IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional merupakan salah satu media penyampaian pertanggungjawaban
kinerja Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional kepada Direktur Jenderal
Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan seluruh
pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung serta
merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara
berkelanjutan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini
secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah
dicapai selama Tahun 2015, yang mengacu pada tugas pokok, fungsi dan Rencana
Strategis Bisnis Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 2015 – 2019.
Selama Tahun 2015 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional terdapat beberapa kali
perubahan kapasitas tempat tidur, seiring dengan meningkatnya permintaan ruang
rawat inap, terutama di 3 (tiga) bulan terakhir ditahun 2015. Oleh karena itu meski
secara keseluruhan di Tahun 2015 RS Pusat Otak Nasional memiliki nilai BOR
sebesar 50.44% dengan rata-rata tempat tidur kosong (TOI) sebesar 9,84 hari, akan
tetapi di bulan November-Desember 2015 nilai BOR telah mencapai lebih dari 60%.
Pada bulan April 2015 pelayanan poliklinik RS Pusat Otak Nasional mulai per
subdivisi, sehingga penanganan pasien lebih spesifik disesuaikan dengan kondisi
kesehatannya. Beberapa pelayanan poliklinik yang telah dilaksanakan antara lain :
Pelayanan klinik Saraf, pelayanan klinik saraf utama, pelayanan klinik bedah saraf,
pelayanan klinik neurokognitif, pelayanan klinik gigi, Pelayanan klinik IPG,
Pelayanan klinik Jantung, Pelayanan klinik Paru, Pelayanan klinik neurodiagnostik,
pelayanan klinik psikologi, pelayanan klinik neurorestorasi, pelayanan klinik
pediatrik, pelayanan klinik orthopedhi.
Sejak tanggal 1 maret 2015 RS Pusat Otak Nasional telah membuka pelayanan
Poliklinik Eksekutif dengan jam pelayanan senin sampai dengan Jumat mulai pukul
16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Adapun pelayanan yang diberikan di
Poliklinik Eksekutif adalah :
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a. Pelayanan Neurodiagnostik yang terdiri dari : Pemeriksaan EG; EEG
Neurofeedback; Pemeriksaan EMG dan SSEP; Pemeriksaan Trans Cranial
Dopler/Duplex

Sonografi;

Oneday

Care

Pemeriksaan

Polysomnografi;

Pemeriksaan Neuro Behaviour; Pelayananan Trans Magnetic Stimulation (TMS),
Neuro Otologi/Neuro Ophthalmologi; USG Jantung dan Treadmill; Radio
Frequency dan Manajemen Nyeri; Spirometri; Brain Check Up
b. Pelayanan Neurorestorasi yang terdiri dari : Fisioterapi; Sensori Integratif; Terapi
Okupasi; Terapi Wicara; Psikolog.
c. Radiologi
d. Laboratorium
Pada tanggal 8 Mei 2015, RS Pusat Otak Nasional telah mendapatkan sertifikat
akreditasi rumah sakit dengan tingkat kelulusan Paripurna berdasarkan nomor surat :
KARS-SERT/108/V/2015, dan pada tanggal 7 Desember 2015 RS Pusat Otak
Nasional telah memiliki izin operasional sebagai Rumah Sakit Khusus Otak kelas A
sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan
nomor : 4/1/10/KES/PMDN/2015. Dengan demikian Rumah Sakit Pusat Nasional
diharapkan dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kesehatan serta
peningkatan derajat kesehatan masyarakat khusus di bidang Otak dan persarafan.
Pada tahun 2015 juga RS Pusat Otak Nasional telah mulai bekerjasama dalam
hal pelayanan kesehatan dengan beberapa asuransi kesehatan selain dengan BPJS
kesehatan. Kunjungan pasien asuransi swasta sudah mulai ada dibulan November
2015, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Dengan telah dibukanya pelayanan
poliklinik eksekutif dan adanya ikatan kerjasama dengan beberapa asuransi
kesehatan swasta selain BPJS, telah meningkatkan penerimaan rumah sakit
Dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp 242.140.135.000,- telah terealisasi
sebesar Rp 219.254.885.334,- atau sebesar 90.55%, dan penerimaan yang diperoleh
selama tahun 2015 sebesar RP. 23.893.759.688 (115.76%) dari target yang
ditetapkan sebesar Rp. 20.640.048.000.-.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 045 tahun 2012 tentang organisasi dan tata
kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan
upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan di bidang otak dan saraf yang
dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan
kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan
Dalam melaksanakan tugas tersebut Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan kesehatan otak dan saraf secara paripurna dari pelayanan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
b. pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan penyakit otak dan saraf;
c. pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang otak dan saraf serta kesehatan
lainnya;
f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang otak dan saraf serta kesehatan
lainnya;
g. pengelolaan sumber daya manusia; dan
h. pelaksanaan keuangan dan administrasi umum.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Jakarta terdiri atas :
1. Direktorat Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis,
keperawatan, dan penunjang medis.
2. Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan pengembangan rumah sakit
3. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan dan administrasi umum
4. Unit-Unit Struktural
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Gambar 1.1 : Struktur Organisasi

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI
ORGANISASI
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta mempunyai program kerja strategis yang
tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019.
Berikut adalah Program Kerja Strategis yang akan dilakukan oleh RS Pusat Otak
Nasional untuk mewujudkan target IKU pada setiap tahun. Program kerja strategis yang
dipilih merupakan gambaran rangkaian program kerja yang dibutuhkan untuk
mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu 2015-2019.

C. TANTANGAN STRATEGIS
1. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna
2. Terpenuhi akreditasi standar rumah sakit skala Nasional dan Internasional (KARS,
ISO dan JCI)
3. Terselenggaranya manajemen yang efektif dan akuntabel
4. Menjadi RS Pendidikan dan penelitian di bidang neurologi dan bedah saraf
5. Tingginya kebutuhan SDM yang kompeten
2

D. PROGRAM KERJA STRATEGIS RS Pusat Otak Nasional Tahun 2015-2019
Tujuan 1

Meningkatkan kompentensi tenaga rumah yang sakit dalam rangka
optimalisasi pelayanan
Sasaran

1. Terwujudnya SDM yang Kompeten
2. Terwujudnya budaya kinerja yang baik

Tujuan 2

Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit bagi pelanggan eksternal dan
internal
Sasaran

1.

