
1 
 

LAPORAN KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAHAN (LKjIP) 

RSUD PAGELARAN KAB. CIANJUR 

TAHUN 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
RUMAH SAKIT UMU DAERAH PAGELARAN 

KABUPATEN CIANJUR 

 
Jl. Raya Pagelaran, No. 18 Kecamatan Pagelaran No. Telp (0263) 2631093 Kode Pos 43266 

Email : rsudpagelaran@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:rsudpagelaran@gmail.com


2 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta 

berorientasi pada hasil (result oriented goverment) perlu adanya 

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk 

mengetahui system akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan 

Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama 

untuk monitoring dan evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah. 

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2020, sesuai 

dengan Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semua instansi Pemerintah 

termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kab. Cianjur wajib 

menyusun LKjIP. Selain itu informasi dalam LKjIP merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

tugas. 

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2020, Rumah Sakit Umum 

Daerah Pagelaran telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 

(dua) indikator kinerja. 

Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 6 (enam) 

program dengan anggaran biaya sebesar Rp 23.465.169.878,- dan 

capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 18.571.392.855,- atau 

79.14% 

Sedangkan capaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) 

indikator kinerja adalah sebagai berikut “ 

 2 (dua) indikator dengan capaian “sangat baik 

Guna mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja Rumah 

Sakit Umum Daerah Pagelaran Kab. Cianjur maka upaya yang 

dilakukan adalah dengan melakukan re-orientasi terhadap program 

/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas 

dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen 

perencanan, terutama dengan merevisi Dokumen Renstra, serta 

memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan 

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan. 
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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat 

dan hidayahNya semata, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Tahun 

2020 dapat diselesaikan. Disusunnya LKjIP ini merupakan 

Implementasi dari Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara 

Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan 

Undang- undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme yang kemudian ditindak lanjuti Instruksi Presiden No. 

5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi 

Presiden No. 5 Tahun 2004 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara mulai dari Pejabat 

Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya serta kewenangan yang berdasarkan tolok ukur 

Perencanaan Strategis.  

LKjIP ini memuat unsur-unsur Perencanaan Strategis dan 

Evaluasi Kinerja serta Analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai 

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur 

Tahun 2020. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi wujud 

pertanggungjawaban Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran 

Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan Visi dan Misinya sesuai 

Rencana Strategis. 

 
   Cianjur,         Februari 2021 

 
 



30 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik 

kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 

satu tahun anggaran. Kinerja RSUD Pagelaran telah diukur, 

dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP RSUD 

Pagelaran. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk 

menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing 

perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini 

untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja 

yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui 

penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan 

prinsip-prinsip good government, yaitu dalam rangka terwujudnya 

transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.  

LKjIP Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata 

RSUD Pagelaran dalam mengimplementasikan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana 

diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur 

dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

RSUD Pagelaran merupakan salah satu rumah sakit milik 

Pemerintah Kabupaten Cianjur yang terletak di Kecamatan 

Pagelaran, merupakan rumah sakit tipe D dengan kewajiban 

berusaha untuk selalu memberikan akses pelayanan kesehatan 
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terbaik, terjangkau serta profesional sehingga memuaskan para 

pemangku kepentingan (stakeholders) dan rumah sakit sendiri. 

Upaya untuk menempatkan RSUD Pagelaran sebagai rumah 

sakit wisata perlu juga untuk terus diupayakan dan 

diperjuangkan sehingga RSUD Pagelaran dapat turut serta dalam 

pencetakan sumber daya manusia kesehatan yang unggul dan 

dapat diandalkan dalam upaya peningkatan kesehatan 

masyarakat. 

Agar dalam pengelolaan rumah sakit dapat fleksibel dan 

responsif diperlukan suatu tata kelola keuangan yang fleksibel dan 

responsif. Oleh karena itu, Rumah Sakit Pagelaran menerapkan 

Pola Pengeloaan keuangan badan layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif 

dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi 

Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 

Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum sebagai wujud 

pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang 

kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. 

