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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang adalah Rumah Sakit 

Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang berdiri sejak pemerintahan 

Hindia-Belanda dan di resmikan menjadi Rumah Sakit Milik pemerintah pada 

tahun 1979, memiliki letak yang strategis di pinggir jalan raya Riau-Sumatra 

Barat dan Sumatra Utara. Sejak tahun 1981 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Bangkinang hanya tergolong rumah sakit tipe D. Sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan pelayanan maka pada tanggal 05 Juni 1996, berdasrkan SK Menkes 

Nomor: 551/Menkes/SK/VI/1996 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Bangkinang Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Kampar, maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang diakui sebagai 

rumah sakit yang tergolong tipe C pada tanggal 19 Desember 2011, Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Bangkinang menjadi Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) dengan surat keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011 

tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai 

stuan kerja daerah Kabupatan Kampar yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. (Profil 

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, Tahun 2014). 
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4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Bangkinang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 61 Tahun 

2012, tentang “Uraian Tugas dan Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor-kantor 

Kabupaten Kampar”, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang 

Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikiu: 

4.2.1 Tugas Pokok 

a. Rumah Sakik Umum Daerah (RSUD) Bangkinang mempunyai tugas 

pokok melaukan upaya kesehatan seacara berdaya guna dan berhasil guna 

dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan 

yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan 

pencegahan serta melaksakan upaya rujukan. 

b. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam rangka 

operasional pelayanan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat. 

4.2.2 Fungsi 

a. Menyelanggarakan Pelayanan Medis 

b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis 

c. Menyelenggarakan peleyanan dan asuahan keperawatan 

d. Menyelenggarakan peleyanan rujukan 

e. Melaksanakan peningkatan dan kemampuan SDM para medis dan 

manajemen Rumah Sakit 
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f. Menyelenggarakan penelitian khusus dibidang medis 

g. Melakukan pengolahan Administrasi Umum dalam bidang ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pengembangan 

4.3 Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang 

Adapun yang menjadi visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Bangkinang adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Visi 

Terwujudnya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang 

yang modern, profesional dan menyenangkan 

4.3.2 Misi 

a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada semua lini 

pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan 

yang profesional, santun dan meningkatkan daya saing di Provinsi Riau.  

b. Mengembangkan pembangunan gedung rumah sakit sesuai master plan 

secara bertahap, melengkapi peralatan medis dan non medis serta 

pengembangan fasilitas umum agar mampu memberikan rasa aman dan 

nyaman, serta menyenangkan pelanggan. 

c. Mengembangkan manajeman modern berbasis informasi teknologi melalui 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. 
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d. Mengembangkan pelayanan unggulan sesuai dengan tuntutan lingkungan 

dan perkembangan penyakit di Kabupaten Kampar. 

e. Dukungan terhadap pengembangan argobisnis di Kabupaten Kampar 

melalui pelayanan kesehatan perorangan agar mampu meningkatkan 

produktifitas sumber daya manusia.  

4.4 Jumlah Dokter Berdasarkan Pendidikan di Rumah Sakit Umum (RSUD) 

Bangkinang 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, rumah sakit 

harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Salah satu 

SDM yang dibutuhkan adalah Dokter yang menenangani penyakit pasiennya. 

Untuk mengetahui jumlah Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Bangkinang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

4.1 Jumlah Dokter Berdasarkan Pendidikan di Rumah Sakit Umum (RSUD) 

Bangkinang 

NO Dokter Menurut Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 Dokter Spesialis Bedah 2 

2 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3 

3 Dokter Spesialis Obsgym 2 

4 Dokter Spesialis Anak 3 

5 Dokter Spesiali THT 1 

6 Dokter Spesialis Mata 1 

7 Dokter Spesialis Radiologi 1 

8 Dokter Spesialis Paru 1 
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9 Dokter Spesialis Patalogi Klinik 1 

10 Dokter Spesialis Anasthesi 1 

11 Dokter Spesialis PPDS (Pddk.Dokter 

Spesialis) 