Terselenggaranya layanan produk unggulan

2.

Terwujudnya RS sebagai Sarana pendidikan pelayanan
primer neurologi

3.

Terjalinnya kerjasama untuk semua bidang pelayanan

4.

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang unggul dengan
kendali mutu dan kendali biaya

5.
Tujuan 3 :

Terwujudnya kepuasaan stakeholder

Meningkatkan sistem manajemen keuangan dan pengelolaan sumber daya secara
efisiensi, transaparan dan akuntabel
Sasaran

1. Kehandalan sarana prasarana dan alat kesehatan
2. Terwujudnya manajemen dan tata kelola yang baik
3. Terwujudnya optimalisasi surplus RS

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini telah disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai
berikut:
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BAB I

PENDAHULUAN
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issued) yang
sedang dihadapi organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran
strategis. Dalam rencana kinerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta tahun 2015,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019
dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.
1.

VISI
Sesuai dengan visinya RS Pusat Otak Nasional adalah sebagai berikut:
“Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional bidang Otak dan Sistem
Persarafan”
RS Pusat Otak Nasional bertujuan dapat memberikan pelayanan yang prima,
bermutu, dan professional serta memiliki kemampuan mengikuti perkembangan
teknologi yang canggih dan modern, serta dapat menempatkan dirinya sekelas yang
terbaik di Asia Tenggara atau Dunia

2.

MISI
Dalam mewujudkan Visi RS Pusat Otak Nasional diperlukan kerjasama dan tekad
yang baik agar permasalahan yang dihadapi akan mudah diselesaikan, sehingga misi
rumah sakit dirumuskan sebagai berikut:
1) Mewujudkan pelayanan otak dan sistem persarafan bermutu tinggi dan terjangkau
oleh semua lapisan masyarakat.
2) Mewujudkan pendidikan dan penelitian yang mampu memberikan kontribusi
pada pemecahan masalah otak dan sistem persarafan di tingkat nasional dan
internasional.
3) Mewujudkan penapisan IPTEK di bidang ilmu kesehatan otak dan sistem
persarafan
4) Mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan pegawai
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3.

SASARAN
Sasaran strategis dan sasaran program/ kegiatan yang ingin dicapai selama kurun
waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana

Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
MATRIK KINERJA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL 2015-2019
TARGET
N

SASARAN

INDIKATOR

O

STRATEGIS

KINERJA

I

Terwujudnya

a

Persentase

pelayanan kesehatan

.

kasus sesuai

yang berkualitas

2015

2016

2017

2018

2019

75%

80%

85%

90%

95%

75%

75%

80%

85%

90%

3

5

6

6

6

70%

70%

80%

90%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

30%

40%

50%

70%

90%

70%

80%

85%

90%

90%

Kontin

Konti

Konti

uitas

nuitas

nuitas

JCI

JCI

JCI

PPK

dengan kendala mutu

b

Persentase

& kendala biaya

.

capaian 5
Indikator medic

II

Terselenggaranya

Jumlah Layanan

layanan unggulan

Unggulan

Terwujudnya

a. Tingkat

Kepuasan

kepuasan pasien

Stakeholder

dan keluarga
b. Tingkat
kepuasan staf

Terwujudnya SDM

Persentase SDM

yang kompeten

yang tersertifikasi

Budaya kinerja yang

Persentase SDM

baik

dengan kinerja
optimal

Terwujudnya

Akreditasi Rumah

ISO

manajemen dan tata

Sakit

dan

kelola yang baik

KARS

JCI
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TARGET
N

SASARAN

INDIKATOR

O

STRATEGIS

KINERJA

Terwujudnya Rumah

Akreditasi RS

Sakit sebagai sarana

pendidikan

pendidikan otak dan

2015

2016

2017

2018

2019

Persia

Persiap

Terakr

Konti

Konti

pan

an

editasi

nuitas

nuitas

60%

80%

RS

sistem persarafan

Pendid
ikan

Terjalinya kerjasama

Jumlah kerjasama

5

7

10

12

15

-

2%

5%

8%

10%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Integr

Adva

ated-2

nced

dalam bidang
pelayanan,
pendidikan dan
penelitian
III

Peningkatan

a

Peningkatan

pendapatan dan

.

surplus rumah

efisiensi dan
anggaran

sakit per tahun
b

Peningkatan

.

sistem
akuntansi

Terwujudnya

Opini

audit

atas

manajemen dan tata

laporan keuangan

kelola yang baik
Terwujudnya sistem

Level integrasi IT

informasi RS yang

Rumah Sakit

terintegrasi
Kehandalan sarana,

Tingkat kehandalan

prasarana dan

sarana,

peralatan kesehatan

dan alat kesehatan

Siloed- Siloed- Integra
1

2

ted-1

100%

prasarana
50%

60%

70%

80%

Tabel 2.1 : MATRIK KINERJA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
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B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja
atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
menyusun perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB)
Tahun 2015-2019.
Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional untuk
mencapainya dalam tahun 2015.
PERJANJIAN KINERJA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL TAHUN 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

I

Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang berkualitas
dengan kendala

INDIKATOR KINERJA
a. Persentase kasus sesuai PPK

TARGET
75%

Persentase capaian 5 Indikator
b. medic

75%

mutu&kendala biaya
Terselenggaranya layanan Jumlah Layanan Unggulan

3

unggulan
II

Terwujudnya Kepuasan
Stakeholder

a. Tingkat kepuasan pasien dan
keluarga
b. Tingkat kepuasan staf

Terwujudnya SDM yang

70%

Persentase SDM yang tersertifikasi

70%
30%

kompeten
Budaya kinerja yang baik

Persentase SDM dengan kinerja

70%

optimal
Terwujudnya manajemen

Akreditasi Rumah Sakit

dan tata kelola yang baik
Terwujudnya Rumah Sakit

ISO dan
KARS

Akreditasi RS pendidikan

Persiapan 60%

sebagai sarana pendidikan
otak dan sistem persarafan
Terjalinya kerjasama

Jumlah kerjasama

5

dalam bidang pelayanan,
8

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

pendidikan dan penelitian
III

Peningkatan pendapatan
dan efisiensi dan anggaran

a.

