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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja Instansi pemerintah adalah pewujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan  dalam rangka maencapai  misi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 

opemerintah.  

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan strategis RSUD Tidar Kota Magelang maka dilakukan 

pengukuran kinerja. Dengan pengukuran kinerja, maka dapat diketahui seberapa 

jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target – target yang telah 

ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang 

ada, yang keseluruhannya mencerminkan capaian kinerja kegiatan. 

Berdasarkan pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa nilai capaian 

kinerja RSUD Tidar Kota Magelang pada Tahun 2019 yang ditinjau dari indikator 

kinerja keuangan, indikator kinerja operasional, dan indikator kinerja mutu 

pelayanan dan manfaat bagi masyarakat mencapai nilai 7,35 berarti RSUD Tidar 

Kota Magelang mencapai nilai kinerja Sehat (A).  

Secara umum terjadi pertumbuhan di semua unit layanan meskipun relatif 

kecil dan belum bisa untuk menaikan nilai capaian, sehingga perlu membuka 

layanan-layanan baru atau melalukan ekspansi sesuai dengan peluang yang ada. 

 Efisiensi pelayanan perlu ditingkatkan melalui pemerataan dan 

penambahan jadwal pelayanan dokter di rawat jalan mengingat rasio pasien 

terhadap dokter dan perawat masih bisa ditingkatkan. 

 Dari segi pemanfaatan tempat tidur RSUD Tidar Kota Magelang masih 

kekurangan ruang rawat inap khususnya kelas 3 (tiga) yang ditunjukkan dari hasil 

BOR / rata-rata tempat tidur ditempati sebesar 82,63% yang berada diatas nilai 

ideal, dan TOI / jeda waktu penggunaan tempat tidur juga tidak berada pada nilai 

ideal  (2-3 hari). Hal ini menunjukkan bahwa dengan nilai BOR yang tinggi, maka 

jeda waktu dalam penggunaan tempat tidur tidak sesuai dengan nilai standar atau 

tidak sampai 1 (satu) hari. 

Dilihat dari kinerja keuangan RSUD Tidar Kota Magelang, maka pada tahun 

anggaran 2019 dari target pendapatan Rp.170.000.000.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp.197.308.247.620,- atau 116,064%. Dari sisi penggunaan, 

dianggarkan Rp.283.884.504.000,- yang terbagi menjadi anggaran belanja BLUD 

sebesar Rp.170.000.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.113.884.504.000,- 
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merupakan anggaran belanja APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk 

anggaran belanja tersebut terealisasi sebesar Rp.277.409.215.898,- (97,719%).  

Dari sisi belanja anggaran dibagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung 

dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung merupakan anggaran 

belanja APBD yaitu untuk belanja pegawai dengan anggaran sebesar 

Rp.26.456.297.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.184.919.917,- (1,415%). 

Alokasi belanja langsung terdiri dari belanja DAK, APBD II dan belanja BLUD  yang 

digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di RSUD Tidar Kota 

Magelang. Dengan anggaran sebesar Rp.257.428.207.000,- terealisasi 

Rp.253.224.295.981,- (98,367%). 

Belanja DAK dan APBD II (DAU) digunakan program pengadaan, 

peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata dengan kegiatan Pembangunan rumah sakit lantai 8 

(delapan) lantai sumber anggaran DAU sebesar Rp.61.628.000.000,- terealisasi 

Rp.61.180.146.923,- (99,273%), Pengadaan alat-alat rumah sakit sumber dana 

(DAU) sebesar Rp.1.906.592.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.893.170.000,- 

(99,296%) dan pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) sebesar 

Rp.23.893.615.000,- terealisasi sebesar Rp.22.158.772.461,- (92,739%). 

Sedangkan belanja BLUD digunakan untuk program peningkatan pelayanan 

kesehatan BLUD dengan kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan 

kesehatan RSUD Tidar, anggaran sebesar Rp.170.000.000.000,- terealisasi 

sebesar Rp.167.992.206.597,- (98,819%).  

Selanjutnya dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi maka pada tahun 2019 

nilai efektivitas RSUD Tidar Kota Magelang sebesar 116,063%, artinya  

kemampuan RSUD Tidar Kota Magelang dalam merealisasikan PAD yang 

direncanakan sudah efektif karena rasio yang dicapai lebih dari 100%. Semakin 

tinggi rasio efektivitas akan menggambarkan kemampuan rumah sakit semakin 

baik. Sedangkan untuk rasio efisiensi RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2019 

sebesar 1,283 nilai ini hanya berdasarkan pendapatan RSUD Tidar Kota 

Magelang tahun 2019 sehingga belum efisien, namun bila ditambah anggaran 

DAK dan APBD II maka nilai rasio efisiensi menjadi 0,889 yang artinya kinerja 

RSUD Tidar Kota Magelang dikategorikan efisien karena rasio yang dicapai 

kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti 

kinerja pemerintah akan semakin baik. 
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran

seperti yang telah dijelaskan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa nilai

capaian kinerja RSUD Tidar Kota Magelang pada Tahun 2019 yang ditinjau dari

indikator kinerja keuangan, indikator kinerja operasional dan indikator kinerja

mutu  pelayanan dan manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

No. Indikaotr Tahun 2019 Katagori Hasil Penilaian

Tahun 2019

1. Kinerja Keuangan 15.90 Sehat

2. Kinerja Operasional 25.45 Berpotensi Tinggi

3. Kinerja Mutu pelayanan & manfaat

bagi masyarakat

35.00 Tinggi

Total Nilai 76.35 Sehat (A)

Penggolongan pencapaian tingkat kinerja / kesehatan  BLU rumah sakit

adalah A (SEHAT) , apabila Total Score (TS) = >65 atau <80. Dengan hasil akhir

atas penilaian 3 indikator tingkat kesehatan RS sebesar 76,35 berarti RSUD

Tidar Kota Magelang mencapai nilai kinerja SEHAT (A) apabila dibanding

dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,35 (6,04%). Nilai capaian

kinerja pada tahun 2018 sebesar 72.
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