Untuk melaksanakan penerapan PPK-BLUD tersebut telah 

disusun kebijakan pengembangan RSUD Pagelaran dalam bentuk 

program dan kegiatan. Pada tahun 2020, program peningkatan 

mutu pelayanan yang dititikberatkan pada upaya penurunan 

angka kematian ibu dan anak dengan cara perbaikan sistem 

pelayanan serta pemenuhan program diarahkan pada perluasan 

akses pelayanan, disamping itu pada tahun ini upaya-upaya 

diarahkan pada pemenuhan fasilitas untuk pengembangan pusat-

pusat pelayanan dan peralatan kesehatan untuk memenuhi 

peralatan sesuai dengan standar pelayanan minimal. 
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1.2 Landasan Hukum 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP 

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara 

periodik, keberadaan LKjIP tersebut dilandasi oleh beberapa 

Peraturan, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 
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7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Review atas Laporan Kinerja; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 08 tahun 2016 

tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur 

Tahun 2016 No 08) 

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 

Nomor 51) 

10. Peraturan Bupati No 22 Tahun 2016 tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Rumah RSUD Pagelaran 

Kabupaten Cianjur. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP ini di buat 

sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dipercayakan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran 

atas penggunaan anggaran pada tahun 2020. Hal terpenting dari 

penyusunan LKJIP ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

atas kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran 

dan menjadi tolak ukur untuk dapat meningkatkan kinerjanya 

dimasa yang akan datang secara berkesinambungan sedangkan 

tujuan penyusunan LKjIP adalah : 

 Memberi/melaporkan pertanggungjawabkan kepada pemberi 

amanah (Stakeholder) 

 Memberi dasar sebagai pengambilan keputusan untuk 

perbaikan agar tercapai penghematan, efesiensi pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi. 
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 Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan 

khususnya jangka pendek dan jangka menengah. 

 

1.4 Organisasi 

    a. Kedudukan  

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 

2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah 

RSUD Pagelaran mempunyai Tugas dan Fungsi dalam 

Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu merupakan RSUD Kelas D 

sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan 

rumah sakit. RSUD Pagelaran dipimpin oleh seorang Direktur 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekda. 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD PAGELARAN 
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Adapun susunan organisasi serta uraian tugas adalah : 
 

1. Direktur 

Direktur menjalankan tugas pokok membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan daerah di 

bidang pelayanan kesehatan yang meliputi upaya 

penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan peningkatan 

kesehatan, pelayanan rujukan serta memimpin dan 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan RSUD Pagelaran. 

Direktur menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur 

organisasi; 

b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai 

dengan kewenangannya; 

c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit; 

d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan 

tugas dan fungsi unsur organisasi; 

e. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan rumah 

sakit;  

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugas aparatur sipil negara. 

 
2. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubbag. 

Kasubag Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan 

operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi 

kegiatan ketatausahaan, pengelolaan data dan administrasi 

kepegawaian serta keuangan berdasarkan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokoknya, Kasubbag Tata Usaha 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; 
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b. Pengkoordinasian kegiatan tugas jabatan Kasubbag Tata 

Usaha; 

c. Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan Kasubbag Tata Usaha; 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Tata Usaha; dan 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

 
3. Seksi Pelayanan Penunjang Medis 

Seksi Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kasie. 

Kasie Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas pokok 

merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menunjang 

kegiatan pelayanan medis sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan medis 

kepada pasien. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kasie Pelayanan 

Penunjang Medis mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang 

Medis; 

b. Pengkoordinasian kegiatan tugas jabatan Kasie Pelayanan 

Penunjang Medis; 

c. Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan Kasie Pelayanan 

Penunjang Medis; 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pelayanan Penunjang Medis; dan 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

 
4. Seksi Keperawatan 

Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kasie. Kasie 

Keperawatan mempunyai tugas pokok merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan bimbingan, pengawasan, pelaporan 

kegiatan dan pengendalian pelaksanaan penerapan standar 
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asuhan keperawatan pada seluruh pelayanan keperawatan 

berdasarkan kebijakan rumah sakit untuk menghindari 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas.  

