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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Direktur RS 

 Tugas   :  

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan pengendalian 

terhadap pelaksanaan tugas Rumah sakit yang 

ditetapkan oleh Bupati 

b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Rumah Sakit 

c. Memimpin dan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan 

aparat pelaksana dan Draf Rumah Sakit 

 Fungsi  :  

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi 

Rumah Sakit 

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan 

program/ kegiatan Rumah Sakit 

c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis Rumah 

Sakit 

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayananan medis 

e. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan penunjang medis 

dan non medis 

f. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan asuhan 

keperawatan 

g. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan rujukan  

h. Pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan 

i. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan 

j. Pengkoordinasian administrasi umum dan keuangan 

k. Pengkoordinasian pemberian saran dan pertimbangan 

mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang 

perlu dimabil di bidang tugasnya kepada Bupati 

l. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai 

bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatnya 
kualitas akses 
dan kualitas 
pelayanan 
kesehatan 

BOR ( Bed Occupancy 
Rate/ presentase tingkat 
penggunaan tempat 
tidur) 

 
Jumlah hari perawatan RS        x 100%                    
Jumlah TT x Jumlah hari dalam 1 
periode 

 
Survey 
Rekam 
Medik 

 BTO (Bed Turn Over/ 
frekuensi pemakaian 
tempat tidur) 

 
Jumlah pasien keluar (hidup + mati) 
Jumlah TT 
 

 
Survey 
Rekam 
Medik 

 TOI ( Turn Over Interval/ 
waktu rata-rata tempat 
tidur tidak ditempati) 
 

 
(Jumlah TT x Periode) – Hari perawatan 
Jumlah pasien keluar ( hidup + mati) 
 

 
Survey 
Rekam 
Medik 

 ALOS ( Average Length 
of Stay/ rata-rata lama 
perawatan seorang 
pasien) 

 
Jumlah lama dirawat 
Jumlah pasien keluar (hidup + mati) 

 
Survey 
Rekam 
Medik 

 GDR ( Gross Death 
Rate/ angka kematian 
umum untuk setiap 1000 
penderita keluar) 

Jumlah pasien  
mati seluruhnya                  x 1000%0 
Jumlah pasien keluar hidup + mati 
 

 
Survey 
Rekam 
Medik 
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Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

 NDR ( Net Death Rate/ 
angka kematian 48 jam 
setelah dirawat untuk 
setiap 1000 penderita 
keluar) 

 
Jumlah pasien mati > 48 jam x 1000%0 
Jumlah pasien keluar hidup + mati 

 
Survey 
Rekam 
Medik 

 Persentase 
kelengkapan sarana, 
prasarana, dan alat 
kesehatan yang 
disediakan 
 

Jumlah sarana, prasarana, dan  
alat kesehatan yang  
telah dipenuhi                              x 100% 
Jumlah sarana, prasarana, dan 
Alat kesehatan  yang  
harus dipenuhi 

ASPAK 
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NDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Wakil Direktur Medis dan Keperawatan 

 Tugas :  

Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan, dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang medis dan keperawatan 

 Fungsi  : 

a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan 

teknis di Bidang Medis 

b. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan 

teknis di Bidang Keperawatan 

c. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan 

teknis antara bidang-bidang dengan instalasi 

d. Pengkoordinasian pelaksannan tugas lain yang 

diberikan oleh Direktur 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatnya 
kualitas layanan 
dan manajemen 
rumah sakit 
 

Persentase Indikator 
Mutu  Area Klinis (IAK) 
yang mencapai target 

Jumlah Indikator Mutu Area Klinis  
(IAK) yang mencapai target         x 100% 
Jumlah seluruh Indikator Mutu Area 
Klinis (IAK) 
 

Laporan 
PMKP 

Persentase Indikator 
Mutu  Area Sasaran 
Keselamatan Pasien 
(SKP) yang mencapai 
target 

Jumlah Indikator Mutu Area  
Sasaran Keselamatan Pasien 
(SKP) yang mencapai target      x 100% 
Jumlah seluruh Indikator Mutu Area 
Sasaran Keselamatan Pasien 
(SKP) 
 

Laporan 
PMKP 

Jumlah Kunjungan Jumlah seluruh pasien rawat jalan dan 
rawat inap RSUD Dr.Haryoto dalam satu 
satuan waktu 
 

Laporan 
Rekam 
Medik 
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 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

 Tugas   :  

Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang umum, keuangan dan perencanaan pengembangan 

 Fungsi   : 

a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan 

teknis  di bidang umum 

b. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan 

teknis di bidang keuangan 

c. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan 

teknis di bidang perencanaan pengembangan 

d. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan 

teknis antara bidang dengan instalasi 

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Direktur 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatnya 
kualitas 
manajemen 
rumah sakit 

Persentase Indikator 
Mutu  Area Manajemen 
(IAM) yang mencapai 
target 
 
 

Jumlah Indikator Mutu Area  
Manajemen (IAM) yang  
Mencapai target                      x 100% 
Jumlah seluruh Indikator Mutu Area 
Manajemen (IAM) 
 
 

Laporan 
PMKP 

 CRR ( Cost Recovery 
Rate/ kemampuan 
rumah sakit menutup 
biaya dengan 
penerimaan retribusi 
pasien 
 

Jumlah pendapatan  
fungsional dalam 1 bulan         x 100%                                                
Jumlah pembelanjaan  
operasional dalam 1 tahun 
 

 
Laporan 
Keuangan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Bidang medis 

 Tugas   : 

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan 

medis, penunjang medis dan rekam medis 

 Fungsi  : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang sumber daya dan mutu pelayanan medis 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang sumber daya dan mutu pelayanan penunjang 

medis 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang sumber daya dan mutu pelayanan rekam medis 

d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang sumber daya dan mutu pelayanan rawat darurat, 

rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pemulasaran 

jenazah, bedah sentral, laboraturium, radiologi, dan 

farmasi 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil 

Direktur Medis dan Keperawatan 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatnya 
kualitas 
pelaksanaan dan 
pelayanan 
administrasi dan 
teknis di bidang 
pelayanan medis, 
penunjang medis 
dan rekam medis 

Jumlah dokumen 
perencanaan yang 
terselesaikan tepat 
waktu (Perencanaan 
Pelayanan Medis, 
Penunjang Medis, dan 
Rekam Medis) 
 

 
Dokumen  
perencanaan yg terselesaikan  x 100% 
Dokumen Perencanaan yang wajib 
dipenuhi 
 

 
Sub Bidang 
Pelayanan 
Medis, Sub 
Bidang 
Penunjang 
Medis, Sub 
bidang 
Rekam 
Medis 

Jumlah dokumen 
evaluasi & pelaporan 
bidang medis yang 
terselesaikan  tepat 
waktu (Laporan 
kegiatan pelayanan 
medis,pelayanan 
penunjang medis, dan 
pelayanan rekam 
medis) 

