
 
LANGKAH INTERVENSI 

 DIAGNOSIS READING 
 

Kondisi Kinerja Saat Ini Kondisi Kinerja Yang Diharapkan 

1.Pasien belum mendapatkan  jadwal pelayanan Pasien mendapatkan jadwal pelayanan yang di 

harapkan 

2.Jumlah mesin Hemodialisa terbatas Penambahan mesin  Hemodialisa sesuai dengan 

kebutuhan 

3.Ruang  tindakan Hemodialisa  terbatas Pengembangan ruang Hemodialisa sesuai dengan 

kebutuhan  

4.Daftar tunggu /antrian jadwal tindakan lama Pasien mendapatkan jadwal tindakan setelah ada 

advis  medis . 

  

  

 
RANGKAIAN INTERVENSI PIMPINAN 

INPUT PROSES OUTPUT LINGKUNGAN 

Pasien tdk mendapat- 

kan  jadwal pelayanan 

Pasien tdk mendapatkan 

pelayanan ygdiharapkan 

Jadwal tindakan  / 

shif penuh  

Peningkatan jumlah pasien 

dengan tindakan khusus 

Jumlah mesin 

Hemodialisa terbatas 

Meningkatnya  jumlah 

pasien di daftar tunggu 

Keterbatasan 

alat/mesin yang ada 

Kapasitas ruang dan Daya Listrik 

terbatas 

Ruang  tindakan 

Hemodialisa  terbatas 

Jumlah tindakan terbatas 

 

Kapasitas ruangan 

terbatas  

Perlunya perluasan lahan untuk 

pelayanan 

Daftar tunggu /antrian 

jadwal tindakan lama 

Keluarga pasien komplain 

 

Belum dapat jadwal 

tindakan 

Membuat jadwal extra tindakan 

pelayanan 

 

 
 

METODE PEMECAHAN MASALAH 

 

N0 ISU AKIBAT PENYEBAB SOLUSI Tool 

1 Pasien tdk mendapat- 

kan  jadwal pelayanan 

Pasien tdk mendapatkan 

pelayanan ygdiharapkan 

Jadwal tindakan  / 

shif penuh  

Membuat shif kerja baru 

tindakan pasien 

OST 

2 Jumlah mesin 

Hemodialisa terbatas 

Meningkatnya  jumlah 

pasien di daftar tunggu 

Keterbatasan 

alat/mesin yang ada 

Merencanakan 

penambahan  mesin 

baru untuk pelayanan 

 

3 Ruang  tindakan 

Hemodialisa  terbatas 

Jumlah tindakan terbatas 

 

Kapasitas ruangan 

terbatas  

Merencanakan 

pengembangan ruangan 

sesuai kebutuhan 

 

4 Daftar tunggu /antrian 

jadwal tindakan lama 

Keluarga pasien komplain 

 

Belum dapat jadwal 

tindakan 

Memaksimalkan pe - 

makaian mesin yg ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA AKSI PERUBAHAN  
(PROJECT CHARTER) 

 
IDENTITAS PROYEK 

Nama Inovasi Shif Kerja Tindakan Hemodialisa  Di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota 
Magelang 