Peningkatan surplus rumah sakit

b. Peningkatan sistem akuntansi
Terwujudnya manajemen

Opini audit atas laporan keuangan

dan tata kelola yang baik
Terwujudnya sistem

-

per tahun
WTP
WTP

Level integrasi IT Rumah Sakit

informasi RS yang

Siloed-1

terintegrasi
Kehandalan sarana,

Tingkat kehandalan sarana, prasarana

prasarana dan peralatan

dan alat kesehatan

50%

kesehatan
Tabel 2.2 : PERJANJIAN KINERJA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL TAHUN 2015
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja dilakukan untuk tingkat kinerja yang dicapai dengan standar,
rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau
capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta
dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015.
Tahun 2015 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis
(RSB) Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan
realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan
dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masingmasing indikator, Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi
pencapaian

indikator,

sehingga

dapat

ditindaklanjuti

dalam

perencanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang, agar setiap program/kegiatan yang
direncanakan ke depan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran
kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Rumah Sakit Pusat Otak
Nasional khususnya dibandingkan dengan target di dalam Rencana Strategis. Manfaat
pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal
dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian
Kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1
(satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator dari
masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.
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Sasaran Strategis Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah sebagai berikut:
A.

Terwujudnya pelayanan kesehatan

yang berkualitas dengan kendali mutu &

kendala biaya
B.

Terselenggaranya layanan unggulan

C.

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

D.

Terwujudnya SDM yang kompeten

E.

Budaya kinerja yang baik

F.

Terwujudnya manajemen dan tata kelola yang baik

G.

Terwujudnya RS sebagai sarana pendidikan otak dan sistem persyarafan

H.

Terjalinnya kerjasama dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian

I.

Peningkatan pendapatan dan efisiensi dan anggaran

J.

Terwujudnya manajemen dan tata kelola yang baik

K.

Terwujudnya sistem informasi Rumah Sakit yang terintegrasi

L.

Kehandalan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan

Uraian kinerja dari masing-masing sasaran, indikator, dan capaiannya adalah
sebagai berikut :

A
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Dengan
Kendali Mutu & Kendali Biaya
Untuk mencapai sasaran ini, ada beberapa indikator kinerja yang digunakan, dimana
masing-masing indikator dapat diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan
pemecahan masalahnya sebagai berikut:

1.

Indikator Persentase Kasus Sesuai PPK
Untuk mencapai indikator tersebut, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada tahun
2015 telah melakukan kegiatan Penyusunan SOP dan Penerapan PPK
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a.

Pencapaian
Indikator

Target

Realisasi

Pencapaian

Persentase kasus sesuai PPK

75%

50.56%

67.4%

100%

63.2 %

63.2%

1) Pencapaian tata laksana kasus

tension type headache
2) Pencapaian tata laksana kasus

56.2%
100%

56.2%

transient ischeamic attack
3) Pencapaian tata laksana kasus

74.4%
100%

74.4%

stroke iskemik
4) Pencapaian tata laksana kasus

23.5%
100%

23.5%

stroke hemoragik
5) Pencapaian tata laksana kasus

35.5%
100%

35.5%

trauma kepala non operatif
Evaluasi capaian
Dalam rangka kendali biaya, maka dibuatlah panduan praktek klinik
berdasarkan epidemiologi 10 penyakit terbanyak di Rumah Sakit Pusat Otak
Nasional, yaitu kasus tension type headache

(TTH), transient ischaemic

attack (TIA), stroke iskemik, stroke hemoragik, dan trauma kepala non
operatif. Pada tahun 2015, kasus yang ditangani sesuai dengan PPK sudah
mencapai target (20%). Untuk capaian pelayanan penanganan kasus dengan
kendali biaya, RSB 2015-2019 menargetkan angka capaian75%. Capaian
pelayanan untuk kasus stroke iskemik (ringan sedang) hanya 74.4% dari 75%
yang ditargetkan, meskipun demikian sudah hampir mencapai target sesuai
dengan RSB 2015-2019.
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b. Permasalahan dan pemecahan masalah

Permasalahan pencapaian target

1

Sosialisasi belum optimal

Pemecahan masalah

1. Sosialisasi ulang
2. Evaluasi sosialisasi yang berkaitan
dengan pelayanan

2

Kepatuhan rendah

Memberlakukan sistem reward dan
punishment

3

Subspesialisasi atau divisi masing-

Pelatihan dan pendidikan dokter

masing belum berkembang,

berkelanjutan

sehingga belum hafal PPK

4

Variasi kasus yang ditangani

Evaluasi berkala kasus sulit bersama

sebagai rumah sakit rujukan

dengan Komite Medik

menyebabkan sebagian besar kasus
adalah kasus sulit
5

Kesenjangan PPK ideal untuk

1. Perhitungan unit cost untuk evaluasi

kasus rujukan (severity level III)

klaim sesuai dengan coverage

dengan keterbatasan coverage

rumah sakit tipe A

pembiayaan

2. Pengajuan perbaikan tarif sesuai
dengan perhitungan unit cost ke
stake holder
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2.

Indikator Persentase Capaian 5 Indikator Medik
a.

Pencapaian
Keterangan

Target

1.

Pencapaian indikator medik meningitis TB

75%

2.

Pencapaian indikator medik Transient Ischemic Attack

75%

Capaian

(TIA) dengan faktor resiko hipertensi, dislipidemia,
hiperurisemia, obesitas dan merokok
3.

Pencapaian indikator medik stroke iskemik tanpa

75%

100%

75%

85.2%

penyulit
4.

Pencapaian indikator medik stroke pendarahan tanpa
penyulit

5.