 
Dokumen evaluasi &  
pelaporan yg terselesaikan       x 100%                          
Dokumen evaluasi  & pelaporan yang 
wajib dipenuhi 
 

 
Sub Bidang 
Pelayanan 
Medis, Sub 
Bidang 
Penunjang 
Medis, Sub 
bidang 
Rekam 
Medis 

Persentase capaian 
SPM bidang medis 

 
Jumlah Indikator SPM 
Medis yg memenuhi target      x 100% 
Jumlah seluruh Indikator SPM Medis  
 

 
Hasil survey 
SPM medis 
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Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

 Persentase pelayanan 
medis untuk pelatihan 
petugas medis sesuai 
akreditasi dan 
kompetensi untuk 
Geriatri dan IGD 
ponek 

 
Petugas medis 
 yang mendapatkan pelatihan  
geriatri dan IGD PONEK sesuai 
kompetensi dan akreditasi           x 100% 
Semua petugas medis di RSUD 
dr.Haryoto 
 

 
Bagian 
Diklat 

 Persentase pelayanan 
medis dalam 
pemenuhan sarana 
dan prasarana 

 
Sarana dan Prasarana  Pelayanan 
medis yg sudah terpenuhi           x 100%                                   
Sarana dan Prasarana  Pelayanan 
medis di RSUD dr.Haryoto                                

 
Bidang 
Penunjang 
Medis 

 Persentase penunjang 
medis untuk kalibrasi 

Peralatan Medis 
yg sudah terkalibrasi                   x 100%                                                
Seluruh peralatan Medis 
di RSUD dr.Haryoto                                

Bagian IPS 
dan Bidang 
Penunjang 
Medis 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan : Sub bidang pelayanan medis 

 Tugas   : 

Penyiapan semua kebutuhan medis, melakukan 

pemantauan, pengawasan, penggunaan fasilitas pelayanan 

medis yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, 

rawat inap, rawat itensif, bedah sentral, dan pemulasaran 

jenazah 

 Fungsi  : 

a. Pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis  

b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan 

pelayanan medis dari penerimaan sampai dengan 

pemulangan yang meliputi : Pelayanan Gawat Darurat, 

Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Intensif, Bedah Sentral, 

dan pemulasaran Jenazah 

c. Perencanaan pengembangan pelayanan medis 

d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah 

dan tindakan yang perlu diambil di bidang dan tugasnya 

kepada Kepala Bidang Medis 

e. Pembuatan laporan kegiatan di bidang tugasnya 

sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 

kepada Kepala Bidang Medis 

f. Pelaksanaan kegiatan evaluasi kegiatan bagian 

pelayanan medis secara keseluruhan 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Medis 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 

data 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan dan 
administrasi 
bidang medis 

Presentase 
pelaksanaan 
penyiapan bahan dan 
penyusunan 
kebutuhan medis 

Kegiatan penyiapan bahan dan 
penyusunan kebutuhan 
medis yang dilaksanakan           x 100%                                      
Seluruh Kegiatan penyiapan  
bahan dan penyusuan kebutuhan medis 
                                        

 
Sub Bidang 
Pelayanan 

Medis 

Presentase 
pelaksanaan 
penyiapan bahan 
perencanaan 
pengembangan 
pelayanan medis 
 

Kegiatan penyiapan bahan  
perencanaan pengembangan  
pelayanan medis yang terlaksana x100%                       
Seluruh Kegiatan penyiapan  
bahan perencanaan pengembangan 
pelayanan medis   

 

Sub Bidang 
Pelayanan 

Medis 

Persentase kegiatan 
pengawasan serta 
evaluasi kegiatan 
pelayanan medis 

Kegiatan pengawasan serta 
evaluasi kegiatan pelayanan  
medis yang telah dilakukan          x 100% 
Seluruh Kegiatan pengawasan  
serta evaluasi kegiatan  
pelayanan medis  

 

Sub Bidang 
Pelayanan 

Medis 

Persentase 
pembuatan laporan 
kegiatan sebagai 
bahan informasi dan 
pertanggung jawaban 
kepada kepala bidang 
medis 

Laporan kegiatan sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban  
yang tersedia                               x 100%                                         
Seluruh Laporan kegiatan sebagai  
bahan informasi dan 
pertanggungjawaban  
                                     

Sub Bidang 

Pelayanan 

Medis 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Sub bidang pelayanan penunjang 

 Tugas  : 

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 

aparat pelaksana dan staf Sub Bidang Penunjang Medis 

 Fungsi  : 

a. Pengkoordinasian dalam rangka membantu Bidang 

Medis melaksanakan pelayanan  dan kebutuhan 

penunjang medis meliputi pelayanan radiologi, 

laboraturium, farmasi, rehabilitasi medis 

b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan fasilitas 

kesehatan 

c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian pelayanan 

penunjang medis 

d. Perencanaan pengembangan kebutuhan fasilitas 

penunjang medis 

e. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah 

dan tindakan yang perlu diambil di bidang 

tugasnyakepada Kepala Bidang Medis 

f. Pelaksannan tugas- tugas lain sesuai bidang tugas yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Medis  

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 

data 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan dan 
administrasi 
bidang penunjang  

Presentase 
pelaksanaan 
penyiapan bahan dan 
penyusunan 
kebutuhan pelayanan 
penunjang  

Kegiatan penyiapan bahan dan 
penyusunan kebutuhan 
pelayanan penunjang  
medis yang terlaksana            x 100%                                      
Seluruh kegiatan penyiapan  
bahan dan penyusuan  
kebutuhan penunjang medis 
                                        

 
Sub Bidang 
Pelayanan 
Penunjang 

Presentase 
pelaksanaan 
penyiapan bahan 
perencanaan 
pengembangan  
sumber daya 
penunjang medis 
 

Kegiatan penyiapan bahan  
perencanaan pengembangan  
sumber daya penunjang medis  
yang terlaksana                          x 100%                    
Seluruh Kegiatan penyiapan  
bahan perencanaan pengembangan 
sumber daya penunjang medis  

 

Sub Bidang 
Pelayanan 
Penunjang 

Persentase kegiatan 
pengawasan serta 
evaluasi kegiatan 
pelayanan penunjang 
medis 

Kegiatan pengawasan serta 
evaluasi kegiatan pelayanan  
penunjang medis yang 
terlaksana                                  x 100% 
Seluruh kegiatan pengawasan  
serta evaluasi kegiatan pelayanan 
penunjang medis  

 

Sub Bidang 
Pelayanan 
Penunjang 

Persentase kegiatan 
pengawasan serta 
evaluasi sumber daya 
penunjang medis 

Kegiatan pengawasan serta 
evaluasi sumber daya  
penunjang medis yang 
terlaksana                                  x 100% 
Seluruh kegiatan pengawasan  
serta evaluasi sumber daya 
 penunjang medis 
 