Deskripsi              Hemodialisa adalah pengeluaran zat sisa metabolism seperti ureum, kreatinin 
dan zat beracun lainnya,dengan mengalirkan darah lewat alat Dializer yang berisi 
membrane yang semi-permeabel dimana melalui membrane tersebut zat-zat beracun 
di keluarkan.Hemodialisa dilakukan pada beberapa keadaan gagal ginjal dan bentuk 
keracunan yang mengancam jiwa/nyawa apabila tidak dilakukan tindakan.   
            Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang memberikan pelayanan 
Hemodialisa mulai tahun 1998 dan dilengkapai fasilitas yang mendukung pelayanan 
dan memberikan keamanan dan kenyamanan saat diberikan pelayanan.Mulai  tahun 
2012 pelayanan Hemodialisa dilengkapi dengan 14 unit Hemodialisa  yang menjamin 
qualitas dan keamanannya saat diberikan tindakan,adapun penggunaannya : 12 unit 
untuk tindakan rutin hemodialisa,1 unit untuk Cadangan,1 unit lagi untuk Backup ( bila 
ada kerusakan ).Sebagai instansi yang memberikan pelayanan khusus seperti 
Hemodialisa  ditangani juga  oleh tenaga professional dan tenaga medis yang sudah 
mempunyai sertifikasi khusus Hemodialisa,serta menjalin hubungan dengan dokter 
Konsultan Ginjal Hipertensi ( KGH) sebagai penanggung jawab pelayanan Dialaisis  
sesuai  dengan  Pedoman Pelayanan  Hemodialisis di Sarana Pelayanan Kesehatan    
(Depkes RI,Tahun 2008). 
           Prevalensi penyakit Gagal Ginjal Kronik meningkat dari tahun ke tahun,yang 
disebabkan oleh beberapa keadaan seperti Hipertensi dan Diabetes Melitus 
dll.Penyakit Ginjal Kronik merupakan masalah besar,hal ini bisa dilihat dari angka 
peningkatan jumlah tindakan Hemodialisa yang semakin bertambah walaupun sudah 
dilakukan penambahan atau pengembangan unit hemodialysis di sarana pelayanan 
kesehatan.  
          Sejalan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Tidar Kota Magelang 
yaitu Mewujudkan Rumah Sakit  Yang Unggul,Profesional,Beretika,Berkeadilan dan 
salah salat satu misinya adalah memberikan pelayanan kesehatan rujukan secara 
profesional,bermutu,terjangkau,dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat,maka 
pelayanan Hemodialisa saat ini  memberikan pelayanan selama  2 shif kerja  yaitu 
pukul shif 1 : 06.00 s/d 11.00 WIB,shif 2 : pukul 11.00 s/d 17.00.WIB Untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan dalam memberikan pelayanan Hemodialisa. 
          Dengan melihat keadaan saat ini,jumlah pasien PGK dengan tindakan 
Hemodiaisis di RSUD Tidar Magelang semakin hari bertambah sehingga ada beberapa 
pasien yang tidak dapat dilayani dan harus dirujuk keluar RS,bahkan ada permintaan 
untuk daftar tunggu mendapatkan jadwal pelayanan. Oleh harena keterbatasan tempat 
dan unit tersebut, pasien/mayarakat komplain kepada RS untuk segera melakukan 
upaya pelayanan segera teratasi. 
 

Sponsor Ka.Bidang Keperawatan ( Sri Andari,AMK,SPd) 

Project Leader Ka.Sie Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap ( Adi Satdana,AMK,SKM) 

Sumber daya tim Sumber Daya Kunci Internal : 

• Ka.Bid.Keperawatan 
 
. 

• Ka.Sie.Pelayanan Keperawatan 
Non Rawat Inap 
 

• Ka.Bid.Pelayanan medis  
 
. 

• Ka.Bid.Penunjang 
 

Deskripsi 

• Memberikan persetujuan adanya 
proyek perubahan yang di ajukan 
oleh peserta Diklat Pim IV. 

• Ka.Sie bersama kepala Instalasi  
membuat rencana program  poyek 
perubahan. 

• Bersama P.J  Pelayanan Medis  
menjamin kelancaran pelayanan 
(keamanan dan kenyamanan)  

• Bersama Ka.Sie peran serta 
membantu kelancaran pelayanan 
penunjang 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

• Staf 
 

 
 
Sumber Daya Kunci External : 

• Koordinasi dengan Stakeholder 
 
 
 

• Ka.Sie bersama staf melakukan 
Rapat Koordinasi untuk curah 
pendapat permasalahan yang ada 
pada pelayanan 

 

• Melakukan pertemuan Ilmiah 
(PITDA/PITNAS) 

