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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan

karuniaNya, kami telah diberi kesempatan untuk mengusulkan usulan perencanaan 2017
bersumber dana APBN. Kesempatan ini akan kami gunakan sebaik-baiknya, dengan suatu
perencanaan yang matang, agar dikemudian

hari apabila disetu.jui maka kami

dapat

melaksanakan Cengan baik sehingga berdampak yang baik pula terhadap pelayanan kesehatan
khususnya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada masyarakat secara optimal.

Sebagai bahan pertimbangan, permohonan usulan perencanaan 2017 bersumber

Dana APBD tersebut diatas kami lampirkan Rencana Angaran Belanja(RAB) beserta data
pendukung lainnya.
Besar harapan kami agar usulan perencanaan 2017 bersumber Dana APBD tersebut

dapat disetujui sehingga bisa mendukung pelayanan operasional di Rumah Sakit Jiwa Daerah
Su ra ka

rta.
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Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan

pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan
prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk

itu perlu adanya

pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat

sehingga bisa rnewujudkan pelayanan kesehatan yanB optimal.

4.

Latar Belakang
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu Rumah Sakit

Jiwa kelas A (khusus), yang pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kesehatan Republik lndonesia No.YM.01.10/lll/498/09 mendapatkan status Akreditasi

Penuh Tingkat Lanjut untuk 12 pelayanan dan pada tahun 2011 telah mengikuti
sertifikasi ulang dan mendapatkan status Akreditasi Penuh Tingkat Lengkap dan telah
lulus Akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh sertifikat Akreditasi Rumah sakit
nomor:KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit

telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus
PARIPURNA. Selain

itu

RS

tingkat

Jiwa Daerah Surakarta telah lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008

pada tahun 2010 dan lulus sertifikasi pada awal tahun 2013. Hasil analisa data pada

tahun 2012, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah pasien golongan
menengah kebawah, terutama dengan pasien BPJS

dan lain-lain.

Sedangkan

berdasarkan lokasi asal pengun.jung, pengunjung berasal dari berbagai wilayah Jawa
Tengah dan jawa Timur bagian barat, sesuai dengan fungsi ftumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan.iiwa kelas A khusus provinsi
Jawa Tengah.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut
membuktikan bahwa

RS

Jiwa Daerah Surakarta sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat.

Oleh karea igu sangat penting jika peningkatan tersebut diimbangi dengan sarana dan
prasarana yang memadai, sehingga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat.
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Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2015 yaitu

BOR 70,63% ,BOR

kelas lll : 75.10, LOS 31 hari, TOI 12, BTO 8, GDR 0, NDR 0, jumlah pengunjung 35322

jumlah kun.jungan 71480,rata-rata dirawat perhari 240, sehingga dari data tersebut

,

RS

Jiwa Daerah Surakarta harus semakin menunjukkan pelayanan yang lebih baik terhadap

pelanggan. Pada tahun 2016 RS Jiwa Daerah Surakarta disamping mengembangkan
pelayanan dibidang poliklinik kejiwaan, juga berupaya untuk melakukan pelayanan

dibidang poliklinik umum (antara lain pelayanan poli Anak, poli Syaraf, poli kulit).
Pengembangan tersebut membutuhkan beberapa sarana dan prasarana berupa alat

-

alat kesehatan dan alat kedokteran guna mendukung pelayanan tersebut serta fasilitas

tempat/bangunan yang memenuhi standar sehingga nyaman dalam memberikan
pelaya nan kepada pelanggan.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan perencanaan 2017 bersumber
dana APBD.

5.

Tujuan

a.

Umum

:

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa yang semakin optimal

b.

Khusus:
1. Meningkatan program pelayanan kesehatan
2. Meningkatan program promosi dan pemberdayaan
3. Meningkatan program pelayanan administrasi perkantoran

4. Meningkatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Meningkatan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

5.

Rincian Kegiatan
1. Kegiatan pemenuhan sarana pelayanan kesehatan

2. Kegiatan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan (DAK)

4. Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tingkat provinsi
5. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
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6. kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran

7. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
8. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9. kcgiatan pclayanan dan pendukung pclayanan

7.

Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan Melalui prosedur pengadaan barang jasa pemerintah yang
berlaku

8.