 

Sub Bidang 

Pelayanan 

Penunjang 
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Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 

data 

 Persentase 
pembuatan laporan 
kegiatan sebagai 
bahan informasi dan 
pertanggung jawaban 
kepada kepala bidang 
medis 

Laporan kegiatan sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban 
yang tersedia                           x 100%                                         
Seluruh Laporan kegiatan sebagai 
bahan informasi Dan 
pertanggungjawaban  
                                     

Sub Bidang 

Pelayanan 

Penunjang 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Sub bidang rekam medis 

 Tugas  : 

Melakukan penyiapan semua kebutuhan rekam medis, 

melakukan pemantauan, pengawasan, penggunaan fasilitas 

pelayanan rekam medis 

 Fungsi  : 

a. Penghimpunan , pengestimasian , dan pemeliharaan 

catatan medis   Rumah Sakit 

b. Penyelenggaraan  kegiatan rekam medis 

c. Penyiapan bahan dalam rangka analisa data 

d. Penyajian informasi  tentang rekam medis 

e. Penyusunan prosedur standar operasianal rekam medis 

f. Pemberian saran dan pertimbangan yang perlu di ambil 

di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Medis 

g. Pemberian saran dan pertimbangan yang perlu diambil 

di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Medis 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Medis 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber data 

Meningkatkan 
kualitas 
pengelolaan 
pelayanan rekam 
medis 

Persentase 
pencapaian 
ketersediaan data 
rekam medis tepat 
waktu 

 
Data RM yg 
tersedia tepat waktu                x 100% 
Data RM yg tersedia 
 

Sub Bidang 
Rekam Medis 

Persentase 
pencapaian 
ketersediaan formulir 
rekam medis tepat 
waktu 

 
Formulir RM yg 
tersedia tepat waktu                 x 100% 
Semua Formulir RM  

 

Sub Bagian 
Rumah 
Tangga 

Persentase 
pencapaian standar 
pelayanan minimal  
(SPM) rekam medis  
 

 
Jumlah  SPM Rekam 
Medis yg memenuhi target       x 100%                      
Jumlah seluruh SPM Rekam  Medis 

 
SPM Rekam 
Medis 

Persentase dokumen 
ketersediaan laporan 
rekam medis 

Dokumern laporan rekam  
Medis yang telah tersedia         x 100%                               
Dokumen laporan rekam medis 

Sub Bidang 
Rekam Medis 

Persentase 
pencapaian 
ketepatan koding 
terpenuhi 

 
Pelaksanaan  
koding yang tepat waktu           x 100% 
Pelaksanaan koding dalam waktu 
tertentu 

Sub Bidang 
Rekam Medis 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Bidang Keperawatan 

 Tugas  : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang Pelayanan Keperawatan dan Mutu Pelayanan 

Keperawatan 

 Fungsi  : 

a. Penyiapan bahan  perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang sumber daya pelayanan keperawatan 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang mutu pelayanan keperawatan 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil 

Direktur Medis dan Keperawatan sesuai tugas dan 

fungsinya 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatnya 
kualitas 
pelaksanaan dan 
pelayanan 
administrasi dan 
teknis di bidang 
pelayanan 
keperawatan dan 
mutu pelayanan 
keperawatan 

Persentase 
penyiapan bahan 
perumusan kebijakan 
teknis, pelaksanaan 
dan pelayanan 
keperawatan 

 
Data yg tersedia untuk perumusan 
kebijakan teknis, pelaksanaan 
dan pelayanan keperawatan       x 100%              
Data yg dibutuhkan untuk perumusan 
kebijakan teknis, pelaksanaandan 
pelayanan keperawatan               

Bidang 
Keperawatan 

Persentase 
penyiapan bahan 
perumusan kebijakan 
dan pelayanan mutu 
keperawatan 

 
Data yg tersedia untuk perumusan 
kebijakan Pelaksanaan dan mutu 
keperawatan                                 x100%                             
Data yg dibutuhkan untuk perumusan 
kebijakan  Pelaksanaan dan mutu 
keperawatan                 

 
Bidang 
Keperawatan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Sub Bidang Pelayanan Keperawatan 

 Tugas  : 

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis 

di bidang sumber daya pelayanan keperawatan 

 Fungsi  : 

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencanan 

peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan dan 

asuhan kebidanan 

b. Pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan profesi 

tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan 

c. Penyiapan bahan pembinaan tenaga keperawatan dan 

kebidanan dalam rangka melaksanakan asuhan 

keperawatan dan asuhan kebidanan sesuai dengan 

standart 

d. Pelaksanaan pemantauan kegiatan asuhan 

keperawatan dan kebidanan 

e. Penataan dan mengawasi kegiatan asuhan 

keperawatan dan kebidanan 

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah -

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di 

bidang tugasnya kepada kepala Bidang Keperawatan 

g. Pembuatan laporan kegiatan di bidang tugasnya 

sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban 

kepada Kepala Bidang Keperawatan 

h. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bagian Pelayanan 

Keperawatan secara keseluruhan 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya 

yang diberikan oleh  Kepala Bidang Keperawatan 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 

data 

Meningkatnya 
kualitas 
pelaksanaan dan 
pelayanan 
administrasi dan 
teknis bidang 
sumber daya 
keperawatan 

Presentase 
pelaksanaan 
penyiapan bahan 
dan penyusunan 
rencana peningkatan 
mutu dan etika 
asuhan keperawatan 
dan asuhan 
kebidanan 

Kegiatan penyiapan bahan dan 
penyusunan rencana peningkatan  mutu 
dan etika asuhan keperawatan & 
asuhan kebidanan yg terlaksana x 100%                                      
Seluruh Kegiatan penyiapan bahan dan 
penyusunan rencana peningkatan  mutu 
dan etika asuhan keperawatan & 
asuhan kebidanan                                        

 
Sub Bidang 
Pelayanan 

Keperawatan 

Presentase kegiatan 
untuk 
pengembangan 
profesi tenaga 
keperawatan dan 
tenaga kebidanan 

 
Kegiatan untuk Pengembangan  
profesi tenaga keperawatan  
dan tenaga kebidanan                x 100% 
Seluruh kegiatan pelayanan 
keperawatan 
 

 

Sub Bidang 
Pelayanan 
Keperawatan 
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Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 

data 

Presentase 
penyiapan bahan 
pembinaan tenaga 
keperawatan dan 
kebidanan untuk 
melaksanakan 
asuhan keperawatan 
dan kebidanan 
sesuai standar 

Data bahan pembinaan tenaga 
keperawatan dan kebidanan yg tersedia 
untuk melaksanakan asuhan 
keperawatan dan  
kebidanan sesuai standar        x 100%        
Data bahan pembinaan tenaga 
keperawatan dan kebidanan yg 
dibutuhkan untuk melaksanakan asuhan 
keperawatan dan kebidanan sesuai 
standar   