• Melakukan study banding ke Instansi 
yang lebih maju 

 
 

2.0 LATAR BELAKANG (BURNING PLATFORM) 

 
       Instalasi Hemodialisa Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang mempunyai 14 unit mesin Hemodialisa 
untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama pasien Gagal Ginjal.Ke 14 unit mesin 
Hemodialisa adalah bekerja sama dengan PT SINAR RODA UTAMA dan mesin tersebut  berjenis/bermerek 
NIPRO dengan spesifikasi Surdial 55,Surdial 55 Plus dan Merek Nikkiso buatan jepang.Kemampuan melakukan 
pelayanan 24 orang/pasien perhari.  
       Kebutuhan akan pelayanan Hemodialisa di RSUD Tidar Kota Magelang  semakin hari  meningkat  seiring 
meningkatnya  jumlah pasien  gagal ginjal serta semakin ketatnya perijinan pendirian unit Hemodialisis,maka 
rumah sakit di magelang belum semuanya dapat memberikan pelayanan hemodialisa,sehingga penderita gagal 
ginjal dengan tindakan hemodialisa belum dapat memenuhi semua permintaan pelanggan/pasien yang 
membutuhkan tindakan Hemodialisa. Dengan tidak terpenuhi permintaan mayarakat terhadap pelayanan 
tersebut  banyak masyarakat  komplain terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang  
khususnya pelayanan Hemodialisa. 
        Sesuai dengan salah satu Visi dan Misi rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan rujukan secara 
profesional,bermutu,terjangkau dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat dan khususnya pelayanan 
hemodialisa dengan tujuan memberikan pelayanan dan Asuhan keperawatan kepada pasien  yang mengalami 
gagal ginjal pada saat Pre-On-dan Post Dialisis secara cepat tepat dan profesional,berdasarkan SAK (Standar 
Asuhan Keperawatan) dan SOP Dialisis  

        Unit Hemodialisa RSUD Tidar Kota Magelang di design dengan menggunakan konsep interior minimalis  
dengan suasana sejuk  karena dilengkapi dengan Air Conditioner (AC),TV LCD monitor 42 ’’ dan fasilitas umum 
lainnya.Selain dilengkapi fasilitas pelayanan yang cukup memadai tersebut,pelayanan hemodialisa didukung 
penuh oleh  Sumber Daya Manusia yang terampil,berpengalaman, dan profesional seperti dokter dan perawat 
bersertifikat Hemodialisa dibawah pengawasan Konsultan Ginjal dan Hipertensi. 
        Walikota Magelang pernah mengatakan saat kunjungan kerja ,kehadiran Unit Hemodialisa di RSUD Tidar 
Kota Magelang ini akan melengkapi pelayanan dan memberikan cakupan layanan kepada masyarakat 
khususnya warga kota magelang dan masyarakat luar kota Magelang pada umumnya, serta terbuka kesempatan 
bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. "Unit Hemodialisa di RSUD Tidar Kota Magelang akan menjadi 
pilihan masyarakat Magelang dan lainnya yang memerlukan tindakan cuci darah. Mengingat jumlah  mesin dan 
ruangan hemodialisa di rumah sakit  terbatas yakni 14 unit,sementara jumlah pelanggan /pasien yang mendaftar 
untuk tindakan hemodialysis melebihi kapasitas,maka perlu dikembangkan lagi mengenai ruangan dan 
penamahan mesin hemodialysis dalam rangka memenuhi kebutuhan public. 
        Pelayanan Unit Hemodialisa RSUD Tidar Kota Magelang  adalah 2 shif  tindakan  yakni pagi pukul 07.00 – 
12.00.WIB,Siang Pukul 12.00 – 19.00.WIB. Dalam rangka  pelayanan kesehatan terhadap masyarakat RSUD 
Tidar Kota Magelang telah melakukan kerjasama dengan penjamin kesehatan seperti : BPJS,Jamkesda 
Kota,Jamkesda Kabupaten dan peserta Umum termasuk didalamnya adalah pelayanan Hemodialisa. Dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan khusus Hemodialisa,yang sampai saat ini kebutuhan tersebut 
belum sepenuhnya terpenuhi seperti yang diharapkan maka Pemerintah Kota Magelang berpesan kepada 
seluruh jajaran RS untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas. 

