NOTULEN

RAPAT

: Evaluasi

Kinerja

RSUD

“Kanjuruhan”

Kepanjen

Triwulan I 2015
Hari/Tanggal

: Rabu/ 8 April 2015

Waktu Panggilan

: 09.00 Wib

Waktu Rapat

: 09.00 – Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Direksi Lantai II

Acara

: Rapat Evaluasi Kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen
Triwulan I 2015

PIMPINAN RAPAT
Ketua

: Kepala Bagian Prehumsar

Pencatat

: Kasubag Perencanaan

Peserta rapat

: - Wadir Pelayanan
- Kepala Bidang/Bagian
- Kasubag Perencanaan, Kasubag Rekam Medik Evaluasi
dan Pelaporan

KEGIATAN RAPAT
1. Kata Pembukaan

: Sehubungan dengan telah berakhirnya triwulan I tahun 2015

maka diperlukan evaluasi kinerja Rumah Sakit.
2. Pembahasan

:

a. Penyampaian hasil evaluasi terhadap indikator berdasarkan data dari Bagian dan
Bidang terkait (Terlampir);
b. Analisis terhadap capaian indikator bisa dipertajam dengan memanfaatkan data
terkait lainnya;
c. Analisis terhadap angka kematian agar dipertajam dengan data penyebab kematian
(mortalitas) sehingga bisa dianalisis secara kualitatif, Subag Rekam Medik untuk
menyiapkan data terkait;
d. Redaksional pelaporan disesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh
masyarakat umum non kesehatan;
e. Capaian standar ketenagaan medis secara umum terpenuhi 98%, hasil ini untuk
memenuhi standar tenaga medis 4 dasar yang dievaluasi secara kuantitatif belum
dievaluasi secara kualitatif dan belum memperhitungkan kebutuhan tenaga medis
penunjang lainnya.

f. Capaian standar tenaga keperawatan belum mencapai 100% oleh karena masih ada
tenaga perawat yang memiliki pendidikan dibawah DIII keperawatan, dan masih
memungkinkan untuk penyesuaian pendidikan sampai dengan tahun 2019;
g. Rencana koordinasi evaluasi kinerja triwulan berikutnya pada minggu ke 1 atau
paling lambat minggu ke 2 bulan Juli, Oktober dan Januari 2016;
h. Tim Akuntabilitas Kinerja yang ditunjuk untuk melaksanakan SAKIP dengan
berkoordinasi secara adekuat.
3. Keputusan

:

a. Analisis terhadap capaian indikator bisa dipertajam dengan memanfaatkan data
terkait lainnya;
b. Redaksional pelaporan disesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh
masyarakat umum non kesehatan;
c. Koordinasi evaluasi kinerja triwulan berikutnya pada minggu ke 1 atau paling
lambat minggu ke 2 bulan Juli, Oktober dan Januari 2016
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