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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Rancangan awal Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan 

yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan 

suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya dan 

pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun ke depan. Dalam rencana tersebut dilakukan 

analisis, identitas potensi pemecahan masalah, dan menyusun 

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis 

berfokus pada pengembangan suatu visi misi Kepala Daerah 

terpilih dan RPJMD, kemudian menterjemahkan secara srategis, 

sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi kebijakan, dan 

program prioritas OPD serta tolak ukur pencapaiannya. Selain itu 

Renstra OPDakan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja 

OPD.  

 

Rencana Strategis merupakan suatu proses untuk memperbaiki 

kinerja yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Dalam upaya 

mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program 

OPDharus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara 

bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan 

peningkatan kinerja OPD. Dengan konsisten memfokuskan 

perhatian pada visi, misi yang lebih spesifik, rencana strategis 

menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan 

lingkungan. Suatu strategis menggambarkan  setiap issu strategis 

akan dipecahkan, strategis mencakup sejumlah langkah atau 

untuk pencapaian tujuan dan sasaran termasuk pemberian 

tanggung jawab. Strategis meupakan komitmen organisasi secara 

keseluruhan terhadap nilai-nilai filosofis dan prioritas.  

 

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahun berfungsi : 

1. Sebagai pedoman yang jelas untuk menentukan tujuan 

dimasa depan; 

2. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) OPD di setiap tahunnya dan merupakan suatu 

dokumen rencana resmi Daerah untuk mengarah pada 

pelayanan OPD. 

 

Rencana Strategis RSUD Kota Salatiga adalah satu dokumen 

rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan RSUD Kota 

Salatiga  khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan 

Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih, yakni tahun 2017-

2022, yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, 

dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas 

dan fungsi RSUD Kota Salatiga serta merupakan penjabaran dari 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Salatiga tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif. 

 

Penyusunan Renstra RSUD Kota Salatiga berdasarkan 

Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahDan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut tata 

cara penyusunan Renstra adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan penyusunan; 

Pembentukan Tim Penyusunan Renstra OPD dan menyusun 

agenda kerja Tim penyusun Renstra. Tim penyusun Renstra 

OPD bertugas merumuskan rancangan Renstra OPD dan 

menyusun rancangan penetapan Renstra OPD oleh Kepala 

Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas, Tim Penyusun 

tersebut terdiri atas perwakilan Bidang-bidang dan Sekretariat 

pada  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Salatiga. 

2. penyusunan rancangan awal; 

3. Rancangan awal yang disusun berisi Pengolahan data dan 

informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

salatiga, penyusunan tujuan sasaran dan program kegiatan. 

4. penyusunan rancangan 

5. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun 

denganmenyempurnakan rancangan awal renstra 

PerangkatDaerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah 

tentangpenyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.  

6. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas 

PerangkatDaerah; 

7. Forum perangkat daerah dimaksudkan untuk mendapatkan 

masukan dari masyarakat terkait 

8. perumusan rancangan akhir; dan 

9. penetapan 

 

Rancangan awal Rencana strategis RSUD kota salatiga dimulai 

mengacu dari RPJMD untuk kurun waktu 5 tahun dipadukan 

dengan Musrenbang yang bersangkutan pada RSUD Kota Salatiga 

yang kemudian diwujudkan dalam Perencanaan Jangka pendek 

untuk kurun waktu 1 tahun (Renja/RKT).  
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Bagan berikut adalah hubungan RPJMD dengan Renstra : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

 

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa rencana pembangunan 

jangka menengah daerah (RPJMD) digunakan sebagai pedoman 

untuk menyusun rencana strategis OPD (Renstra OPD), serta 

rencana kerja tahunan (RKT OPD) dengan tetap memperhatikan 

Renstra OPD Tingkat Provinsi. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan yang menjadi dasar hukum dalam menyusun rencana 

stratejik RSUD Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang; 

g. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

h. Undang- undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

j. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan; 

RPJPD 

RPJMD RENSTRA SKPD 

RENJA 

SKPD 
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RKA SKPD 

RAPBD 
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m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal ; 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

p. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Masyarakat; 

q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

s. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional; 

t. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

u. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

v. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional; 

w. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019; 

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

aa. 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 di Daerah; 

bb. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoiman Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; 

cc. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

aturan PP 8 Tahun 2008; 

dd. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
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Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

ee. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 

ff. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2009–2029; 

gg. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 

tentang RPJMD Jawa Tengah 2013 – 2018; 

hh. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2005-2025; 

ii. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030; 

jj. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga; 

kk. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2008 tentang 

Pola Tata Kelola  Rumah Sakit Umum (RSUD) Kota Salatiga 

dengan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum; 

ll. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 060/356/2008 Tahun 

2008 tentang Persetujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Salatiga sebagai Badan Layanan Umum Daerah; 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan rencana stratejik RSUD Kota Salatiga ini 

dimaksudkan untuk : 

1. Memberikan pedoman arah bagi para pengelola rumah sakit di 

jajaran Pemerintah Daerah Kota Salatiga pada umumnya dan 

Kepala RSUD pada khususnya dalam meningkatkan kinerja 

pelayanan, penetapan kebijakan program pengelolaan rumah 

sakit selama kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan skala 

prioritas dengan mendayagunakan sumber daya yang ada 

secara efektif dan efisien, meliputi : sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, metode dan lingkungan internal rumah 

sakit dalam rangka upaya mewujudkan pelayanan kesehatan 

yang bermutu profesional kepada masyarakat serta 

meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pelayanan 

kesehatan di RSUD Kota Salatiga. 

3. Tersusunnya rencana tindakan yang merupakan penjabaran 

dari rencana strategis bidang-bidang kewenangan RSUD 

Salatiga dalam melaksanakan otonomi daerah. 

4. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif dan 

inovatif agar dapat mengikuti perkembangan serta tuntutan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memenuhi 
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standar mutu profesi yang berfokus pada pelangan (customer 

focus) 

  

Tujuan Umum : 

1. Menetapkan kebijakan dalam mengantisipasi perubahan 

lingkungan yang ada dan konsekuensinya pada lembaga 

rumah sakit. 

2. Memahami evolusi penggunaan manajemen stratejik di rumah 

sakit. 

3. Meningkatkan dan mengembangkan RSUD Kota Salatiga 

sebagai rumah sakit yang mampu dan mandiri, berkualitas 

dan mempunyai sistem pelayanan yang komprehensip 

terintegrasi di daerahnya dalam mewujudkan visi, misi serta 

strategi yang menjadi komitmen bersama. 

 

Tujuan Khusus : 

1. Mempertahankan status Rumah Sakit kelas B Pendidikan. 

Dengan menerapkan system pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD). 

2. Menjadikan RSUD Kota Salatiga sebagai unit pelayanan 

kesehatan yang memenuhi standar Akreditasi baik yang 

menyangkut fisik gedung, peralatan medis, tehnik , SDM dan 

administrasi manejemen. 

3. Meningkatkan mutu, cakupan dan  jangkauan pelayanan. 

4. Memantapkan, meningkatkan fungsi struktur organisasi dan 

tata kerja sesuai kebutuhan stratejik serta regulasi yang 

berlaku. 

5. Meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa 

RSUD Salatiga. 

6. Meningkatkan kesejahteraan karyawan tidak saja sesuai 

dengan prestasi kerja yang dilakukannya akan tetapi 

kenyamanan dalam melaksanakan tugasnya. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum 

dan sistematika penulisan.Landasan Hukum. 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOTA SALATIGA 

Berisi uraian tentang Stuktur Organisasi RSUD Kota 

Salatiga, serta kondisi dan potensi personal dan 

sarana/prasarana juga dalam hal pelaksanaan 

kewenangan yang menjadi tugas RSUD Kota Salatiga, 

kinerja pelayanan perangkat daerah, kinerja anggaran, 

tantangan dan hambatan. 
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

Berisi uraian ringkas tentang berbagai permasalahan 

sesuai dengan TUPOKSI, Telaahan Visi, Misi, dan 

Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah 

Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis. 

 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Berisi uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran 

pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

 

BAB V  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Berisi uraian ringkas tentang Strategi dan kebijakan 

dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan 

pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. 

 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, 

indikator kinerja serta kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif tahun 2017-2022. 

 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja 

Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

BAB VIII PENUTUP 

 

LAMPIRAN 

 



Renstra RSUD Kota Salatiga menurut Permendagri 86 Tahun 2017   Page - 8 - 
 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOTA SALATIGA 

 

 

RSUD Kota Salatiga merupakan rumah sakit rujukan milik Pemerintah 

Kota Salatiga yang mempunyai letak sangat strategis, berada di tengah 

Kota yang mudah dijangkau dengan transportasi dan berada di tepi 

jalur jalan raya Semarang-Surakarta, lokasi rumah sakit termasuk 

wilayah kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti kota Salatiga. 

Letaknya di sebelah utara dibatasi oleh sungai Andong dan Sekolah 

Lanjutan Tinggkat Pertama Negeri 2 Salatiga, di sebelah timur stadion 

Kridango, di sebelah selatan pertokoan dan jalan stadion, sedangkan 

disebelah barat jalan Osamaliki yang merupakan jalan raya Semarang-

Surakarta. RSUD Kota Salatiga ini memiliki status kelas C, sejak 1 April 

1995 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Swadana Daerah. Pada 

tahun 1996/1997 mendapatkan pengakuan akreditasi sebagai Rumah 

Sakit Sayang Bayi dari UNICEF dan pada tahun 1997 telah 

mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penuh untuk 5 (lima) standar 

pelayanan dari Dep. Kes. RI selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2001 

RSUD Kota Salatiga menjadi Badan Pengelolaan RSUD (BPRSUD). Pada 

Tahun 2008 masuk dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 

11Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis 

Daerah Salatiga Kantor Pelayanan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011, Tata 

Kelola RSUD Kota Salatiga dengan pola pengelolaan Badan Layanan 

Umum Daerah , Perwali Salatiga Nomor 38 Tahun 2008, BPRSUD Kota 

Salatiga sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Keputusan 

Walikota Salatiga Nomor 060/356/2008 tanggal 24 Desember 2008, 

Akreditasi penuh tingkat lengkap 16 pelayanan 

No.YM.01.10/III/4290/08, Tanggal 26 November 2008.  Pada Tahun 

2009 Peningkatan kelas RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas B Non 

Pendidikan. Pada Tahun 2010 Perda yang mengatur kelembagaan 

RSUD Kota Salatiga dirubah menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2010. Pada 

Tahun 2011 RSUD Kota Salatiga berhasil menjadi RSU Kelas B 

Pendidikan (Keputusan Menteri Kesehatan No, HK.03.05/III/2960/II 

,tanggal 3 Desember 201). Pada Tahun 2012 RSUD Kota Salatiga lulus 

Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Lengkap 16 Pelayanan (Kars.Seri 

370/I/2012 Sertifikat Komisi Akreditasi Rumah Sakit (26 Januari 2012 

s/d 26 Januari 2015),  sebagai unit pelayanan kesehatan milik 

pemerintah daerah tidak hanya memiliki jangkauan pelayanan 

masyarakat dalam skala kota saja, namun memiliki peluang pasar yang 

baik untuk melayani warga masyarakat daerah lainnya. Kota Salatiga 

menjadi pusat kegiatan pelayanan bagi masyarakat di wilayah 

hinterland mengingat posisi strategisnya yang terletak pada jalur utama 

dan memiliki nilai aksesibilitas yang tinggi. 
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2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Kota Salatiga 

Landasan hukum tentang RSUD Kota Salatiga dalam pelaksanaan 

tugas adalah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Salatiga. 

