
 

 

 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

1. Perangkat Daerah          :   Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. 

2. Jabatan    :   Eselon II 

3. Tugas    :   Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta  

      zat adiktif lainnya (NAPZA). 

4. Fungsi    : 

a. Perumusan Kebijakan teknis bidang pelayanan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

b. Perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan 

Pemerintah Daerah. 

c. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif 

lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

d. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan , koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan. 

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan. 

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan. 

g. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidan medik dan keperawatan. 

h. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penunjang dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu. 

i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

 

 



 

 

 

5. Indikator Kinerja Utama 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
ALASAN PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN 

SUMBER 

DATA 

PENANGGUNG 

JAWAB 

1. 

Meningkatnya 

sarana prasarana 

pelayanan RS 

sesuai standar 

Rumah Sakit 

Jiwa kelas A 

Indeks kepuasan 

masyarakat terhadap 

infrastruktur rumah 

sakit 

Untuk mengetahui 

tingkat kepuasan 

pasien/pengguna 

pelayanan rumah 

sakit terhadap 

sarana dan 

prasarana yang 

telah disediakan. 

 

 
 

 

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur 

rumah sakit (setelah dilakukan survey Kepuasan) dibagi dengan 

target yang ingin dicapai pata tahun 2017 dikalikan seratus persen 

Bagian 

perlengkapa

n Rumah 

sakit 

Kasubbag Umum 

dan Hukum 

2. 

Meningkatnya 

pengetahuan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

kesehatan jiwa 

Presentase angka 

kejadian readmission 

ODMK dalam waktu ≤ 

1 bulan 

Mengetahui upaya 

tindak lanjut dari 

pelayanan jiwa 

tingkat dasar 

 

 

 

Seratus persen dikurangi realisasi angka kejadian readmission 

ODMK dalam waktu ≤ 1 bulan dikurangi target yang ingin 

dicapai pada tahun 2017 dibagi kembali dengan target tersebut 

dikalikan seratus persen. Formulasi tersebut digunakan karena 

semakin kecil nilai target yang dicapai maka semakin besar pula 

tingkat keberhasilan pencapaian target. 

Rekam 

medik 

Kasi Pelayanan 

Medik  
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