 

Sub Bidang 
Pelayanan 
Keperawatan 

Persentase penataan 
dan pengawasan 
serta evaluasi 
kegiatan asuhan 
keperawatan dan 
kebidanan secara 
keseluruhan 

Penataan dan pengawasan serta 
Evaluasi kegiatan asuhan 
keperawatan dan kebidanan  
yang telah dilakukan                  x 100% 
Seluruh Penataan dan pengawasan 
serta Evaluasi kegiatan asuhan 
keperawatan dan kebidanan 

 

Sub Bidang 
Pelayanan 
Keperawatan 

Persentase 
pembuatan laporan 
kegiatan sebagai 
bahan informasi dan 
pertanggung 
jawaban kepada 
kepala bidang 
keperawatan 

Laporan kegiatan sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban 
yang tersedia                            x 100%                                         
Seluruh Laporan kegiatan sebagai 
bahan informasi Dan 
pertanggungjawaban  
                                     

Sub Bidang 

Pelayanan 

Keperawatan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Sub Bidang Mutu Pelayanan Keperawatan 

 Tugas  : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang Mutu Pelayanan Keperawatan 

 Fungsi  : 

a. Pemantauan dan pengendalian serta evaluasi terhadap 

mutu kegiatan asuhan keperawatan dan kebidanan 

kepada penderita di semua instalasi mulai dari 

penerimaan sampai dengan pemulangan 

b. Pemantauan, pengendalian serta mengevaluasi 

terhadap pemanfatan peralatan keperawatan dan 

kebidanan  

c. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkahdan tindakan-tindakan yang perlu diambil di 

bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Keperawatan 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan  

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatnya 
kualitas 
administrasi dan 
mutu pelayanan 
keperawatan 

Presentase 
pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi mutu 
pelayanan keperawatan  

Kegiatan monitoring & evaluasi mutu 
pelayanan Keperawatan  
yang telah dilaksanakan        x 100%                                         
Seluruh kegiatan monitoring & 
evaluasi mutu pelayanan 
Keperawatan 

Sub Bidang 
Mutu 

Pelayanan 
Keperawat

an 

Presentase indikator 
mutu klinik 
keperawatan 

Indikator mutu klinik keperawatan 
yang memenuhi target           x 100%                                
Seluruh indikator mutu klinik 
keperawatan 

Sub Bidang 
Mutu 

Pelayanan 
Keperawat

an 

Terpenuhinya sarana 
dan prasarana 
pelayanan keperawatan  

Sarana dan prasarana pelayanan 
keperawatan yg tersedia       x 100%                                           
Sarana dan prasarana pelayanan 
keperawatan yg dibutuhkan 

Sub Bidang 
Mutu 

Pelayanan 
Keperawat

an 

Persentase 
pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi 
pemanfaatan peralatan 
keperawatan dan 
kebidanan 

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan 
evaluasi pemanfaatan peralatan 
keperawatan dan kebidanan  
yg dilakukan                        x 100% 
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan  
Evaluasi pemanfaatan peralatan  
keperawatan dan harus kebidanan yg 
dilakukan                       

Sub Bidang 
Mutu 

Pelayanan 
Keperawat

an 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Bagian Umum 

 Tugas : 

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, 

rumah tangga dan kepegawaian 

 Fungsi  : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian tata usaha 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian rumah tangga 

c. penyiapan bahan  perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian kepegawaian 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil 

Direktur Umum dan Keuangan sesuai tugas dan 

fungsinya 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatnya 
kualitas 
pelaksanaan dan 
pelayanan 
administrasi dan 
teknis Tata Usaha, 
Rumah Tangga, 
dan Kepegawaian 
 

Persentase 
terlaksananya 
pelayanan 
pengadministrasian 
umum 

Pelayanan pengadministrasian 
umum yang terlaksana              x 100%                        
Seluruh pelayanan  
Pegadministrasian umum 

Bagian 
umum 

Persentase 
terlaksananya 
pelayanan rumah 
tangga 

Pelayanan rumah tangga 
yang terlaksana                        x 100%                       
Seluruh pelayanan rumah 
tangga  

Bagian 
umum 

Persentase pelayanan 
kepagawaian 

Pelayanan kepegawaian 
yang terlaksana                       x 100% 
Seluruh pelayanan kepegawaian 

Bagian 
umum 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Sub Bagian Tata Usaha 

 Tugas  : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian tata usaha 

 Fungsi  : 

a. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 

b. Penyusunan dan pengelolaan urusan surat menyurat, 

kearsipan dan keprotokolan 

c. Pelaksanaan kearsipan dan persiapan penyelenggaraan 

rapat dinas 

d. Pengkoordinasian ketertiban dan keamanan di 

lingkungan Rumah Sakit 

e. Pelaksanaan informasi dan publikasi Rumah Sakit 

f. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat 

g. Penyiapan kebutuhan trasportasi perkantoran dan 

pasien 

h. Pemeliharaan kendaraan dinas dan ambulance 

i. Pengkoordinasian kegiatan perjalanan dinas 

j. Pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pelanggan 

k. Pelaksanaan kegiatan promosi pelayanan kesehatan 

Rumah Sakit 

l. Pengkoordinasian dan pengkajian produk-produk 

hukum Rumah Sakit dan menginventarisir produk-

produk hukum lainnya 

m. Pengkajian aspek hukum kerjasama dengan pihak 

ketiga 

n. Pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil 

pemeriksaan dari auditor internal maupun eksternal 

o. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di 

bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Umum 

p. Pelaksanaan tugas tugas lain sesuai bidang tugasnya 

yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Terlaksananya 
proses 
penyelesaian 
administrasi 
perkantoran 

Persentase pelayanan 
administrasi 
perkantoran (surat 
masuk, surat keluar, 
nota dinas, surat 
tugas, dll) yang 
didistribusikan tepat  
waktu 

Pelayanan administrasi perkantoran 
(surat masuk, surat keluar, nota dinas, 
surat tugas, dll) yang didistribusikan 
tepat  waktu                             x 100%                            
Seluruh pelayanan administrasi 
perkantoran (surat masuk, surat 
keluar, nota dinas, surat tugas, dll)  

Sub Bagian 
Tata Usaha 

Persentase penerbitan 
SK direktur 

SK direktur  
yang telah diterbitkan               x 100%                             
Seluruh usulan penerbitan SK Direktur 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

Persentase 
pemenuhan makan 
minum kegiatan, rapat, 
dan tamu 

pemenuhan makan minum kegiatan, 
rapat, & tamu yg terlaksana     x 100%                               
Semua usulan pemenuhan makan 
minum kegiatan, rapat, & tamu 
 