Pencapaian indikator medik concussion cerebri dengan

75%

kesadaran menurun < 6 jam tanpa tindakan operasi,
dengan atau tanpa cedera

Evaluasi capaian
Dalam rangka kendali mutu, maka dibuatlah 5 indikator medik, yaitu (1)
meningitis TB; (2)

Transient Ischemic Attack (TIA) dengan faktor resiko

hipertensi, dislipidemia, hiperurisemia, obesitas dan merokok; (3) stroke iskemik
tanpa penyulit; (4) stroke pendarahan tanpa penyulit; dan (5) concussion cerebri
dengan kesadaran menurun < 6 jam tanpa tindakan operasi, dengan atau tanpa
cedera.

b. Permasalahan dan pemecahan masalah
Permasalahan pada sasaran ini adalah. Oleh karena itu rencana selanjutnya
adalah :

Permasalahan pencapaian target
1

Beberapa penetapan indikator

Pemecahan masalah
1. Melakukan pengukuran dan

tersebut belum disertai dengan

evaluasi berkala terhadap capaian

evaluasi capaian untuk masing-

untuk masing-masing indikator

masing indikator

medik
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2. Integrasi indikator medis dalam
sistem EHR
2

Sosialisasi belum optimal

1. Sosialisasi ulang
2. Evaluasi sosialisasi yang
berkaitan dengan pelayanan

B
Terselenggaranya layanan unggulan
Indikator : Jumlah Layanan Unggulan

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional merupakan rumah sakit yang mempunyai visi
menjadi “ Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional bidang Otak dan Persarafan”.
Di dalam rencana Bisnis Anggaran tahun 2015-2019 disebutkan ada 6 (enam) produk
unggulan yang ingin dikembangkan yaitu ; Brain Check Up, Comprehensive Stroke
Care, Gangguan memori dan Neurobehavior, Neurointensif, Neurointervensi, Brain
Micro Surgery, dan untuk tahun 2015 targetnya ada 3 layanan unggulan yakni Brain
Check Up, Comprehensive Stroke Care, Gangguan memori dan Neurobehavior. Kegiatan
untuk mendukung indikator pembentukan layanan unggulan melalui pengadaan alat
kesehatan.

a.

Pencapaian
Keterangan

1

b.

Target

Capaian

Konsep

100%

100%

Fasilitas

100%

30%

Tarif

100%

0%

Promosi

100%

0%

Pengembangan layanan unggulan Brain Check-Up
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2

3

Pengembangan layanan unggulan Comprehensive Stroke
Care
Konsep

100%

100%

Fasilitas

100%

100%

Tarif

100%

100%

Promosi

100%

0%

Konsep

100%

100%

Fasilitas

100%

100%

Tarif

100%

100%

Promosi

100%

0%

Pengembangan layanan unggulan gangguan memori dan
neurobehavior

Evaluasi capaian
Layanan yang merupakan produk khusus RS Pusat Otak Nasional. Untuk tahun
2015 direncanakan pembentukan produk unggulan yang terdiri dari : Brain CheckUp, Comprehensive Stroke Care, gangguan memori dan neurobehavior,
neurointensif, serta neurointervensi. Untuk konsep sudah ada (100%), sedangkan
untuk fasilitas, tarif dan promosi masih belum mencapai target.

b. Permasalahan dan pemecahan masalah
Permasalahan pencapaian

Pemecahan masalah

target
1

2

SDM dan fasilitas masih

Pemenuhan kebutuhan untuk SDM dan fasilitas

kurang

sesuai dengan anggaran yang ada

Belum ada tarif

Perhitungan unit cost untuk pengajuan tarif
sesuai dengan tipe rumah sakit kelas A

3

Belum ada promosi

Promosi melalui leaflet, banner, media sosial
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Liputan kegiatan pelayanan
Pembuatan majalah rumah sakit

C
Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

Untuk mencapai sasaran ini, ada beberapa indikator kinerja yang digunakan, dimana
masing-masing indikator dapat diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan
pemecahan masalahnya sebagai berikut:
1.

Indikator Tingkat Kepuasan Pasien dan Keluarga
Untuk mencapai indikator tersebut, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta pada
tahun 2015 telah melakukan kegiatan melakukan survey melalui penyebaran
quesioner kepada pasien rawat inap untuk mengukur tingkat kepuasan pasien dan
keluarga terhadap pelayanan rumah sakit. Kegiatan dalam rka-kl yang mendukung
indikator ini seperti :
-

Belanja bahan makanan untuk pasien

-

Belanja barang habis pakai untuk kebutuhan pasien

a.

Pencapaian
Indikator

Tingkat kepuasan Pasien dan Keluarga

Target

Realisasi

Pencapaian

70%

86%

Melebihi target
122%

Indikator ini telah tercapai 86%, dari target yang diperjanjikan yaitu sebesar
70%, ada kenaikan sebesar 16% atau melebihi pencapaian target dengan
prosentase 122 %.
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b.

Permasalahan:
Dalam kegiatan ini belum ada kendala yang dihadapi, sehingga dapat melebihi
target yang akan dicapai.

c.

Usulan Pemecahan Masalah:
Dengan belum adanya kendala dalam mencapai target, maka belum ada usulan
untuk pemecahan masalah dari kendala tersebut.

d.

Realisasi Anggaran:
Untuk kegiatan ini telah dialokasikan sebesar Rp. 18.738.924.000,-, terealisasi
anggaran sebesar Rp. 15.891.730.635 atau 84.81%

2.

Indikator Tingkat Kepuasan Staf
Untuk mencapai indikator tersebut, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional melakukan
kegiatan survey dengan penyebaran kuisioner kepada seluruh pegawai di lingkungan
rumah sakit. Dan manfaat untuk mengukur tingkat kepuasan staf adalah agar
pegawai dapat memberikan masukan kepada Rumah Sakit terkait pengelolaan
pegawai oleh manajemen RS Pusat Otak Nasional, sehingga dapat berdampak pada
kinerja pegawai RS Pusat Nasional.
Tingkat Kepuasan Staf diukur dengan mempertimbangkan penerimaan kondisi yang
berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja, kepemimpinan, karir
dan kesejahteraan, dengan menggunakan teknik pengukuran survey yang terdiri atas
Data Primer, yakni data yang didapat dari kuesioner yang disebarkan kepada seluruh
karyawan RS Pusat Otak Nasional dimasing-masing unit kerja, berupa pertanyaanpertanyaan yang menyangkut pekerjaan karyawan di RS Pusat Otak Nasional, serta
Data Sekunder dengan menggunakan data yang berasal dari Bagian SDM.
a.

Pencapaian
Indikator

Tingkat kepuasan staf

Target

Realisasi

Pencapaian

70%

58.25%

Kurang dari target
83.21%
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Dari penyebaran kuisioner yang disebarkan kepada seluruh pegawai bahwa
dari hasil sampling kuisioner diperoleh 58.25% pegawai merasa puas, dari
target 70%. Indikator ini hanya mencapai target 83.21% dari target yang
diperjanjikan.
b.

