
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau dilandasi oleh semangat 

otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas 

pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian otonomi 

dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat.  

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah 

melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun 

rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang 

tersebut menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana 

pembangunan  jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah untuk 

rencana kerja tahunan. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah 

menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang 

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD 

tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. 
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 Kabupaten Lamandau yang menetapkan Kepala Daerah untuk periode 

2013 – 2018, wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah ( RPJMD ) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 5 ( lima ) tahun kedepan. Ketentuan tersebut sejalan dengan 

undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang – 

undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Lamandau 2013 – 2018 merupakan pemberi arah Pembangunan yang ingin 

dicapai dalam kurun waktu tersebut, yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan 

Program Kepala Daerah terpilih, dimana kegiatan yang direncanakan sesuai 

dengan urusan Pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan 

Keuangan Daerah. 

RPJMD Kabupaten Lamandau mengintegrasikan rancangan RPJMD 

dengan rancangan Renstra-SKPD, serta masukkan dan komitmen dari seluruh 

pemangku kepentingan pembangunan melalui konsultasi publik dan 

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), juga berpedoman 

pada RPJMD Propinsi Kalimantan Tengah, serta Kementerian/Lembaga yang 

terkait. Sedangkan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau 

mengacu pada 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. 

RPJM daerah menjadi acuan/pedoman bagi Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD tahunSebagai 

salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Lamandau, RSUD Lamandau 

mepunyai kewajiban menyusun Renstra ( Rencana Strategis ) tahun 2013 – 

2018 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan 

RSUD Lamandau selama kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra SKPD 

RSUD Lamandau disusun sebagai dokumen perencanaan dan menjadi 

pedoman utama dalam upaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang 
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ada di RSUD Lamandau, dokumen ini dituangkan visi, misi, tujuan, 

kebijakan kabupaten, program serta sasaran pembangunan pelayanan 

kesehatan di RSUD Lamandau. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM  

Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 

1.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4180) 

2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286) 

3.   Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421) 

4.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844) 
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5.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

6.   Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700) 

7.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

8.   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan 

9.   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 

Rumah Sakit 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4027) 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664) 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815) 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-

2014 

18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 517) 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam  Penyusunan Atau 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 994) 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 34) 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun    2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01) 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E) 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten 

Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 

27 Seri E) 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau  Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran  Daerah Kabupaten Lamandau  Nomor 29 Seri D) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 

Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran  Daerah Kabupaten 

Lamandau  Nomor 39 Seri D) 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 

105 Seri E).  

. 

1.3  MAKSUD DAN TUJUAN  

a. Maksud 

Maksud Penyusunan Renstra SKPD RSUD Lamandaur Tahun 2013–

2018 dimaksudkan sebagai kerangka makro perencanaan jangka 

menengah (5 tahunan) dalam  perumusan rencana strategis pembangunan 

di RSUD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kerja RSUD ke 

dalam  strategi pembangunan, kebijakan umum, program prioritas dan 

kegiatan kerja SKPD RSUD Lamandau. 

b. Tujuan  

 Renstra Sebagai dokumen perencanaan SKPD jangka menengah,  

bertujuan: 

1. Untuk menjaga kesinambungan dan sinergisitas antara program-

program tahun sebelumnya, tahun yang sedang berjalan serta dengan 
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program-program pembangunan di RSUD Lamandau pada tahun-

tahun yang akan datang. 

2. Sebagai pedoman dan acuan utama untuk merumuskan Renja SKPD, 

perumusan rencana pembangunan tahunan di RSUD Lamandau. 

3. Sebagai alat pengendali dan evaluasi pencapaian kinerja 5 (lima) 

tahun di RSUD Lamandau. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN  

Adapun pembuatan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD 

Lamandau Kabupaten Lamandau tahun 2011-2015 ini disusun ke dalam 7 

(tujuh) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN:  

     Pada Bab Pendahuluan dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, 

Maksud dan Tujuan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan Rencana 

Strategis. 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU : 

 Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tugas,Fungsi dan struktur 

Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, serta Kinerja Pelayanan 

sasaran/target RSUD Lamandau periode sebelumnya. 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI: 

Pada bab ini berisi uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, 

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis, dan diakhiri Perumusan Isu-Isu Strategis. 
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BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN 

KEBIJAKAN :  

Dalam Bab ini dirumuskan Visi dan Misi Rumah Sakit, Tujuan dan 

sasaran Jangka Menengah, yang diakhiri perumusan Strategi dan 

Kebijakan Rumah Sakit. 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 

INDIKATIF :   

Dalam Bab ini akan dikemukakan dijelaskan Rencana Program dan 

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan 

Indikatif. 

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD :  

Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja SKPD yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. 

BAB VII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN RSUD 

 

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI  

a. Tugas pokok dan fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor  15 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja RSUD Lamandau (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran  

Daerah Kabupaten Lamandau  Nomor 29 Seri D). RSUD Lamandau  

mempunyai Tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara 

berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya 

penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu 

dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya 

rujukan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, 

RSUD Lamandau   menyelenggarakan fungsi   : 

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.   

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga 

sesuai kebutuhan medis.  

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 

dalam rangka penigkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan 

kesehatan. 

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan 

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan 

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang 

kesehatan   

 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, 

RSUD Lamandau mempunyai kewenangan sebagai berikut :  
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1. Melaksanakan kegiatan promitif dan preventif di lingkungan 

RSUD melalui PKMRS ; 

2.  Memberikan laporan data penyakit menular tertentu yang di rawat di 

RSUD; 

3. Merawat dan mengobati penyakit menular yang dirujuk ke RSUD; 

4. Merawat dan mengobati penderita penyakit tidak menular yang 

dirujuk ke RSUD; 

5. Merawat dan mengobati kasus penyakit yang dirujuk dari wilayah 

bencana atau KLB ; 

6. Menyelenggarakan penyehatan lingkungan di RSUD; 

7. Melaksanakan kegiatan promotif di lingkungan RSUD melalui 

PKMRS; 

8. Pelaksanaan kegiatan kuratif (pengobatan kasus gizi); 

9. Pelaksanaan kegiatan konseling gizi di lingkungan RSUD; 

10. Melaksanakan kegiatan pemberian makan kepada pasien rawat 

inap; 