Sub Bagian 
Tata Usaha 
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Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Terlaksananya 
pelayanan 
kendaraan dinas 
dan ambulan 

Persentase 
permintaan kendaraan 
dinas yang terpenuhi 

Permintaan kendaraan dinas 
yang terpenuhi                          x 100%                             
Seluruh permintaan kendaraan dinas 
Pada suatu waktu 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

Waktu pelayanan 
ambulan/ kereta 
jenazah 

Rata – rata waktu pelayanan ambulan 
/ kereta jenazah dalam satu satuan 
waktu 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

Meningkatnya 
keamanan rumah 
sakit 

Persentase 
pemantauan 
keamanan yang 
dilaksanakan tepat 
waktu 

Pemantauan kemanan yang  
dilaksanakan tepat waktu        x 100%                      
Seluruh pemantauan keamanan yang 
seharusnya dilakukan 

Sub Bagian 
Tata Usaha 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Sub Bagian Rumah Tangga 

 Tugas  : 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan  pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang kerumah tanggan Rumah Sakit 

 Fungsi  : 

a. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan atau 

peralatan kantor termasuk barang inventaris lainnya 

b. Pengkoordinir keberadaan barang inventaris 

c. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 

d. Pelaksanaan penyediaan dan pencucian linen 

e. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan 

f. Pengawasan dan pengkoordinasianpelaksanaan 

kegiatan pelayanan di Instalasi Gizi,  Instalasi 

Penyehatan Lingkungan dan Instalasi Pemeliharaan 

Sarana 

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan yang perlu di ambil di bidang 

tugasnya kepada Kepala Bagian Umum 

h. Pelasanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya 

yang diberikam oleh Kepala Bagian Umum 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber data 

Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
administrasi dan 
teknis rumah 
tangga 

Persentase 
ketersediaan barang 
inventaris, peralatan/ 
perlengkapan kantor 
dan linen 

Jumlah Barang inventaris, 
peralatan/perlengkapan  
kantor  & linen yg tersedia     x 100%                               
Jumlah Barang inventaris, 
peralatan/perlengkapan kantor & linen 
yg dibutuhkan 

Data 
Inventaris 

Persentase distribusi 
barang inventaris, 
peralatan/ 
perlengkapan kantor 
dan linen 

Jumlah Distribusi barang inventaris, 
peralatan/ perlengkapan 
kantor & linen                        x 100%                             
Jumlah Pengajuan  

Data 
Inventaris 

Persentase laporan 
barang inventaris : 

 Laporan 
persediaan ATK 

 Laporan 
persediaan cetak 

 Laporan 
persediaan alat 
kebersihan dan 
bahan pembersih 

 Laporan 
persediaan alat 
listrik dan 
elektronik 

 Laporan 
persediaan rumah 
tangga lainnya 

 Laporan aset tetap 

 
 
Jumlah laporan barang inventaris yang 
tersusun                                   x 100%                             
Jumlah laporan yang seharusnya ada 

 
 
Laporan 
Inventaris 

Persentase 
pembuatan KIB dan 
KIR 

Jumlah dokumen KIB dan KIR yang 
tersedia                                      x 
100%                             
dokumen KIB dan KIR yang 
seharusnya                                      

Dokumen 
KIB, KIR 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Sub Bagian Kepegawaian 

 Tugas  : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang kepegawaian 

 Fungsi  : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan serta 

pengembangan pegawai 

b. Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi 

manajemen kepegawaian 

c. Penyiapan  bahan dan memproses pengangkatan , 

pemberhentian, kenaikan pangkat, penempatan dalam 

jabatan, hukuman disiplin, pemindahan, cuti, kenaiakan 

gaji berkala, dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kepegawaian 

d. Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam 

meningkatkan disiplin pegawai 

e. Penyiapan bahan dan menyusun perencanaan pegawai 

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, tugas belajar 

dan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan 

mutu dan ketrampilan serta pengembangan karier 

pegawai 

f. Pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan 

penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 

g. Penyiapan bahan evaluasi hasil Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil 

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang 

tugasnya kepada Kepala bagian Umum 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya 

yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber data 

Meningkatnya 
perencanaan 
kebutuhan dan 
pengembangan 
pegawai, disiplin 
pegawai, dan 
tertib administrasi 
kepegawaian 

Persentase kebutuhan 
dan pengembangan 
pegawai 

Jumlah kebutuhan dan 
pengembangan pegawai yang 
terealisasi                                 x100%           
Jumlah kebutuhan dan 
pengembangan pegawai yang 
direncanakan 

Bagian 
kepegawaian 

Jumlah usulan 
pengangkatan dan 
perpanjangan pegawai 
non PNS tiap tahun 

Jumlah pengangkatan dan 
Perpanjangan pegawai  
non PNS  yg diusulkan          x 100%                                     
Jumlah kebutuhan pengangkatan dan 
perpanjangan pegawai non PNS 

 
Bagian 
kepegawaian 

Persentase berkas 
usulan kenaikan 
pangkat pejabat 
struktural, JFT dan JFU 

Jumlah Berka usulan kenaikan 
pangkat yang terealisasi       x 100%                     
Jumlah berkas usulan kenaikan 
pangkat yang direncanakan 

Bagian 
kepegawaian 

Persentase pembinaan 
peningkatan disiplin 
pegawai tiap 6 bulan 

Jumlah pegawai pelanggar disiplin  
yang mendapat pembinaan   x 100%                         
Jumlah pelanggaran disiplin pegawai 

 
Bagian 
kepegawaian 
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Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber data 

Proses pembinaan dan 
membantu 
penyelesaian terhadap 
permasalahan individu 
pegawai serta 
melaporkan 

Jumlah pegawai bermasalah  
yang memperoleh  pembinaanx 100%                    
Jumlah seluruh pegawai bermasalah 

Bagian 
kepegawaian 

Jumlah pemeriksaan 
cuti pegawai 

Jumlah usulan  
cuti yang diperiksa                   x100%           
Jumlah seluruh usulan cuti yang 
diterima 

Bagian 
kepegawaian 

Jumlah pemeriksaan 
penyusunan dokumen 
DUK 

Jumlah DUK yang diperiksa  x 100%                 
Jumlah seluruh DUK 

Bagian 
kepegawaian 

Jumlah pemeriksaan 
bahan target kerja 
pegawai dan hasil 
penilaian prestasi kerja 
pegawai 

Jumlah Dokumen  
SKP yang diperiksa                x100%           
Jumlah seluruh SKP 

Bagian 
kepegawaian 

Jumlah pemeriksaan 
dan pengesahan model 
C 

Jumlah Dokumen Model C yang  
diperiksa dan disahkan          x 100%                          
Jumlah seluruh dokumen model C 

Bagian 
kepegawaian 

Jumlah pemeriksaan 
bahan laporan 
kehadiran/ absen 
bulanan finger print dan 
siperlu 