Permasalahan
Dalam pelaksanaan kegiatan survey ini ada beberapa kendala yang dihadapi
antara lain :
1.

Survey yang dilakukan belum secara berkala.

2. Masih banyaknya perbedaan persepsi dalam pengisian kuesioner
dikarenakan kurangnya sosialisasi.
c.

Usulan Pemecahan Masalah:
Adapun usulan pemecahan masalah yaitu:
1.

Agar pengisian kuisioner dilakukan secara berkala demi menampung
saran dan keluhan dari staf yang ada di RS Pusat Otak Nasional.

2.

Sebelum kuisioner dibagikan untuk diisi oleh seluruh staf maka ada
baiknya kuisioner tersebut di sosialisasi dan diujicobakan agar tidak ada
kesalahan persepsi dalam pengisiannya.

d.

Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk mendukung indikator ini adalah
sisa dari pagu anggaran yang mendukung indikator lainnya yaitu sebesar
Rp. 33.228.984.000,- dengan realisasi Rp. 23.32.295.088 atau 69.31 %

D
Terwujudnya SDM yang kompeten

Indikator Persentase SDM yang Tersertifikasi
Untuk mencapai indikator ini, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta pada tahun 2015
melakukan kegiatan pelatihan dalam upaya untuk mendapatkan sumber daya manusia
yang berkompeten dengan memiliki serttifikat sesuai dengah lingkup profesinya.
Kegiatan yang dilakukan antara lain:
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1. In house training SDM dan Diklat
2. In house training bagi perawat
3. Workshop/ Seminar hasil penelitian
4. In house training askep stroke bagi perawat unit stroke
5. Basic neuro life support
6. Pelatihan tanggang darurat bencana
7. Pelatihan ICU

a.

Pencapaian
Indikator

Target

Realisasi

Pencapaian

Persentase SDM yang tersertifikasi

30%

59.88%

Melebihi target
199.59%

Pencapaian indikator melebihi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
yaitu 199.59 %, dari target 30 % tercapai 59.88 %. Untuk menghitung realisasi yaitu
jumlah SDM yang memiliki sertifikat sesuai lingkup profesi dibagi dengan jumlah
total SDM dikali 100%.

b.

Permasalahan:
Dalam upaya memberikan pelayanan yang bermutu tidak saja tergantung
kepada kehandalan mutu alat tetapi juga oleh kemampuan sumber daya
manusia yang berkompeten serta bekerja secara profesional. Hal ini sangat
diperlukan untuk menghindari terjadinya malpraktek di dalam memberikan
pelayanan kepada pasien.

c.

Usulan Pemecahan Masalah:
Pendidikan dan pelatihan kepada setiap pegawai baik tenaga medis dan non
medis perlu ditingkatkan. Agar seluruh pegawai mendapatkan haknya untuk
meningkatkan kemampuan dan kompetensinya.

d.

Realisasi Anggaran:
Untuk kegiatan ini dari dialokasikan sebesar Rp.1.157.487.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 820.359.000,- atau 70.87%
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E
Budaya Kinerja yang Baik
1.

Indikator Persentase SDM dengan Kinerja Optimal
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional merupakan institusi pemerintah yang memberikan
jasa layanan kesehatan kepada masyarakat. Agar layanan yang diberikan sesuai
dengan harapan masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang mampu bekerja
secara optimal sesuai dengan kompetensinya. Hal ini dpat dilakukan dengan adanya
target kinerja dari setiap pegawai yang tertuang dalam sasaran kinerja pegawai
(SKP).

a.

Pencapaian
Indikator

Target

Realisasi

Pencapaian

Persentase SDM dengan kinerja optimal

70%

0.70%

0.49%

Untuk mendapatkan perhitungan SDM dengan kinerja optimal adalah melalui
penilaian dari sasaran kinerja pegawai (SKP), seseorang dianggap mempunyai
kinerja optimal bila nilai capaian SKP nya 91 s.d 100.
Di tahun 2015 realisasi Indikator ini hanya tercapai 4 orang dari total keseluruhan
pegawai yang SKPnya telah dinilai berjumlah 573 orang pegawai atau sebesar
0.70% dari target yang diperjanjikan sebesar 70%, sehingga pencapaiannya yang
masih dibawah target sebesar 0.49%

b.

Permasalahan:
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yakni
dikarenakan sebagian besar pegawai adalah CPNS dan PNS dengan masa kerja
kurang dari 4 (empat) tahun, sehingga pengalaman yang dimiliki belum
maksimal, kecuali hanya pada beberapa pejabat struktural yang mutasi dari
instansi lain.
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c.

Usulan Pemecahan Masalah:
Agar dilakukan revisi untuk target pencapaian untuk presentase SDM dengan
kinerja optimal yang menggunakan target nilai SKP menjadi 76-90 dengan
kategori Baik berdasarkan Permenkes nomor 75 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai dilingkungan
Kementerian Kesehatan.

d.

Realisasi Anggaran:
Dalam pencapaian indikator ini alokasi anggaran di tahun 2015 sebesar . Rp.
472.280.000,- dengan realisasi Rp.469.757.727 atau 99.47 %.

F

......................,- dengan realisasi ..........% (Rp. ...................,-)

Terwujudnya Manajemen dan tata kelola yang baik
Untuk mencapai sasaran ini, ada beberapa indikator kinerja yang digunakan, dimana
masing-masing indikator dapat diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan
pemecahan masalahnya sebagai berikut:

Indikator Akreditasi Rumah Sakit
Untuk mewujudkan manajemen dan tatakelola dalam pengelolaan rumah sakit harus
mendapatkan pengakuan dari organisasi yang berkompeten serta diberikan wewenang
untuk melakuakn penilaian. Pengakuan ini dengan keluarnya sertifikat akreditasi baik
dari Komite Akreditasi Rumah Sakit, ISO maupun JCI.
a.

Pencapaian
Indikator

Akreditasi Rumah Sakit

Target

Realisasi

ISO & KARS

KARS

Pencapaian
Tidak mencapai
target (50%)

Target yang diperjanjikan untuk tahun 2015 adalah mendapatkan 2 (dua) akreditasi
dari KARS dan ISO, tetapi untuk tahun 2015 hasil yang didapatkan baru untuk
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pengakuan dari KARS. Dengan demikian untuk indikator ini tidak mencapai target
atau tercapai 50 %.

b.

