
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Unit Organisasi

2. Tugas

3. Fungsi

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan 

narkotika, psikotopika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA)

a. Perum usan kebijakan tekn is  bidang pelayanan kesehatan Paripurna, pend id ikan  dan pene litian  sesuai dengan 

rencana s tra teg is yang te lah  d ite tapkan  o leh P em erin tah  Daerah;

b. Perum usan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiw a  dan narko tika , ps iko trop ika , serta  zat a d ik t if la innya 

(NAPZA) sesuai rencana stra teg is yang d ite tapkan  P em erin tah  Daerah

c. P em berian dukungan atas perencanaan, pem binaan dan pengendalian  keb ijakan pelayanan kesehatan jiw a  dan 

na rko tika , ps iko trop ika , serta zat a d ik tif la innya (NAPZA);

d. P em berian dukungan atas perencanaan, pem binaan dan pengenda lian  kebijakan b idang pelayanan kesehatan 

p a ripu rna , pend id ikan  dan pene litian

e. Perum usan, perencanaan pem binaan koord inas i dan pengenda lian  urusan um um  dan keuangan:

f. Perum usan, perencanaan, pem binaan, koord inas i dan pengenda lian  pelayanan m ed ik  dan penun jang m edik

g. Perum usan perencanaan, pem binaan, koord inas i dan pengenda lian  pelayanan keperaw atan , pene litian  dan 

pengem bangan;

h. Pem binaan ke lom pok jaba tan  fungsional

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang d ibe rikan  o leh  atasan sesuai dengan b idang tugas dan fungsinya.



4. Indikator Kinerja Utama

NO SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA 
UTAMA ALASAN SUMBER DATA CARA PERHITUNGAN 

FORMULASI & PENJELASAN
PENANGGUN 

G JAWAB

1 M eningkatnya capaian 

akreditasi Rumah Sakit

Capaian pokja akreditasi Dengan maksimalnya 
capaian pokja akreditasi 
maka dapat meningkatkan 
kwalitas pelayanan dan 
manajetnen Rumah Sakit 
sesuai dengan standart

Seluruh pokja 
akreditasi dan hasil 
penilaian lembaga 
penilai akreditasi 
Rumah Sakit

Jumlah capaian nilai 

seluruh pokja akreditasi 

Rumah Sakit

X 1 0 0

Jumlah seluruh pokja 

akreditasi Rumah Sakit

Wadir Pelayanan 
(Seluruh pokja 
akreditasi)

S am arinda , 0 4  Januari 2 0 2 1

Pit, Direktur,