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kasie Keperawatan 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keperawatan; 

b. Pengkoordinasian kegiatan tugas jabatan Kasi Keperawatan; 

c. Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan Kasi Keperawatan; 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 

Keperawatan; dan 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

 
5. Komite 

a. Komite merupakan satuan organisasi non struktural yang 

dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai peraturan 

perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu. 

b. Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur. 

c. Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan 

dari staf medis yang bekerja di rumah sakit sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam 

menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, 

Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur 

dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta 

memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan 

pelayanan profesi. 

e. Jumlah komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 

f. Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub 

Komite dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja 
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tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
6. SPI 

a. SPI merupakan unsur organisasi yang bertugas membantu 

Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan audit kinerja 

internal RSUD Pagelaran. 

b. SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur. 

c. SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Direktur. 

d. Dalam melaksanakan tugas, SPI dapat menyelenggarakan 

fungsi : 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di 

RSUD Pagelaran; 

f. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan 

pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur 

dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi 

umum dan keuangan; 

g. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan 

intern yang ditugaskan oleh Direktur; 

h. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan 

tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan 

i. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan 

pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional 

rumah sakit. 

 
7. Instalasi  

a. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas 

dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, 

penunjang medis, penunjang non medis, keperawatan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana RSUD Pagelaran sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada dan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

c. Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemampuan RSUD Pagelaran dan perubahannya 

ditetapkan oleh Peraturan Direktur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Perubahan dan/atau penambahan jumlah dan jenis 

instalasi dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beban 

tugas, kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah serta 

ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat 

persetujuan Bupati. 

 
8. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Pada RSUD Pagelaran dapat dibentuk jabatan fungsional 

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

bidang keahliannya. 

d. Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur. 

e. Jumlah dan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

f. Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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b. Tugas Pokok 

RSUD Pagelaran mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai 

dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya 

organisasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

c. Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, 

RSUD Pagelaran menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis RSUD Pagelaran dalam 

penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan 

laporan serta penyiapan bahan penyusunan perumusan 

kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan RSUD 

Pagelaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang pelayanan RSUD Pagelaran sesuai dengan 

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan RSUD 

Pagelaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

d. Isu Strategis 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi RSUD 

Pagelaran adalah kondisi atau hal yang harus di prioritaskan 

dalam penyusunan program kerja karena dampaknya yang 

signifikan bagi RSUD Pagelaran dimasa datang yang apabila tidak 
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diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan 

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam 

jangka panjang.  

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan 

sangat menentukan dalam proses penyusunan program kerja 

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan 

meningkatkan akseptabilitas prioritas program dan kegiatan, 

dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Penyusunan program kerja antara lain dimaksudkan agar layanan 

RSUD Pagelaran senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan 

lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, 

perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan 

eksternalnya merupakan prioritas yang harus diutamakan. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan program/kegiatan di atas antara lain adalah : 

1. Perlu adanya Status kemandirian RS yakni terlaksananya PPK-

BLUD 

2. Perlu adanya sistem organisasi yang berkapibilitas. 

3. Tuntutan pelayanan yang lebih berkualitas pada aspek sarana 

dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan  

4. Pemenuhan jumlah, jenis dan kualitas SDM masih belum 

sesuai standard pelayanan kesehatan fasilitas rujukan 

5. Perlu adanya peningkatan kualitas proses layanan kepada 

pelanggan 

 

Isu strategis RSUD Pagelaran, berdasarkan analisis internal dan 

eksternal adalah sebagai berikut : 

3.1. Related Diversifikasi (keanekaragaman) merupakan strategi 

untuk memaksimalkan keuntungan karena RSUD Pagelaran 

yang berada di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten 
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Cianjur mempunyai 10 jenis tenaga kesehatan dari berbagai 

profesi diantaranya dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, 

perawat, perawat gigi, bidan, asisten apoteker, analis 

kesehatan, tenaga gizi, tenaga sanitarian. Kondisi tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk pelayanan 

kesehatan dengan cara menambah menu pelayanan yang 

menjadi isu yang banyak dibutuhkan oleh konsumen atau 

pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan yang 

disediakan oleh RSUD Pagelaran, diantaranya Ruang 

Perawatan VIP, Pelayanan Pemasangan Gigi Palsu, Kawat Gigi, 

Pemeriksaan USG, Pelayanan Fototherapi, Pelayanan 

Ambulance 24 Jam dll. 

3.2. Market Developement (pengembangan pasar) merupakan isu 

strategi pilihan yang harus dilakukan oleh RSUD Pagelaran 

melalui penjualan produk lama di pasar baru. Strategi ini 

ditempuh dengan cara : 

1) Membuka pasar geografis baru terutama untuk wilayah 

Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan 

Kadupandak, Kecamatan Tanggeung dan kecamatan – 

kecamatan wilayah cianjur selatan bisa memanfaatkannya. 

