi, dan menguasai teknologi untuk menjadi 

pendorong, penggerak, fasilitator dan advokator untuk terjadinya akselerasi pembangunan 

kesehatan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk 

swasta, sehingga Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat dapat segera tercapai, 

dan masyarakat Jawa Barat menjadi Sehat. 

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan 

kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai Masyarakat Jawa Barat 

yang Mandiri untuk Hidup Sehat, maka rumusan Misi BLUD RSU Provinsi Jawa Barat telah 

ditetapkan dalam 4 (empat) Misi yaitu : 

1.    Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 

2.    Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 

3.    Meningkatkan Sistem Surveilance dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 4.    Menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

merata, terjangkau dan berkualitas. 

Selain mengacu kepada visi dan misi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

(BLUD RSU) Kota Banjar pengukuran kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

(BLUD RSU) Kota Banjar Tahun 2017 analisis akuntabilitas kinerja juga berdasarkan kepada 

pencapaian tujuan dan sararan RPJMD Kota Banjar  dapat disampaikan data  sebagai berikut : 

Indikator Kinerja BLUD RSU yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran  RPJMD Kota 

Banjar Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut : 

 

1. Misi I : Menyelenggarakan pelayanan prima 

Sasaran   :  Menyelenggarakan layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara 

profesional dan bermutu. 

Keberhasilan sasaran stratejik ini diukur melalui 6 (enam) indikator sasaran yaitu Persentase 

Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Persentase Bed 

Occupancy Rate (BOR), Angka/Jumlah Hari Lama dirawat (LOS), angka/Jumlah hari kosong 

tempat tidur (TOI), persentase kematian pasien setelah 48 jam dirawat (NDR) dan persentase 
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kematian pasien di rumah sakit (GDR) yang di indikator kinerja, target dan realisasinya 

disajikan sebagai berikut : 

Tabel 2.1.1 

No Indikator 
Target 

Capaian 

2017 

Capaian % 

1 
Persentase Indek Kepuasan Masyarakat 
terhadap Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 

78,21%   

 Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) 76,14% 72,10% 94,26% 

 Angka/Jumlah Hari Lama Dirawat (LOS) 5 Hari 3,5 Hari 100% 

 Angka/Jumlah Hari Kosong Tempat Tidur (TOI) 2 Hari 1,5 Hari 
75%        

(Nilai Ideal  
1 – 3 Hari) 

 
Persentase Kematian Pasien Setelah 48 Jam 

Dirawat (NDR) 
12 orang 30 orang 

Nilai Ideal 

25 orang 

 
Persentase Kematian Pasien Di Rumah Sakit 
(GDR) 

33 orang 46 orang 
Nilai Ideal 
45 orang 

 

Sebagai instansi pelayanan langsung kepada masyarakat yang bertanggung jawab dalam 

pelayanan kepada masyarakat melaksanakan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Capaian sasaran strategis pada sasaran kesatu ini melalui indikator kinerja Persentase Indek 

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Persentase Bed 

Occupancy Rate (BOR), Angka/Jumlah Hari Lama dirawat (LOS), angka/Jumlah hari kosong 

tempat tidur (TOI), persentase kematian pasien setelah 48 jam dirawat (NDR) dan persentase 

kematian pasien di rumah sakit (GDR) telah dilaksanakan dengan presentase capaian antara 

lain IKM sebesar 78.21 poin, BOR sebesar 101,66% (realisasi capaian 77,06% dari target yang 

ditentukan 75,80%) nilai 77,06 masih dapat dibilang ideal karena nilai standar yang 

ditentukan oleh Kemenkes RI sebesar 60 – 85%. Sedangkan untuk LOS atau jumlah hari lama 

dirawat realisasi capaian sebesar 100% atau 4 hari dari target yang ditentukan 4 hari hal ini 

dikatakan ideal dan normal karena standar yang ditentukan adalah 4-6 hari. Untuk TOI atau 

jumlah hari kosong tempat tidur realisasi capaian sebesar 1,22 hari dari nilai yang di capai ini 

mengandung arti bahwa tempat tidur di BLUD RSU Kota Banjar terisi terus tanpa ada jeda 

untuk dilakukan pembersihan atau perbaikan, nilai ideal yang ditentukan sebesar 1-3 hari. 

Untuk hasil presentase kematian pasien sebelum 48 jam sebesar 33 per mil ini sudah 

tergolong tinggi dari nilai ideal yang ditentukan sebesar kurung dari 25 per mil, akan tetapi 

hasil 33 per mil dikatakan tidak berhasil karena BLUD RSU Kota Banjar menargetkan 13 per 

mil. Untuk hasil dari GDR atau presentase kematian di RS dari target 36 per mil realisasi 
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sebesar 53 per mil hal ini dapat dikatakan tidak berhasil dalam menurunkan angka kematian 

di RS. 

 

2. Misi 2 : Mengupayakan terpenuhinya Sarana Prasarana sesuai Standar  

Sasaran   :  Meningkatkan jumlah alat kesehatan sesuai standar rumah sakit Kelas B Non 

Pendidikan. 