2.1.1. Tugas RSUD Kota Salatiga : 

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan upaya 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, 

pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian 

masyarakat.  

                                                                   

2.1.2. Fungsi RSUD Kota Salatiga : 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Rumah Sakit Umum 

Daerah melaksanakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan; 

b. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan 

pemerintah daerah di bidang pelayanan; 

c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan ; 

d. Pelayanan medis ; 

e. Pelayanan penunjang medis dan non medis; 

f. Pelayanan keperawatan ; 

g. Pelayanan rujukan ; 

h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta 

pengabdian masyarakat ; 

j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi ; 

k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan 

masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah 

tangga, perlengkapan dan umum. 

 

Tabel 1.1 

Tugas Pokok Dan Fungsi Pejabat Struktural 

NO JABATAN TUPOKSI 

1.  Direktur Tugas Pokok : 

1. merumuskan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas UPTD RSUD 

melalui usulan Wakil Direktur sebagai 

bahan penetapan kebijakan Daerah;  

2. merumuskan dan menetapkan dokumen 

perencanaan melalui usulan Wakil Direktur 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

3. merumuskan dan menetapkan kebijakan 

teknis UPTD RSUD melalui usulan Wakil 

Direktur sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas;  
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4. merumuskan dan menetapkan indikator 

kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur melalui usulan Wakil Direktur 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

5. merumuskan program UPTD RSUD sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

6. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja UPTD RSUD secara berjenjang 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

7. merumuskan dan menetapkan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis program 

melalui usulan Wakil Direktur serta 

pelayanan  sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

8. mengoordinasikan pelaksanaan program 

berpedoman pada dokumen perencanaan 

agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas 

pelaksanaan tugas; 

9. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan 

bidang sesuai dengan lingkup tugas UPTD 

RSUD melalui koordinasi lintas sektor agar 

terwujud sinkronisasi dan sinergitas 

pelaksanaan tugas;  

10. melaksanakan tugas selaku pengguna 

anggaran dan pengguna barang milik 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 

dalam rangka pengelolaan keuangan 

Daerah dan barang milik Daerah; 

11. mengoordinasikan penyelenggaraan 

pelayanan publik bidang kesehatan sesuai 

dengan lingkup tugas UPTD RSUD sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik;  

12. memberikan rekomendasi perizinan bidang 

kesehatan sesuai dengan lingkup tugas 

UPTD RSUD melalui kajian sebagai dasar 

penerbitan izin; 

13. menyelenggarakan kerja sama Daerah 

bidang kesehatan sesuai dengan lingkup 

tugas UPTD RSUD berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik;  

14. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan 

program secara berkala untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi 

sesuai dengan rencana dan sasaran yang 

telah ditetapkan; 
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15. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan 

program secara berkala untuk perbaikan 

kinerja yang akan datang; 

16. melaksanakan administrasi UPTD RSUD 

melalui koreksi secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

17. melaporkan akuntabilitas kinerja instansi 

Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan UPTD 

RSUD sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

18. melaporkan pelaksanaan program UPTD 

RSUD sesuai dokumen perencanaan yang 

telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

19. mendelegasikan tugas kepada bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

20. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

bawahan secara berjenjang terhadap 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

cerminan kinerja bawahan; dan 

21. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Fungsi : 

1. perumusan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas UPTD RSUD; 

2. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas UPTD RSUD 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang 

kesehatan sesuai dengan lingkup tugas 

UPTD RSUD; 

4. pelaksanaan administrasi UPTD RSUD; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

2.  Wakil Direktur 

Administrasi dan 

Keuangan 

Tugas Pokok : 

1. merumuskan dokumen perencanaan 

Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Dinas;  

2. mengoordinasikan penyusunan dokumen 

perencanaan Wakil Direktur Pelayanan 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan perumusan dokumen perencanaan 

Dinas;  
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3. mengoordinasikan penyusunan kebijakan 

bidang kesehatan sesuai dengan lingkup 

tugas UPTD RSUD melalui usulan Wakil 

Direktur Pelayanan sebagai bahan 

perumusan; 

4. merumuskan kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Wakil Direktur Administrasi 

dan Keuangan melalui usulan Bagian 

sebagai bahan penetapan; 

5. mengoordinasikan perumusan kebijakan 

teknis Wakil Direktur Pelayanan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

penetapan;  

6. merumuskan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugas Wakil Direktur 

Administrasi dan Keuangan melalui usulan 

Bagian sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

7. mengoordinasikan penyusunan kebijakan 

teknis Wakil Direktur Pelayanan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

perumusan;  

8. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Wakil 

Direktur Administrasi dan Keuangan 

melalui usulan Bagian sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

9. mengoordinasikan penyusunan indikator 

kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur Wakil Direktur Pelayanan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

10. merumuskan program dan kegiatan Wakil 

Direktur Administrasi dan Keuangan 

melalui usulan Bagian sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

11. mengoordinasikan perumusan program 

dan kegiatan Wakil Direktur Pelayanan 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

12. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Wakil Direktur Administrasi dan 

Keuangan secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

13. menyusun petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis program dan kegiatan 

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan 

melalui usulan Bagian sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
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14. mengoordinasikan penyusunan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis program 

dan kegiatan Wakil Direktur Pelayanan 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

15. menyelenggarakan program dan kegiatan 

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis sesuai rencana dan 

sasaran yang telah ditetapkan; 

16. mengoordinasikan pelaksanaan program 

dan kegiatan Wakil Direktur Pelayanan 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis sesuai rencana dan 

sasaran yang telah ditetapkan; 

17. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

verifikasi, penatausahaan keuangan dan 

barang milik Daerah secara berjenjang 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

18. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

administrasi umum dan kepegawaian 

melalui koreksi berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib 

prosedur dan tertib administrasi; 

19. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

pelayanan informasi publik sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk 

mewujudkan keterbukaan informasi 

publik; 

20. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

pengelolaan data dan informasi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

perencanaan dan pelaporan; 

21. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

pelayanan publik Sekretariat berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku sesuai 

standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan; 

22. mengoordinasikan rekomendasi perizinan 

bidang kesehatan sesuai dengan lingkup 

tugas UPTD berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan penerbitan 

izin; 

23. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup 

tugas UPTD RSUD melalui usulan Wakil 

Direktur Pelayanan untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

24. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

e-government sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan kinerja yang 

lebih efektif dan efisien; 
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25. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

penelitian dan pengembangan kegiatan 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan penyusunan perencanaan; 

26. melaksanakan monitoring pelaksanaan 

program dan kegiatan Wakil Direktur 

Administrasi dan Keuangan berpedoman 

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis sesuai rencana dan sasaran yang 

telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah; 

27. melaksanakan monitoring pelaksanaan 

program dan kegiatan Wakil Direktur 

Pelayanan berpedoman pada petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan 

beserta upaya pemecahan masalah; 

28. melaksanakan evaluasi program dan 

kegiatan Wakil Direktur Administrasi dan 

Keuangan secara berkala untuk perbaikan 

kinerja yang akan datang; 

29. melaksanakan evaluasi program dan 

kegiatan Wakil Direktur Pelayanan secara 

berkala untuk perbaikan kinerja yang akan 

datang; 

30. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Wakil 

Direktur Administrasi dan Keuangan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar terwujud 

tertib pelaporan; 

31. mengoordinasikan penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

laporan keterangan pertanggungjawaban 

Walikota, laporan penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah, laporan keuangan 

pemerintah Daerah dan pengendalian 

operasional kegiatan Wakil Direktur 

Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

32. melaporkan pelaksanaan program dan 

kegiatan Wakil Direktur Administrasi dan 

Keuangan sesuai dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

33. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

34. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

bawahan secara berjenjang terhadap 
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sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

cerminan kinerja bawahan; dan 

35. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Fungsi : 

1. perencanaan program dan kegiatan Wakil 

Direktur Administrasi dan Keuangan; 

2. pengoordinasian perencanaan program dan 

kegiatan Wakil Direktur Pelayanan; 

3. penyelenggaraan program dan kegiatan 

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan; 

4. pengoordinasian pelaksanaan program dan 

kegiatan Wakil Direktur Pelayanan;  

5. penyelenggaraan administrasi UPTD RSUD;  

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program dan kegiatan Wakil 

Direktur Administrasi dan Keuangan; 

7. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program dan kegiatan Wakil 

Direktur Pelayanan; dan 

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

3.  Bagian Umum, 

Administrasi dan 

Barang Milik 

Daerah 

Tugas Pokok : 

1. merumuskan dokumen perencanaan 

Bagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Wakil Direktur Administrasi 

dan Keuangan;  

2. menyusun kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Bagian sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui 

usulan Subbagian sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas;  

4. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Bagian 

melalui usulan Subbagian sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

5. merumuskan program dan kegiatan Bagian 

melalui usulan Subbagian sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

6. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Bagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

7. menyusun petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis program dan kegiatan 

Bagian melalui usulan Subbagian sebagai 



Renstra RSUD Kota Salatiga menurut Permendagri 86 Tahun 2017   Page - 16 - 
 

pedoman penyusunan rencana kegiatan 

operasional;  

8. menyelenggarakan program dan kegiatan 

Bagian berpedoman pada petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah 

ditetapkan; 

9. menyelenggarakan urusan umum, 

administrasi, dan pengelolaan barang milik 

daerah sesuai ketentuan berlaku sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan; 

10. menyelenggarakan  administrasi 

kepegawaian  sesuai ketentuan berlaku 

sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

11. menyelenggarakan pengadministrasian 

hukum sesuai ketentuan berlaku sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan; 

12. menyelenggarakan kerja sama sesuai 

dengan lingkup tugas Bagian sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik; 

13. mengoordinasikan penyelenggaran kerja 

sama sesuai dengan lingkup tugas UPTD 

RSUD sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik; 

14. menyelenggarakan pelayanan publik 

Bagian berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku sesuai standar pelayanan minimal 

yang telah ditetapkan; 

15. melaksanakan monitoring pelaksanaan 

program dan kegiatan Bagian berpedoman 

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis sesuai rencana dan sasaran yang 

telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah; 

16. melaksanakan evaluasi program dan 

kegiatan Bagian secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

17. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Bagian 

sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

18. melaporkan pelaksanaan program dan 

kegiatan Bagian sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;  
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19. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

20. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

bawahan secara berjenjang terhadap 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

cerminan kinerja bawahan; dan 

21. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Fungsi : 

1. perencanaan program dan kegiatan Bagian; 

2. penyusunan kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Bagian; 