Jumlah laporan  
presensi yang diperiksa         x100%           
Jumlah seluruh laporan presensi 

Bagian 
kepegawaian 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Bagian Keuangan 

 Tugas   : 

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis di bagian anggaran dan 

perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi serta pengelolaan 

pendapatan 

 Fungsi  : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian anggaran dan perbendaharaan. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian akuntansi dan verifikasi 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijkan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian pengelolaan pendapatan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil 

Direktur Umum dan Keuangan 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi dan 
teknis di bagian 
anggaran dan 
perbendaharaan, 
Akuntansi dan 
verifikasi dan 
pengelolaan 
pendapatan 

Persentase dokumen/ 
laporan keuangan 
yang terpenuhi  
 

Jumlah dokumen/ laporan 
keuangan yang terpenuhi        x100%                   
Jumlah dokumen/ laporan keuangan 
Yang harus terpenuhi 
 

Bagian 
Keuangan 

Persentase 
menyelesaikan 
komplain dari keluarga 
pasien 
 

Jumlah komplain dari keluarga 
pasien yang terselesaikan       x100%                   
Jumlah komplain dari keluarga  
pasien yang masuk 
 

Bagian 
Keuangan 

Persentase 
menyelesaikan 
kewajiban sebagai 
bendahara umum 
BLUD 
 

Jumlah kewajiban sebagai 
bendahara umum yang 
terselesaikan                           x100%                   
Jumlah kewajiban sebagai  
Bendahara umum yang 
Harus terselesaikan 
 

Bagian 
Keuangan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan : Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 

 Tugas : 

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian anggaran dan perbendaharaan. 

 Fungsi  :   

a. Penyiapan usulan belanja dari seluruh unit kerja guna 

penyusunan anggaran 

b.  Penyiapan data dari bagian pengeloaan pendapatan 

untuk penyusunan anggaran pendapatan  

c.  Penyiapan dokumen data dan informasi rencana 

kebutuhan belanja barang dan jasa untuk penyusunan 

anggaran belanja 

d.  Pembuatan dokumen hasil pengolahan data guna 

penyusunan RBA, RKA maupun DPA 

e.  Pembuatan dokumen RBA 

f.  Penyiapan bahan penyusunan RKA 

g.  Pembuatan bahan penyusunan DPA 

h.  Pembuatan bahan penyusunan penjabaran APBD 

i.  Pembuatan dokumen transaksi pengeluaran 

j.   Penghimpunan dan pencatatan ke dalam buku BKU, 

buku pajak, buku bantu, buku panjar dan buku register 

SP2D 

k.  Pembuatan laporan SPJ beserta laporan pajak 

l.  Pembuatan dokumen transaksi pembayaran gaji PNS 

dan Non PNS 

m. Pembuatan dokumen laporan realisasi pengeluaran 

n.  Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Keuangan  

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber data 

Terlaksananya 
penyiapan usulan 
belanja dari 
seluruh unit kerja 
guna penyusunan 
anggaran 

Jumlah penyelesaian 
rekapitulasi usulan 
belanja dari seluruh 
unit kerja guna 
penyusunan anggaran 

Jumlah laporan rekapitulasi usulan 
belanja seluruh unit kerja guna 
penyusunan anggaran per satuan 
waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 

Terlaksananya 
penyiapan data 
dari pengelolaan 
pendapatan untuk 
penyusunan 
anggaran 
pendapatan 

 Jumlah penyelesaian 
rekapitulasi data dari 
bagian pengelolaan 
pendapatan untuk 
penyusunan anggaran 
pendapatan 

Jumlah laporan rekapitulasi data dari 
bagian pengelolaan pendapatan untuk 
penyusunan anggaran pendapatan per 
satuan waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 

Terlaksananya 
penyiapan 
dokumen data 
dan informasi 
rencana 
kebutuhan 
belanja barang 
dan jasa untuk 
penyusunan 
anggaran belanja 
 

Jumlah penyelesaiana 
rekapitulasi dokumen 
data informasi rencana 
kebutuhan belanja 
barang dan jasa untuk 
penyusunan anggaran 
belanja 

Jumlah Dokumen rekapitulasi  data 
informasi rencana kebutuhan belanja 
barang dan jasa untuk penyusunan 
anggaran belanja per satuan waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 
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Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber data 

Terlaksananya 
pembuatan 
dokumen hasil 
pengolahan data 
guna penyusunan 
RBA, RKA, dan 
DPA 

Jumlah penyusunan 
dokumen hasil 
pengolahan data guna 
penyusunan RBA, 
RKA, dan DPA 

Jumlah dokumen hasil pengolahan 
data guna penyusunan RBA, RKA, 
dan DPA per satuan waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 

Terlaksananya 
penyiapan bahan- 
bahan 
penyusunan RBA 

Jumlah penyusunan 
dokumen RBA 

 
Dokumen RBA yang telah tersusun per 
satuan waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 

Terlaksananya 
pembuatan bahan 
penyusunan DPA 

Jumlah penyelesaian 
pembuatan bahan 
penyusunan DPA 

Laporan bahan penyusunan DPA 
dalam satuan waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 

Terlaksananya 
penyusunan 
penjabaran APBD 

Jumlah penyelesaian 
penyusunan 
penjabaran APBD 

Jumlah dokumen penjabaran APBD 
dalam satuan waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 

Terlaksananya 
pembuatan 
dokumen 
transaksi 
pengeluaran 

Jumlah penyelesaian 
penyusunan dokumen 
transaksi pengeluaran 

Dokumen transaksi pengeluaran per 
satuan waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 
 

Terlaksananya 
pencatatan ke 
dalam BKU, buku 
pajak, buku 
bantu, buku 
panjar dan nuku 
register SP2D 

Jumlah pencatatan ke 
dalam BKU, buku 
pajak, buku bantu, 
buku panjar dan buku 
register SP2D 

Dokumen pencatatan dalam BKU, 
buku pajak, buku bantu, buku panjar 
dan register SP2D dalam satu satuan 
waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 

Terlaksananya 
pembuatan 
laporan SPJ 
beserta laporan 
pajak 

Jumlah penyusunan 
laporan SPJ beserta 
laporan pajak 

Dokumen laporan SPJ beserta laporan 
pajak dalam satu satuan waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 

Terlaksananya 
pembuatan 
dokumen 
transaksi 
pembayaran gaji 
PNS dan Non 
PNS 

Jumlah penyusunan 
dokumen transaksi 
pembayaran gaji PNS 
dan Non PNS 

Dokumen transaksi pembayaran gaji 
PNS dan Non PNS dalam satu satuan 
waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 