11. Memberikan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif; 

12. Menerima rujukan dan merujuk; 

13. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan 

RSUD; 

14. Mengelola dana APBD untuk pelayanan kesehatan di RSUD; 

15. Diklat fungsional dan teknis; 

16. Menyediakan kebutuhan obat dan perbekalan farmasi untuk pasien 

rumah sakit; 

17. Manajemen kesehatan menyangkut kebijakan Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia; 

18. Bimbingan dan pengendalian norma standar, prosedur dan kriteria 

bidang kesehatan; 

19. Manajemen kesehatan menyangkut kebijakan pemerintah Daerah 

Kabupaten Lamandau 

20. Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. 
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b. Unsur – unsur Organisasi RSUD Lamandau 

Sususunan Organisasi RSUD Lamandau Terdiri dari  : 

1. Direktur   

Direktur RSUD Lamandau mempunyai tugas memimpin, menyusun 

kebijakan, membina, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi RSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Sub Bagian Tata usaha 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu direktur 

untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan ketatausahaan, administrasi 

pengelolaan keuangan, kepegawaian, hukum ,keamanan,hubungan 

masyarakat/publikasi  , Pemasaran Sosial dan informasi RSUD 

Lamandau 

3. Seksi pelayanan Medik 

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas mengoordinasikan, 

mengatur dan mengendalikan semua kebutuhan untuk kegiatan 

pelayanan medis di  Instalasi Pelaksana Fungsional (Instalasi Rawat 

Jalan, Instalasi Rawat Inap dan instalasi Gawat Darurat) 

4. Seksi penunjang pelayanan 

Seksi Penunjang Pelayanan mempunyai tugas mengoordinasikan, 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

kegiatan penunjang medik dan non medik baik dari segi ketenagaan, 

pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang medik 

di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, 

Instalasi Gizi, Instalasi Kamar Jenazah, serta pendidikan, pelatihan, , 

dan Sanitasi Rumah Sakit 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

                   Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : 

1)  Komite Medik. 

merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri 

dari Ketua-Ketua Staf Medik Fungsional. Komite Medik 

mempunyai tugas menyusun Standar Pelayanan Medik, 
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memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika 

profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik 

fungsional dan mengembangkan program  pelayanan, 

2)   Staf Medik Fungsional 

Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter 

gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan 

bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik. 

Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan 

dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan 

latihan serta penelitian dan pengembangan. 

3)   Komite Keperawatan 

Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan 

yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan/ 

Komite Keperawatan mempunyai tugas menyusun standar 

keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan 

pembinaan etika profesi keperawatan. 

6. Instalasi 

Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di 

RSUD. Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan 

fungsional sesuai dengan fungsinya.  
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2.2. SUMBER DAYA  RSUD LAMANDAU 

a. Kepegawaian 

Pegawai yang ada di Lingkungan RSUD Lamandau sampai pada 

awal tahun 2014 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini. 

1. Tenaga dokter 

 

 

2. Tenaga perawat 

NO 

KLASIFIKASI 

PENDIDIKAN 
STATUS KPEGAWAIAN 

JUMLAH 

JENIS TENAGA PNS KONTRAK  SUKARELA 

1 
S1 / D IV 

KEPERAWATAN 
9 - - 9 

2 D. III KEPERAWATAN  41 6 1 48 

3 D. III PERAWAT GIGI  - - - - 

4 D. III KEBIDANAN  10 3 - 13 

5 D. I KEBIDANAN  4 - - 4 

6 SPRG  3 - - 3 

7 SPK  11 - - 11 

JUMLAH 78 9 1 88 

 

 

 

 

NO. JENIS TENAGA KLASIFIKASI 

PENDIDIKAN 

STATUS 
JUMLAH 

PNS KONTRAK SUKARELA 

1 DOKTER UMUM Dokter umum 6 3 - 9 

2 
DOKTER SPESIALIS 

PENY. DALAM 
Spesialis - 1 - 1 

3 
DOKTER SPESIALIS 

BEDAH 
Spesialis - - - - 

4 
DOKTER SPESIALIS 

OBGYN 
Spesialis - 1 - 1 

5 
DOKTER SPESIALIS 

ANAK 
Spesialis - 1 - 1 

6 DOKTER  GIGI Kedokteran Gigi 1 - - 1 

JUMLAH 7 6 - 13 
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3. Tenaga kesehatan lainnya 

 

4. Tenaga non kesehatan 

NO. 
JENIS TENAGA 

KLASIFIKASI 

PENDIDIKAN 

STATUS 
JUMLAH 

PNS KONTRAK SUKARELA 

1 SKM 4 - - 4 

2 APOTEKER 4 - - 4 

3 SI. FARMASI 1 - - 1 

4 DIII. GIZI / SPAG 5 1 - 6 

5 DIII. ATRO 1 - - 1 

6 DIII. AKFIS /ATW 1 - - 1 

7 DIII. ANASTHESI - - - - 

8 
DIII. ANALISIS 

KESEHATAN 
1 3 - 4 

9 DIII. ATEM - - - - 

10 SANITARIAN 1 - - 1 

11 S M A K - - - - 

12 
PERKARYA 

KESEHATAN 
- - - - 

JUMLAH 20 4  24 

NO. 
JENIS TENAGA 

KLASIFIKASI 

PENDIDIKAN 

STATUS 
JUMLAH 

PNS KONTRAK SUKARELA 

1 S  1 Ekonomi / akuntansi 1 2 
- 

3 

4 D 3 Teknik Elekto 3 - - 3 

5 
D 3 Komputer/ 

Informatika 
- 1 

- 
1 

8 SLTA 4 22 - 26 

9 SLTP - 6 - 6 

10 SD - 6 - 6 

JUMLAH 8 37  45 
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b. Sarana bangunan dan pelayanan yang tersedia 

1. Unit Rawat Jalan:  

a. Poliklinik Umum  

b. Poliklinik Spesialis  

c. Poliklinik Anak 

d. Poliklinik Kebidanan dan kandungan 

e. Poliklinik Gigi 

2. IGD   (Instalasi Gawat Darurat) 

a. Instalasi Rawat Darurat (IRD) 24 jam 

b. Dokter  jaga 24 jam (dokter umum yang telah mengikuti 

ATLS)  