 

3.0 TUJUAN  

       
        Hemodialisa adalah upaya pembersihan darah dari sisa sisa metabolisme tubuh,yang semestinya dilakukan 
ginjal digantikan oleh mesin yang disebabkan oleh kegagalan ginjal untuk melakukannya. Adapun tujuan 
pelayanan Hemodialisa adalah : 

1. Menggantikan fungsi Ginjal dalam fungsi ekskresi yaitu membuang sisa-sisa metabolismendalam tubuh 
seperti : urem,kreatinin dan sisa metabolisme yang lain. 

2. Menggantikan fungsi Ginjal dalam mengeuarkan cairan tubuh yang seharusnya dikeluarkan sebagai 
urine saat ginjal sehat. 

 
 
 
 



3.  Meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal 
4.  Mengganti fungsi ginjal sambil menunggu program pengobatan yang lain. 
        Seseorang yang mengalami gagal ginjal dan divonis harus menjalani tindakan hemodialisa,maka 
sebagai petugas kesehatan akan selalu siap dan segera untuk melaksanakan tindakan tersebut setelah 
persyaratan terpenuhi ( seperti laboratorium penunjang serta kesepakatan dari pasien / keluarga terhadap 
tindakan yang akan diberikan). 
        Penundaan atau terbatasnya jadwal tindakan hemodialisis merupakan kendala dan  berakibat kurang 
baik terhadap kesehatan atau resiko komplikasi yang dihadapi akan semakin berat,sehingga diperlukan 
penanganan segera setelah ada advis medis.Dari kendala/masalah yang saat ini terjadi akan di jadikan 
proyek perubahan dalam organisasi sehingga  masalah tersebut dapat di selesaikan secara organisasi dalam 
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari proyek perubahan ini kami mengambil 
berberapa tujuan diantaranya adalah : 

Tujuan Jangka Pendek  Proper : 

• Pasien segera mendapatkan jadwal tindakan pelayanan 

• Pasien  indikasi Emergency dialysis segera teratasi ( RANAP/RAJAL) 

• Tidak ada  Komplain pasien/keluarga terhadap pelayanan jadwal tindakan Dialisis 

• Daftar tunggu tidak lama dan segera mendapatkan pelayanan tindakan dialysis 

• Traveling Dialisis segera  direspon baik dalam pemberian pelayanan                          
             Tujuan Jangka Panjang  Proper  : 

• Memperluas kapasitas ruangan dan Tempat Tidur pelayanan Hemodialisa 

• Menambah jumlah unit/mesin Hemodialisa sesuai  peningkatan jumlah pasien 

• Menambah jumlah SDM pelayanan yang kompetensi yang disesuaikan penambahan unit/mesin    
     Hemodialisa 

• Meningkatkan PAD rumah sakit pada pemerintah kota Magelang 

• Menjadikan pelayanan Hemodialisa sebagai pusat  rujukan di Kedu 

• Mengembangkan pelayanan CAPD sebagai alternative dialysis yang mandiri   

• Menjadikan pelayanan Hemodialisa sebagai pusat pendidikan Dialisis 
 

                             
      
  

 
 

4.0 MANFAAT  

                 Pelayanan Hemodialisis  memberikan banyak manfaat  bagi masyarakat,khususnya pada pasien yang 
menderita penyakit  gagal ginjal  baik yang bersifat  Acut  maupun Kronis. Hemodialisa atau yang sering dikenal 
Cuci Darah adalah suatu Metode pembersihan darah dengan membuang cairan berlebih dan zat-zat berbahaya 
lainnyabagi tubuhmelalui alat Dialysis untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak.Adapun manfaat yang kami 
ambil dalam proyek perubahan hasil Identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi Instalasi Hemodialisa. 
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam penanganan tindakan Hemodialisa 
- Menambah referensi kasus yang dijumpai pada pelayanan Hemodialisa 
- Menambah pendapatan untuk ruangan pelayanan 
- Meningkatkan pendapatan jasa  pelayanan 
- Membangun untuk pengembangan dialysis mandiri ( CAPD ) 