Permasalahan:
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional lebih memfokuskan untuk mendapatkan
pengakuan akreditasi dari salah satu saja yaitu KARS. Hal ini disebabkan
kesulitan untuk memenuhi dokumen-dokumen bagi kedua instansi tersebut.
Selain itu, proses untuk mendapatkan penilaian akreditasi memerlukan waktu
dan sumber daya yang besar.

c.

Usulan Pemecahan Masalah:
Untuk mendapatkan akreditasi dan mempertahankan hasil paripurna dari
KARS agar memperhatikan sumber daya yang ada baik tenaga, anggaran
maupun kesiapan sarana prasarana menjadi lebih baik lagi.

d.

Realisasi Anggaran:
Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 untuk mempersiapkan dan
mendapatkan akreditasi ini sebesar Rp. 544.374.000,- dengan realisasi Rp.
287.355.330 atau 52.79 %.

G
Terwujudnya Rumah Sakit Sebagai Sarana Pendidikan Otak
dan Sistem Persarafan

Indikator Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta sebagai pusat rujukan nasional dalam bidang
pelayanan yang spesifik, menjadi tempat referensi terhadap bagi dokter. Dalam upaya
menjadi rumah sakit pendidikan, diperlukan penyusunan dan pengembangan standarisai
terhadap pelayanan dan diakui sesuai ketentuan yang ada.
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a.

Pencapaian
Indikator

Akreditasi

Rumah

Sakit

Pendidikan

Target

Realisasi

Pencapaian

Persiapan

Persiapan

Mencapai target

60%

95 %

158%

Indikator ini telah mencapai tahap persiapan dokumen menjadi Rumah Sakit
Pendidikan sebesar 95 % dengan tingkat capaian sebesar 158% dari target yang telah
ditetapkan.
b.

Permasalahan:
Dalam mencapai taget yang telah ditetapkan ditemui kendala dalam
pelaksanaanya. Selain membutuhkan waktu dalam melengkapi dokumen yang
dibutuhkan dalam rangka menjadi Rumah Sakit Pendidikan, belum adanya
koordinasi dengan Dekan Fakultas Kedokteran UI mengenai Rumah Sakit
Pendidikan Profesi.

c.

Usulan Pemecahan Masalah:
Untuk pemecahan masalah diusulkan adanya komunikasi dan koordinasi yang
lebih baik sehingga misi RS Pusat Otak Nasional sebagai Rumah Sakit
Pendidikan dapat terpenuhi.

d.

Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.300.000,dengan realisasi Rp.34.293.400 atau 99.98%.

H
Terjalinnya kerjasama dalam bidang pelayanan,
pendidikan, dan penelitian
Untuk mencapai sasaran ini, ada beberapa indikator kinerja yang digunakan, dimana
masing-masing indikator dapat diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan
pemecahan masalahnya sebagai berikut:
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Indikator Jumlah Kerjasama
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian di
lingkungan rumah sakit, tidak dapat dilakukan sendiri tetapi harus melibatkan pihak lain,
baik institusi pemerintah maupun swasta. Untuk menghindari timbulnya permasalahan
hukum terhadap kerjasama tersebut perlu diikat dalam kesepakatan bersama melalui
Memorandum of Understandaing (MOU) atau Perjanjian Kerjasama (PKS).

a.

Pencapaian
Indikator

Jumlah Kerjasama

Target

Realisasi

Pencapaian

5

22

Melebihi target 440%

Pencapaian indikator ini sangat signifikan yaitu melebihi target yang telah ditetapkan
dalam perjanjian kinerja tahun 2015 adalah 5 buah PKS dengan realisasi 22 PKS.
Rincian instansi yang telah memiliki MOU dan dilaksanakan terlampir.

b. Permasalahan:
Dalam proses pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan
didalamnya, yakni :
1. RS Pusat Otak Nasional memiliki 2 rekening penampungan, yakni rekening
untuk rawat jalan dan rekening untuk rawat inap, sedangkan dari pihak ketiga
dalam hal ini pihak asuransi kesehatan yang akan bekerjasama,
menginginkan rekening penampungan dalam satu rekening saja.
2. Penyesuaian jadwal survey dari RS Pusat Otak Nasional dengan pihak ke 3.
c.

Usulan Pemecahan Masalah:
1. Diharapkan RS Pusat Otak Nasional memiliki 1 rekening yang dapat
dijadikan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran dari pihak ke-3.
2. Dimungkinkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dalam
penyesuaian jadwal dengan pihak terkait.

d. Realisasi Anggaran:
Untuk pencapaian indikator ini dialokasikan sebesar Rp. 150.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 140.531.500,- atau 93.69%
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I
Peningkatan pendapatan dan efisiensi dan anggaran
Untuk mencapai sasaran ini, ada beberapa indikator kinerja yang digunakan, dimana
masing-masing indikator dapat diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan
pemecahan masalahnya sebagai berikut:

1.

Indikator Peningkatan Surplus Rumah Sakit Per-Tahun
Untuk mencapai indikator ini adalah jumlah pendapatan setahun dikurangi dengan
jumlah belanja setahun. Dan indikator ini ada dalam perjanjian kinerja dengan target
0 (nihil).

a.

Pencapaian
Indikator

Target

Realisasi

Peningkatan surplus rumah sakit pertahun

-

-

Pencapaian

Di tahun 2015 indikator ini tidak mempunyai target sehingga tidak
diperhitungkan. Meski belum memiliki target, akan tetapi di Tahun 2015 RS
Pusat Otak Nasional telah mencapai realisasi pendapatan sebesar Rp.
23.893.759.688.-

b.

Permasalahan
Belum adanya target untuk surplus pendapatan Rumah Sakit.

c.

Usulan Pemecahan Masalah
Diusulkan untuk pengajuan revisi target dari Rencana Strategis Bisnis di tahun
berikutnya.

d. Realisasi Anggaran:
Untuk pencapaian indikator ini tidak diperlukan anggaran khusus yang
dialokasikan di dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga (RKAKL).
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2.

