
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN  : DIREKTUR RSUD PASIRIAN 

TUGAS  :  

1. Membantu bupati dalam melaksanakan kebijakan operasional pelayanan kesehatan rujukan kepada  masyarakat; 

2. Memimpin dan melaksanakan fungsi Rumah Sakit; 

3. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan aparaturpelaksana dan staf Rumah Sakit; 

FUNGSI :  

1. perumusan rencana kerja dan program/kegiatan Rumah Sakit; 

2. penyusunan kebijakan teknis Rumah Sakit; 

3. pengkoordinasikan pelaksanaan pelayananan medis; 

4. pengkoordinasiaan pelayananan penunjang medis dan non medis; 

5. pengkoordinasiaan pelayanan asuhan keperawatan; 

6. pelaksanaan pelayan rujukan; 

7. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya; 

8. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 

bupati; 

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati. 

 

 

 



Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Meningkatnya mutu Pelayanan 

Rumah Sakit (Pelayaan Medis, 

penunjang medis dan 

nonmedis, serta pelayanan 

rujukan yang berkualitas) 

BOR (Bed Occupancy Rate / presentase 

tingkat penggunaan tempat tidur) 

 

 Laporan Tahunan 

TOI (Turn Over Interval / waktu rata-rata 

tempat tidur tidak ditempati) 

 

 Laporan Tahunan 

NDR (Net Death Rate / angka kematian 48 

jam setelah dirawat untuk setiap 1000 

penderita keluar) 

 

 Laporan Tahunan 

Kepuasan Masyarakat  Survei Laporan Hasil Survei IKM  

Presentase Indikator SPM (Standart 

Pelayanan Minimal) yang mencapai target 

 

Laporan Tahunan 

Meningkatnya 
mutu dan kualitas SDM  
Rumah Sakit 

Prosentase tenaga kesehatan yang 

mendapat pelatihan minimal 20 jam 

                                                      

                 
      Laporan Kepegawaian 

Presentase SDM Rumah Sakit yang 

memiliki kompetensi profesi 

 

Laporan Kepegawaian 



Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Meningkatnya kualitas tata 

kelola rumah sakit 

CRR (Cost Recovery Rate / kemampuan 

rumah sakit menutup biaya dengan 

penerimaan retribusi pasien) 
 

Laporan Keuangan 

Nilai Evaluasi SAKIP 

 

Jumlah dokumen perencanaan Laporan Tahunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN : KEPALA TATA USAHA 

TUGAS  :   

a. Memimpin dan melaksanakn tugas dan fungsi sub bagian tata usaha; 

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparatur pelaksana dan staf bagian tata usaha 

FUNGSI :  

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kerja Sub. Bagian Tata Usaha; 

b. Pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan dan aset; 

c. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; 

d. Pengaturan ketertiban dan keamanan di lingkungan Rumah Sakit; 

e. Pelaksanaan pemberian informasi dan publikasi serta survey kepuasan pelayanggan Rumah Sakit; 

f. Pengaturan dan pemeliharaan aset Rumah Sakit; 

g. Pengkoordinasian dan pengkajian produk-produk hukum Rumah Sakit, kerjasama dengan pihak ke III dan 

menginventarisir produk-produk hukum lainnya; 

h. Pelaporan hasil kegiatan dan program kerja kepada Direktur; 

 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/ FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Menyusunan rencana program dan 
kegiatan kerja Sub. Bagian Tata 
Usaha 

Dokumen rencana program dan 
kegiatan kerja Sub. Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 

Panduan program kerja unit 

kepegawaian dan 

pengadministrasian umum, 



unit rumah tangga, unit 

perencanaan dan 

pengembangan, dan unit 

keuangan 

Memantau pelayanan administrasi 
perkantoran, kepegawaian, 
keuangan dan aset 

Laporan pelayanan administrasi 
perkantoran, kepegawaian, keuangan 
dan aset 

1 Laporan 

Hasil evaluasi SAKIP, hasil 

evaluasi BPK, Hasil penelitian 

RKA 

Melaksanakan persiapan 
penyelenggaraan rapat-rapat dinas 

Laporan penyelenggaraan rapat-rapat 
dinas 1 Laporan 

Laporan perjalanan dinas 

Memantau ketertiban dan 
keamanan di lingkungan Rumah 
Sakit 

Laporan ketertiban dan keamanan di 
lingkungan Rumah Sakit 1 Laporan 

Laporan insiden keamanan 

Mengevaluasi pelaksanaan 
pemberian informasi dan publikasi 
serta survey kepuasan 
pelayanggan Rumah Sakit 