3.  Rawat Inap   

 Instalasi Rawat Inap yang sudah tersedia, Terdiri dari : 

a. VIP  

b. Kelas 1  

c. Kelas 2  (Sudah dibangun Tetapi Belum beroperasi) 

d. Zaal umum 

e. Zaal Bedah 

f. Zaal Isolasi 

g. Zaal Anak  

h. Intalasi Kebidanan dan Perawatan Bayi  

4. Jumlah Tempat tidur yang tersedia 

NO 
RUANG 

PERAWATAN 

JUMLAH TEMPAT 

TIDUR YG TERSEDIA 

1 Zaal Umum 13 

2 Zaal Bedah 12 

3 Zaal Isolasi 10 

4 Zaal Anak 9 

5 
Instalasi Kebidanan 

dan Perawatan Bayi 

8 

JUMLAH 52 
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5. Unit Pelayanan Penunjang:  

 Unit penunjang yang sudah ada terdiri dari:  

1. Laboratorium 

2. Radiologi » USG  

3. Echocardiography 

4. Instalasi Farmasi  

5. Gedung bedah Sentral 

6. Incenrator 

7. IPAL 

8. Instalasi Gizi  

9. Dapur dan laundry 

10. UTDRS 

11. Pemularasan jenasah 

12. Ruang Genset 

13. Gudang 

14. Mushola 

15. Perumahan karyawan 

16. Ruang OK 

17. Sarana transportasi 

a. Kendaraan Roda 4 (empat) ada 8 (delapan) unit, terdiri dari: 

5 Buah Kendaraan Operasional, 2 Buah Kendaraan 

Ambulan, dan 1 Buah Kendaraan Jenazah.  

b. Kendaraan Roda 2 (Dua) ada 2 (Dua) Buah. 

18. Fasilitas lain 

a.  Listrik PLN  : 160 Kva 3 phase  

     Generator set  : 150 Kva dan 100 Kva  

                   b.  Air Bersih   : PDAM dan Sumur Gali 

                   c.  Telephone  : 2 saluran external dan 17 saluran internal                            

19. Kantin RS  
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2.3. KINERJA PELAYANAN 

Rumah sakit adalah Institusi Pelayanan kesehatan yang sangat 

Kompleks,  padat Profesi dan padat modal  ,Kompleksitas ini terjadi 

karena pelayanan di rumah sakit meyangkut berbagai fungsi pelayanan, 

pendidikan dan penelitian serta mencakup berbagai tingkatan dan disiplin 

  Berdasarkan Hal tersebut  Maka untuk mengukur kinerja Rumah 

Sakit bukanlah hal yang  mudah karena pengukuran kinerja  harus mampu 

mencakup semua aspek fungsi rumas sakit dan pada semua tingkatan. 

Beberapa indikator tersebut yaitu : 

1. Standar Pelayanan Rumah Sakit Daerah adalah penyelenggaraan 

pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan 

penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat 

jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit. 

2. Indikator, Merupakan variabel ukuran atau tolok ukur yang dapat 

menunjukkan indikasi-indikasi terjadinya perubahan tertentu. Untuk 

mengukur kinerja rumah sakit ada beberapa indikator, yaitu: 

a. Input, yang dapat mengukur pada bahan alat sistem prosedur 

atau orang yang memberikan pelayanan misalnya jumlah dokter, 

kelengkapan alat, prosedur tetap dan lain-lain. 

b. Proses, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan 

yang misalnya kecepatan pelayanan, pelayanan dengan ramah 

dan lain-lain. 

c. Output, yang dapat menjadi tolok ukur pada hasil yang dicapai, 

misalnya jumlah yang dilayani, jumlah pasien yang dioperasi, 

kebersihan ruangan. 

d. Outcome, yang menjadi tolok ukur dan merupakan dampak dari 

hasil pelayanan sebagai misalnya keluhan pasien yang merasa 

tidak puas terhadap pelayanan dan lain-lain. 

e. Benefit, adalah tolok ukur dari keuntungan yang diperoleh pihak 

rumah sakit maupun penerima pelayanan atau pasien yang misal 
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biaya pelayanan yang lebih murah, peningkatan pendapatan 

rumah sakit. 

f. Impact, adalah tolok ukur dampak pada lingkungan atau 

masyarakat luas misalnya angka kematian ibu yang menurun, 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya 

kesejahteraan karyawan.  

3. Standar Spesifikasi adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang 

dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.  

4. Pelayanan Untuk Keluarga Miskin, Bahwa rumah Sakit sesuai 

dengan  tuntutan dari  kewenangan  wajib yang harus dilaksanakan 

oleh rumah sakit propinsi/kabupaten/kota, maka harus memberikan 

pelayanan untuk keluarga miskin dengan biaya ditanggung oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Standar ini dapat ditentukan 

berdasarkan kesepakatan propinsi, kabupaten/kota sesuai dengan 

evidence base. 

5. Indikator meningkatkan manajemen di dalam rumah sakit yaitu 

meliputi: 

a. Manajemen Sumberdaya Manusia 

b. Manajemen Keuangan 

c. Manajemen Sistem Informasi Rumah Sakit, kedalam dan keluar 

rumah sakit. 

d. Sarana prasarana 

e. Mutu Pelayanan       

6. Peraturan internal Rumah Sakit (Hospital by law)  

Dalam rangka melindungi penyelenggaraan rumah sakit, tenaga 

kesehatan dan melindungi pasien maka rumah sakit perlu 

mempunyai peraturan internal rumah sakit yang bias disebut hospital 

by laws. Peraturan tersebut meliputi aturan-aturan berkaitan dengan 

pelayanan kesehatan, ketenagaan, administrasi dan manajemen. 