1 

12 Dokter Spesialis Syaraf 1 

13 Dokter Spesialis Kulit Kelamin 1 

14 Dokter Umum PNS 13 

15 Dokter Gigi PNS 6 

Total 38 

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, 2016 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Dokter 

berdasarkan pendidikan berjumlah 38 orang yang terdiri dari 2 Dokter Spesialis 

Bedah, 3 Dokter Spesialis Penyakit Dalam, 2 Dokter Spesialis Obsgym, 3 Dokter 

Spesialis Anak, 1 Dokter Spesiali THT, 1 Dokter Spesialis Mata, 1 Dokter 

Spesialis Radiologi, 1 Dokter Spesialis Paru, 1 Dokter Spesialis Patalogi Klinik, 1 

Dokter Spesialis Anasthesi, 1 Dokter Spesialis PPDS (Pddk.Dokter Spesialis), 1 

Dokter Spesialis Syaraf, 1 Dokter Spesialis Kulit Kelamin, 13 Dokter Umum PNS 

dan 6 Dokter Gigi PNS. 

4.5 Jumlah Perawat Berdasarkan Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Bangkinang 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang telah memiliki 91 orang 

perawat untuk memberikan pelayanan di rumah sakit yang nantinya dapat 

meningkatkan kinerja rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 

Untuk mengetahui secara rinci jumlah perawat berdasrkan pendidikan di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2: Jumlah Perawat Berdasarkan Pendidikan di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Bangkinang 

NO Perawat Menurut Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 Strata 1 Keperawatan 7 

2 Akademi/D3 Keperawatan 84 

Total 91 

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, 2016 

Berdasrkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perawat di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang yaitu 91 orang, yang terdiri dari 

7 orang perawat berpendidikan strata 1 dan 84 orang perawat berpendidikan D3. 

4.6 Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Bangkinang 

Tempat tidur di sebuah rumah sakit sangat diperlukan guna memberikan 

pelayanan kepada pasien rawat inap. Adapun kapasitas tempat tidur pada Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Bangkinang 

NO 
INSTALASI 

RAWAI INAP 

JUMLAH 

TEMPAT 

TIDUR 

S.VI

P 

VI

P 

KLS 

UTAM

A 

KL

S  

I 

KL

S  

II 

KL

S 

III 

1 
INTERNE 21    4 9 8 

2 
KEBIDANAN 17   1 2 4 10 

3 
PERINOTOLOGI 8   8    

4 
ANAK 22   2 2 7 7 

PICU    4    

5 
BEDAH 23   2 2 5 10 
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6 
ICU 3   3    

7 
VIP 11 8 2   1  

JUMLAH 
105 8 2 20 10 26 35 

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah tempat tidur dari 

masing-masing instansi rawat inap berjumlah 105 tempat tidur, di ruang S.VIP 

berjumlah 8 tempat tidur pada instansi rawat inap VIP, VIP berjumlah 2 tempat 

tidur pada instansi VIP, kelas utama berjumlah 20 tempat tidur, kelas I berjumlah 

10 tempat tidur, kelas II berjumlah 26 tempat tidur, dan kelas III berjumlah 35 

tempat tidur. 

4.7 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang  

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang dipimpin oleh seorang 

direktur yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil 

guna sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan 

penyembuhan, pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan 

melaksanakan upaya rujukan. (Preventif, Curative maupun Rehabilitatif). Untuk 

mengetahui secara rinci struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Bangkinang dapat dilihat pada bagan berikut ini: 
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Adapun tugas-tugas setiap jabatan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Bangkinang dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan sebagai berikut: 

a. Direktur 

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang 

pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan 

standart pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan penyembuhan, 

pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan 

upaya rujukan. (Preventif, Curative maupun Rehabilitatif). 

a. Kepala Bagian Administrasi Umum 

Membantu Direktur dalam penyelenggaraan urusanAdministrasi Umum, 

Perlengkapan dan Kerumahtanggan, Umum, Hukum, Informasi dan 

Kemitraan serta penyelenggaran urusan penyusunan dan Evaluasi 

anggaran, mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan 

kesehatan rumah sakit dan penyusunan pelaporan kegiatan. 

b. Kasubbag Perencanaan Evaluasi Anggaran 

Membantu Kepala Bagian Administrasi umum dalam penyelenggaraan 

urusan Perencanaan dan Evaluasi anggaran dalam hal melaksanakan dan 

mengkoordinasikan perencanaan dan evaluasi anggaran program 

pembangunan rumah sakit. 

c. Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga 

Membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dalam penyelenggaraan 

urusan rumah tangga dan perlengkapan, dalam penyelenggaraan urusan 
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kerumahtanggaan, pemeliharaan dan ketertiban dan perlengkapan di 

lingkungan Rumah Sakit. 

d. Kasubbag Umum, Hukum, Informasi dan Kemitraan 

Membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dalam penyelenggaraan 

urusan umum, hukum, informasi dan hukum dalam kegiatan berupa 

asset/barang milik Rumah Sakit, surat menyurat, ekspedisi, tata kearsipan, 

penggandaan, penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan publikasi serta 

kemitraan pemasaran. 

e. Kepala Bagian Keuangan 

Membantu Direktur dalam penyelenggaraan urusan Keuangan dalam hal 

menyiapkan bahan dan perencanaan dan mobilisasi dana, 

perbendaharawan dan verifikasi, untuk peningkatan pelayanan kesehatan. 

f. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi 

Membantu Kepala Bidang Keuangan dalam penyelenggaraan urusan 

Keuangan dalam hal menyiapkan pengelolaaan perbendaharawan dan 

penata usahaan keuangan yang baik dan tertib. 

g. Kepala Seksi Akutansi 

Membantu Kepala Bidang Keuangan dalam penyelenggaraan urusan 

Keuangan dalam pengujian dokumen dan menganalisa serta mengevaluasi 

kegiatan dan laporan keuangan sesuai aturan sistem keuangan yang benar. 

h. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan 

Membatu Direktur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan sumber 

daya manusia dan pendidikan. 
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Membantu Kepala Bidang Sumber daya Manusia dan pendidikan dalam 

penyelenggaraan urusan pendidikan pelatihan dan peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia. 

i. Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM  

Membantu Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan pendidikan dalam 

hal penyelenggaraan administrasi dan pembinaan sumber daya manusia. 

j. Kepala Seksi Administrasi dan Pembinaan 

Membantu Direktur dalam penyelenggaraan urusan pelayanan medis, 

pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, mengkoordinir dan 

melakukan pemantauan serta pengawasan, penilaian pengunaan fasilitas 

kegiatan pelayanan terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit 

k. Kepala Bidang Pelayanan 

Membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan dalam 

penyelenggaraan urusan pelayanan medis, pelayanan penunjang dan serta 

melaksanakan, melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan 

penggunaan fasiltas pelayanan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan 

rumah sakit. 

l. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 

Membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan dalam 

penyelenggaraan urusan pelayanan medis, pelayanan penunjang dan serta 

melaksanakan, melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan 

penggunaan fasiltas pelayanan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan 

rumah sakit. 
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m. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan 

Membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan dalam 

penyelenggaraan urusan pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan, 

bimbingan dan pelatihan keperawatan dan melaksanakan dan melakukan 

pemantauan serta pengawasan pengunaan fasiltas pelayanan keperawatan 

terhadap kegiatan pelayanan keperawatan rumah sakit 

n. Kelompok Staf Medis 

Kelompok Fungsional yang bekerja dibidang medis, non medis, dan 

pelayanan penunjang yang mempunyai tugas membantu Direktur, 

melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahaan akibat penyakit, 

peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, 

penelitian dan pengembangan, yang dilaksakanan dengan pendekatan tim 

dengan tenaga Profesi terkait. 

o. Komite Medik 

Tugasnya: 

1. Menyusun rencana kegiatan Komite Medik dalam rangka penetapan 

kebijakan (strategi) rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

2. Merencanakan kebutuhan sumberdaya berupa sarana, prasarana, tenaga, 

peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah 

sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Merumuskan standar pelayanan medik, standar peralatan medik, standar 

tenaga medik dan standar-standar lainnya yang sesuai dengan kode etik 
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profesi, standar profesi berdasarkan referensi keilmuan yang mutahir 

serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

4. Mendistribusikantugas dan sumber daya kepada para Kepala Sub 

Komite, antara lain Sub Komite Peningkatan Mutu Medik, Sub Komite 

Kredensial, Sub Komite Etika Profesi, Sub Komite Farmasi & Terapi, 

Sub Komite Rekam Medik dan Sub Komite lainnya yang dianggap 

perlu, agar tugas-tugas terbagi habis dan dapat berjalan dengan lancar; 