Laporan pelaksanaan pemberian 
informasi dan publikasi serta survey 
kepuasan pelayanggan Rumah Sakit 1 Laporan 

Laporan IKM  

Mengaturan dan memantau 
pemeliharaan aset Rumah Sakit 

Laporan pemantau pemeliharaan aset 
Rumah Sakit 1 Laporan 

Laporan asset RS 

Mengkoordinasian dan pengkajian 
produk-produk hukum Rumah 
Sakit, kerjasama dengan pihak ke 
III dan menginventarisir produk-
produk hukum lainnya; 

 
Dokumen pengkajian produk-produk 
hukum Rumah Sakit, kerjasama 
dengan pihak ke III dan 
menginventarisir produk-produk hukum 
lainnya; 

1 Dokumen 

Dokumen perjanjian kerjasama 

Melaporan hasil kegiatan dan 
program kerja kepada Direktur 

Laporan hasil kegiatan dan program 
kerja kepada Direktur 1 Laporan 

- 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN : KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK 

TUGAS  :   

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi pelayanan penunjang medis dan non medis; 

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparatur pelaksana dan staf seksi pelayanan penunjang medis 

dan non medis. 

FUNGSI :   

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kerja bidang Pelayanan penunjang Medis dan Non Medis; 

b. Pemberian pelayanan dan kebutuhan penunjang medis dan Non medis yang meliputi pelayanan radiologi, 

laboratorium, farmasi, rehabilitasi medis; 

c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan fasilitas kesehatan; 

d. Pemantauan dan penilaian pelayanan penunjang medis dan non medis; 

e. Pengembangan kebutuhan fasilitas penunjang medis dan non medis; 

f. Pelaporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Direktur; 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Menyusun program dan kegiatan 

bidang pelayanan penunjang medis 

dan non medis meliputi: Instalasi 

 

Dokumen program dan kegiatan bidang 

pelayanan penunjang medis dan non medis 

meliputi: Instalasi radiologi, laboratorium, 

 

1 Dokumen 

Panduan program Instalasi radiologi, 

laboratorium, Instalasi farmasi, 

instalasi gizi, Instalasi rekam medis, 

sanitarian, Unit sterilisasi dan 



radiologi, laboratorium, Instalasi 

farmasi, instalasi gizi, Instalasi 

rekam medis, sanitarian, Unit 

sterilisasi dan pencucian 

Instalasi farmasi, instalasi gizi, Instalasi 

rekam medis, sanitarian, Unit sterilisasi dan 

pencucian 

pencucian 

Memantauan pemberian pelayanan 

dan kebutuhan penunjang medis 

dan Non medis yang meliputi: 

Instalasi radiologi, laboratorium, 

Instalasi farmasi, instalasi gizi, 

Instalasi rekam medis, sanitarian, 

Unit sterilisasi dan pencucian 

 

Laporan pemberian pelayanan dan 

kebutuhan penunjang medis dan Non medis 

yang meliputi: Instalasi radiologi, 

laboratorium, Instalasi farmasi, instalasi gizi, 

Instalasi rekam medis, sanitarian, Unit 

sterilisasi dan pencucian 

1 Laporan 

Laporan indicator keselamatan 

Instalasi radiologi, laboratorium, 

Instalasi farmasi, instalasi gizi, 

Instalasi rekam medis, sanitarian, 

Unit sterilisasi dan pencucian 

Melaksanaan pemantauan dan 

pengawasan fasilitas kesehatan 

 