Indikator Peningkatan Sistem Akuntansi
Untuk mencapai indikator ini adalah penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah No. 71/2010 tentang Pedoman
Akuntansi Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU). Dan laporan keuangan
tersebut telah dilakukan audit oleh kantor Akuntan Publik. Kegiatan yang
mendukung pencapaian indikator adalah jasa konsultan untuk akuntan publik.
a.

Pencapaian
Indikator

Peningkatan Sistem Akuntansi

Target

Realisasi

Pencapaian

WTP

WTP

Tercapai

Dari laporan keuangan untuk tahun 2015 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik yakni untuk Laporan saldo awal dan Laporan Keuangan
Interim, target yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja adalah WTP (wajar
tanpa pengecualian). Realisasinya setelah dilakukan audit oleh Kantor
Akuntan Publik adalah WTP. Hal ini berarti telah memenuhi target pencapaian
sebesar 100%.

b. Permasalahan:
c.

Usulan Pemecahan Masalah:
-

d. Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.150.000.000,dengan realisasi Rp. 66.000.000 atau 44 % dari sumber dana BLU
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J
Terwujudnya Manajemen dan Tata Kelola yang Baik
Indikator Opini Audit atas Laporan Keuangan
Untuk mencapai indikator tersebut adalah berdasarkan laporan keuangan yang telah
disusun. Opini yang di dapat adalah berasal kantor Akuntan Publik, karena hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK/BPKP berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

a.

Pencapaian
Indikator

Opini Audit atas Laporan Keuangan

Target

Realisasi

Pencapaian

WTP

WTP

tercapai

Indikator ini telah mencapai target, dengan telah diauditnya Laporan Saldo Awal
dan Laporan Keuangan Interim tahun 2015 dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian..

b. Permasalahan:
c.

Usulan Pemecahan Masalah:
-

d. Realisasi Anggaran:
Pada

tahun

2015

alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.150.000.000,- dengan realisasi Rp. 66.000.000 atau 44 % dari sumber
dana BLU
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K
Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang
Terintegrasi
Indikator Level Integrasi IT Rumah Sakit
Merupakan indikator yang berkaitan dengan pengembangan penggunaan teknologi
IT di dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan yang
mendukung indikator ini adalah pengadaan alat pengolah data serta pembangunan
jaringannya.
a.

Pencapaian
Indikator

Level Integrasi IT Rumah Sakit

Target

Realisasi

Pencapaian

Siloed-1

Siloed-1

100 %

Pencapaian dari indikator ini adalah 100 %, yaitu pencapaian sesuai dengan target
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengembangan IT di Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional berada dalam tahap siloed-1 yaitu tercapainya Sistem
Informasi Rs Pusat Otak Nasional yang terintegrasi mulai dari pendaftaran, rawat
jalan, farmasi dan kasir . infrastruktur dan platform dalam siloed-1 ini bersifat
manual, konstan, sehingga diperlukan pemantauan dan perbaikan yang tersendiri
untuk setiap kasus, dengan kata lain adalah integrasi yang terbatas.

b. Permasalahan:
- Dalam pelaksanaannya, masih banyak user yang tidak input data kedalam
sistem, hal ini dikarenakan user belum terbiasa menggunakan aplikasi Sistem
Aplikasi Manajemen Rumah Sakit. (SIMRS).
- Belum lengkapnya/sesuai SOP dan Alur pelayanan di RS
- Modul yang ada belum sesuai dengan alur SOP yang ada.
- Belum memadainya sistem jaringan SIMRS, yang menyebabkan sering adanya
kendala dalam mengakses SIMRS
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c. Usulan Pemecahan Masalah:
- Diberikannya pelatihan kepada user sesuai dengan hak akses masing-masing
dengan memberikan pendampingan pada bagian pendaftaran, rawat jalan,
farmasi dan kasir mengenai cara penggunaan SIMRS
- Melengkapi dan menyesuaikan SOP dan Alur pelayanan di RS
- Memodifikasi dan menyesuaikan modul yang ada di SIMRS dengan alur dan
SOP yang ada.
- Melakukan konfigurasi jaringan untuk dapat mempermudah dalam mengakses
SIMRS.

d. Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.000.000.000,dengan realisasi Rp. 1.885.455.000 atau 94,27 %

L
Kehandalan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan
Indikator Tingkat Kehandalan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
Untuk mencapai indikator tersebut, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada tahun
2015 telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana, parasarana dan
peralatan kesehatan, melalui pengadaan baru maupun pemeliharaan terhadap
sarana, prasarana yang sudah ada. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan
gedung dan pemeliharaan peralatan medik dan non medik.

a.

Pencapaian
Indikator

Tingkat Kehandalan Sarana,
Prasarana dan peralatan Kesehatan

Target

Realisasi

Pencapaian

50%

55 %

Melebihi target
110%

Dalam rangka memenuhi amanat Undang – undang nomor 44 tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, yang terkait dengan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan
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harus di jaga keandalannya untuk menunjang pelayanan , karena terselenggaranya
pelayanan medik kepada masyrakat di RS tidak dapat terlepas dari tersedianya
fasilitas pelayanan yang memadai .
Dalam mengukur tingkat kehandalan untuk Sarana yang berupa Bangunan yakni,
melalui pemeliharaan Bangunan yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan kecil
untuk seluruh bangunan rumah sakit yang mencakup arsitektur bangunan, utilitas
dan halaman.
Sedangkan dalam mengukur tingkat kehandalan Prasarana adalah sebagai berikut :
1.

Sistim Kelistrikan yang meliputi :
a. Sistim Peralatan pembangkit di Rumah sakit sangat tergantung pada
keandalan Suplay utama dari PLN dan keandalan pembangkit sendiri
yang berfungsi sebagai cadangan yang adalah tersedia Genset dan UPS
pada setiap Ruangan sesuai fungsi pelayanan.
b. Sistim Peralatan Penyaluran data di RS menggunakan : SKTM ( saluran
kabel Tengan Tinggi dan Saluran kabel tengangan Rendah , keandalan
peralatan dan penyaluran tergantung pada mutu peralatan gardu
distribusi rumah sakit yang meliputi : Panel

TR, Panel TR,

Transformator kabel dan peralatan lain yang harus sesuai dengan
Standar Nasional Indonesia ( SNI ) dalam bidang Ketenaga listrikan
2.