Bentuk peraturan internal rumah sakit (HBL) yang merupakan 

materi muatan pengaturan dapat meliputi antara lain: Tata tertib 
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rawat inap pasien, identitas pasien, hak dan kewajiban pasien, dokter 

dan rumah sakit, informed consent, rekam medik, visum et repertum, 

wajib simpan rahasia kedokteran, komete medik, panitia etik 

kedokteran, panitia etika rumah sakit, hak akses dokter terhadap 

fasilitas rumah sakit, persyaratan kerja, jaminan keselamatan dan 

kesehatan, kontrak kerja dengan tenaga kesehatan dan rekanan. 

Bentuk dari Hispital by laws dapat merupakan Peraturan Rumah 

Sakit, Standar Operating Procedure (SOP), Surat Keputusan, Surat 

Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). 

Peraturan internal rumah akit (HBL) antara rumah sakit satu dengan 

yang lainnya tidak harus sama materi muatannya, hal tersebut 

tergantung pada: sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi 

dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Namun demikian 

peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan diatasnya seperti Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, 

Peraturan Pemerintah dan Undang-undang. Dalam bidang kesehatan 

pengaturan tersebut harus selaras dengan Undang-undang nomor 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. 

7. Indikator penilaian efisiensi pelayanan yang meliputi : 

- Bed occupancy rate. 

- Bed turn over. 

- Length of stay. 

- Turn over interval. 

8.  Menilai pemanfaatan tenaga digunakan indikator: 

- Rasio kunjungan dengan jumlah tenaga perawat jalan. 

- Rasio jumlah hari perawatan dengan jumlah tenaga perawat di 

ruang rawat inap. 

- Rasio jumlah pasien intensif dengan jumlah tenaga perawat yang 

melayani. 

- Rasio persalinan dengan tenaga bidan yang melayani. 
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9. Indikator untuk penilaian cakupan pelayanan adalah: 

- Rata-rata kunjungan per hari 

- Rata-rata kunjungan baru per hari 

- Rasio kunjungan baru dengan total kunjungan 

- Jumlah rata-rata pasien UGD per hari 

- Rata-rata pasien intensif per hari 

- Rata-rata pemeriksaan radiologi per hari 

- Prosentase r/ yang dilayani terhadap r/ rumah sakit 

- Prosentase item obat dalam formularium 

- Jumlah pelayanan ambulans 

- Rasio banyaknya cucian dengan pasien rawat inap 

- Prosentase penyediaan makanan khusus 

- Rasio pasien rawat jalan terhadap jumlah penduduk dalam 

catchment area, Admission use rate, Hospitalization rate  

10. Mutu pelayanan ditinjau dari GDR & NDR  

1. Angka Kematian Kasar/GDR (%) = <45% 

2. Angka Kematian Netto/NDR (%) = <25% 

 

 Penetapan kinerja RSUD Lamandau mengacu pada beberapa 

standar yang telah ditetapkan: 

1. Standar  Pelayanan Minimal Rumah Sakit berdasarkan Permenkes 

No129 Tahun 2008 adalah penyelenggaraan pelayanan Minimal yang 

harus diselenggarakan oleh rumah sakit yang mencakup : 

a. Pelayanan manajemen rumah sakit 

b. Pelayanan medik 

c. Pelayanan penunjang   

d. Pelayanan keperawatan rawat inap 

e. Pelayanan rawat jalan. 

2. Beberapa indikator  mutu yang disosialisasikan Oleh Kemenkes, 

mencakup : 

a. Indikator Kinerja Pengembangan SDM (salah satu Indikator input) 
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 Jumlah Jam pelatihan Perkaryawan pertahun 

 Presentase Tenaga terlatih di unit khusus 

b. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan (beberapa Indikator Proses) 

 Kecepatan penanganan pertama pasien gawat darurat 

 Waktu tunggu sebelum operasi efektif 

 Kelengkapan rekam medis 

 Prosentase kematian ibu karena persalinan 

 Prosentase angka infeksi nosokomial 

 Prosentase kepuasan pasien 

 Prosentase kepuasan karyawan 

c. Indikator Lingkungan 

 Baku mutu Limbah Cair 

d. Indikator Keuangan 

 Status Keuangan RS/ Cost Recovery 

e. Indikator Penggunaan Obat. 

 Prosentase Penggunaan Obat generik 

3. Indikator penilaian efisiensi pelayanan terdiri dari : 

a. BOR (Bed occupancy rate) Angka penggunaan tempat tidur 

b. BTO (Bed turn over) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada 

satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan 

waktu tertentu 

c. LOS (Length of stay) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien 

d. TOI (Turn over interval) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur 

tidak ditempati   dari telah diisi ke saat terisi berikutnya  

e. NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah 

dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar 

f. GDR (Gross Death Rate) adalah angka kematian umum untuk 

setiap 1000 penderita keluar 
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 Adapun gambaran pencapaian kinerja RSUD Lamandau pada 

periode RPJMD tahun  2009 s/d 2013 dapat dilihat pada: 

1. Penilaian kinerja Berdasarka SPM Rumah sakit tabel 2.1 

2. Penilaian Berdsarkan pendapatan dan belanja pada tabel 2.2 

              

2.4.  TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN  

a. Tantangan  

Rumah sakit seringkali identik dengan standar pelayanan yang 

kurang lebih sama, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antar 

rumah sakit. Berdasarkan salah satu studi Mark Plus Insight, 

ditemukan bahwa pertimbangan utama orang dalam memilih rumah 

sakit selain lokasi yang dekat dan kualitas dokter yang dimiliki adalah 

standar pelayanan. Karena itu rumah sakit harus mulai menawarkan 

layanan yang berbeda dari rumah sakit lain, sehingga dapat 

menunjukkan differensiasi mereka dan memberikan keunggulan 

kompetitif tersendiri. Dengan kata lain, rumah sakit harus dapat 

meningkatkan kedekatannya dengan pasien (customer intimacy), 

sehingga pasien akan merasa nyaman ketika berada di rumah sakit. 