2. Manfaat bagi ruangan / instalasi lain  
- Penanganan pasien segera dilaksanakan 
- Penurunan anga kematian akibat penundaan tindakan pelayanan 
- Menambah pengetahuan penanganan kegawatan  hemodialisa di ruang rawat 

 

 
 
 



 

3. Manfaat bagi Organisasi /Rumah Sakit 
- Berkurangnya keluhan pelanggan pada pelayanan yang diberikan 
- Menambah PAD rumah sakit  
- Meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan  
- Memudahkan system rujukan pelayanan 

4. Manfaat bagi SKPD diluar  
- Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan 
- Terwujudnya mutu pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 

5. Manfaat Bangsa dan Negara 
- Memberikan data pelayanan tindakan hemodialisa ke pusat Registrasi PERNEFRI 
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pasien gagal ginjal 
- Membuat solusi penanganan dan pengelolaan pelayanan Hemodialisa 

 

 
 

5.0 RUANG LINGKUP  

           Instalasi Hemodialisa RSUD Tidar Kota Magelang saat ini memiliki 14 mesin Hemodialisa dengan total 
pasien 80 orang,2 (Dua) Shif tindakan yaitu Pagi dan Siang sekitar 24 tindakan setiap harinya. Dengan jumlah 
pasien yang ada pada saat ini,belum semua mendapatkan pelayanan dan masih dalam daftar tunggu 
antrian.Untuk itu perlu dilakukan perubahan supaya pasien dapat dilayani sesuai dengan advis medis. 
           Proyek Perubahan yang diharapakan untuk menangani pelayanan Publik / masyarakat  pada pelayanan 
Hemodialisa dengan Inovasi shif kerja pelayanan.              
Ruang lingkup proyek perubahan antara lain: 
1. Pola pikir dan budaya kerja 

Pola pikir dan budaya kerja dapat dilihat dari pemikiran bahwa tindakan yang dilakukan di ruang Hemodialisa  
dengan kerja 2 shif sudah berjalan lancar, apabila ada pasien yang belum dapat jadwal disarankan untuk 
menunggu atau dirujuk ke Instansi.Oleh sebab itu dalam penanganan masalah public yang dihadapi saat ini 
adalah dengan merubah budaya kerja dan melakukan Inovasi shif kerja pelayanan di ruang 
Hemodialisa.Diharapkan setelah Inovasi terdapat perubahan yang sangat bermanfaat bagi 
pasien/masyarakat yang membutuhkn pelayanan tersebut. 

2. Organisasi 
Organisasi yang dimaksud adalah RSUD Tidar  sebagai SKPD Pemerintah Kota Magelang. Adanya 
perubahan   diharapkan dengan adanya Inovasi shif kerja pelayanan  sasaran Organisasi yaitu 
mengupayakan peningkatan mutu pelayanan sesuai standard pelayanan minimal yang dapat menjangkau 
seluruh lapisan masyarakat sehingga menambah tingkat kepercayaan public terhadap pelayanan organisasi 

3. Manajemen SDM Aparatur 
Manajemen Sumber Daya Manusia (aparatur) perlu ditingkatkan pada RSUD Tidar Kota Magelang. Hal ini 
dapat dilihat masih banyak complain dalam pelayanan yang diberikan,untuk itu diperlukan   Sumber Daya 
Manusia yang mempunyai jiwa professional dan Integritas dalam bekerja ,sehingga dengan adanya 
perubahan/ Inovasi yang di lakukan siap untuk melaksanakan dengan penuh tanggungjawab.  