Sistim Gas medik tersedia gas medis 24 jam di RS. Pusat Otak nasional
sudah terpasang pasang sistim sentral oxygen, Nitrous Oxide, Compressed
air, Nitrogen dan Vacum ( Suction ) dan juga untuk pelayanan lain diadakan
secara potable , dan khusus untuk Ruang OK dan ruang catlab ada dipasang
Sistim Instalasi oxygen untuk emergensi

3.

Ketersediaan air bersih 24 jam di RS meliputi sumber dari PDAM dan
Sumur air Tanah ( Deep Wel ), dan dilegkapi dengan mesin pompa

dan

Roof tank
4.

Pengolahan sanitasi di RS antara lain :
a.

Pengolahan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau STP (Sewage
Treatment Plant), yang terdiri :
a.1

Pemeliharaan meliputi proses sebagai berikut :
 Grease trap
 Screen Chamber
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 Equalization Chamber
 Aeration Chamber
 Disinfectant Chamber, pemberian disinfectant secara rutin
setiap pecan sekali.
 Treated Water Chamber
a.2

Pada setiap proses dibutuhkan pemeliharaan pada Operation Room
yaitu Air blower dan Control panel Service dan pemeliharaan
rutin membutuhkan cost

a.3 Pemeriksaan kualitas limbah secara rutin setiap bulan ke
laboratorium lingkungan (BPLHD dan PT. Unilab)
a.4

Pemeliharaan pompa proses, pompa sirkulasi, pompa backwash,
gate valve, chek valve, stainer, flexible connection dan pipa secara
rutin untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang memenuhi
standard.

b.

Pengolahan Limbah B3 dikelolah oleh pihak K3

c.

Pengelolaan Kliining servis dikelolah oleh pihak k3

d.

Pest kontrol dikelola oleh pihak K3

Untuk mengukur kehandalan alat kesehatan yang ada di RS Pusat Otak Nasional
adalah dengan dilakukannya pemeliharaan Alkes secara berkala melalui kalibrasi
yang sudah terjadwal. Dari BPFK (Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
b.

Permasalahan:
Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target untuk kehandalan sarana
prasarana dan alat kesehatan, antara lain :
1.

Masih digunakannya ruang perawatan pasien untuk kegiatan manajemen,
sehingga kenyamanan pasien dan pengunjung serta karyawan terganggu
karena masih dalam satu gedung yang sama dengan menggunakan
fasilitas gedung yang sama.

2.

Dalam kehandalan prasarana untuk sistem kelistrikan yang mendukung
kegiatan Rumah Sakit selama 24 jam terus menerus dibutuhkan petugas
operator khusus untuk mengontrol keberlangsungan sistem kelistrikan
rumah sakit.
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c.

Usulan Pemecahan Masalah:
1.

Di tahun 2015 telah dilakukan pembangunan Gedung Baru yang khusus
untuk Gedung manajemen, parkir, rumah singgah dan penelitian,
sehingga

jika pembangunannya

telah

selesai

diharapkan

dapat

memberikan kenyamanan bagi pasien, pengunjung maupun pegawai RS
Pusat Otak Nasional itu sendiri.
2.

Pemberian tugas kepada pegawai untuk menjadi operator khusus yang
mengontrol sistem kelistrikan secara bergantian.

d.

Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.
149.163.785.000,- dengan realisasi Rp. 140.139.738.137 atau 93.95 %.
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B. REALISASI ANGGARAN
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
NO

SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Kepuasan
Stakeholder
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang berkualitas
dengan kendala mutu&kendala
biaya

I

II

III

INDIKATOR KINERJA
Tingkat kepuasan pasien dan
a.
keluarga
b. Tingkat kepuasan staf

ALOKASI

%

REALISASI

18,738,924,000

15,891,730,635 84.81%

33,228,984,000

23,032,295,088 69.31%

36,500,001,000

36,487,369,517

a. Persentase kasus sesuai PPK
b.

Persentase capaian 5 Indikator
medic

Terselenggaranya
layanan
Jumlah Layanan Unggulan
unggulan
Terwujudnya SDM yang
Persentase SDM yang tersertifikasi
kompeten
Budaya kinerja yang baik
Persentase SDM dengan kinerja optimal
Terwujudnya manajemen dan
Akreditasi Rumah Sakit
tata kelola yang baik
Terwujudnya Rumah Sakit
sebagai sarana pendidikan otak Akreditasi RS pendidikan
dan sistem persarafan
Terjalinya kerjasama dalam
bidang pelayanan, pendidikan Jumlah kerjasama
dan penelitian
Peningkatan surplus rumah sakit per
Peningkatan pendapatan dan
a.
tahun
efisiensi dan anggaran
b. Peningkatan sistem akuntansi
Terwujudnya manajemen dan
Opini audit atas laporan keuangan
tata kelola yang baik
Terwujudnya sistem informasi
Level integrasi IT Rumah Sakit
RS yang terintegrasi

1,157,487,000

99.97%

820,359,000

472,280,000

70.87%
469,757,727 99.47%

544,374,000

287,355,330 52.79%

34,300,000

34,293,400 99.98%

150,000,000

140,531,500 93.69%

-

-

150,000,000

66,000,000 44.00%

150,000,000

66,000,000 44.00%

2,000,000,000

1,885,455,000 94.27%

Kehandalan sarana, prasarana Tingkat kehandalan sarana, prasarana dan
149,163,785,000
alat kesehatan
dan peralatan kesehatan

140,139,738,137 93.95%

242,140,135,000

219,254,885,334 90.55%

Tabel 3.1 : Realisasi Anggaran
Alokasi pagu anggaran tahun 2015 untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam
perjanjian kinerja sebesar Rp. 237.813.924.000,- dan mendapat tambahan alokasi dari
efisiensi perjadin sebesar Rp. 4.326..211.000 sehingga totalnya Rp. 242.140.135.000,-.
Realisasi anggaran mencapai Rp. 219.254.885.334 atau 90,55 %.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

merupakan

media

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja Pimpinan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional kepada Direktur
Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait
langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2015.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Pusat Otak Nasional telah dapat
mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2015, khususnya yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019. Seluruh capaian
indikator Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pencapaian Program Upaya Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Kesehatan. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2015 diharapkan dapat
menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara
lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana
pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya
dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional,
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LAMPIRAN:
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