Upaya meraih customer-intimacy ini merupakan sebuah 

tantangan yang tidak mudah, terutama kalau mengingat banyak rumah 

sakit yang masih berjuang untuk menggerakan semua bagian yang ada 

agar bisa memberikan layanan yang bagus. Rumah sakit yang sudah 

memiliki dedicated doctors dalam jumlah signifikan misalnya, masih 

mencari bentuk penerapan standarisasi layanan dokter. Standarisasi ini 

mencakup ketepatan waktu berada di rumah sakit, lamanya waktu 

berinteraksi dengan pasien, kebijakan rekomendasi pengobatan, 

hingga perlu atau tidaknya penggunaan obat. Dokter inilah yang 

sesungguhnya punya peran penting dalam membangun customer 

intimacy. Peran dokter semakin kuat ketika pasien sudah mulai akrab 

dengan sistem asuransi kesehatan managed care yang membutuhkan 
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keberadaan dokter keluarga atau dokter yang benar-benar mengerti 

keadaan pasien. 

 

b. Peluang 

1. PP nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum dan PERMENDAGRI Nomor 61 tahun 2007 

tentang pedoman tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah, dimana PP tersebut memberikan keleluasaan 

terhadap badan Layanan Umum Daerah unutk mengelola keuangan 

secara mandiri dan fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, 

efisiensi dan efektifitas 

2. Banyak perkebunan dan pertambangan swasta yang bisa diajak 

bekerja sama dengan rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan bagi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut.  

3. RSUD Lamandau Apabila Sudah menjalankan pola pengelolaan 

keuangan dengan PPK-BLUD berpeluang untuk merekrut tenaga 

kerja yang berkompeten dengan sistem rekrutmen yang diatur sendiri 

oleh pemilik rumah sakit, sehingga rumah sakit bisa mendapatkan 

tenaga/karyawan yang memiliki komitmen dan kinerja yang tinggi 

untuk memajukan rumah sakit 

4. Adanya peluang untuk melakukan kerja sama dengan fakultas-

fakultas kedokteran di beberapa universitas untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan rumah sakit  

5. Adanya peluang Tenaga kontrak daerah untuk memenuhi tenaga 

keperawatan dan kebidanan dalam hal pemenuhan tenaga perawat 

dan bidan  

6. Mulai terbukanya akses untuk melaksanakan kerja sama dengan 

beberapa universitas dalam hal penyediaan tenaga dokter spesialis di 

rumah sakit. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI PELAYANAN SKPD 

a. Hambatan / Kendala 

 Beberapa hal yang menjadi kendala RSUD Lamandau dalam 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat : 

1. Kurangnya Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian Khusus 

Misalnya Dokter Spesialis, Analis Kesehatan, Tenaga Rekam 

Medis, Radiografer, teknisi elekytro medic dan lain-lain. Hal ini 

disebabkan Realisai perekrutan tenaga PNS dan Honorer 

(PHL/TKS) kurang berjalan baik sulit mendaptkan tenaga karena 

SDM yang tidak tersedia. 

2. Anggaran untuk dana opersional Rumah Sakit masih sangat minim. 

3. Perda tarif Retribusi yang baru belum diaplikasikan dalam bentuk 

sistim billing sehingga sistim yang di ginakan masih manual 

sehingga resiko terjadinya kesalahan  masih besar. 

4. Proses Penetapan akreditasi rumah sakit dari kementerian 

kesehatan yang belum terlaksana sementara di didepan sudah 

menunggu  agar segera dapat Berubah Menjadi BLUD. 

5. Permaslahan yang semakin komplek menuntut rumah sakit agar 

segera mendapatkan penetapan kelas tipe C karena tuntutan 

masyarakat semakin banyak 

6. Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan belum maksimal untuk 

menunjang pelayanan / kegiatan dirumah sakit. Ketersedian tenaga 

yang terampil dan terlatih di unit-unit khusus sangat kurang. 

7. Fasilitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas. 

8. Peralatan Kantor, rumah tangga dan peralatan kesehatan yang 

minim. 
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9. Keterbatasan  ruang tempat pelayanan kesehatan. 

 

b. Permasalahan yang dihadapi 

1. Kurangnya Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian Khusus 

Misalnya Dokter Spesialis, Analis Kesehatan, Tenaga Rekam 

Medis, Radiografer, teknisi elekytro medic dan lain-lain. Hal ini 

disebabkanRealisai perekrutan tenaga PNS dan Honorer 

(PHL/TKS) kurang berjalan baik sulit mendapatkan tenaga karena 

SDM yang tidak tersedia dan juga karena proses perekrutannya. 

2. Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan belum maksimal untuk 

menunjang pelayanan / kegiatan dirumah sakit. Ketersedian tenaga 

yang terampil dan terlatih di unit-unit khusus sangat kurang. 

3. Fasilitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas. 

4. Peralatan Kantor, rumah tangga dan peralatan kesehatan yang 

masih minim. 

5. Keterbatasan  ruang tempat pelayanan kesehatan. 

6. Anggaran untuk dana opersional Rumah Sakit masih sangat 

minim.Terutama anggaran untuk pemeliharaan Alat kesehatan, 

pengolahan limbah dan pemeliharaan alat lainnya. 

7. Perda tarif Retribusi yang baru belum diaplikasikan dalam bentuk 

sistim billing sehingga sistim yang di ginakan masih manual 

sehingga resiko terjadinya kesalahan  masih besar. 

8. Proses Penetapan akreditasi rumah sakit dari kementerian 

kesehatan yang belum terlaksana sementara di didepan sudah 

menunggu  agar segerah dapat Berubah Menjadi BLUD. 

9. Permaslahan yang semakin komplek menuntut rumah sakit agar 

segera mendapatkan penetapan kelas tipe C karena tuntutan 

masyarakat semakin komplek. 

10. Program MGD’s yang menjadi program nasional dan harus dapat 

didukung dan dicapai oleh RSUD Lamandau 
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11. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan 

jaringannya  

12.  Masih rendahnya kinerja SDM Kesehatan 

13. Masih rendahnya Akses masyarakat untuk mendaapatkan 

pelayanan Kesehatan di rumah sakit  

14. Perilaku hidup sehat masyarakat yang masih rendah 

15. Jumlah tenaga kesehatan masih kurang dan tidak merata 

16. Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada belum optimal 

17.  Kedepan adanya persaingan global, Banyak pimpinan rumah sakit 

terfokus kepada kualitas layanan saja, yang memang masih menjadi 

masalah pada layanan di rumah sakit. Namun, perlu juga 

peningkatan dan pengembangan service yang mampu memuaskan 

pelanggan dan bagaimana perubahan mindset yang bertumpu pada 

attitude SDM. 