3. penyelenggaraan program dan kegiatan 

Bagian Keuangan; 

4. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Bagian; 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program dan kegiatan Bagian; 

dan 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

4.  Subbagian 

Umum, Rumah 

Tangga, dan 

Barang Milik 

Daerah 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Bagian;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bagian sesuai dengan lingkup tugas 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku  sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Subbagian 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis Bagian sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Subbagian 

berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan;  

7. melaksanakan urusan surat menyurat, 
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pengadaan, kerumahtanggaan,  

mendistribusikan  barang  berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku sesuai 

rencana dan sasaran yang ditetapkan;  

8. melaksanakan administrasi perkantoran  

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

9. melaksanakan kearsipan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

10. melaksanakan pengelolaan barang milik 

daerah sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

11. melaksanakan pengelolaan keamanan, 

ketertiban, dan kebersihan lingkungan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

12. mengendalikan pelayanan publik 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan; 

13. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

14. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

laporan keuangan pemerintah daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

15. melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian sesuai dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

16. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

17. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

18. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

5.  Subbagian 

Kepegawaian 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Bagian;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bagian sesuai dengan lingkup tugas 
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Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku  sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Subbagian 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis Bagian sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Subbagian 

berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan;  

7. melaksanakan administrasi kepegawaian 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai rencana dan sasaran yang 

ditetapkan;  

8. mengendalikan pelayanan publik 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan; 

9. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

10. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan pemerintah daerah, 

laporan keuangan pemerintah daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

11. melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian sesuai dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

12. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

13. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

6.  Subbagian Tugas Pokok : 
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Hukum dan Kerja 

Sama 

1. ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

perumusan dokumen perencanaan Bagian;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bagian sesuai dengan lingkup tugas 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku  sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Subbagian 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis Bagian sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Subbagian 

berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan;  

7. melaksanakan kajian dan penyusunan 

produk hukum sesuai dengan lingkup 

tugas UPTD berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai rencana dan sasaran 

yang ditetapkan;  

8. melaksanakan penyelesaian sengketa 

medis sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

9. melaksanakan kajian peraturan internal 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

10. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama 

sesuai dengan lingkup tugas UPTD RSUD 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik; 

11. melaksanakan penyusunan rancangan 

perjanjian kerjasama sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

12. melaksanakan pengelolaan perpustakaan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

peningkatan kualitas SDM; 

13. mengendalikan pelayanan publik 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan; 

14. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 
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15. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

laporan keuangan pemerintah daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

16. melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian sesuai dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

17. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

18. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

19. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

7.  Bagian Keuangan Tugas Pokok : 

1. merumuskan dokumen perencanaan 

Bagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Wakil Direktur Administrasi 

dan Keuangan;  

2. menyusun kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Bagian sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui 

usulan Subbagian sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas;  

4. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Bagian 

melalui usulan Subbagian sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

5. merumuskan program dan kegiatan Bagian 

melalui usulan Subbagian sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

6. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Bagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

7. menyusun petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis program dan kegiatan 

Bagian melalui usulan Subbagian sebagai 

pedoman penyusunan rencana kegiatan 

operasional;  

8. menyelenggarakan program dan kegiatan 

Bagian berpedoman pada petunjuk 
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pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah 

ditetapkan; 

9. menyelenggarakan anggaran sesuai 

ketentuan berlaku sesuai sasaran yang 

telah ditetapkan; 

10. menyelenggarakan perbendaharaan sesuai 

ketentuan berlaku sesuai sasaran yang 

telah ditetapkan; 

11. menyelenggarakan pendapatan sesuai 

ketentuan berlaku sesuai sasaran yang 

telah ditetapkan; 

12. menyelenggarakan akuntansi sesuai 

ketentuan berlaku sesuai sasaran yang 

telah ditetapkan; 

13. menyelenggarakan  pengelolaan 

pendapatan dan belanja berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan 

sasaran yang ditetapkan;  

14. menyelenggarakan  verifikasi, 

penatausahaan keuangan dan barang milik 

Daerah secara berjenjang sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

15. menyelia pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan dan barang 

milik Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan tertib 

administrasi;  

16. menyelenggarakan pelayanan publik 

Bagian berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku sesuai standar pelayanan minimal 

yang telah ditetapkan; 

17. melaksanakan monitoring pelaksanaan 

program dan kegiatan Bagian berpedoman 

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis sesuai rencana dan sasaran yang 

telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah; 

18. melaksanakan evaluasi program dan 

kegiatan Bagian secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

19. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Bagian 

sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

20. melaporkan pelaksanaan program dan 

kegiatan Bagian sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai 
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bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;  

21. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

22. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

bawahan secara berjenjang terhadap 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

cerminan kinerja bawahan; dan 

23. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Fungsi : 

1. perencanaan program dan kegiatan Bagian; 

2. penyusunan kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Bagian; 

3. penyelenggaraan program dan kegiatan 

Bagian Keuangan; 

4. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Bagian; 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program dan kegiatan Bagian; 

dan 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

8.  Subbagian 

Penyusunan 

Anggaran dan 

Perbendaharaan 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Bagian;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bagian sesuai dengan lingkup tugas 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku  sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Subbagian 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis Bagian sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Subbagian 

berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah 
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ditetapkan;  

7. melaksanakan anggaran dan 

perbendaharaan berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan 

sasaran yang ditetapkan;  

8. menyelia pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan dan barang 

milik Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan tertib 

administrasi;  

9. mengendalikan pelayanan publik 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan; 

10. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

11. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

12. melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian sesuai dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

13. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

14. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

9.  Subbagian 

Akutansi dan 

Verifikasi 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan bagian;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bagian sesuai ketentuan yang berlaku   

sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Subbagian 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 
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kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Subbagian 

berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan;  

7. melaksanakan tugas selaku pejabat 

penatausahaan keuangan dan barang milik 

Daerah berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku sesuai rencana dan sasaran yang 

ditetapkan;  

8. melaksanakan akuntansi  sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mewujudkan tertib 

administrasi;  

9. mengendalikan pelayanan publik 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan; 

10. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

11. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

12. melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian sesuai dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

13. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

14. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

10.  Subbagian 

Pendapatan 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Bagian;  
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2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bagian sesuai dengan lingkup tugas 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku  sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Subbagian 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis Bagian sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Subbagian 

berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan;  

7. melaksanakan pengelolaan pendapatan 

dan belanja berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai rencana dan sasaran 

yang ditetapkan;  

8. mengendalikan pelayanan publik 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan; 

9. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

10. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

11. melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian sesuai dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

12. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

13. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
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oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

11.  Bagian Bina 

Program, dan 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Tugas Pokok : 

1. merumuskan dokumen perencanaan 

Bagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Wakil Direktur Administrasi 

dan Pelayanan;  

2. mengoordinasikan penyusunan dokumen 

perencanaan Bagian dan Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

perumusan;  

3. menyusun kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Bagian sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan;  

4. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui 

usulan Subbagian sebagai bahan 

perumusan; 

5. mengoordinasikan penyusunan kebijakan 

teknis Bagian dan Bidang sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan;  

6. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Bagian 

melalui usulan Subbagian sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

7. mengoordinasikan penyusunan indikator 

kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur Bagian dan Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

8. merumuskan program dan kegiatan Bagian 

melalui usulan Subbagian sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

9. mengoordinasikan perumusan program 

dan kegiatan Bagian dan Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

10. j. menyusun dan menandatangani 

perjanjian kinerja Sekretariat secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

11. menyusun petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis program dan kegiatan 

Bagian melalui usulan Subbagian sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

12. mengoordinasikan penyusunan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis program 

dan kegiatan Bagian dan Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

13. menyelenggarakan program dan kegiatan 

Bagian berpedoman pada petunjuk 
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pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah 

ditetapkan; 

14. mengoordinasikan pelaksanaan program 

dan kegiatan Bagian dan Bidang 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis sesuai rencana dan 

sasaran yang telah ditetapkan; 

15. menyelenggarakan pelayanan informasi 

publik sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mewujudkan keterbukaan informasi 

publik; 

16. menyelenggarakan pengelolaan data dan 

informasi sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perencanaan dan pelaporan; 

17. menyelenggarakan pelayanan publik 

Sekretariat berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan; 

18. menyelenggarakan fasilitasi rekomendasi 

perizinan bidang kesehatan sesuai dengan 

lingkup tugas UPTD RSUD berpedoman 

pada standar pelayanan yang telah 

ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin; 

19. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja 

sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

UPTD RSUD melalui usulan Bidang untuk 

meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik; 

20. menyelenggarakan e-government sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk 

mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan 

efisien; 

21. menyelenggarakan penelitian dan 

pengembangan kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

perencanaan; 

22. menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku 

dalam rangka peningkatan sumber daya 

kesehatan; 

23. menyelenggarakan pemasaran sesuai 

ketentuan yang berlaku dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik; 

24. melaksanakan monitoring pelaksanaan 

program dan kegiatan Bagian berpedoman 

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis sesuai rencana dan sasaran yang 

telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah; 

25. melaksanakan monitoring pelaksanaan 

program dan kegiatan Bagian dan Bidang 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan 
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dan petunjuk teknis sesuai rencana dan 

sasaran yang telah ditetapkan beserta 

upaya pemecahan masalah; 

26. melaksanakan evaluasi program dan 

kegiatan Bagian secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

27. melaksanakan evaluasi program dan 

kegiatan Bagian dan Bidang secara berkala 

untuk perbaikan kinerja yang akan datang; 

28. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan 

Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

29. mengoordinasikan penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, 

laporan keterangan pertanggungjawaban 

Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dan pengendalian 

operasional kegiatan Bagian dan Bidang 

sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

30. melaporkan pelaksanaan program dan 

kegiatan Bagian sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;  

31. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

32. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

bawahan secara berjenjang terhadap 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

cerminan kinerja bawahan; dan 

33. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Fungsi : 

1. perencanaan program dan kegiatan Bagian; 

2. penyusunan kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Bagian; 

3. penyelenggaraan program dan kegiatan 

Bagian Keuangan; 

4. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Bagian; 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program dan kegiatan Bagian; 
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dan 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

12.  Subbagian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan bagian;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bagian sesuai dengan lingkup tugas 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku   sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Subbagian 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis  sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Subbagian 

berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan;  

7. melaksanakan pendidikan dan pelatihan 

calon dokter sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk menunjang kegiatan universitas;  

8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan 

calon perawat dan bidan sesuai ketentuan 

yang berlaku menunjang kegiatan lembaga 

pendidikan;  

9. melaksanakan pendidikan dan pelatihan 

tenaga medis dan non medis  sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan kapasitas dan kualitas;  

10. mengendalikan pelayanan publik 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan; 

11. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

12. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 
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pengendalian operasional kegiatan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

13. melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian sesuai dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

14. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

15. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

13.  Subbag 

Perencanaan, 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Bagian;  

2. memfasilitasi penyusunan dokumen 

perencanaan Subbagian dan Seksi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

perumusan; 