Membuat 
dokumen laporan 
SPJ beserta 
laporan pajak 

Jumlah penyelesaian 
dokumen laporan SPJ 
beserta laporan pajak 

dokumen laporan SPJ beserta laporan 
pajak dalam satu satuan waktu 

Sub Bagian 
Anggaran 
dan 
Perbendahar
aan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi 

 Tugas  :  

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian akuntansi keuangan dan verifikasi 

 Fungsi   :  

a. Pembuatan dokumen Laporan Realisasi Anggaran 

b. Pembuatan dokumen Laporan posisi keuangan (Neraca) 

c. Pembuatan dokumen CaLK 

d. Pembuatan dokumen Laporan Arus Kas 

e. Pembuatan dokumen Laporan Aktifitas 

f. Pembuatan dokumen laporan kinerja keuangan 

pendapatan dan biaya Rumah Sakit 

g. Pembuatan dokumen hasil verifikasi pendapatan 

Rumah Sakit 

h. Pembuatan dokumen hasil verifikasi belanja Rumah 

Sakit 

i. Pembuatan dokumen hasil pengesahan SPJ 

j. Pembuatan dokumen pengajuan SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) 

k. Pembuatan dokumen penerbitan SPM 

l. Pembuatan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan 

akuntansi dan verifikasi keuangan 

m. Pengkoordinasian dengan pengawasan internal 

n. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Keuangan  

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi dan 
teknis di sub 
bagian akuntansi 
dan verifikasi 

Persentase penyiapan 
bahan (pengumpulan 
data) akuntansi 
keuangan  

Jumlah bahan akuntansi 
keuangan yang terpenuhi        x100%                   
Jumlah bahan akuntansi  
keuangan yang harus 
 terpenuhi  

Sub Bagian 
Akuntansi 
dan Verifikasi 

Persentase penyiapan 
bahan (pengumpulan 
data) untuk kegiatan 
verifikasi keuangan 

Jumlah bahan  untuk kegiatan  
verifikasi keuangan  
yang terpenuhi                         x100%                   
Jumlah bahan untuk kegiatan  
Verifikasi keuangan yang 
harus terpenuhi 

Sub Bagian 
Akuntansi 
dan Verifikasi 

Persentase penyiapan 
(pengumpulan data) 
untuk laporan BLUD 

Jumlah bahan  untuk laporan  
BLUD yang  terpenuhi             x100%                   
Jumlah bahan untuk laporan 
BLUD yang harus terpenuhi 

Sub Bagian 
Akuntansi 
dan Verifikasi 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan 

 Tugas :  

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang pengelolaan pendapatan 

 Fungsi  :  

a. Pembuatan dokumen penatausahaan administrasi 

penerimaan 

b. Pembuatan dokumen pelayanan kuitansi kepada pasien 

c. Pembuatan dokumen penatausahaan 

pertanggungjawaban penerimaan 

d. Pembuatan dokumen penatausahaan pendapatan 

berupa laporan realisasi pendapatan dan laporan 

piutang 

e. Pembuatan dokumen penerimaan berdasar sub obyek 

pendapatan 

f. Pembuatan dokumen evaluasi penerimaan sub obyek 

pendapatan Rumah Sakit 

g. Pelaksanaan evaluasi penggunaan billing system 

secara terus - menerus 

h. Pembuatan dokumen pengembangan jenis tarif dan 

fasilitas pelayanan 

i. Pembuatan dokumen monitoring dan evaluasi penetapa 

tarif 

j. Pembuatan dokumen monitoring dan evaluasi 

penerimaan Rumah Sakit 

k. Pembuatan dokumen pelayanan pasien kerja sama 

Pihak Ketiga 

l. Pengkoordinasian penghitungan unit cost 

m. Pembuatan dokumen laporan kinerja pengelolaan 

pendapatan 

n. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Keuangan 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber data 

Terlaksananya 
verifikasi 
pendapatan 
setiap hari 

Jumlah penyelesaian 
verifikasi pendapatan 
setiap hari 

Jumlah penyelesaian Verifikasi 
pendapatan setiap hari  

Sub Bagian 
Pengelolaan 
Pendapatan 

Terlaksananya 
pencatatan 
jumlah 
pendapatan ke 
dalam BKU 

Jumlah pencatatan 
jumlah pendapatan ke 
dalam BKU 

Jumlah pencatatan pendapaatan ke 
dalam BKU 

Sub Bagian 
Pengelolaan 
Pendapatan 

Terlaksananya 
penyetoran 
pendapatan 
(STS) setiap hari 
ke Bank Jatim 

Jumlah penyetoran 
pendapatan (STS) 
setiap hari kerja ke 
Bank Jatim 

Penyetoran pendapat ke bank Jatim 
setiap  

Sub Bagian 
Pengelolaan 
Pendapatan 

Terlaksananya 
pembukuan 
pendapatan 
harian ke dalam 
BKU 

Jumlah penyelesaian 
pembukuan 
pendapatan harian ke 
dalam BKU 

pembukuan pendapatan harian ke 
dalam BKU  

Sub Bagian 
Pengelolaan 
Pendapatan 
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Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber data 

Terlaksananya 
pembayaran atas 
klaim penjamin 

Jumlah pencatatan 
pembayaran atas 
klaim penjamin 

Jumlah Pembayaran atas klaim 
penjamin yg telah tercatat x 100% 
 

Sub Bagian 
Pengelolaan 
Pendapatan 

Terlaksananya 
penyajian laporan 
realisasi bulanan 
kepada pengguna 
anggaran BPKD 

Jumlah penyajian 
laporan realisasi 
bulanan kepada 
pengguna anggaran 
dan BPKD 

Penyajian laporan realisasi bulanan 
kepada pengguna anggaran dan 
BPKD 

Sub Bagian 
Pengelolaan 
Pendapatan 

Terlaksananya 
penyimpanan 
berkas laporan 
pendapatan 
setiap bulan 

Jumlah penyimpanan 
berkas laporan 
pendapatan setiap 
bulan 

Berkas laporan pendapatan yang 
disimpan setiap bulan 

Sub Bagian 
Pengelolaan 
Pendapatan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan : Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

 Tugas : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian perencanaan dan evaluasi, pengolah data elektronik 

serta pendidikan pelatihan dan pengembangan sumber 

daya manusia 

 Fungsi  : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan  

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian pengolah data elektronik 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis di 

bagian pendidikan pelatihan dan pengembangan 

sumber daya manusia 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil 

Direktur Umum dan Keuangan 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatnya 
kualitas 
pelaksanaan dan 
pelayanan 
administrasi dan 
teknis 
perencanaan dan 
evaluasi, PDE, dan 
Diklat 

Persentase hasil rapat 
koordinasi di lingkup 
Bidang Renbang 
(P&E/PDE/Diklat) yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah hasil rapat koordinasi di 
lingkup Bidang Renbang 
(P&E/PDE/Diklat) 
yang ditindaklanjuti                   x 100%                        
Jumlah hasil rapat koordinasi di 
lingkup Bidang Renbang 
(P&E/PDE/Diklat) 