3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 

a. Visi  

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terlaksananya tata kelola 

pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 

b. Misi  

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran 

sehingga masyarakat sejahtera 

2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia agar generasi muda 

memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri 

3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup 

meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun 

4. Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat 

secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau 
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5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar 

lancarnya angkutan orang, barang dan jasa 

6. Meningkatnya martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui 

keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya 

7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik bebas KKN agar 

pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani 

8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi 

kerakyatan. 

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

 

Menelaah kedelapan misi Kepala Daerah dihubungkan dengan 

pelayanan pada RSUD Lamandau, maka keterkaitan yang sangat erat ada 

pada Misi Ketiga. Untuk Misi ketiga terkait dengan Pelayanan yang 

dilaksanakan di RSUD Lamandau meliputi pelayanan terhadap pasien 

yang datang berobat sehingga memberika pelayanan yang cepat, motivatif 

dan profesional. 

Adapun permasalahan/hambatan yang ada di RSUD Lamandau 

sehubungan dengan misi Kepala Daerah yaitu adalah :  

1) Jenis dan jumlah SDM masih kurang  

2) Perlu peningkatan profesionalisme SDM yang ada  

3) Perlu penambahan Jenis Pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat 

4) Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit masih kurang 

5) SIM RS masih belum berjalan dengan sempurna 

6) Keamanan lingkungan Rumah Sakit masih perlu ditingkatkan.  

Sedangkan faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan di atas, 

antara lain :  

1. Dukungan Stake Holder 

2. Terelisasinya penetapan kelas yaitu kelas D 
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3. Potensi peningkatan PAD 

4. Adanya kerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan (melaui 

program kemitraan spesialistik) 

5. Tuntutan Masyarakat mengenai pelayanan kesehatan 

6. Dukungan regulasi yang berkelanjutan. 

 

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA 

           Visi dan  Misi Kementrian Kesehatan Indonesia  

a. Visi  

                    Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan  

b. Misi  

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui 

pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat 

madani 

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya 

upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan 

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan  

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 

 

c. Strategi  

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat 

madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional 

dan global 

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, 

bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan 

pada upaya promotif dan preventif 

4. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama 

untuk mewujudkan   jaminan sosial kesehatan nasional 
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5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan 

yang merata dan bermutu 

6. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat 

dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, 

kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan 

makanan 

7. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan 

berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi 

kesehatan yang bertanggung jawab.  

 

3.4 VISI MISI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN 

TENGAH 

a. Visi  

Terwujudnya kesehatan dasar masyarakat yang merata dan terjangkau 

di Kalimantan Tengah 

b. Misi 

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan 

terjangkau 

2. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengupayakan 

kesehatan 

3. Menjamin ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sumber daya 

kesehatan yang berkesinambungan 

4. Meningkatnya kualitas manajemen dan pengembangan sistem 

informasi kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. 

 

c. Strategi  

1. Meningkatnya kesediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan 

bermutu bagi seluruh masyarakat 

2. Meningkatkan penemuan dan tata laksanan penyakit, penyehatan 

lingkungan dan penanggulangan KLB wabah dan bencana 
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3. Meningkatnya mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan 

melalui advokasi, kemitraan, dan peningkatan sumber daya 

pendukung untuk pengembangan sarana dan prasarana dalam 

mendukung Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) 

4. Meningkatnya upaya promosi kesehatan melalui perubahan 

perilaku, dan kemandirian masyarakat untuk Perilaku Hidup Bersih 

Dan Sehat (PHBS) 

5. Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan 

berkualitas secara berkesinambungan khususnya daerah terpencil 

dan kurang  diminati 

6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan; 

7. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan khususnya daerah 

terpencil 

8. Meningkatnya kesehatan masyarakat daerah. 

 

3.5 RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN 

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam 

memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana 

prasarana kesehatan diantaranya adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah 

suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi 

serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan, asuhan keperawatan yang bekesinambungan, diagnosis serta 

pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.  

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 

1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit 

berdasarkan jumlah penduduk. Data mengenai Rasio Rumah Sakit terahadap 

1000 penduduk di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut: 

Rasio Rumah Sakit Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2012 
No Fasilitas Kesehatan 2009 2010 2011 2012 

1 Rumah Sakit 0,0159 0,0158 0,0151 0,0143 

            Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah 
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Sumber data Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 

2012/2013 dapat diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau 

adalah 63.079 jiwa pada tahun 2009, 63.199 jiwa pada tahun 2010,  66.061 

jiwa pada tahun 2011, dan 70.090 jiwa pada tahun 2012 dengan jumlah 

rumah sakit di Kabupaten Lamandau ada 1 buah. Dari data diatas dapat 

dihitung nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk dan diketahui nilai 

rasio rumah sakit per satuan penduduk diketahui yaitu kurang dari 0,02 

setiap tahunnya. Ini berarti jumlah rumah sakit di Kabupaten Lamandau 

masih sangat kurang.  

Jika dilihat dari data yang ada, proporsi ketersediaan rumah sakit di 

Kabupaten Lamandau dirasa timpang, sehingga ke depan perlu diatur agar 

rasio rumah sakit dibandingkan penduduk yang dilayani lebih proporsional. 

Harapannya pemerataan pelayanan kesehataan akan terwujud dengan baik 

termasuk kedalaman cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, 

pengoptimalan pelayanan, kelengkapan fasilitas, serta sistem manajemen 

yang baik juga harus diperhatikan. 