3. memfasilitasi penyusunan kebijakan 

bidang kesehatan sesuai dengan lingkup 

tugas UPTD RSUD melalui usulan Seksi 

sebagai bahan perumusan; 

4. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bagian sesuai dengan lingkup tugas 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan; 

5. memfasilitasi penyusunan rancangan 

kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan;  

6. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Subbagian 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

7. memfasilitasi penyusunan indikator kinerja 

utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur Subbagian dan Seksi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

8. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

9. menyusun rencana kegiatan operasional 
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Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan; 

10. memfasilitasi penyusunan rencana 

kegiatan operasional Subbagian dan Seksi 

sesuai program Sekretariat dan Bidang 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

11. melaksanakan kegiatan Subbagian 

berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan;  

12. melaksanakan pengelolaan data dan 

informasi sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perencanaan dan pelaporan; 

13. mengendalikan pelayanan publik 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan; 

14. melaksanakan penerapan e-government 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan 

efisien; 

15. melaksanakan penelitian dan 

pengembangan kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

perencanaan;  

16. melaksanakan monitoring pelaksanaan 

kegiatan Subbagian dan Seksi berpedoman 

pada rencana operasional sesuai sasaran 

yang telah ditetapkan beserta upaya 

pemecahan masalah; 

17. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

18. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian 

dan Seksi secara berkala untuk perbaikan 

kinerja yang akan datang; 

19. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

20. memfasilitasi penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, 

laporan keterangan pertanggungjawaban 

Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dan pengendalian 

operasional kegiatan Subbagian dan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku agar 
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terwujud tertib pelaporan; 

21. melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian sesuai dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

22. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

23. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

bawahan terhadap sasaran kerja pegawai 

dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

24. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

14.  Subbagian 

Pemasaran dan 

Hubungan 

Masyarakat 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Bagian;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bagian sesuai dengan lingkup tugas 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Subbagian 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan; 

6. melaksanakan kegiatan Subbagian 

berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan;  

7. melaksanakan pemasaran berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku sesuai 

rencana dan sasaran yang ditetapkan;  

8. melaksanakan hubungan masyarakat 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

mewujudkan informasi publik;  

9. mengendalikan pelayanan publik 

Subbagian berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan; 

10. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 
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yang akan datang; 

11. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan 

Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terwujud tertib pelaporan; 

12. melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Subbagian sesuai dokumen perencanaan 

yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

13. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

14. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

15.  Wakil Direktur 

Pelayanan 

Tugas Pokok : 

1. merumuskan dokumen perencanaan Wakil 

Direktur  melalui usulan Bidang sebagai 

bahan perumusan dokumen perencanaan 

UPTD RSUD;  

2. mengoordinasikan penyusunan dokumen 

perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan 

dokumen perencanaan UPTD RSUD;  

3. merumuskan penyusunan kebijakan 

bidang kesehatan sesuai dengan lingkup 

tugas Wakil Direktur Pelayanan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

perumusan;  

4. mengoordinasikan perumusan kebijakan 

bidang kesehatan melalui usulan Bidang 

sebagai bahan perumusan; 

5. menyusun kebijakan teknis Wakil Direktur 

melalui usulan Bidang sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

6. mengoordinasikan penyusunan kebijakan 

teknis Bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas;  

7. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur melalui 

usulan Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
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8. merumuskan program dan kegiatan Wakil 

Direktur  melalui usulan bidang sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

9. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Wakil Direktur secara berjenjang 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

10. menyusun petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis program dan kegiatan 

Wakil Direktur melalui usulan Bidang 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

11. menyelenggarakan program dan kegiatan 

Wakil Direktur  berpedoman pada petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah 

ditetapkan; 

12. mengoordinasikan penyelenggaraan 

pelayanan medik sesuai ketentuan yang 

berlaku sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan; 

13. mengoordinasikan penyelenggaraan 

pelayanan keperawatan sesuai ketentuan 

yang berlaku sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan; 

14. menyelenggarakan pelayanan penunjang 

sesuai ketentuan yang berlaku sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan; 

15. menyelenggarakan pelayanan informasi 

publik sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mewujudkan keterbukaan informasi 

publik; 

16. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

rekomendasi perizinan sesuai dengan 

lingkup tugas UPTD RSUD berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan penerbitan izin; 

17. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup 

tugas UPTD RSUD melalui usulan Bidang 

untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik; 

18. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan 

program dan kegiatan Wakil Direktur  

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis sesuai rencana dan 

sasaran yang telah ditetapkan beserta 

upaya pemecahan masalah; 

19. menyelenggarakan evaluasi program dan 

kegiatan Wakil Direktur secara berkala 

untuk perbaikan kinerja yang akan datang; 

20. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 
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penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Wakil 

Direktur Pelayanan  sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan; 

21. melaporkan pelaksanaan program dan 

kegiatan Wakil Direktur sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;  

22. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

23. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

bawahan secara berjenjang terhadap 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

cerminan kinerja bawahan; dan 

24. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Fungsi : 

1. perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

2. penyusunan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

3. penyelenggaraan program dan kegiatan 

Bidang; 

4. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program dan kegiatan Bidang; 

dan 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

16.  Bidang Pelayanan 

Medis 

Tugas Pokok : 

1. merumuskan dokumen perencanaan 

Bidang sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Wakil Direktur Pelayanan;  

2. menyusun kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

3. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui 

usulan Seksi  sebagai bahan perumusan; 

4. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Bidang 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

5. menyusun dan menandatangani perjanjian 
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kinerja Bidang secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

6. merumuskan program dan kegiatan Bidang 

melalui usulan Seksi sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

7. menyelenggarakan program dan kegiatan 

Bidang  berpedoman pada petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah 

ditetapkan;  

8. menyelenggarakan pelayanan medik 

instalasi gawat darurat berpedoman 

ketentuan yang berlaku  sesuai sasaran 

yang telah ditetapkan; 

9. menyelenggarakan pelayanan medik rawat 

jalan berpedoman ketentuan yang berlaku  

sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

10. menyelenggarakan pelayanan medik rawat 

inap berpedoman ketentuan yang berlaku  

sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

11. menyelenggarakan pelayanan medik 

instalasi penunjang berpedoman ketentuan 

yang berlaku  sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan; 

12. menyelenggarakan pelayanan publik 

Bidang berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku sesuai standar pelayanan minimal 

yang telah ditetapkan; 

13. menyelenggarakan kerja sama Daerah 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang 

melalui usulan Seksi untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

14. melaksanakan monitoring pelaksanaan 

program dan kegiatan Bidang berpedoman 

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis sesuai rencana dan sasaran yang 

telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah; 

15. melaksanakan evaluasi program dan 

kegiatan Bidang secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

16. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional program kegiatan 

bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

17. melaporkan pelaksanaan program dan 

kegiatan Bidang sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai 
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bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;  

18. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

19. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai cerminan 

kinerja bawahan; dan 

20. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

 

Fungsi : 

1. perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

2. penyusunan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

3. penyelenggaraan program dan kegiatan 

Bidang; 

4. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program dan kegiatan Bidang; 

dan 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

17.  Seksi Medik 

Rawat Inap 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan perumusan dokumen perencanaan 

Bidang;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bidang sesuai dengan lingkup tugas Seksi 

berpedoman ketentuan yang berlaku   

sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Seksi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Seksi secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Seksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman 

pada rencana kegiatan operasional sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan;  

7. melaksanakan pelayanan medik rawat inap 
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berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai rencana dan sasaran yang 

ditetapkan;  

8. melaksanakan pelayanan medik rawat inap 

instalasi gawat darurat berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan 

sasaran yang ditetapkan;  

9. melaksanakan pelayanan medik rawat inap 

instalasi penunjang berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan 

sasaran yang ditetapkan;  

10. mengendalikan pelayanan publik Seksi 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai standar pelayanan minimal yang 

telah ditetapkan; 

11. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

12. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

13. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi 

sesuai dokumen perencanaan yang telah 

ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

14. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

15. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

18.  Seksi Medik 

Rawat Jalan 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan perumusan dokumen perencanaan 

Bidang;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bidang sesuai dengan lingkup tugas Seksi 

berpedoman ketentuan yang berlaku   

sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Seksi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
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pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Seksi secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Seksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman 

pada rencana kegiatan operasional sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan;  

7. melaksanakan pelayanan medik rawat 

jalan berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku sesuai rencana dan sasaran yang 

ditetapkan;  

8. melaksanakan pelayanan medik rawat 

jalan instalasi gawat darurat berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku sesuai 

rencana dan sasaran yang ditetapkan;  

9. melaksanakan pelayanan medik rawat 

jalan instalasi penunjang berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan 

sasaran yang ditetapkan;  

10. mengendalikan pelayanan publik Seksi 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai standar pelayanan minimal yang 

telah ditetapkan; 

11. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

12. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

13. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi 

sesuai dokumen perencanaan yang telah 

ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

14. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

15. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 
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19.  Bidang Pelayanan 

Keperawatan 

Tugas Pokok : 

1. merumuskan dokumen perencanaan 

Bidang sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Wakil Direktur Pelayanan;  

2. menyusun kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

3. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui 

usulan Seksi  sebagai bahan perumusan; 

4. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Bidang 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

5. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Bidang secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

6. merumuskan program dan kegiatan Bidang 

melalui usulan Seksi sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

7. menyelenggarakan program dan kegiatan 

Bidang  berpedoman pada petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah 

ditetapkan;  

8. menyelenggarakan pelayanan keperawatan 

instalasi gawat darurat berpedoman 

ketentuan yang berlaku  sesuai sasaran 

yang telah ditetapkan; 

9. menyelenggarakan pelayanan keperawatan 

rawat jalan berpedoman ketentuan yang 

berlaku  sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan; 

10. menyelenggarakan pelayanan keperawatan 

rawat inap berpedoman ketentuan yang 

berlaku  sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan; 

11. menyelenggarakan pelayanan keperawatan 

instalasi penunjang berpedoman ketentuan 

yang berlaku  sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan; 

12. menyelenggarakan pelayanan publik 

Bidang berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku sesuai standar pelayanan minimal 

yang telah ditetapkan; 

13. menyelenggarakan kerja sama Daerah 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang 

melalui usulan Seksi untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

14. melaksanakan monitoring pelaksanaan 
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program dan kegiatan Bidang berpedoman 

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis sesuai rencana dan sasaran yang 

telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah; 

15. melaksanakan evaluasi program dan 

kegiatan Bidang secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

16. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional program kegiatan 

bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

17. melaporkan pelaksanaan program dan 

kegiatan Bidang sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;  

18. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

19. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai cerminan 

kinerja bawahan; dan 

20. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

 

Fungsi : 

1. perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

2. penyusunan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

3. penyelenggaraan program dan kegiatan 

Bidang; 

4. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program dan kegiatan Bidang; 

dan 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

20.  Seksi 

Keperawatan 

Rawat Inap 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan perumusan dokumen perencanaan 

