MATRIK CASCADING KINERJA RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN
PENANGGUNG
JAWAB

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

Meningkatnya jumlah pasien

Prosentase penduduk yang memanfaatkan
RSUD
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

pelaksana

anggaran

program pengadaan,peningkatan sarana
dan prasarana Rumah sakit/Rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru/RS mata

pengadaan alat-alat Rumah sakit

terlaksananya pengadaan alat-alat kedokteran

Kasie Renbang medik

Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat

pengadaan sarana dan prasarana media
promosi kesehatan

meningkatnya kemampuan petugas RS dalam
promosi kesehatan kepada masyarakat

kabid pelayanan penunjang

950.000.000

pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat

survey indeks kepuasan masyarakat

kabid pelayanan penunjang

5.200.000

penurunan resiko penyakit menular termasuk
imunisasi
peningkatan kesehatan keluarga

imunisasi hepatitis bagi karyawan dan tenaga
medis di RS
pelatihan geriatri dan usia lanjut

Kabid pelayanan keperawatan
Kabid pelayanan keperawatan

127.500.000
222.500.000

Peningkatan kapasitas SDM kesehatan
(pelatihan) dokter RS

pelatihan dokter

Kabid pelayanan keperawatan

150.000.000

6.116.438.100

Jumlah Kunjungan Rawat Inap
Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level I
Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh
RSUD
Index Kepuasan Masyarakat

meningkatnya mutu pelayanan
rs sesuai standart

Menngkatnya kualitas dan
kuantitas SDM

Program pelayanan kesehatan msyarakat
Rasio Kecukupan tenaga Medik

Terselenggaranya produk layanan BOR
kesehatan berbasis standar mutu
Respontime IGD

RSUD SYARIFAH
AMBAMI RATO EBU

Respontime obat jadi
mengembangkan
pendidikan,pelatihan
dan penelitian serta
pengabdian
masyarakat yang
terintergrasi

Program pengembangan lingkungan sehat pengkajian lingkungan sehat
program pembinaan lingkungan sosial
bidang kesehatan

Akreditasi RS mengacu KARS
Meningkatnya kualitas pendidikan
yang berstandart RS Tipe B
pendidikan

meningkatkan pengelolaan dan
keuangan RS sesuai dengan
prinsip BLUD

tersedianya laporan dan kajian WASDAL
lingkungan RS

penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana
dan prasarana fasilitas kesehatan yang
sarana alkes untuk pelayanan kesehatan Rumah
bekerjasama dengan badan penyelenggara
Sakit
jaminan sosial kesehatan

kabid penunjang pelayanan

Kasie Renbang medik

59.470.900

6.955.871.530

Akreditasi RS Pendidikan mengacu pada
standart kementrian kesehatan
Prosentase kelulusan dokter muda yang
berkualitas
Prossentase jumlah pendidik yang memenuhi
standart

Meningkatnya kemandirian
keuangan RSUD
meninmgktkan
pelayanan
administrasi dan
menejemen rumah
sakit

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kapasitas pelayanan
Rasio tempat tidur pasien per jumlah penduduk
kesehatan

meningkatkan
pelayanan kesehatan
yang paripurna
bermutu dan
profesional pada
seluruh lapisan
masyarakat

meningkatkan
cakupan dan
jangkauan pelayanan
kesehatan

KEGIATAN

Program upaya kesehatan masyarakat

peningkatan sarana dan prasarana Rumah
Sakit

Program peningkatan pengembangan
penyusunan laporan capaian kinerja dan
sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Ikhtisar realisasi kinerja OPD

CRR

Program peningkatan dan optimalisasi
kinerja satuan unit kerja

Program peningkatan mutu pelayanan
kesehatan BLUD

sarana dan prasarana perkuliahan bagi dokter
yang melaksanakan pendidikan

Laporan Capaian Kinerj Iktisar Realiusasi Kinertja
OPD

ka.sub.bag Rekam medik

ka.sub.bag Evaluasi da pelaporan

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

laporan keuangan SKPD

kasubbag akuntansi

Penunjang Operasional OPD

sarana operasional SKPD

kasubbag akuntansi

fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan

kegiatan Hari jadi kota bangkalan

penyusunan dan evaluasi renja OPD

laporan renja SKPD

pelayanan dan pendukung pelayanan

terlaksananya pelayanan yang berkualitas

kabid penunjang pelayanan
ka..sub bag Perencanaan
kabid penunjang pelayanan

450.000.000

5.200.000
5.200.000
3.467.855.400
15.200.000
5.200.000
127.941.415.922
146.477.051.852