 

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan 

fungsi RSUD Lamandau Kabupaten Lamandau, telaah visi, misi, dan 

program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah 

Renstra K/L dan Propinsi, telaah RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu – 

isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh RSUD Lamandau Kabupaten 

Lamandau yaitu : 

1. Tersedianya sarana dan prasarana RSUD Lamandau yang memadai 

terutama untuk pembangunan gedung dan peralatan kesehatan  

2. Tersedianya sumber daya yang memadai 

3. Tersedianya anggaran RSUD Lamandau yang memadai 

4. Adanya dukungan instansi terkait , DPRD, Depkes dan lembaga lainnya 

5.  Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan  
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6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan 

mutu pelayanan yang sudah ada maupun menambah pelayanan yang 

belum ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

7. Bekerjanya sistim informasi rumah sakit dalam RSUD Lamandau 

sehingga resiko-resiko dari pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung 

jawabkan 

8. Meningkatkan komunikasi dan informasi di seluruh jajaran Rumah 

Sakit  

9. Adanya upaya pemeliharaan keamanan dilingkungan RSUD Lamandau 

yang mantap  
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 

 

4.1. VISI DAN MISI  

a. VISI 

Dengan mengacu pada visi Kementerian Kesehatan RI yaitu 

“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan “maka ditetapkan 

visi RSUD Lamandau yaitu “DENGAN PELAYAAN YANG OPTIMAL 

DAN PROFESIONAL MEWUJUDKAN MASYARAKAT LAMANDAU 

YANG  SEHAT “ 

b. MISI  

1. Meningkatkan kemampuan upaya penyelenggaraan pelayaan 

kesehatan di Rumah Sakit. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan Pelayanan rumah sakit 

3. Meningkatkan pengetahuan ,ketrampilan dan kemampuan sdm 

rumah sakit baik tenaga medis, paramedik maupun non medis. 

4. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS 

5. Menjadi pilihan utama pelayanan kesehatan dan rujukan  bagi 

msyarakat kabupaten lamandau   

c. MOTTO 

 “ Pelayaan yang Cepat, Tepat dan Komulatif “ 

 

4.2. TUJUAN  RSUD LAMANDAU JANGKA MENENGAH 

a. Tujuan Umum 

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal  dengan 

cara memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan pengobatan dan pemulihan secara paripurna 

b. Tujuan Khusus 

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan pengobatandan pemulihan kesehatan. 

2. Meningkatkan mutu SDM , melalui pendidikan dan latihan 
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3. Menjadi Pusat rujukan pelayaan kesehatan di Kabupaten Lamandau  

4. Melanjutkan pembangunan RSUD lamandau untuk melengkapi 

sarana dan    prasarana yang sesuai dengan standar.  

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan Manajemen RSUD 

Lamandau 

6. Pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarkat 

 

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pada periode RPJMD 2014 – 

2018 dapat dilihat pada Tabel 4.1 
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4.3. SASARAN  SRTATEGIS 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas maka , RSUD 

Lamandau menetapkan sasaran Strategis sebagai berikut : 

1. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan  

Sasaran yang ditetapkan adalah : 

a. Meningkatnya  jumlah pasien yang tertagani  dari seluruh 

kunjungan pasien rawat darurat 

b. Meningkatnya  jumlah pasien yang tertagani  dari seluruh 

kunjungan pasien rawat jalan  

c. Meningkatnya  jumlah pasien yang tertagani  dari seluruh 

kunjungan pasien rawat inap  

d. Meningkatnya angka pemanfaatan tempat tidur (BOR) 

e. Meningkatnya jumlah pasien maskin yang terlayani 

 

2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan 

       Sasaran yang ditetapkan adalah : 

a. Tersedia/terpenuhinya sarana dan prasarana sebagai RSUD  tipe D 

b. Meningkatnya jumlah alat kesehatan/ kedokteran yang beroperasi 

sesuai standar 

c. Meningkatnya penyediaan obat esensial generik atas persediaan 

obat di RSUD 

d. Meningkatnya jumlah tenaga dokter spesialis,dokter umum,perawat 

dan tenaga teknis kesehatan lainnya. 

e. Menurunya Prosentase Kematian bayi di RS 

f. Menurunnya Prosentase Kematian ibu melahirkan  di RS 

g. Meningkatnya kecepatan penangan  pertama pasien Gawat Darurat 

h. Prosentase infeksi Nasokomial semakin berkurang 

i. Terkelolanya dengan baik limbah padat dan cair. 

3. Pengembangan SDM 

a. Meningkatnya jumlah jam Pendidikan dan pelatihan baik struktural 

maupun fungsional perkayawan pertahun   
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4. Manajemen dan admistrasi 

a. Adanya penetapan akdeditasi 5 Pelayanan dari kemenkes dan 

penetapan kelas RSUD Lamandau sebagai RS Kelas C.  

b. Pengeloalaan Keuangan yang Akuntable dan tranpransi.  

 

4.4. STRATEGI   (Cara Mencapai Tujuan dan sasaran).   

Dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah 

selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan di capai, yaitu 

melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kegiatan merupakan 

ketentuan yang telah di sepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak 

yang berwenang untuk di jadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap 

kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan 

keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program 

merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang di 

laksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yana di tetapkan. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilakukan strategi sebagai 

berikut:   

a. Strategi Umum. 

 Strategi ini berlaku untuk fasilitas Rawat jalan, dan Rawat inap 

dengan cara sebagai berikut:  

1. Asuransi sistem    kapsitasi termasuk  

2. Pelayanan ambulantory     Home care  

3. Ambulatory care 

5. Pusat Rujukan 

 

b. Starategi Generik. 

Strategi Generik adalah dengan mengunakan Cost Leadership 

strategi untuk bidang penunjang medik dan mengunakan Fokus 

Strategik dikombinasikan dengan Differensiasi Strategi untuk bidang 

– bidang pelayanan medik. Rumah Sakit terfokus pada empat 

pelayanan dasar yaitu penyakit anak, penyakit dalam, kebidanan dan 
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kandungan seta bedah dengan memberikan nuansa yang berbeda 

terhadap jasa pelayanan yang diberikan. Keterkaitan Starategi Generik 

dengan misi dan visi, strategic yang dipilih adalah untuk mewujutkan 

Rumah Sakit sebagi pusat Pelayanan kesehatan  yang berkualitas ( 

professional dan berkomitmen ) dan paripurna yang menekankan pada 

pelayanan yang cepat, tepat, aman dan akurat dengan harga yang 

terjangkau dengan senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan. 