Bidang;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bidang sesuai dengan lingkup tugas Seksi 
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berpedoman ketentuan yang berlaku   

sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Seksi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Seksi secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Seksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman 

pada rencana kegiatan operasional sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan;  

7. melaksanakan pelayanan keperawatan 

rawat inap berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai rencana dan sasaran 

yang ditetapkan;  

8. melaksanakan pelayanan keperawatan 

rawat inap instalasi gawat darurat 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai rencana dan sasaran yang 

ditetapkan;  

9. melaksanakan pelayanan keperawatan 

rawat inap instalasi penunjang 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai rencana dan sasaran yang 

ditetapkan;  

10. mengendalikan pelayanan publik Seksi 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai standar pelayanan minimal yang 

telah ditetapkan; 

11. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

12. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

13. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi 

sesuai dokumen perencanaan yang telah 

ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

14. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
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kelancaran pelaksanaan tugas;  

15. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

21.  Seksi 

Keperawatan 

Rawat Jalan 

Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan perumusan dokumen perencanaan 

Bidang;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bidang sesuai dengan lingkup tugas Seksi 

berpedoman ketentuan yang berlaku   

sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Seksi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Seksi secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Seksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman 

pada rencana kegiatan operasional sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan;  

7. melaksanakan pelayanan keperawatan 

rawat jalan berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai rencana dan sasaran 

yang ditetapkan;  

8. melaksanakan pelayanan keperawatan 

rawat jalan instalasi gawat darurat 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai rencana dan sasaran yang 

ditetapkan;  

9. melaksanakan pelayanan keperawatan 

instalasi rawat jalan instalasi penunjang 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai rencana dan sasaran yang 

ditetapkan;  

10. mengendalikan pelayanan publik Seksi 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai standar pelayanan minimal yang 

telah ditetapkan; 

11. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 
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yang akan datang; 

12. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

13. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi 

sesuai dokumen perencanaan yang telah 

ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

14. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

15. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

22.  Bidang Pelayanan 

Penunjang 

Tugas Pokok : 

1. merumuskan dokumen perencanaan 

Bidang sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Wakil Direktur Pelayanan;  

2. menyusun kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

3. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui 

usulan Seksi  sebagai bahan perumusan; 

4. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Bidang 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

5. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Bidang secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

6. merumuskan program dan kegiatan Bidang 

melalui usulan Seksi sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

7. menyelenggarakan program dan kegiatan 

Bidang  berpedoman pada petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah 

ditetapkan;  

8. menyelenggarakan pelayanan penunjang 

klinis dan non klinis instalasi gawat 
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darurat berpedoman ketentuan yang 

berlaku  sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan; 

9. menyelenggarakan pelayanan penunjang 

klinis dan non klinis rawat jalan 

berpedoman ketentuan yang berlaku sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan; 

10. menyelenggarakan pelayanan penunjang 

klinis dan non klinis rawat inap 

berpedoman ketentuan yang berlaku  

sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

11. menyelenggarakan pelayanan penunjang 

klinis dan non klinis instalasi penunjang 

berpedoman ketentuan yang berlaku  

sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

12. menyelenggarakan pelayanan publik 

Bidang berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku sesuai standar pelayanan minimal 

yang telah ditetapkan; 

13. menyelenggarakan kerja sama Daerah 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang 

melalui usulan Seksi untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; 

14. melaksanakan monitoring pelaksanaan 

program dan kegiatan Bidang berpedoman 

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis sesuai rencana dan sasaran yang 

telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah; 

15. melaksanakan evaluasi program dan 

kegiatan Bidang secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang; 

16. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional program kegiatan 

bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

17. melaporkan pelaksanaan program dan 

kegiatan Bidang sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;  

18. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

19. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai cerminan 

kinerja bawahan; dan 
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20. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

 

Fungsi :  

1. perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

2. penyusunan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

3. penyelenggaraan program dan kegiatan 

Bidang; 

4. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program dan kegiatan Bidang; 

dan 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

23.  Seksi Klinis Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan perumusan dokumen perencanaan 

Bidang;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bidang sesuai dengan lingkup tugas Seksi 

berpedoman ketentuan yang berlaku   

sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Seksi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Seksi secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 

Seksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman 

pada rencana kegiatan operasional sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan;  

7. melaksanakan pelayanan penunjang klinis 

instalasi gawat darurat berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan 

sasaran yang ditetapkan;  

8. melaksanakan pelayanan penunjang klinis 

rawat jalan berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai rencana dan sasaran 

yang ditetapkan;  

9. melaksanakan pelayanan penunjang klinis 

rawat inap berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai rencana dan sasaran 
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yang ditetapkan;  

10. melaksanakan pelayanan penunjang klinis 

instalasi penunjang berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan 

sasaran yang ditetapkan;  

11. mengendalikan pelayanan publik Seksi 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai standar pelayanan minimal yang 

telah ditetapkan; 

12. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

13. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

14. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi 

sesuai dokumen perencanaan yang telah 

ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

15. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

16. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

24.  Seksi Non Klinis Tugas Pokok : 

1. menyusun dokumen perencanaan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan perumusan dokumen perencanaan 

Bidang;  

2. menyusun rancangan kebijakan teknis 

Bidang sesuai dengan lingkup tugas Seksi 

berpedoman ketentuan yang berlaku   

sebagai bahan perumusan; 

3. menyusun indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur Seksi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

4. menyusun dan menandatangani perjanjian 

kinerja Seksi secara berjenjang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

5. menyusun rencana kegiatan operasional 
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Seksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan;  

6. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman 

pada rencana kegiatan operasional sesuai 

sasaran yang telah ditetapkan;  

7. melaksanakan pelayanan penunjang non 

klinis instalasi gawat darurat berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku sesuai 

rencana dan sasaran yang ditetapkan;  

8. melaksanakan pelayanan penunjang non 

klinis rawat jalan berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan 

sasaran yang ditetapkan;  

9. melaksanakan pelayanan penunjang non 

klinis rawat inap berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan 

sasaran yang ditetapkan;  

10. melaksanakan pelayanan penunjang non 

klinis instalasi penunjang berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku sesuai 

rencana dan sasaran yang ditetapkan;  

11. mengendalikan pelayanan publik Seksi 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sesuai standar pelayanan minimal yang 

telah ditetapkan; 

12. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi 

secara berkala untuk perbaikan kinerja 

yang akan datang; 

13. menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi 

sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan; 

14. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi 

sesuai dokumen perencanaan yang telah 

ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

15. membagi dan menyelia tugas bawahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

16. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; 

dan 

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugasnya. 

25.  Kelompok 

Jabatan 

Tugas Pokok : 

melaksanakan kegiatan yang menunjang 
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Fungsional pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum 

Daerah sesuai dengan bidang keahlian 

masing-masing; 

 

2.1.3. Struktur Organisasi RSUD Kota Salatiga : 

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri 

atas:  

a. Direktur; 

b. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, terdiri dari 

: 

1. Bagian Umum, Administrasi dan Barang Milik 

Daerah, terdiri dari : 

a) Subbagian Umum, Rumah Tangga, dan Barang 

Milik Daerah; 

b) Subbagian Kepegawaian; dan 

c) Subbagian Hukum dan Kerja Sama 

 

2. Bagian Keuangan, terdiri dari : 

a) Subbagian Penyusunan Anggaran dan 

Perbendaharaan;  

b) Subbagian Pendapatan; dan 

c) Subbagian Akutansi dan Verifikasi. 

 

3. Bagian Bina Program dan Pendidikan dan Pelatihan, 

terdiri dari  : 

a. Subbagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 

dan Pelaporan;  

b. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan; dan 

c. Subbagian Pemasaran dan Hubungan 

Masyarakat. 

 

c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari : 

1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari : 

a) Seksi Medik Rawat Inap; dan 

b) Seksi Medik Rawat Jalan. 

 

2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari : 

a) Seksi Keperawatan Rawat Inap; dan 

b) Seksi Keperawatan Rawat Jalan. 

 

3. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari : 

a) Seksi Klinis; dan 

b) Seksi Non Klinis. 

 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 2.1 
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2.2 Sumber Daya RSUD Kota Salatiga  

Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia RSUD Kota Salatiga per 31 Desember 2016 

berjumlah 609 orang yang terdiri dari : 

a. Tenaga PNS : 446 orang 

b. Tenaga Kontrak : 5 orang 

c. Tenaga Mitra : 20 orang 

d. Tenaga BLUD : 138 orang 

 

Dan tenaga PNS bila diklasifikasikan berdasarkan golongan, dan 

jabatan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan Golongan 

Tabel. 2.1 

Tenaga PNS RSUD Berdasarkan Golongan 

Golongan a b c d e Jumlah 

I - - 12 2 - 14 

II 10 27 47 28 - 112 

III 65 92 63 63 - 283 

IV 24 7 5 - 1 37 

Total  446 

Sumber data : Sub. Bag. Kepegawaian RSUD Kota Salatiga 

 

b. Berdasarkan Jabatan 

Tabel. 2.2 

Tenaga PNS RSUD Berdasarkan Jabatan 

No. Jabatan Jumlah 

1 Struktural 21 

2 Fungsional Khusus 291 

3 Fungsional Umum 134 

 Total 446 

Sumber data : Sub. Bag. Kepegawaian RSUD Kota Salatiga 

 

c. Berdasarkan Eselon 

Tabel. 2.3 

Tenaga PNS RSUD Berdasarkan Eselon 

No. Eselon Jumlah 

1. I - 

2. IIb 1 

3. IIIa 2 

4. IIIb 5 

5. IVa 13 

 Total 21 

Sumber data : Sub. Bag. Kepegawaian RSUD Kota Salatiga 
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Tenaga RSUD Kota Salatiga bila diklasifikasikan berdasarkan sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan Pendidikan 

Tabel. 2.4 

Tenaga RSUD Berdasarkan Pendidikan 

No. 
Pendid

ikan 
PNS 

Tenaga 

Kontrak 
MITRA BLUD Jumlah 

1 S-2 56 1 19 2 78 

2 S1 95 - - 16 111 

3 D IV 9 - - 1 10 

4 D III 161 - - 89 250 

5 D I 3 - - - 3 

6 SLTA 100 2 - 30 132 

7 SLTP 18 1 1 - 20 

8 SD 4 1 - - 5 

Total 446 5 20 138 609 

Sumber data : Sub. Bag. Kepegawaian RSUD Kota Salatiga 

 

Sumber Daya Sarana Prasarana 

RSUD kota Salatiga berdiri diatas tanah milik Pemerintah Kota 

Salatiga seluas + 33.600 m2 dengan fasilitas bangunan induk + 9.500 

m2 merupakan paket Inpres kesehatan tahun 1984, tepatnya rumah 

sakit ini mulai digunakan pada tanggal 1 Mei 1985. 