Keberhasilan sasaran stratejik ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu rasio 

fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar rumah sakit Kelas B non pendidikan, target 

dan realisasinya disajikan sebagai berikut : 

Tabel 2.1.2 

No Indikator 
Target 

Capaian 2017 
Capaian % 

1 

Rasio fasilitas pelayanan 

kesehatan yang sesuai 
standard Rumah Sakit Kelas B 
Non Pendidikan 

85% 82% 96,47% 

 

Capaian sasaran strategis pada misi kedua ini melalui indikator kinerja rasio fasilitas pelayanan 

kesehatan yang sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan telah dilaksanakan 

dengan presentase capaian 96,47% 

 
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada misi 2 tidak lepas dari dukungan program dan 

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun program yang mendukung misi 2 yaitu (a) 

Program obat dan perbekalan kesehatan (b) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (c) 

Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / 

rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata (d) Program Pemeliharaan sarana dan prasarana 

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

 

3. Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia  

Sasaran   :  Meningkatkan kualitas pendidikan tenaga medis, perawat dan tenaga 

administrasi. 

Keberhasilan sasaran stratejik ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu 

meningkatnya kualitas tenaga medis, perawat dan non perawat yang di indikator kinerja, 

target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : 

Tabel 2.1.3 

No Indikator 
Target 

Capaian 2017 
Capaian % 

1 
Meningkatnya kualitas tenaga 
medis, perawat dan non 

perawat 

13 orang 13 orang 100% 
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Capaian sasaran strategis pada misi ketiga ini melalui indikator kinerja meningkatnya kualitas 

tenaga medis, perawat dan non perawat telah dilaksanakan dengan presentase capaian 100% 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada misi 3 tidak lepas dari dukungan program dan 

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun program yang mendukung misi 3 yaitu (a) 

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (b) Program Disiplin Aparatur (c) 

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (d) Program Peningkatan 

Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan (e) Program promosi kesehatan 

dan pemberdayaan masyarakat (f) Program standarisasi pelayanan kesehatan. 

 

4. Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan  

Sasaran   :  Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Rumah Sakit. 

Keberhasilan sasaran stratejik ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu 

Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Rumah Sakit yang di indikator kinerja, target dan 

realisasinya disajikan sebagai berikut : 

Tabel 1.1.4 

No Indikator 
Target 

Capaian 2017 
Capaian % 

1 
Meningkatkan Kesejahteraan 
Karyawan Rumah Sakit 

100% 90% 90% 

 

Capaian sasaran strategis pada misi keempat ini melalui indikator kinerja meningkatnya 

kualitas tenaga medis, perawat dan non perawat telah dilaksanakan dengan presentase 

capaian 90% 

 
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada misi 4 tidak lepas dari dukungan program dan 

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun program yang mendukung misi 4 yaitu 

Program Pelayanan administrasi perkantoran. 
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Penjelasan Tabel 2.2 : 

1. Pencapaian Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat 

pada umumnya sudah mencapai target pada tahun 2017, hal ini bisa dilihat dari 20 

indikator yang ada pada umumnya targetnya sudah tercapai. 

2. Cakupan Meningkatnya kualitas pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sudah maksimal 

sesuai target. 

3. Realisasi cakupan Peningkatan jumlah alat kesehatan sesuai standar Rumah Sakit Kelas B 

Non Pendidikan pada umumnya sudah mencapai target pada tahun 2017, hal ini bisa dilihat 

dari 3 indikator yang ada pada umumnya targetnya sudah tercapai. 

4. Pencapaian Meningkatnya penggunaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dan 

penyuluhan sadar hidup sehat sudah maksimal sesuai target. 

5. Cakupan Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal, serta meningkatnya 

tenaga medis, penunjang medis dan non medis pada umumnya sudah mencapai target 

pada tahun 2017, hal ini bisa dilihat dari 4 indikator yang ada pada umumnya targetnya 

sudah tercapai. 

6. Realisasi cakupan Meningkatnya akuntabilitas kinerja sudah maksimal sesuai target. 

7. Pencapaian Meningkatnya kesejahteraan karyawan rumah sakit pada umumnya sudah 

mencapai target pada tahun 2017, hal ini bisa dilihat dari 3 indikator yang ada pada 

umumnya targetnya sudah tercapai. 

  

2.3.  ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  

Berdasarkan perkembangan dan masalah pembangunan bidang kesehatan di Kota Banjar serta 

memperhatikan perkembangan dan tantangan dimasa yang akan datang, maka isu strategis 

pembangunan bidang kesehatan, yaitu: 
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1. Jaminan Kesehatan Nasional 

Meningkatnya kasus penyakit tidak menular disisi lain kasus penyakit menular banyak tinggi 

merupakan beban ganda pada system pembiayaan. Kondisi ini apabila tidak didukung 

dengan sistem pembiayaan dan jaminan sosial yang baik akan menyebabkan biaya 

kesehatan yang tinggi dan pada akhirnya dapat menimbulkan kemiskinan yang massif, 

karena akan menambah beban ekonomi. Oleh karena diperlukan upaya perlindungan yang 

komprehensif agar beban ganda masalah kesehatan ini berefek terhadap berbagai sendi 

kehidupan.  