Keterkaitan Strategi Generik dengan analisis SWOT adalah 

mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mengadakan pendidikan 

dan pelatihan yang berkesinambungan dan upaya menigkatkan 

kemampuan individual dan upaya mengutamakan pilihan konsumen 

dengan Startegik Cost Leadership di bidang penunjang medik, serta 

Strategik Differensiasi pada bidang pelayanan dan pembangunan 

berbagai pasilitas pendukung yang diharapkan mampu mewujutkan 

misi dan visi rumah sakit. Keterkaitan Strategik Generik dengan 

Strategik Umum adalah mengutamakan pertumbuhan pada unit 

pelayanan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga berdampak 

pada kepuasan karyawan dengan mengutamakan pelayanan 

pelanggan. 

 

c. Strategi Fungsional  

1. S D M   

a) Pendidikan dokter ahli, manajemen rumah sakit, pendidikan S1 

keperawatan dan akademi keperawatan. 

b) Kursus – kursus dan pelatihan tentang pelayanan pelanggan, 

alat medik dan non medik 

c) Kursus lanjutan ATLS dan ACLS  

d) Sistem reward manajemen asuransi 

 

2. Proses Kegiatan ( Operasional )   

a) Membuat standar pelayanan medik  
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b) Membuat standar manajemen  

c) Membuat standar pelayanan penunjang medik dan non medik   

d) Menggalang kerja sama dengan pihak ketiga untuk 

pengembangan . 

 

3. Sistem Informasi  

a) Menyediakan Sistim  informasi yang tepat  

b) Mempersiapkan komputerisasi di unit  pelayanan . 

 

4. Marketing dan Penjualan  

a) Penempatan jenis – jenis pelayanan yang ada dalam bentuk 

papan pemberitahuan di ruang utama dan leaflet atau brosur 

untuk pengenalan/ informasi ke masyarakat. 

b) Wajib bagi karyawan menjadi markerter baik untuk pelanggan 

maupun keluarga. 

 

5. Peningkatan mutu  

a) Rapat – rapat evaluasi kerja, pengaktifan panitia – panitia kerja, 

evaluasi SOP, audit medik, morning report untuk 

membicarakan kasus kematian, kursus – kursus singkat untuk 

dokter atau perawat pada penanganan kasus – kasus kegawatan 

tertentu, dan alat elektromedik lainnya serta kesegaran jasmani 

untuk mempertahankan kualitas hidup bekerja bagi karyawan. 

b) Survey kepuasan pelanggan internal dan eksternal. 

c) Rapat keordinasi bulanan untuk evaluasi mutu dan kinerja. 

 

4.5. Kebijakan 

a. Memberikan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang yang 

optimal kepada masyarakat. Kebijakan ini di dasarkan dalam 

meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan masyarakat yang 
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pada akhirnya peningkatan pembangunan kesehatan Kabupaten 

Lamandau. 

b. Mewujudkan RS sebagai sarana pendidikan dan latihan serta 

informasi bidang kesehatan. Pengmbangan tenaga kesehatan melalui 

pendidikan dan latihan untuk penunjang seluruh upaya pembangunan 

kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan dan dan 

terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan 

tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau 

daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan 

yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. 

c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan 

kesehatan. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan adalah sarana dan prasarana kesehatan yang 

mampu menunjang berbagai upaya pelayanan kesehatan. 

d. Menciptakan SDM Rumah Sakit yang kompeten, kredibel, inovatif 

dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat melalui 

peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan system 

penjenjangan dan karier, serta system penempatan pegawai sesuai 

dengan bakat dan latar belakang pendidikan. 

e. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk 

meningkatkan kualitas layanan dalam rangka memberikan layanan 

yang prima pada masyarakat. 

f. Meningkatkan kerjasama lintas program maupun lintas sektor serta 

dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan 

kualitas layanan kesehatan di rumah sakit. 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

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

memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi 

dikembangkan dengan 11 program dan kegiatannya. Program-program tersebut 

kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap 

tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan 

parameter / indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif. 

Rincian program dan kegiatan dapat diuraikan dibawah ini : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

g. Penyediaan alat tulis kantor 

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

j. Penyediaan peralatan rumah tangga 

k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

l. Penyediaan makanan dan minuman 

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

n. Rapat dan koordinasi dalam daerah 

o. Penyediaan jasa medik/jasa pelayanan 

p. Kegiatan Pameran Pembangunan 
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

a. Pengadaan mebeleur 

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

a. Pendidikan dan pelatihan formal 

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 

b. Penguruan Izin Type RSUD (Lanjutan) 

6. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

d. Pelayanan Pasien BPJS Sosial dan Pasien Tidak mampu ( SKTM) 

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

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

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

a. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 

b. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 

c. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 

d. Pengadaan bahan habis pakai medis RSUD 

e. Pengadaan Alat-Alat Penunjang Medis 

8. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit 

jiwa/  rumah sakit paru-paru/  rumah sakit mata 

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

a. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 

b. Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit 
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c. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Rumah Sakit 

9. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

a. Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 

b. Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 

10. Program Pelayanan Kesehatan Spesialistis 

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

a. Kunjungan Dokter Spesialis dari RS terdekat 

b. Dokter Spesialis Kontrak 

c. MOU Dengan kemenkes Dokter PPDS 

11. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 

Program ini dicapai dengan kegiatan : 

a. Penyelenggaraan pameran tingkat kabupaten  

 

Rencana strategis ini akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dari 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 untuk mendapatkan kondisi yang 

diharapkan sesuai dengan yang tertuang dalam visi misi Rumah Sakit. Rencana 

program, kegaitan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 

dapat dilihat pada tabel 5.1 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA  

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Indikator kinerja RSUD Lamandau yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan 

kinerja yang akan dicapai RSUD Lamandau untuk lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten 

Lamandau. 

Penetapan kinerja RSUD Lamandau yang akan dicapai pada RPJMD 

periode 2014 – 2018  dapat dilihat pada tabel 6.1. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau secara umum 

cukup membanggakan. Ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh 

karyawan dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Namun juga harus disadari 

bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak 

tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi 

pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan 

memperbaiki kelemahan.  

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau ini 

disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki rumah 

sakit. Seluruh aspek rumah sakit sedapat mungkin telah dicantumkan dalam 

penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah 

perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen 

dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen 

oganisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen 

ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan 

operasional dan pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Lamandau. 