 

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan 

fungsi, RSUD Kota Salatiga dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

berupa asset yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel. 2.5 

Aset RSUD per 31 Desember 2016 

No. Kelompok Barang Nilai 

A ASET TETAP 116.131.624.435,26 

1 Tanah  10.161.437.000,00  

2 Gedung dan Bangunan 33.128.545.675,40  

3 Peralatan dan Mesin 57.472.300.776,61  

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan   3.838.182.483,25  

5 Aset Tetap Lainnya  403.461.800,00  

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 11.127.696.700,00  

      

B ASET LAINNYA 1.294.367.192,25  

1 Aset Tidak Berwujud 3.088.415,25  

2 Aset Lain-lain 59.300.000,00  

3 
Extra Comptable (Peralatan 

Mesin) 
627.587.952,00  

      

Jumlah 116.821.600.802,51 

Sumber : Bagian Aset RSUD Kota Salatiga 
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2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Kota Salatiga  

 

1. Kinerja Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Darurat 

serta Instalasi Rawat Inap Tahun 2014 – 2016 : 

Tabel. 2.6 

Kinerja Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Darurat  

Tahun 2014 –2016 

Pelayanan 2014 2015 2016 

Rawat Darurat 13.254 13.117 14.015 

Rawat Jalan :    

- Klinik Anak 3.797  4.267  4.665  

- Klinik Bedah 4.702 5.032  6.208  

- Klinik Penyakit Dalam 14.330 16.272  16.481  

- Klinik Rehab Medik 13.742 9.276 31.773 

- Klinik Gigi & Mulut 4.962 5.641 7.023 

- Klinik Jiwa 473 595  1.453  

- Klinik Kulit & Kelamin 3.095 3.065  3.974  

- Klinik Mata 5.830 8.376  10.148  

- Klinik Syaraf 8.199 12.695 16.996 

- Klinik Obsgyn 2.993 3.153 3.786 

- Klinik  THT 5.336 5.672 6.124 

- Klinik Paru 715 1.254 1.592 

- Klinik Orthopedi 3.054 3.812 3.553 

- Klinik Spikologi 277 156 134 

- Klinik Urologi 934 2.091 2.290 

- Radiologi 12 .916 16.364 17.044 

- Laboratorium 33.730 37.097 40.719 

- Jumlah Persalinan 1.075 1.010 1.282 

- Abortus 42 29 49 

- SC 307 326 483 

- Jumlah Bayi Lahir 

Hidup 

1.088 999 1.285 

- Jumlah Bayi Lahir Mati 5 11 8 

Sumber : Rekam Medis RSU Salatiga  

 

Tabel. 2.7 

Kinerja Pelayanan di Instalasi Rawat Inap Tahun 2014 –2016 

Kinerja 

Pelayanan 

Kelas 

Pelayanan 
2014 2015 2016 

Jumlah TT ICU 5 5 6 

 V VIP 6 6 6 

 VIP 33 29 31 

 Kelas I A 12 11 12 

 Kelas I B 11 11 11 

 Kelas I C 25 25 25 

 Kelas II 26 24 24 

 Kelas III 137 134 134 
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BOR V VIP 59,13% 67,21 66,16% 

 VIP 64,38% 84,15 86,34% 

 Kelas I A 67,28% 79,50 84,08% 

 Kelas I B 77,06% 83,69 77,68% 

 Kelas I C 74,39% 74,98 68,25% 

 Kelas II 63,13% 78,39 77,08% 

 Kelas III 66,97% 79,95 83,54% 

     

Hari 

Perawatan 

V VIP 1.294 1.472 1.449 

 VIP 7.755 8.907 9.769 

 Kelas I A 2.947 3.192 3.376 

 Kelas I B 3.094 3.360 3.119 

 Kelas I C 6.788 6.842 6.228 

 Kelas II 5.991 6.867 7.891 

 Kelas III 33.446 39.104 40.858 

Sumber : Rekam Medis RSU Salatiga 

 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian OPD berdasarkan 

sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM 

untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya seperti SDGs 

atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. 

 

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit 

diukur untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-

indikator yang lebih dapat diukur. 

 

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena 

akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, 

anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator 

kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang 

sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerja sesuai dengan 

tugas, peran dan fungsi yang diembannya. 

 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

Tahun 2012-2016 (Renstra Periode yang Lalu) disusun dalam 

Tabel 2.7 (terlampir). 

 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016 (Renstra Periode yang Lalu) 

disusun dalam Tabel 2.8 (terlampir). 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Kota 

Salatiga  

a. Tantangan 

1. Perubahan demografis dan pola penyakit (epidemologic) akan 

memaksa merubah paradigma dalam upaya pelayanan 

kesehatan; 
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2. Minim dan menurunnya subsidi pemerintah, sehingga 

memerlukan strategi yang tepat dalam peningkatan 

pendapatan; 

3. Tuntutan masyarakat yang tinggi dalam hal kualitas pelayanan 

kesehatan, sehingga perlu dipersiapkan pengembangan sumber 

daya manusia dan sarana prasarana kesehatan; 

4. Adanya deklarasi Sustainable Development Goals (SDG’s) oleh 

negara-negara anggota PBB berupa 17 sasaran yang harus 

dicapai yaitu : 

a. Penghapusan Kemiskinan (No Poverty) 

b. Penghapusan Kelaparan (Zero Hunger) 

c. Kesehatan dan Kesejahteraan (Good Health) 

d. Pendidikan Berkualitas (Quality Education) 

e. Kesetaraan Gender (Gender Equality) 

f. Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation) 

g. Energi Bersih & Terjangkau (Affordable and Clean Energy) 

h. Pertumbuhan Ekonomi & Pekerjaan Layak (Decent work and 

Economic Growth) 

i. Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusif & Inovatif (Industry, 

Innovation and Insfrastructure) 

j. Penurunan Kesenjangan (Reduced Inequalities) 

k. Kota Inklusif & Berkelanjutan (Sustainable Cities and 

Communities) 

l. Konsumsi & Produksi Berkelanjutan (Responsible 

Consumption) 

m. Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana (Climate 

Action) 

n. Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan (Life Below Water) 

o. Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat 

(Life of Land) 

p. Perdamaian,  Keadilan &  Kelembagaan yg Kokoh (Peace and 

Justice) 

q. Kemitraan Untuk Semua Tujuan Pembangunan (Partnership 

for the Goal) 

 

Sasaran yang harus dicapai Rumah Sakit dalam SDG’s yaitu 

ada dua sasaran yaitu Kesehatan dan Kesejahteraan (Good 

Health) dan Kesetaraan Gender (Gender Equality). 

 

b. Peluang pengembangan pelayanan 

1. Mempertahankan status Rumah Sakit kelas B Pendidikan. 

Dengan menerapkan system pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD); 

2. Menjadikan RSUD Kota Salatiga sebagai unit pelayanan 

kesehatan yang memenuhi standar Akreditasi baik yang 

menyangkut fisik gedung, peralatan medis, tehnik dan 

administrasi manejemen; 

3. Penambahan pelayanan perawatan kelas III, II, dan I untuk 

melayani masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional; 
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4. Peningkatan pelayanan persalinan bagi masyarakat pengguna 

Jaminan Kesehatan Nasional; 

5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

(SIMRS) dari cash basis (teknik pencatatan ketika transaksi 

terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan) 

menjadi accrual basis (Teknik basis akrual memiliki fitur 

pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena 

transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar 

di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya 

walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan); 

6. Peningkatan alat kesehatan guna mengikuti perkembangan 

IPTEK Kedokteran dan perubahan pola penyakit; 
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BAB III 

PERMASALAHANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

RSUD Kota Salatiga 

Permasalahan pembangunan bidang kesehatan merupakan 

kesenjangan atau gap antara kinerja pembangunan kesehatan yang 

dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin 

dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. 

Potensi permasalahan pembangunan kesehatan Kota Salatiga pada 

umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara 

optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak 

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.  

 

Perumusan permasalahan pembangunan kesehatan akan 

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kesehatan di masa lalu, 

dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal 

dan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. 

Permasalahan pembangunan kesehatan yang teridentifikasi menjadi 

input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas. 

Permasalahan pembangunan kesehatan Kota Salatiga diuraikan 

menurut besar dan luasnya masalah yang dianggap memiliki pengaruh 

kuat terhadap munculnya permasalahan kesehatan lainnya. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait 

dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, sehingga dapat ditentukan isu-isu 

strategis pembangunan kesehatan jangka menengah daerah Kota 

Salatiga untuk periode 2017-2022. 

 

Permasalahan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga adalah : 

a. BOR sudah masuk kategori baik tetapi pencapaiannya masih naik 

turun; 

b. Pencapaian Av LOS sudah masuk kategori baik namun perlu 

diturunkan lagi; 

c. Pencapaian BTO masih kategori kurang baik karena masih tinggi 

dari nilai yg standarnya sehingga perlu diturunkan; 

d. TOI sudah masuk kategori baik tetapi pencapaiannya perlu 

dipertahankan; 

e. Pencapaian NDR masih kategori kurang baik karena angka NDR 

tinggi dari nilai yg standarnya sehingga perlu diturunkan; 

f. pencapaian GDR sudah masuk kategori baik namun perlu 

diturunkan lagi karena nilai GDR masih agak tinggi; 

g. Masih banyak komplain atau aduan dari masyarakat tentang 

pelayanan RS ; 

h. Permintaan data untuk penyusunan laporan masih sulit; 

i. Komitmen SDM dalam meningkatkan pelayanan masih lemah; 
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j. Standart pelayanan minimal yang ada belum dilaksanakan 

sepenuhnya. 

k. Sistem renumerasi dan penghargaan yang belum memuaskan 

karyawan; 

l. Belum tercapaianya 2 sasaran dari target pembangunan Sustainable 

Devolepment Goals (SDG’s). 

 

Sebagai bahan gambaran Sintesa Kewenangan, Permasalahan dan Isu 

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat pada table 3.1 

sebagaimana terlampir dalam Renstra ini. 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah Terpilih 

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 (lima) tahun 

mendatang serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang 

telah dilakukan, maka visi dan misi Pemerintah Kota Salatiga pada 

periode 2017-2022 adalah  

“ Salatiga Hati Beriman yang Smart”. 

Pada Visi tersebut, maka terdapat makna yang terkandung dalam visi 

tersebut berdasarkan masing-masng frase. Visi Kota Salatiga memiliki 

dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART.  

 

Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, 

BERSIH, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan 

singkatan dari SEJAHTERA dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang 

dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN 

yang SMART adalah sebagai berikut secara harfiah “HATI BERIMAN’ 

mengandung arti “Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa 

maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya 

dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan 

Kepercayaan masing-masing”.  

 

“KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyai makna “Terciptanya 

suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat salatiga yang Sehat, 

Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya 

adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur materiil –spiritual”.  

 

Perda Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993 kata “SEJAHTERA” 

mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, 

fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan 

lingkungan. Kata “MANDIRI” Mengandung arti mewujudkan Kota 

Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta 

berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan 

semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing 

daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga 

mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan 
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mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan 

antar pemangku kepentingan. ”Bermartabat” Bermakna untuk 

mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan 

pemerintahan yang tunduk pada prinsip prinsip tata pemerintahan 

yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi 

supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi 

manusia. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi 

merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan 

dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan 

jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kota 

Salatiga Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari 

Beriman yang Smart ditetapkan 9 (sembilan) misi seagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM 

yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya ; 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan 

keluarga berencana; 

3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah; 

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan 

yang berwawasan lingkungan;  

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan 

lingkungan permukiman kota ; 

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha 

Menengah, Kecil dan Mikro; 

7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik 

investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan; 

8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan 

perlindungan anak; 

9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan 

tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). 