2) Memikat segmen pasar lain diantaranya adalah 

kepesertaan BPJS. Dimana RSUD Pagelaran Kepesertaan 

BPJS yang banyak, sehingga bisa dijadikan segmen pasar 

yang sangat Potensial. 

3) Memetakan kekuatan dan kelemahan produk pelayanan 

RSUD Pagelaran, yang menjadi Kekuatan RSUD Pagelaran 

adalah mempunyai kamar operasi dan dokter spesialis, 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan kebidanan yang 

lengkap. Akan tetapi Kelemahan RSUD Pagelaran adalah 

SDM. Jadi antara Produk Pelayanan yang dimiliki tidak 

diimbangi dengan SDM yang memadai. Sehingga Produk 

Pelayanan yang dihasilkan Kurang Optimal. 
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3.3. Product Developement (pengembangan produk Pelayanan) 

merupakan isu strategi pilihan  yang harus dilakukan oleh 

RSUD Pagelaran melalui pengembangan produk pelayanan 

baru untuk pasar lama. Strategi ini ditempuh dengan cara 

sebagai berikut : 

1) Mengembangkan Produk Pelayanan yang baru yang akan 

dilakukan oleh RSUD Pagelaran, diantaranya adalah 

Pelayanan Perawatan VIP untuk Rawat Inap, Pemasangan 

Gigi Palsu dan Pemasangan Kawat Gigi.  

2) Mengembangkan beragam tingkat mutu, yang akan 

dilaksanakan di RSUD Pagelaran adalah dengan  penerapan 

Pola Tarif  Perbub BLUD. 

3) Mengembangkan modeling dan special services yang akan 

diterapkan di RSUD Pagelaran adalah  pengembangan dalam 

hal service Ambulance 24 Jam, Pelayanan Laboratorium 24 

Jam.  

3.4. Vertical Integration (integrasi vertical) merupakan strategi 

yang dilakukan dengan cara meningkatkan harmonisasi 

hubungan antara RSUD Pagelaran dengan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Cianjur dalam perolehan bantuan dari pemerintah 

daerah, propinsi dan pusat serta pihak lain yang akan 

mengembangkan Rumah Sakit. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 disusun 

berdasarkan sistematika berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penyusunan LKjIP, Landasan hukum, 

Maksud dan tujuan, serta Organisasi. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA RSUD PAGELARAN 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian 

kinerja tahun yang bersangkutan. 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bab ini diuraikan terkait capaian kinerja organisasi, 

dan realisasi anggaran 

BAB IV PENUTUP 

Pada bagian ini dikemukakan simpulan umum atas 

capaian kinerja organisasi serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA RSUD PAGELARAN 

 

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 

ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

2.1 Rencana Strategis Organisasi 

2.1.1 Visi 

Visi disebut sebagai pandangan jangka panjang Perangkat 

Daerah yang merupakan penunjang bagi Pembangunan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya mewujudkan 

Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yaitu 

“Cianjur Lebih Maju dan Agamis”.  Secara filosofis Visi tersebut 

dapat dimaknai sebagai berikut : 

Lebih maju: pembangunan akan terus ditingkatkan dengan 

semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi 

dalam penyelengaraan pembangunan di semua bidang baik dalam 

bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat 

secara berkelanjutan. 

Agamis: pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan 

nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi 

keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. 

 

2.1.2 Misi 

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor 

lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang 

mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan 

yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk 
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memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka 

mencapai perwujudan visi. 

Tabel 2.1 

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih  

Visi Misi 

 
 
 
 
 

 
CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS 

Peningkatan pembangunan 

infrastruktur yang berwawasan 

lingkungan 

Peningkatan pembangunan keagamaan 

Peningkatan akselerasi pembangunan 

manusia melalui peningkatan 

pembangunan bidang pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi 

 
Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur 

dalam hal ini menjalankan Misi III yaitu Meningkatkan 

pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi. 