Bagian 
Perencanaan 
dan 
Pengembang
an 

Persentase 
pencapaian indikator 
SPM lingkup 
perencanaan dan 
evaluasi yang 
terpenuhi 

Jumlah indikator SPM lingkup 
perencanaan dan  
evaluasi yang terpenuhi          x 100%                       
Seluruh Jumlah indikator SPM lingkup 
perencanaan dan evaluasi  

Bagian 
Perencanaan 
dan 
Pengembang
an 

Persentase 
pencapaian indikator 
SPM lingkup diklat dan 
pengembangan SDM 
yang terpenuhi 

Jumlah indikator SPM lingkup diklat 
dan pengembangan  
SDM yang terpenuhi               x100% 
Semua Jumlah indikator SPM lingkup 
diklat dan pengembangan SDM 

Bagian 
Perencanaan 
dan 
Pengembang
an 

Persentase 
pengembangan SIM 
RS yang ditindaklanjuti 

Jumlah pengembangan  
SIM RS yang ditindaklanjuti       x100% 
Semua renncana pengembangan SIM 
RS 

Bagian 
Perencanaan 
dan 
Pengembang
an 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

 Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bagian perencanaan dan evaluasi 

 Fungsi :   

a. Penghimpunan dan pengkajian serta pendokumentasian 

kebutuhan kegitan Rumah Sakit  

b. Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan 

program kerja masing- masing bidang 

c. Penghimpunan dan pengkajian data serta penyusunan 

rencana strategis dan rencana kerja Rumah Sakit 

d. Penyusunan dan penetapan indikator- indikator kinerja 

dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

SOP dan SPM 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah 

direncanakan 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap 

organisasi Rumah Sakit 

g. Pengelolaam sistem dan prosedur pengolahan data 

h. Penyusunan format standar pelaporan kegiatan Rumah 

Sakit 

i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah- 

langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil di 

bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan tugasnya 

yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber 
data 

Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
administrasi dan 
teknis di bagian 
perencanaan dan 
evaluasi 

Persentase dokumen 
perencanaan yang 
terpenuhi 

Jumlah dokumen perencanaan  
yang tersusun                            x100% 
Jumlah dokumen perencanaan  
Yang direncanakan 

 

Sub Bagian 
Perencanaan 
dan Evaluasi 

Persentase dokumen 
monitoring dan 
evaluasi yang 
terpenuhi 
 

Jumlah dokumen monitoring   
dan evaluasi yang tersedia        x100% 
Jumlah dokumen monitoring  
dan evaluasi yang direncanakan 
 

Sub Bagian 
Perencanaan 
dan Evaluasi 

 



Page 29 of 30 

 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan  : Sub Bagian Pengolah Data Elektronik 

 Tugas :  

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di 

bidang pengolah data elektronik  

 Fungsi :   

a. Penyediaan kebutuhan data bagi manajemen rumah 

sakit secara cepat dan tepat berdasarkan data 

elektronik yang ada 

b. Pelaksanaan pemeliharaan program sistem informasi 

manajemen rumah sakit (SIM-RS) meliputi 

pemeliharaan hardware, pemeliharaan software, dan 

pemeliharaan jaringan sistem informasi manajemen 

rumah sakit (SIM-RS) 

c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengolahan data 

elektronik yang terkait dengan sistem informasi 

manajemen rumah sakit (SIM-RS) 

d. Perencanaan pengembangan program Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) 

e. Pengelolaan informasi Rumah Sakit secara elektronik 

f. Perencanaan pengelolaan administrasi  manajemen 

secara elektronik 

g. Pemeliharaan perlengkapan komputer 

h. Pelaksanaan tugas- tugas lain sesuai dengan tugasnya 

yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan 

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi 
perhitungan 

Sumber 
data 

Meningkatkan kualitas 
pelayanan 
administrasi dan teknis 
di bagian pengolah 
data elektronik 

Persentase 
tersedianya 
kelengkapan yang 
menunjang 
terselenggaranya 
program SIM RS 

 Software 

 Hardware 

 Jaringan 

Jumlah kelengkapan penunjang 
terselenggaranya program  
SIM RS yang tersedia                       x100% 
Jumlah kelengkapan penunjang 
terselenggaranya program  
SIM RS 

Sub Bagian 
Pengolah Data 
Elektronik 

Persentase 
tersedianya dokumen 
pelaporan elektronik 
yang terintegrasi 

 Laporan 
keuangan 

 Laporan rekam 
medis 

 Laporan billing 
pasien 

 Laporan jasa 
pelayanan 

 Laporan 
pengelolaan obat 
dan alkes 

dokumen pelaporan elektronik yang 
terintegrasi yang tersedia               x100% 
dokumen pelaporan elektronik yang 
terintegrasi 

Sub Bagian 
Pengolah Data 
Elektronik 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 Jabatan : Sub Bagian Diklat dan Penelitian 

 Tugas :  

Melakukan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis 

di bidang pengelolaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian 

 Fungsi :  

a. Penyiapan perencanaan program,kegiatan dan 

anggaran tahunan diklat dan penelitian 

b. penyiapan penyusunan program dan petunjuk teknis di 

bidang diklat dan penelitian 

c. pelaksanan pengawasan, pembinaan dan pengendalian 

di bidang diklat dan penelitian 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga/ instansi lain di bidang diklat dan penelitian 

e. pengkoordinasian peningkatan sumber daya organisasi 

dengan bidang terkait 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas  

g. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan 

h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu di ambil 

dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan  

i. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang 

tugasnyayang diberikan oleh Kepala Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan  

 

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/ formulasi perhitungan Sumber data 

Tersedianya 
perencanaan 
kebutuhan diklat 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
kegiatan tahunan 
diklat 

Jumlah dokumen perencanaan 
kegiatan tahunan diklat 

Rencana 
Kegiatan 

Meningkatnya kualitas 
SDM sesuai 
komptensi  

Persentase kegiatan 
in house training 
yang terlaksana 

Jumlah kegiatan diklat 
 yang terlaksana                        x 100 
Jumlah kegiatan dioklat yang 
direncanakan 

Rekapituklasi 
data peserta 
pelatihan 

Persentase SDM 
yang mendapatkan 
pelatihan ≥ 20 jam 
pelajaran/orang/ 
tahun 

Jumlah SDM yang mendapat  
pelatihan ≥20 jam/orang/th    x 100% 
Jumlah seluruh SDM 

Rekapitulasi 
Data peserta 
pelatihan 

Terselanggaranya 
kegiatan 
perpustakaan 

Laporan kunjungan 
pelayanan 
perpustakaan 

Jumlah laporan kegiatan pelayanan 
perpustakaan 

Perpustakaan 

 

 

 

  

 

 