Sasaran
1. terpenuhinya pemenuhan sarana dan pelayanan kesehatan alkes laboratorium,rehab

Medik, rawat jalan (poliklinik anak,saraf,penyakit dalam dan kulit), IGD /lCU
2. Terpenuhinya pembangunan gedung

diklit dan pembangunan struktur bangunan

rawat inap 5 lantai
3. Terpenuhinya pembangunan rehabilitasi gedung IGD dan alat kesehatan

4. Tercapainya kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan

tingkat provinsi
I

5. Terpenuhinya kebutuhan makanan

dan minuman pasien

6. Terpenuhinya pemenuhan obat-obatan,alkes habis pakaidan reagent dan

terlaksananya honor pegawai tidak tetap
7. Terpenuhinya kendaraan dinas

/operasional untuk menunjang kegiatan dalam rangka

mobilitas pelayanan kepada pasien
8. Terpenuhinya pemeliharaan gedung dan bangunan di gedung poliklinik,gedung

Auditorium dan gedung administrasi.
9. Terpenuhinya kegiatan operasional rumah sakit berupa belanja pegawai, belanja
barang jasa dan belanja modgl/investasi
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9.

PelaksanaanKegiatan
Tahun Ang8aran 2017

Ilu

No

Jan
1

la rr

Uraian
Peb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sept

okt

Nop

Des

Terpenuhinya pemenuhan
sarana dan pelayanan
kesehatan alkes

laboratorium,rehab
Medic, rawat jalan (poliklinik
anak,saraf,penyakit dalam dan
I

kulit), lGo /lCU
2

Terpenuhinya pembangunan
gedung diklit dan
pembanBUnan struktur

bangunan rawat inap 5lantai
3

Terpenuhinya pembangunan
rehabilitasi gedung IGD dan
alat kesehatan

4

Tercapainya kegiatan
penyeienBEaraan pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan

tingkat provinsi

5

Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman pasien

6

Terpenuhinya pemenuhan
obat'obatan,alkes habis pakai
dan reagent dan terlaksananya

honor pegawai tidak tetap
7

Terpenuhinya kendaraan dinas

/operasional untuk menunjang

kegiatan dalam

rangka

mobilitas pelayanan

kepada

pasien

7

Terpenuhinya pemeliharaan

8

gedung dan bangunan di
gedung poliklinik,gedung

Auditorium dan gedung
administrasi.
Terpenuhinya kegiatan

9

operasional rumah sakit
berupa belanja pegawai,

belania

barang jasa dan

belanja modal/investasi

10. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB}

Uraian

No.

1

Anggaran yang diusulkan

Terpenuhinya pemenuhan sarana dan pelayanan kesehatan alkes

25.000.000.000

laboratorium,rehab Medic, rawat jalan (poliklinik anak, saraf,
penyakit dalam dan kulit), IGD /lCU,peralatan kantor dan meubelair
2

Terpenuhinya pernbangunan gedung diklit dan pembangunan

30.000.000.000

struktu. bangunan rawat inap 5lantai
3

Terpenuhinya pembangunan rehabilitasi gedung IGD dan alat

6.304.429.000

kesehatan

4

Tercapainya kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan
masvarakat dan

500.000.000

kemitraan tingkat provinsi

5

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pasien

3.500.000.000

6

Terpenuhinya pemenuhan obat-obatan,alkes habis pakai dan

5.000.000.000

reagent
7

dan

terlaksananya honor pegawaitidak tetap

Terpenuhinya kendaraan dinas /operasional dan ambulance untuk
menunjang kegiatan dalam

rangka

1.200.000.000

mobilitas pelayanan kepada

pasien
o

Terpenuhinya pemeliharaan gedung dan banBUnan digedung

4.100.000.000

poliklinik,gedung Auditorium dan gedrng administrasi.
9

Terpenuhinya l.egiatan operasional rumah sakit berupa belanja
pegawai,

belanja

35.000.000.000

barang.jasa dan belanja modal/investasi
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11. Penutup
Peningkatan sarana dan prasarana pada saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah
Sakit Jiwa Daeratl Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan dibidang kesehatan,

sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan
kesehatan

jiwa kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan

yang

optimal.
Besar harapan kami untuk mendapatkan dana APBD Tahun Anggaran 2017.

Surakarta, maret 2016
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