 

2.1.3 Tujuan  

Tujuan yang dikristalkan dari visi dan misi jangka menengah 

RSUD Pagelaran adalah : 

1. Terwujudnya PPK-BLUD sebagai bentuk kemandirian RS 

2. Terwujudnya system organisasi yang berkapabilitas 

3. Terpenuhinya tuntutan pelayanan yang lebih berkualitas pada 

aspek sarana dan prasaranapelayanan kesehatan rujukan 

4. Terpenuhinya jumlah, jenis dan kualitas Sumber Daya Manusia 

yang sesuai standar pelayanan kesehatan dan fasilitas rujukan 

5. Meningkatnya wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan 

yang bersinergi dengan mutu layanan. 

 

2.1.4 Sasaran 

Sasaran RSUD Pagelaran adalah Meningkatnya kualitas 

pelayanan kesehatan dan rujukan Rumah Sakit. Sedangkan target 
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kinerja sasaran RSUD Pagelaran terkait RPJMD telah ditentukan 

yaitu:  

Tabel 2.2 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 
 

 

No 

 

TUJUAN 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA 

PADA TAHUN KE - 

1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

kesehatan dan 

rujukan RS 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

kesehatan dan 

rujukan RS  

 

Persentase indikator 

Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang 

mencapai target 

tahun berjalan 

60% 75% 78% 80% 83% 

Persentase elemen 

akreditasi pelayanan 

yang memenuhi 

standar akreditasi 

RS tahun berjalan 

60% 65% 70% 75% 80% 

 

2.1.5 Arah Kebijakan 

Perencanaan strategi instansi pemerintah harus mampu 

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan eksternal dan 

internal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal 

maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam 

memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. 

 
Tabel 3 

Strategi dan Kebijakan RSUD Pagelaran 2017-2021 

I. Visi  : Menjadi Pusat Rujukan dan Memberikan Pelayanan Prima 

Untuk Pelanggan/ Masyarakat 

NO.  SASARAN  STRATEGI  KEBIJAKAN  
KEBIJAKAN TAHUNAN  

2017 2018 2019 2020 2021 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) (6) (7) (8) (9) 

MISI 1    :   1.  Memberikan tempat rujukan yang aman, 

    2.  Memberikan pelayanan yang berkualitas dengan Sumber Daya    Manusia 

yang Profesional, 

3.  Menciptakan manajemen Rumah Sakit yang Optimal. 
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1 

Meningkatnya 

mutu pelayanan 

kesehatan dan 

rujukan 

 

Meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas sumber 

daya penunjang 

pelayanan 

kesehatan rumah 

sakit   

Ketersediaan  

Tenaga dokter  

PTT & Bidan PTT 

√ √ √ √ √ 

Ketersediaan obat 

dan perbekalan 

kesehatan sesuai 

kebutuhan  

√ √ √ √ √ 

Rumah sakit yang 

terakreditasi versi 

2012 

√ √ √ √ √ 

  

Meningkatkan 

standarisasi 

rumah sakit   

Penyelenggaraan 

pendidikan dan 

pelatihan pegawai 

RS  

√ √ √ √ √ 

Meningkatkan 

profesionalisme 

dan disiplin 

sumber daya 

manusia RS  

Ketersediaan 

perlengkapan 

gedung kantor  

 √ √ √ √ 

  Meningkatkan 

pemeliharaan, 

pengembangan, 

dan pembangunan  

sarana dan 

prasarana rumah 

sakit yang 

memadai  

Ketersediaan 

fasilitas perawatan 

kesehatan bagi 

penderita akibat 

dampak asap rokok 

√ √ √ √ √ 

Pembangunan 

gedung RS   
 √ √ √ √ 

Pembangunan 

ruang laundry dan 

CSSD rumah sakit  

√     

Pembangunan 

gudang obat   
√     

Pembangunan 

ruang OK RS    
√     

Ketersediaan 

peralatan  

kesehatan sesuai 

kebutuhan   

√ √ √ √ √ 

 

Adapun Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Pagelaran 

meliputi jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan, 

meliputi :   

