


IKHTISAR EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKj.IP)  ini  disusun  sebagai

perwujudan  pertanggungjawaban  atas  kinerja  RSUD  dr. Soediran  Mangun  Sumarso

selama tahun 2018, yang berupa keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  rumah  sakit  sebagaimana  telah

ditetapkan  dalam  Rencana  Kerja RSUD  dr.  Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten

Wonogiri  Tahun  2018.  Laporan  ini  juga  merupakan  serangkaian  dari  Rencana

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Wonogiri  Tahun  2016–

2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 dan

pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

Anggaran 2018.

Berdasarkan  keputusan  Bupati  Wonogiri  Nomor  313  Tahun  2010  tentang

penetapan status PPK-BLUD pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  per 1 Januari

2011, merupakan momentum Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja baik kinerja

pelayanan, kinerja keuangan maupun kinerja manfaat yang merupakan tujuan utama

implementasi PPK-BLUD. Secara garis besar tujuan peningkatan kinerja melalui PPK-

BLUD pada Rumah Sakit dapat dikatakan telah tercapai.

Upaya  peningkatan  kinerja  pelayanan  diantaranya  dilakukan  dengan

peningkatan  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  melalui  pendidikan  dan

pelatihan  teknis/fungsional.  Sedangkan  perbaikan  sistem  dan  prosedur  standart

pelayanan diupayakan melalui penilaian akreditasi rumah sakit yang dilakukan pada

akhir  tahun 2011 dengan hasil  memuaskan, yaitu  lulus  Akreditasi  Penuh  untuk 16

Pelayanan, dengan masa berlaku 3 tahun. Pada tahun 2016 ini dilakukan penilaian

kembali Akreditasi Versi Tahun 2012, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten

Wonogiri berhasil lulus tingkat Paripurna Bintang Lima (                ), dan pada

verifikasi  kedua  pada  tahun  2018  RSUD  dr. Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten

Wonogiri juga berhasil lulus tingkat Paripurna.

Dari evaluasi kinerja pelayanan secara umum, dapat disimpulkan bahwa

hasil  Pengukuran  Pencapaian  Sasaran  (PPS)  dengan  rata-rata  capaian  kinerja

Pelayanan terhadap target adalah: 101,39%, dengan perincian per sasaran: pelayanan

rawat  jalan  (102,48%),  pelayanan gawat  darurat  (111,43%),  pelayanan rawat  inap

(101,10%),  pelayanan  bedah  sentral  (109,16%)  dan pelayanan kebidanan  (64,04%),

pelayanan  laboratorium  (142,42%),  pelayanan  radiologi  (106,34%),  pelayanan
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rehabilitasi  medik  (72,78%),  pelayanan  gizi  (77,23%)  dan  pelayanan  hemodialisa

(114,25%).

Kinerja Pelayanan Publik pada tahun 2018 dengan capaian : BOR, LOS, TOI

dan  BTO menunjukkan  bahwa  kinerja  RSUD  dr.  Soediran  Mangun  Sumarso  secara

umum relatif turun jika dibandingkan dengan tahun 2017, meski demikian, capaian

kinerja TOI mengalami  kenaikan. Masing-masing capaian kinerja tahun 2018 adalah

sebagai  berikut  :  BOR  57,77%;  LOS  3,5  hari;  TOI  2,78  hari  dan  BTO 55,24  kali.

Berdasarkan dari masing-masing indikator tersebut, hanya indikator TOI yang masuk

kedalam parameter ideal,  sedangkan BOR, LOS dan BTO belum termasuk kedalam

parameter ideal yang ditentukan oleh Kementerian/Departemen Kesehatan RI tahun

2005. Realisasi capaian Kinerja Pelayanan Publik dari target pada tahun 2018 secara

umum rata-rata mencapai nilai  91,45%, berarti masuk dalam kategori  AMAT BAIK

(Nilai interval amat baik : 90–100), dengan perincian per indikator sebagai berikut :

BOR  (72,21%),  LOS  (62,50%),  TOI  (139,00%),  BTO (55,24%),  sedangkan  NDR  tidak

mencapai target dan GDR juga tidak mencapai target.

Kinerja  Pelayanan  Publik  pada  tahun  2018  berdasarkan  pada  standar

pelayanan minimal (SPM) diperoleh hasil  bahwa rata-rata capaian SPM tahun 2018

adalah 97,43 %,  lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata capaian SPM tahun

2017 (95,55%), namun demikian  hasil rata-rata capaian SPM tahun 2018 masuk dalam

kategori AMAT BAIK (Nilai interval amat baik : 90–100). 

Kinerja manfaat hasil survey pelayanan publik tahun 2018 diperoleh nilai

indeks  kepuasan  masyarakat  (IKM)  adalah  80,28  %.  Hal  ini  lebih  tinggi   bila

dibandingkan  hasil  nilai  IKM  tahun  2017  (77,63%),  sehingga  indek  kepuasan

masyarakat (IKM) tahun 2018 masuk dalam kategori BAIK (Nilai interval baik: 80–89).

Kinerja  pendapatan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Soediran  Mangun

Sumarso pada tahun 2018 mencapai 107,28 %, melebihi target yang ditetapkan pada

awal tahun, yaitu tercapai  Rp. 113.720.450.935 (Seratus tiga belas milliar tujuh ratus

dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)

dari  target  tahun  2018  sebesar  Rp.  106.000.000.000,00  (Seratus  enam  milliar

rupiah). Persentase Capaian kinerja pendapatan yang terendah, yaitu sebesar 71,50

%  pada  Pelayanan  Perawatan  Jenazah,  sedangkan  capaian  kinerja  pendapatan

tertinggi yaitu sebesar 163,51 % pada pelayanan Persalinan/Kebidanan. Dengan rata-

rata capaian kinerja pendapatan sebesar 107,37% pada semua unit pelayanan, artinya

LKj.IP  RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO, Tahun 2018 2



kinerja pendapatan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso pada tahun 2018 mencapai

nilai  AMAT BAIK (Nilai interval amat baik :  90 – 100).

Adapun  Realisasi  belanja,  khususnya  belanja  langsung  pada  RSUD  dr.

Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten  Wonogiri  rata-rata  per program  terealisasi

97,76%  dari  jumlah  anggaran  yang  ditetapkan  pada  awal  tahun.  Hal  ini  dapat

disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi belanja RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso

Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018.

Demikian ikhtisar  eksekutif  Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah (LKj.IP)

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 ini dibuat sebagai

perwujudan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sekaligus sebagai alat kendali

penilaian kualitas kinerja maupun sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kegiatan

yang akan datang.
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