4. Bagi Ka.Sie Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap 
Pengawasan pelayanan  keperawatan setelah inovasi dapat dilihat pada pelaporan sebelum perubahan  
yang terekam pada pelayanan pendataan  IRR (Internasional Renal Registrasi)  antara lain : 
a. Jumlah kunjungan harian pasien  
b. Jumlah pasien baru 
c. Data preskripsi tindakan 
d. Catatan khusus pasien yang dilakukan tindakan 

5. Lingkup Masyarakat 
Meningkatkan kepercayaan public/masyarakat karena pelayanan diberikan oleh tenaga  Medis dan 
paramedic professional  dan memiliki sertifikasi khusus di bidangnya. 

 
 
 DISETUJUI 
  
 Project  Sponsor 
 Ka.Bidang Keperawatan 
  
  
  
 ( SRI ANDARI,AMK,S.Pd) 
 NIP.19581006 198201 2005 
  
  



 

6.0 OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLES) 

Nama Deskripsi 

Nama output kunci ( nilai 
keberhasilan) yang akan 
dihasilkan. Output berupa 
output antara (yang akan 
dicapai dalam jangka pendek 
dan menengah) dan output 
akhir yang akan dicapai 
dalam jangka panjang 

Penjelasan singkat output yang hendak dihasilkan dalam proyek perubahan 

 
 

7.0 PENTAHAPAN (MILESTONES) 

No HAP UTAMA Waktu 

Urutan • Tahapan dalam proyek perubahan merupakan capaian – capaian 
yang sangat penting sehingga harus diperhatikan dalam menjamin 
terlaksananya proyek perubahan secara tepat waktu dan tepat 
sasaran. Milestones berbeda dengan timeschedule yang akan 
diuraikan secara lebih rinci pada laporan Breakthrough 2 

• Milestones bisa dibedakan antara tahapan jangka pendek dan 
panjang 

Target waktu 
pelaksanaan (minggu, 
bulan, tahun) 

 
 

8.0 TATA KELOLA PROYEK 

Struktur Deskripsi 
(Penjelasan peran masing-masing dalam 
penyelenggaraan proyek perubahan) 

Gambarkan struktur tim/ orang yang terlibat dalam 
penyelenggaraan proyek perubahan 
             Contoh : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Sponsor …….. 

• Project leader… 

• Pokja… 
 
 
 

• Coach …… 
 
 
 
 
 

9.0 ANGGARAN 

Jumlah Deskripsi 

Estimasi jumlah 
anggaran yang 

dibutuhkan 

Penjelasan peruntukan 

Estimasi jumlah 
anggaran yang 

dibutuhkan 

Penjelasan peruntukan 

 
 
 
 

10. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER 

No ( menulis APP: Analisis Persoalan Potensial ; antisipasi sbl msl terjadi, solusi untuk mengatasi 
maslah a.l melakukan rapat/sosialisasi rencana pembuatan shif baru, dan bagaimana solusi biar 
pelaksana untuk mau melaksanakan kegiatan perubahan baru tsb kuncinya dengan memberikan 
peningkatan jasa pelayanan baru,prosentase yunior di naikan /disetarakan). 
Identifikasi instansi/ individu yang berkepentingan dan memiliki sedikit banyak pengaruh terhadap 
hasil akhir dari proyek perubahan. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif yang berarti mendukung 
atau negatif yaitu menjadi sumber penghambat. Stakeholder dapat dibedakan antara stakeholder 
internal (masih dalam satu instansi) atau eksternal yaitu instansi lain atau individu yang berpengaruh 
di luar instansi peserta 
 

Sponsor 

Coach Project 
 Leader 
 
 

Pokja Pokja 



 

 
 
 

 

11. DISETUJUI 

Project Sponsor : Atasan peserta 
 
(tanda tangan) 
 
 
Tanggal : (tempat, tanggal, bulan, dan tahun) 
 