1. Pelayanan instalasi gawat darurat;   

2. Pelayanan instalasi bedah sentral;  

3. Pelayanan persalinan dan perinatologi; 
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4. Pelayanan rawat inap;   

5. Pelayanan rawat jalan;   

6. Pelayanan radiologi;   

7. Pelayanan laboratorium patolgi klinik;   

8. Pelayanan farmasi;   

9. Pelayanan keluarga miskin;   

10. Pelayanan gizi;   

11. Pelayanan pemulasaraan jenazah;   

12. Pelayanan ambulance;   

13. Pelayanan rekam medik;   

14. Pelayanan pengelolaan limbah;   

15. Pelayanan bank darah/transfusi darah;   

16. Pelayanan intensif;   

17. Pelayanan rehab medik;   

 

2.1.4 Program dan Kegiatan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

berikut program/kegiatan RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur 

Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

1. Program Administrasi Perkantoran 

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

c) Penyediaan Alat Tulis Kantor 

d) Penyediaan Makanan dan Minuman 

e) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 

f) Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 

g) Penyediaan Jasa Pengemudi 

2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

a) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 

b) Pengadaan Reagencia 

3. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan  

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan  

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan ( DAK) 

4. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan  

a) Pelatihan dan Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan 

serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 

b) Akreditasi Rumah Sakit 

5. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan  

a) Pelayanan Peningkatan Kesehatan BLUD 

b) Pelayanan Peningkatan Kesehatan BLUD (L) 
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2.1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas 

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Berpedoman pada 

dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, Renstra RSUD Pagelaran 

Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021, Peraturan MENPANRB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintahan. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu :  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi 

amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan 

kinerja aparatur serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar 

evaluasi kinerja aparatur.  

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan capaian tujuan dan 

sasaran organisasi, dasar dlam pemberian penghargaan dan sanksi. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur pada 

tahun 2020 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan di dalam Renstra Rumah Sakit Umum 

Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur 2017-2021, dan 

dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2020 dan 

Penetapan Kinerja 2020. 

Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari 

seluruh anggaran yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah 

Pagelaran Kabupaten Cianjur tahun 2020 yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Cianjur tahun anggaran 2020 dalam rangka pencapaian Rumah 

Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur. 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 
 

Pengukuran capaian kinerja  Rumah Sakit Umum Daerah 

Pagelaran pada Tahun 2020 telah sesuai dengan format 

pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara 

membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan 

target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran 

Kabupaten Cianjur Tahun 2020.  

Dokumen Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar 

pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan 

sumberdaya yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
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Cianjur tahun 2020 sehingga dapat menggambarkan kinerja 

secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia 

mengacu pada ketentuan yang berlaku, serta kinerja juga di ukur 

berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan 

menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.  

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator 

kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut 

digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada 

formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah sebagaimana pada tabel berikut : 

 
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 
No Interval Nilai 

Realisasi Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 

1. 91 ≥ Sangat Tinggi 

2. 76 ≤ 90 Tinggi 

3. 66 ≤ 75 Sedang 

4. 51 ≤ 65 Rendah 

5. ≤ 50 Sangat Rendah 

 

Gradasi nilai kinerja suatu indikator dimaknai sebagai berikut: 

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja 

capaian telah memenuhi target dan berada diatas 

persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. 

2) Hasil Sedang 

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja 

capaian telah memenuhi persyaratan minimal. 

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja 

capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan 

minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. 
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Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran 

Kabupaten Cianjur dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja 

dari masing-masing seksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab 

penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin 

dicapai. 

Capaian kinerja sasaran dihitung dari 1 (satu) sasaran 

strategis dan 2 (dua) indikator kinerja, dengan tingkat Capaian 

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur 

Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai 

berikut: 

 
Tabel 3.1 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

 
No 
 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Rumus 
Perhitungan 

Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1.  Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

kesehatan dan 

rujukan 

rumah sakit 

 

Persentase Indikator 

Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang 

mencapai target 

tahun berjalan 

Jumlah Indikator 

SPM RS yang 

mencapai target 

tahun berjalan / 

Jumlah Seluruh 

indikator SPM RS 

x 100 % 

80 88,24 110.30 

Persentase Elemen 

Akreditasi Pelayanan 

yang memenuhi 

standar akreditasi RS 

tahun berjalan 

Jumlah Elemen 

Akreditasi 

Pelayanan yang 

memenuhi 

standar akreditasi 

RS tahun berjalan 

/ Jumlah Seluruh 

Elemen Akreditasi 

Pelayanan yang 

ada x 100% 

75 75 100.00 
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Sesuai tabel di atas, evaluasi dan analisis capaian kinerja 

terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran 

Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  

SASARAN STRATEGIS : 

“Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan rujukan Rumah Sakit” 
 

Perhitungan indikator standar pelayanan minimal (SPM) yaitu 

seperti dibawah ini : 

 

 

 

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran 

Strategis diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja yang 

ditetapkan menghasilkan angka realisasi 88,24% dan capaian 

kinerja 110,30% yang mempunyai makna sangat tinggi. Hal ini 

menunjukan bahwa untuk indikator standar pelayanan minimal 

(SPM) telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. Adapun 

indikator kinerja ini ditunjang oleh 3 (tiga) program yaitu Program 

Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Pengadaan Peningkatan 

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar Rujukan, 

Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat. 

 

 
Perhitungan elemen standar akreditasi yaitu seperti dibawah ini : 

 
 
Di tahun 2020, kegiatan survei akreditasi RS dari KARS tidak 

dapat dilaksanakan terkait pandemic global Corona-19 dan hanya 

IKU 1 : Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target   

tahun berjalan 

IKU 2 : Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar akreditasi 

RS tahun berjalan 
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mampu melaksanakan rapat kecil pokja akreditasi, sehingga 

realisasi untuk indikator kinerja elemen akreditasi pelayanan yang 

memenuhi standar akreditasi RS masih sama dengan tahun 

sebelumnya yaitu 75% dan capaian kinerja  100% dari target yang 

ditetapkan yaitu sebesar 75% dengan mendapatkan hasil madya. 

Adapun indikator ini ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu 

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan. 

Untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya 

telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD dan 

seberapa jauh yang telah dicapai pada tahun 2020 disajikan dalam 

tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode 

Rencana strategis berikut : 

Tabel 3-2 

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode 

RPJMD/RENSTRA 

 
No 

 
Sasaran 

Strategis 

 
Indikator 

Kinerja 

 
Target 

2018 

(%) 

 
Realisasi 

2018 
(%) 

 
Capaian 

2018 
(%) 

 
Target 

2019 

(%) 

 
Realisasi 

2019 
(%) 

 
Capaian 

2019 
(%) 

Target 
Akhir 

RPJMD/ 

RENSTRA 

 
Realisasi 

2020 
(%) 

 
Capaian 

2020 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 
1. 

Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 
kesehatan 

dan rujukan 
Rumah Sakit 

Persentase 

Indikator 

Standar 

Pelayanan 

Minimal yang 

mencapai target 

tahun berjalan 

75 75,47 100.62 78 82,35 105.57 83 88.24 

 
 
 

 
110,30 

 
2. 

Persentase 

Elemen 

Akreditasi 

Pelayanan yang 

memenuhi 

standar 

akreditasi RS 

tahun berjalan 

65 65 100 70 75 107.14 80 75.00 

 
 
 
 

100 

 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, 

indikator kinerja 1 sudah mencapai 88.24% atau sebesar 110,30% 

dari target akhir sebesar 83%, sedangkan untuk indikator 2 
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mencapai 75% atau sebesar 100% dari target sebesar 80%.  

Hal ini berarti bahwa pencapaian pada periode ini sudah sangat 

baik dengan rata-rata capaian IKU melebihi dari 100% terdiri dari 2 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang targetnya mencapai nilai interval 

91≥ dengan kriteria sangat tinggi.   

      Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kedua capaian 

indikator kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi 

sebagai berikut :  

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi medis baik 

dokter, bidan dan perawat yang bersifat rutin dan berkala serta 

dievaluasi. 

2. Pelatihan bagi semua tenaga non medis yang terlibat dalam 

pelayanan. 

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian perjanjian kinerja. 

4. Mempertahankan dan meningkatkan nilai elemen akreditasi di 

tahun mendatang sebaik mungkin dengan melakukan 

konsultasi dan koordinasi dengan bagian Komisi Akreditasi 

Rumah Sakit (KARS) serta Kementerian Kesehatan untuk 

mendapatkan bimbingan terkait akreditasi. 
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3.2 Realisasi Anggaran 

 

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Rumah Sakit Umum 

Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2020 disajikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. 