5. Memimpin para Kepala Sub-Komite dan staf medis fungsional agar 

dapat melaksanakan dan mengimplementasikan tugasnya masing-

masing, sesuai dengan standar/rencana kerja yang telah ditetapkan serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6. Mengkoordinir para Kepala Sub Komite dan kelompok staf medis agar 

dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis 

dan harmonis; 

7. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para Kepala Sub 

Komite dan kelompok staf medis agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

8. Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas 

kelompok staf medis, agar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

9. Melaksanakan kredensialisasi tenaga medik baik tenaga medik baru 

maupun yang lama, evaluasi kompetensi staf medik, prestasi kerja staf 
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medik fungsional sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier 

dan pengembangan pelayanan; 

10. Melaksanakan penelitian, audit klinik dan pengembangan mutu 

pelayanan medik;  

11. Mengevaluasi hasil kegiatan Komite Medik secara keseluruhan; 

12. Membuat laporan hasil kegiatan di bidang tugasnya, sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban kepada Direktur. 

p. Komite Keperawatan  

Tugasnya: 

1. Menyusun rencana kegiatan Komite Keperawatan dalam rangka 

penetapan kebijakan (strategi) rumah sakit berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Merumuskan standar pelayanan asuhan keperawatan, standar peralatan, 

standar tenaga keperawatan dan standar-standar lainnya yang sesuai 

dengan kode etik profesi, standar profesi berdasarkan referensi 

keilmuan yang mutahir serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

3. Mendistribusikan tugas dan sumber daya kepada para Kepala Sub 

Komite, antara lain Sub Komite Peningkatan Mutu Keperawatan, Sub 

Komite Kredensial Keperawatan, Sub Komite Etika Profesi 

Keperawatan, dan Sub Komite lainnya yang dianggap perlu, agar tugas-

tugas terbagi habis dan dapat berjalan dengan lancar; 
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4. Memimpin para Kepala Sub-Komite dan staf paramedis fungsional agar 

dapat melaksanakan dan mengimplementasikan tugasnya masing-

masing, sesuai dengan standar/rencana kerja yang telah ditetapkan serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Mengkoordinir para Kepala Sub Komite dan staf paramedis fungsional 

agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang 

sinergis dan harmonis; 

6. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para Kepala Sub 

Komite dan staf paramedis fungsional agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan yang telah direncanakan, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

7. Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas 

Komite Keperawatan RSUD Bangkinang, agar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

8. Melaksanakan evaluasi kompetensi tenaga keperawatan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengembangan karier; 

9. Melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan asuhan 

keperawatan; 

10. Membuat usulan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, 

tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi 

rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

11. Mengevaluasi hasil kegiatan Komite Keperawatan secara keseluruhan; 
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12. Membuat laporan hasil kegiatan di bidang tugasnya, sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawabannya kepada Direktur. 

q. Satuan Pengawas Intern (SPI)  

Tugasnya: 

1. Menyusun rencana kegiatan SPI dalam rangka penetapan kebijakan 

(strategi) rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

2. Mengawasi, membina dan mengaudit kegiatan rumah sakit sesuai dengan 

struktur organisasi dan bidang tugas;  

3. Membantu dan memberikan masukan kepada Direktur dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas rumah sakit;  

4. Melakukan audit kinerja baik pelayanan, etika profesi, menajemen maupun 

keuangan sesuai dengan standar yang berlaku;  

5. Melaporkan hal-hal kegiatan yang tidak sesuai dengan standar dan 

prosedur tetap yang ada;  

6. Mengevaluasi kinerja pegawai guna pengembangan diri dan karir serta 

mengusulkan reward/kesejahteraan pegawai serta punishment/ganjaran 

sesuai dengan kinerja masing-masing;  

7. Membuat laporan hasil kegiatan di bidang tugasnya, sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;  

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 