 

Tabel 3.2 

Faktor Penghambat dan Pendorong Perangkat Daerah 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

 Misi Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

Meningkatka

n kualitas 

pelayanan 

kesehatan 

masyarakat 

dan keluarga 

berencana 

1. Perkembangan IPTEK 

Kedokteran sangat 

pesat 

2. Masih kurangnya 

komitmen tenaga 

kesehatan dalam 

pelayanan prima 

3. Belum ada kepercayaan 

masyarakat tentang 

pelayanan di RS 

1. Adanya dukungan 

anggaran untuk 

kegiatan bidang 

kesehatan baik dari 

APBD, APBN maupun  

sumber lainnya 

2. Adanya regulasi untuk 

pelaksanaan program 

UKP maupun UKM 
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi 

Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor: HK.02.02./MENKES/52/2015Tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, dalam Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada visi dan misi, namun 

mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu 

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini 

adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:  

1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga 

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan 

mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.  

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan 

demokratis berlandaskan negara hukum.  

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat 

jati diri sebagai negara maritim.  

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju 

dan sejahtera.  

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, 

maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta  

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  

 

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA 

CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:  

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapbangsa 

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.  

2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.  

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  

4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan 

terpercaya.  

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  

6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional.  

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.  

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.  

9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial 

Indonesia.  

 

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam 

tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  
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1. Tujuan  

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-

2019 yaitu: 

a) Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;  

b) Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan 

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang 

kesehatan.  

 

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact 

atau outcome). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, 

indikator yang akan dicapai adalah:  

a. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi;  

b. Menurunnya persentase BBLR;  

c. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan 

promotif dan preventif;  

d. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan 

sehat.  

 

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap 

(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko 

sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan 

dicapai adalah:  

a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan 

kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan;  

b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan 

kesehatan. 

 

2. Sasaran Strategis  

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan antara lain sebagai 

berikut:  

a. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang 

akan dicapai adalah:  

1) Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan 

 

b. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:  

1) Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD.  

  

c. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga 

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:  

1) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. 

  

d. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan 

sasaran yang akan dicapai adalah:  

1) Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung 

pembangunan kesehatan;  

2) Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat 

predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.  
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Berdasarkan tujuan dan sasaran Kementerian Kesehatan Tahun 

2015-2019 sebagaimana diuraikan diatas, Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Salatiga sesuai dengan tugas pokok fungsinya akan 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian 

Kesehatan. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 

juga mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan kesehatan 

nasional tersebut. 

 

3. Strategi 

Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi:  

a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, 

Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas;  

b. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang 

Berkualitas;  

c. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan 

Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan;   

d. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber 

Daya Manusia Kesehatan;  

e. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat;  

f. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem 

Informasi;  

g. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) Bidang Kesehatan;  

h. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan 

Kesehatan.  

 

4. Arah Kebijakan  

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal 

penting yakni:  

a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care); 

b. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum 

Of Care); 

c. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan. 

 

Program teknis meliputi:  

1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan;  

2) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;  

3) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan.  

 

Berdasarkan program Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 

sebagaimana diuraikan diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Salatiga sesuai dengan tugas pokok fungsinya melaksanakan 

program-program pembangunan kesehatan nasional yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. 
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Tabel 3.3 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga berdasarkan 

Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 

Keberhasilan 

Indikator Tujuan 

Renstra 

Kementerian RI 

Tahun 2014-2019 

Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

1. Menurunnya 

angka kematian 

ibu dari 359 per 

100.00 kelahiran 

hidup (SP 2010), 

346 menjadi 306 

per 100.000 

kelahiran hidup 

(SDKI 2012). Dan 

Menurunkan 

angka kematian 

bayi dari 32 

menjadi 24 per 

1.000 kelahiran 

hidup 

1. Kualitas pelayanan 

PONEK belum 

sesuai harapan  

2. Pelaksanaan 

sistem pelayanan 

rujukan PONEK 

belum baik dari 

faskes tingkat 

pertama ke Rumah 

Sakit Umum 

Daerah 

1. Tersedianya 

anggaran baik dari 

APBD, dan APBN 

2. Rumah Sakit Umum 

Daerah sebagai RS 

Rujukan PONEK 

 

Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 

2018 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2014. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan berbagai 

kecenderungan masalah kesehatan ke depan, maka dengan 

mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

telah ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu: 

“Institusi yang Profesionaal dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di 

Jawa Tengah” 

Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak 

yang sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku di jajaran 

Dinas Kesehatan. 

Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan yang meliputi 

upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang diperankan 

oleh semua pelaku kesehatan di jawa Tengah baik eksekutif, legislative, 

yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non pemerintah serta 

masyarakat secara professional dan bertanggungjawab termasuk 

penyediaan sumber daya kesehatan. 

 

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2013 – 2018, telah ditetapkan 4 (empat) Misi yaitu : 

1) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan 
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Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan paripurna dengan sebaik – baiknya tanpa membedakan 

kesenjangan sosial ekonomi maupun geografis, untuk itu 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus merata, terjangka, 

berkesinambungan dan berkeadilan, baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. 

 

Pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan yang bermutu, 

merata dan terjangkau, akan terpenuhi apabila ketersediaan obat 

dan perbekalan kesehatan juga bermutu, merata dan terjangkau. 

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut, perlu suatu 

proses yang mencakup aspek penyusunan, implementasi dan 

monitoring evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

transparan dan partisipatif. 

 

Setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap 

peningkatan derajat kesehatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin 

dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta 

lingkungannya. Untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, perlu 

peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali, 

merencanakan, mengatasi, memelihara meningkatkan dan 

melindungi kesehatan dirinya sendiri dan lingkungannya sebagai 

upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dan kejadian luar 

biasa. 

 

Dalam penggalian dana guna menjamin ketersediaan sumberdaya 

pembiayaan kesehatan, perlu advokasi dan sosialisasi kepada 

semua penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat 

termasuk swasta. Dalam upaya pengelolaan sumberdaya 

pembiayaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam 

pemeliharaan kesehatan masyarakat, dikembangkan Sistem  

Jaminan Kesehatan Daerah. 

 

2) Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing 

Semakin ketatnya persaingan global termasuk tenaga kesehatan, 

diperlukan tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten (cakap, 

berkuasa untuk menentukan/ memutuskan sesuai kewenangan) 

sehingga mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing, baik 

yang akan bekerja di institusi pelayanan kesehatan dalam negeri 

maupun luar negeri, diperlukan upaya meningkatkan mutu sumber 

daya manusia kesehatan melalui regulasi di bidang kesehatan dan 

pengembangan profesionalisme dengan menyiapkan kurikulum 

yang sesuai  pada setiap pendidikan dan pelatihan. 

 

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Dinas kesehatan Provinsi 

harus terakreditasi, baik kurikulum, jumlah peserta, pelatih, 

penyelenggara pelatihan dan tempat pelatihan (sarana, prasarana 

pelatihan). 
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3) Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan 

dalam pembangunan kesehatan 

Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan 

menggalang kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia 

usaha serta lembaga terkait, dengan mendayagunakan potensi yang 

dimiliki. Kemitraan diwujudkan dalam suatu jejaring agar diperoleh 

sinergisme yang mantap. Untuk itulah diperlukan adanya 

penggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam 

mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 

 

4) Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu 

Pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan meliputi 

pelayanan informasi dan administrasi baik internal maupun 

eksternal. Pelayanan internal meliputi administrasi kepegawaian 

(Penetapan Angka Kredit bagi tenaga fungsional kesehatan di 

kabupaten/ kota, UPT dan Rumah Sakit; penempatan bidan PTT), 

keuangan (termasuk penggajian bidan PTT) dan aset, yang harus 

dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam rangka 

mewujudkan good governance.  

 

Pelayanan administrasi eksternal meliputi pemberian rekomendasi 

terkait usulan sarana prasarana dari Rumah Sakit, Dinas 

Kesehatan Kabupaten/ Kota, pelayanan perijinan di bidag farmasi 

dan perbekalan kesehatan, peningkatan kelas dan akreditasi rumah 

sakit umum dan swasta. 

 

Pelayanan informasi terdiri dari pelayanan kehumasan dan 

informasi publik melalui media elektronik (website, televise, 

teleconference, radio, dll) dan media cetak (majalah infokes, leaflet, 

poster, dll), baliho, spanduk.  

 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

secara umum adalah terwujudnya Institusi yang Profesional dalam 

Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah yang mampu 

menggerakkan pembangunan bidang kesehatan oleh pemerintah, 

swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan status kesehatan, 

pembiayaan kesehatan dan pelayanan yang bermutu. 

Untuk mencapai tujuan dimaksud, Visi telah dijabarkan dalam 4 

(empat) Misi. Dalam rangka mencapai Misi-misi tersebut, maka tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai adalah : 

Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan 

Berkeadilan. 

Untuk mencapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai 

adalah : 

a. Tujuan : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 
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b. Sasaran : 

1) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak; 

2) Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular; 

3) Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi 

standar; 

4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, 

tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan; 

5) Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat 

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). 

 

Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing 

Untuk mencapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai 

adalah : 

a. Tujuan : 

1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan; 

2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan bidang 

kesehatan; 

3) Mendayagunakan sumber daya manusia kesehatan. 

b. Sasaran : 

4) Meningkatnya masyarakat yang mengikuti pendidikan di 

institusi pendidikan kesehatan; 

5) Meningkatnya kualitas institusi pendidikan kesehatan; 

6) Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan; 

7) Meningkatnya pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi; 

8) Meratanya distribusi tenaga kesehatan. 

 

Misi III : Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dan Pemangku 

Kepentingan dalam Pembangunan Kesehatan 

a. Tujuan : 

1) Meningkatkan advokasi dan social support pemangku 

kepentingan. 

b. Sasaran : 

1) Meningkatnya peran pemerintah kabupaten/ kota dalam 

pembangunan kesehatan; 

2) Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan 

kesehatan; 

3) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan 

kesehatan. 

 

Misi IV : Melaksanakan Pelayanan Administrasi Internal dan 

Pelayanan Publik yang Bermutu 

c. Tujuan : 

1) Meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kesehatan; 

2) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kesehatan. 
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d. Sasaran : 

1) Meningkatnya penerbitan ijin dan registrasi sumber daya 

kesehatan; 

2) Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, 

keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan; 

3) Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran; 

4) Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi 

kesehatan. 

 

Arah Kebijakan 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka arah 

kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah dalam periode 2013 – 2018 menurut Misi sebagai berikut  : 

a. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. 