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

2020 
PROGRAM KEGIATAN 

ANGGARAN 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Capaian 
(%) 

Target 
% 

Realisasi 
% 

% 
Realisasi 

1 Meningkatn

ya kualitas 

pelayanan 

kesehatan 

dan 

rujukan 

Rumah 

Sakit 

Persentase 
Elemen 
Akreditasi 
Pelayanan 
yang 
memenuhi 
standar 
Akreditasi 
RS tahun 
berjalan 

75 75 100.00 

Program 
Kebijakan dan 
Manajemen 
Pembangunan 
Kesehatan 

 54.400.000,- 38.001.000,- 69.85% 

 

   

 Pelatihan dan 
Pembinaan 
Kepegawaian, 
SDK, 
sertaPeningkat
an Mutu 
Pelayanan 
Kesehatan 

0,- 0,- 0% 

  
   

 Akreditasi 
Rumah Sakit 

54.400.000,- 38.001.000,- 69.85% 

  Persentase 

Indikator 

Standar 

Pelayanan 

Minimal 

(SPM) yang 

mencapai 

target 

80 88,24 110.30 

Program Obat 
dan 
Perbekalan 
Kesehatan 

 2.979.792.000,- 2.840.009.828,- 95,31% 

  

   

 Pengadaan 
Obat dan 
Perbekalan 
Kesehatan 

2.079.792.000,- 2.078.774.547,- 99.95% 

  
   

 Pengadaan 
Reagencia 

900.000.000,- 761.235.281,- 84.58% 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

2020 
PROGRAM KEGIATAN 

ANGGARAN 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Capaian 
(%) 

Target 
% 

Realisasi 
% 

% 
Realisasi 

  tahun 

berjalan 

 

   

Program 
Pengadaan 
Peningkatan 
dan Perbaikan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kesehatan 
Dasar Rujukan  

 3.178.196.000,- 2.879.757.416,- 90.61% 

  

   

 Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan  

  1.756.001.000,- 1.527.574.247,- 86.99% 

  

   

 Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kesehatan 
(DAK) 

1.422.195.000,- 1.352.183.169,- 95.08 % 

   

   

Program Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Kesehatan 
Masyarakat 

 7.241.017.978,- 4.091.863.209,- 56.51% 

   

   

 Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 
BLUD  

4.567.992.000,- 2.337.324.181,- 51.17% 

   

   

 Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 
BLUD (L) 

2.673.025.978,- 1.754.539.028,- 65.64% 
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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

  RSUD Pagelaran sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas 

pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan 

urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk 

memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. LKjIP RSUD 

Pagelaran Tahun 2020 ini menggambarkan penerapan Rencana Strategis 

(Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta 

keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam 

meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang 

akan datang, yang hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Pagelaran dengan 

Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2020 dan Rencana Strategis RSUD 

Pagelaran, terdapat 1 sasaran strategis yang harus diwujudkan  pada 

tahun ini, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan 

rujukan Rumah Sakit  

2. Pada tahun 2020, RSUD Pagelaran telah melaksanakan seluruh 

program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan Hasil 

Pengukuran Perjanjian Kinerja dicapai sebagai berikut:  

a. Tercapainya persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dengan hasil capaian 88,24%; 

b. Tercapainya persentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi 

standar akreditasi RS dengan hasil capaian 75%;. 

 

B. Saran  

   RSUD Pagelaran sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas 

pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan 

urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk  

memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar 

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal dan 

sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut:   
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1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan 

dan pelatihan bagi dokter, perawat, dan tenaga pelayanan lainnya 

seperti penunjang juga administrasi. 

2. Pengembangan kuantitas sumber daya manusia yang saat ini 

dipandang belum mencukupi terlebih untuk dokter spesialis. 

3. Pengembangan fasilitas rumah sakit meliputi pelayanan rawat inap 

dan ruang operasi, dan pemenuhan fasilitas keselamatan pasien serta 

pembangunan rumah dinas  

4. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan 

masyarakat agar cakupan pelayanan rumah sakit meningkat.  

   Dengan melihat beberapa saran di atas maka sangat diperlukan 

dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang belum terpenuhi.   

   Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Pagelaran  

Tahun 2020, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk 

kegiatan/kinerja yang akan datang. 

 

 
   Cianjur,         Februari 2021 
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