Laporan pemantauan dan pengawasan 

fasilitas kesehatan 1 Laporan 

Laporan uji coba alat baru di 

Instalasi radiologi, laboratorium, 

Instalasi farmasi, instalasi gizi, 

Instalasi rekam medis, sanitarian, 

Unit sterilisasi dan pencucian 

Memantauan dan penilaian 

pelayanan penunjang medis dan 

non medis 

 

Laporan pemantauan dan penilaian 

pelayanan penunjang medis dan non medis 
1 Laporan 

Laporan uji coba alat baru atau 

produk obat baru di Instalasi 

radiologi, laboratorium, Instalasi 

farmasi, instalasi gizi, Instalasi rekam 

medis, sanitarian, Unit sterilisasi dan 

pencucian 

Menyusun pengembangan 

kebutuhan fasilitas penunjang 

medis dan non medis 

 

Dokumen pengembangan kebutuhan 

fasilitas penunjang medis dan non medis 
1 Dokumen 

Form permintaan kebutuhan Laporan 

uji coba alat baru atau produk obat 

baru di Instalasi radiologi, 

laboratorium, Instalasi farmasi, 

instalasi gizi, Instalasi rekam medis, 

sanitarian, Unit sterilisasi dan 



pencucian 

Membuat laporan kegiatan 

pelayanan penunjang medis dan 

non medis sebagai bahan informasi 

dan pertanggung jawaban kepada 

Direktur 

 

Laporan kegiatan pelayanan penunjang 

medis dan non medis sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada 

Direktur 

1 Laporan 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS 

TUGAS  :   

a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi pelayanan Medis dan Keperawatan; 

b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparatur pelaksana dan staf seksi pelayanan medis dan 

keperawatan. 

FUNGSI :   

a. penyusunan rencana program dan kegiatan kerja seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; 

b. memberikan pelayanan Medis dan Keperawatan 

c. pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan dari penerimaan samapi dengan 

pemulangan yang meliputi rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pemulasaran jenazah, bedah 

sentral, pengembangan pelayan medis dan keperawatan; 

d. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada 

Direktur; 

e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 

Direktur; 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur. 

 

 

 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Menyusun program dan kegiatan 

bidang pelayanan medis meliputi: 

Instalasi rawat jalan, instalasi rawat 

inap, Kamar operasi, HCU dan 

IGD. 

 

Dokumen program dan kegiatan bidang 

pelayanan medis meliputi: Instalasi rawat 

jalan, instalasi rawat inap, Kamar operasi, 

HCU dan IGD. 

 

1 Dokumen 

Panduan Program Pelayanan 

Instalasi rawat jalan, instalasi rawat 

inap, Kamar operasi, HCU dan IGD. 

Memantauan pemberian pelayanan 

medis yang meliputi: Instalasi rawat 

jalan, instalasi rawat inap, Kamar 

operasi, HCU dan IGD. 

 

Laporan pemberian pelayanan medis yang 

meliputi: Instalasi rawat jalan, instalasi rawat 

inap, Kamar operasi, HCU dan IGD.  

1 Laporan Panduan Pelayanan Klinis  

Melaksanaan pemantauan dan 

pengawasan fasilitas kesehatan 

 

Laporan pemantauan dan pengawasan 

fasilitas kesehatan 

1 Laporan Laporan insiden pelayanan medis 

Memantauan dan penilaian 

pelayanan medis  

 

Laporan pemantauan dan penilaian 

pelayanan medis  

1 Laporan Laporan kejadian nosokomial 

Menyusun pengembangan 

kebutuhan fasilitas pelayanan 

medis  

 

Dokumen pengembangan kebutuhan 

fasilitas pelayanan medis 

1 Dokumen Form permintaan kebutuhan alat 

medis 

Capaian kinerja RS 

Membuat laporan kegiatan 

pelayanan medis sebagai bahan 

informasi dan pertanggung 

jawaban kepada Direktur 

 

Laporan kegiatan pelayanan medis sebagai 

bahan informasi dan pertanggung jawaban 

kepada Direktur 

1 Laporan Laporan pelaksanaan clinical 

pathway 

 