1) Menurunkan kematian ibu, bayi dan anak balita dan 

meningkatkan status gizi ibu, bayi dan anak balita; 

2) Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit 

menular, mengendalikan faktor risiko penyakit menular dan 

tidak menular serta meningkatkan surveilans; 

3) Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar 

dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya 

manusia kesehatan; 

4) Meningkatkan cakupan sanitasi dasar dan tempat-tempat 

umum dan tempat pengolahan makanan yang memenuhi 

syarat; 

5) Meningkatkan pengawasan kualitas penyediaan dan distribusi 

sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). 

 

b. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing 

1) Menjalin kerjasama/ jejaring antara institusi pendidikan 

kesehatan dengan pengguna tenaga kesehatan; 

2) Akreditasi institusi pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN PT); 

3) Memfasilitasi sumber daya manusia kesehatan untuk 

peningkatan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan; 

4) Akreditasi pelatihan bidang kesehatan di Provinsi dan Kab/kota. 

 

c. Mewujudkan Peran Serta masyarakat dan pemangku kepentingan 

dalam pembangunan kesehatan 

1) Menjadikan pembangunan kesehatan sebagai program prioritas 

daerah; 

2) Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM dalam 

mengatasi masalah kesehatan; 

3) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi 

masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. 
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d. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu 

1) Mempermudah dan menyederhanakan penerbitan ijin dan 

registrasi sumber daya kesehatan melalui pelayanan satu pintu; 

2) Meningkatkan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, 

keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan 

sesuai standar dan berbasis teknologi informasi; 

3) Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran dan 

pembiayaan kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi 

informasi; 

4) Meningkatkan kualitas layanan informasi kesehatan berbasis 

web. 

 

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, maka program - 

program pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah yang disusun untuk kurun waktu 2013–2018 adalah sebagai 

berikut : 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

5. Program jasa pelayanan kesehatan   

6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit  

7. Program farmasi dan perbekalan kesehatan 

8. Program pelayanan kesehatan 

9. Program kesehatan lingkungan 

10. Program sumber daya manusia kesehatan 

11. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

12. Program manajemen informasi dan regulasi kesehatan 

 

RSUD Kota Salatiga dalam telaahan renstra mengacu pada renstra 

Kementerian Kesehatan dan renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa 

Tengah maka prioritas program RSUD Kota Salatiga yang akan 

dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM dan Sarpras; 

2. Peningkatan ketersediaan, jangkauan, pemerataan, keamanan, 

mutu dan penggunaan obat; 

3. Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat; 

4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan; 
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Tabel 3.4 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga berdasarkan 

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat 

dan Pendorong Keberhasilan 

Misi Renstra 

Dinkes Provinsi 

Jateng Tahun 

2013-2018 

Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

1. Melaksanakan 

pelayanan 

kesehatan yang 

bermutu dan 

berkeadilan 

Masih kurangnya 

Tingkat kepatuhan 

terhadap standar 

pelayanan 

kesehatan 

1. Semakin tingginya 

tuntutan masyarakat 

terhadap kualitas 

pelayanan kesehatan 

2. Adanya standarisasi 

pelayanan kesehatan 

(ISO, akreditasi dan 

sebagainya). 

3. Penerapan Tata kelola 

keuangan dengan Sistem 

BLUD di RSUD. 

4. Adanya lembaga 

pengawasan dan 

pengaduan masyarakat 

terhadap mutu 

pelayanan publik 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Pembangunan bidang kesehatan sampai dengan 2022 tidak akan 

merubah pola ruang dan struktur ruang sebagaimana yang tercantum 

di dalam RPJMD. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Salatiga keberadaan RSUD Kota Salatiga telah sesuai dimana berada 

dipusat kota sehingga akses menuju RSUD Kota Salatiga sangat 

mudah untuk melayani seluruh warga Kota Salatiga dan dibantu 

keberadaan RS Swasta dan Puskesmas yang berada diwilayah sekitar. 

 

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Dalam perencanaan pembangunan kawasan RSUD Kota Salatiga sesuai 

dengan maket yang telah dibuat sangat memperhatikan KLHS, dengan 

membuat kawasan Rumah Sakit menjadi kawasan hijau dan bebas 

asap rokok dengan area terbuka yang cukup walau belum memenuhi 

30% kawasan luas area yang ada masih kurang. Untuk pengelolaan 

limbah Rumah Sakit sudah tersedia IPAL dan Incenerator sebanyak 1 

unit yang beroperasi dengan baik. 
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3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Isu-isu strategis pada RSUD Kota Salatiga saat ini akan melakukan 

berbagai upaya-upaya sebagai berikut : 

1. Meningkatkan efektifitas sistem manajemen pelayanan; 

2. Meningkatkan komitmen SDM dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan; 

3. Meningkatkan pemanfaatan peralatan kedokteran; 

4. Meninjau kembali sistem reward dan punishment; 

5. Meningkatkan kualitas SDM; 

6. Meningkatkan manajemen pemasaran RS; 

7. Menyusun target-target kinerja pelayanan; 

8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan; 

9. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat; 

10. Meningkatkan sumber pendapatan RS; 

11. Meningkatkan Kelembagaan sebagai RS rujukan; 

12. Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan RS;     

13. Meningkatkan kesejahteraan karyawan; 

14. Komitmen pemerintah bahwa Millenium Devolepment Goal (MDG’s) 

menjadi referensi penting dalam pembangunan di Indonesia dan 

Pemerintah Daerah Kota Salatiga. 

 

Dengan adanya upaya-upaya tersebut diatas, maka isu-isu strategis 

pada RSUD Kota Salatiga dapat dirumuskan menjadi : 

Belum optimalnya pelayanan di Rumah Sakit. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran 

jangka menengah perangkat daerah. 

 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi 

untuk periode tahun 2017-2022.  

 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, 

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke 

depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja 

sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. 

 

Tujuan untuk periode tahun 2017-2022 adalah : 

 

“Menjadikan RSUD Kota Salatiga sebagai unit pelayanan kesehatan 

yang memenuhi standar akreditasi” 

 

dengan indikator tujuan adalah Akreditasi Rumah Sakit (KARS).  

 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :  

 

“Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan 

rujukan”. 

 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

Tahun 2017-2022 disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana terlampir 

dalam Renstra ini. 
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BAB V 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

 

5.1. Strategi dan Kebijakan RSUD Kota Salatiga   

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan 

kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yaitu tahun 

2017-2022. 

 

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta 

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. 

 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan 

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah 

dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

 

5.1.1.Strategi 

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan manajemen pengelolaan rumah sakit menjadi 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka 

mengoptimalkan sumber daya rumah sakit melalui 

peningkatan sarana dan prasarana sesuai strandar 

akreditasi, penyediaan tenaga kesehatan, peningkatan 

kualitas tenaga kesehatan dengan pendidikan dan pelatihan, 

peningkatan kesejahteraan karyawan; 

2. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penyediaan 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, 

dan pelaksanaan pengawasan. 

 

5.1.2.Kebijakan 

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi 

adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan mutu layanan rumah sakit difokuskan pada 

penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar dalam 

mencapai akreditasi paripurna. 

 

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, 

Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1. 

 



Renstra RSUD Kota Salatiga menurut Permendagri 86 Tahun 2017   Page 74 
 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah 
Kota Salatiga 

Tahun 2017-2022 
 

Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatk

an kualitas 

pelayanan 

kesehatan 

masyarakat 

dan 

keluarga 

berencana 

Menjadikan 

RSUD Kota 

Salatiga 

sebagai unit 

pelayanan 

kesehatan yang 

memenuhi 

standar 

akreditasi 

Meningkatny

a kualitas 

dan cakupan 

pelayanan 

kesehatan  

rujukan 

Pengembangan 

manajemen 

pengelolaan 

rumah sakit 

menjadi Badan 

Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

dalam rangka 

mengoptimalkan 

sumber daya 

rumah sakit 

melalui 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana sesuai 

strandar 

akreditasi, 

penyediaan 

tenaga 

kesehatan, 

peningkatan 

kualitas tenaga 

kesehatan 

dengan 

pelatihan dan 

diklat, 

peningkatan 

kesejahteraan 

karyawan 

Peningkatan 

mutu layanan 

rumah sakit 

difokuskan 

pada 

penyediaan 

sarana dan 

prasarana 

sesuai standar 

dalam 

mencapai 

akreditasi 

paripurna 

Peningkatan 

akuntabilitas 

kinerja melalui 

penyediaan 

dokumen 

perencanaan 

dan 

penganggaran 

yang akuntabel, 

dan pelaksanaan 

pengawasan 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

 

Program dan kegiatan yang ada pada RSUD Kota Salatiga antara lain 

sebagai berikut : 

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ 

Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru, dengan kegiatannya : 

a. Pembangunan Rumah Sakit; 

b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS; 

c. Pengadaan ambulance/mobil jenazah; 

 

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan 

kegiatannya: 

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 

 

3. Program Peningkatan Mutu Layanan kepada Masyarakat, dengan 

kegiatannya: 

a. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit; 

 

Berdasarkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, 

maka dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.1 terlampir dalam RENSTRA 

ini.  
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

Pada bagian ini dikemukakan bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah 

Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD merupakan indikator 

kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang 

akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yaitu pada 

tahun 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD. 

 

Dari data tabel mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan Rumah Sakit, maka dapat diketahui indikator kinerja 

RSUD Kota Salatiga yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja 

perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini 

ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagaimana terlampir dalam RENSTRA ini. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kota Salatiga tahun 2017-2022 

dimaksudkan sebagai perencanaan bagi RSUD Kota Salatiga untuk kurun 

waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas 

pokok dan fungsi RSUD Kota Salatiga. Renstra ini memuat, tujuan, 

Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan kegiatan jangka menengah yang 

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022. 

8.1. Pedoman Transisi  

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) 

RSUD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah sesuai dengan masa 

berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Pada saat RSUD Kota 

Salatiga belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan 

pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka 

Renstra Tahun 2017-2022 ini menjadi pedoman dalam penyusunan 

Renja RSUD Kota Salatiga tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada 

RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. 

 

8.2. Kaidah Pelaksanaan  

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra RSUD Kota Salatiga tahun 

2017-2022 dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah 

pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Renstra RSUD Kota Salatiga tahun 2017-2022 dalam 

pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik memerlukan 

dukungan dari seluruh komponen di RSUD. Oleh karena itu 

Direksi, Sekretariat, bidang, bagian dan jabatan fungsional pada 

RSUD Kota Salatiga agar mendukung pencapaian target-target 

Renstra Tahun 2017-2022 dan melaksanakan program dan 

kegiatan yang tercantum Renstra RSUD Kota Salatiga dengan 

sebaik-baiknya.  

2. Diharapkan seluruh aparatur di RSUD Kota Salatiga dapat menjalin 

koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga visi Kepala Daerah 

yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Renstra ini dapat 

tercapai. 

3. Renstra RSUD Kota Salatiga tahun 2017-2022 akan dijabarkan 

dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi 

dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Salatiga dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra RSUD 

Kota SalatigaTahun 2017-2022.  

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 

memastikan pencapaian target-target Renstra RSUD Kota Salatiga 

Tahun 2017-2022, maka perlu dilakukan pengendalian dan 
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