2. Pengendalian Penyakit 

Selain menghadapi transisi demografi, Pemerintah Kota Banjar juga dihadapkan pada 

transisi epidemiologi yang menyebabkan beban ganda, disatu sisi masih menghadapi 

masalah tingginya angka penyakit menular (HIV-AIDS, TBC, DBD dan penyakit infeksi 

lainnya) namun pada saat yang sama juga harus menghadapi penyakit tidak menular 

seperti kardiovaskuler, kanker, penyakit endokrin-DM, dll. Seperti kita ketahui bahwa kasus 

kematian ibu di Kota banjar tahun 2017 disebabkan karena penyakit yang dideritanya yaitu 

jantung dan hepatitis. Demikianlah halnya beberapa penyebab langsung kematian bayi 

adalah penyakit yang dideritanya antara lain pneumonia, diare, meningitis, jantung 

bawaan, kelainan kongenital dan lainnya.  

Oleh karena itu salah satu upaya dalam penurunan kematian ibu dan bayi adalah 

dengan meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan faktor risikonya. Disamping itu 

diharapkan akan dapat memotong rantai penularan penyakit-penyakit seperti TBC, DBD,  

HIV dan AIDS dll. sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di daerah 

tersebut. 

3. Permasalahan Kematian Bayi dan Balita 

Berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama 

yang berkontribusi terhadap kematian perinatal dan neonatal. Berat badan lahir rendah 

(BBLR) dibedakan dalam 2 katagori yaitu: BBLR karena premature (usia kandungan kurang 

dari 37 minggu) atau BBLR karena intrauterine growth retardation (IUGR) yaitu bayi cukup 

bulan tetapi berat kurang untuk usianya. Banyak BBLR di negara berkembang dengan 

IUGR sebagai akibat ibu dengan status gizi buruk, anemi, malaria dan menderita penyakit 

menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau ketika hamil.  Sehingga perlu dilakukan 

kajian kasus BBLR yang menyumbang terhadapp kematian bayi di Kota Banjar yang 

selanjutnya dapat diambil langkah-langkah untuk menekan jumlah kematian perinatal dan 

neonatal akibat BBLR. 

Penyakit infeksi terutama pneumonia dan diare ternyata masih menjadi penyebab 

kematian bayi 29 – 11 bulan di Kota Banjar yang terjadi hampir selalu terjadi setiap tahun. 

Demikian halnya kematian balita lebih banyak disebabkan oleh penyakit infeksi. 
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4. Perlu Sistem Informasi berbasis IT 

Sistem informasi kesehatan memang bukan permasalahan kesehatan tetapi ternyata dari 

hubungan konseptual permasalahan kesehatan dan determinan kesehatan, system 

informasi kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan 

kesehatan tersebut.  Proses manajemen kesehatan yang dilaksanakan disemua program 

pembangunan kesehatan tidak berhasil dengan optimal tanpa didukung system informasi  

memadai. Salah satu upaya untuk mempermudah dan mempercanjar pengelolaan system 

infomasi adalah pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. 

Selama ini BLUD RSU Kota Banjar telah merintis sistem informasi berbasis IT, 

sehingga dimasa yang akan datang akan dikembangkan lagi agar lebih berdaya guna dan 

berhasil guna.  

 Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja 

pelayanan BLUD RSU adalah : 

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang sesuai kompetensi, sehingga menyebabkan 

perencanaan kegiatan dan anggaran belum maksimal. 

2. Penggunaan aplikasi sistem perencanaan anggaran belum optimal. 

3. Kurangnya pemahaman penatausahaan keuangan. 

Program kegiatan yang selaras dengan kebijakan pembangunan bidang kesehatan 

pusat, provinsi dan daerah yang tercantum mulai dari point sebelumnya itu merupakan  

prioritas program kegiatan yang harus dikerjakan. Implementasinya tertuang dalam 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU APBD) tahun 2017. 

 

2.4.  REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD  

Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses penilaian terhadap kemajuan 

pencapaian tujuan/ sasaran dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan pengukuran pencapaian target 

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan membandingkan 

antara target kinerja dengan realisasinya.  

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan 

dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. 

Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) 

data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan  reguler 

yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; 

(2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja BLUD RSU Kota 

Banjar. 
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Penjelasan Tabel 2.4 : 

  Untuk review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017, antara rancangan awal 

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan besaran pagu indikatif dan kebutuhan dana ada kenaikan 

yan 

g signifikan. 

 

2.5.  PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT  

Usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari serangkaian kegiatan 

pembangunan khususnya bidang kesehatan, untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal.  

Berikut adalah tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan 

Tahun 2017. 

 


