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Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di RSUD Dr. Soetomo 

Tahun 2019 telah terselesaikan. RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada 

Gubernur Jawa Timur dengan tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa 

Timur, mempunyai kewajiban untuk  melaksanakan 

Reformasi Birokrasi (RB) seperti instansi pemerintah 

lainnya. 

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di RSUD Dr. Soetomo Tahun  2019 ini 

melibatkan seluruh pihak terkait di lingkungan RSUD 

Dr. Soetomo. Dalam pelaksanaan RB, RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya berpedoman pada Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design  Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). 

Pelaksanaan RB RSUD Dr. Soetomo dimaksudkan untuk 



mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, 

birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang 

memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini. 

Semoga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar 

untuk tercapainya tujuan bersama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebijakan pembangunan reformasi 

birokrasi dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih 

baik dan merupakan bagian terpenting dalam 

meningkatkan pelaksanaan pembangunan 

nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada 

akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan 

kualitas pelayanan publik yang lebih baik, 

peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi, dan peningkatan profesionalisme 

sumber daya aparatur pemerintah, serta 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

bebas KKN. 

Reformasi merupakan suatu gerakan yang 

menghendaki adanya perubahan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah 

yang lebih baik secara konstitusional.Artinya, 

adanya perubahan kehidupan dalam bidang 

politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang 

lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip 

kebebasan, persamaan, dan 

persaudaraan.Gerakan reformasi lahir sebagai 

jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi 

kehidupan.Krisis politik, ekonomi, hukum, dan 
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krisis sosial merupakan faktor – faktor yang 

mendorong lahirnya gerakan reformasi. 

Dalam mewujudkan suatu sistem 

pemerintahan yang baik “Good Governance” maka 

peran reformasi dalam birokrasi pemerintahan 

daerah perlu suatu bentuk komitmen bersama yang 

didasarkan atas prinsip-prinsip Good Governance. 

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang 

sangat mengutamakan peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi 

hukum, transparansi, berorientasi pada pemangku 

kepentingan dan konsensus, menjunjung 

kesetaraan serta efisiensi dan efektifitas dalam 

pelaksanaan.Fungsi-fungsi pemerintahan dan 

pembangunan, birokrasi dituntut untuk selalu 

menyempurnakan berbagai kelemahan yang ada 

demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. 

RSUD Dr Soetomo Surabaya sebagai 

Organisasi Perangkat Daerah yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 

Jawa Timur dengan tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di 

Jawa Timur, mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan reformasi birokrasi (RB) seperti 

instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan 

RB, RSUD Dr Soetomo Surabaya berpedoman pada 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
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Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 

(Perpres Nomor 81 Tahun 2010). Pelaksanaan RB 

RSUD Dr Soeomo dimaksudkan untuk mewujudkan 

birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang 

efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki 

pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Sejalan dengan hakikat RB, maka upaya 

penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan 

dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, 

atau penataan terhadap 8 (delapan) area 

perubahan melalui 8 (delapan) program RB, yakni 

Perubahan Pola Pikir (Manajemen Perubahan), 

Penataan Peraturan Perundang-undangan, 

Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan 

Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, 

Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan 

dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Dengan 8 (delapan) program RB ini,  RSUD Dr 

Soetomo pada tahun 2018 melaksanakan RB 

sebagaimana direncanakan dalam dokumen 

Rencana Kerja. 

 

B. Gambaran Umum Organisasi 

B.1 Kedudukan   

RSUD Dr. Soetomo berkedudukan sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah di bawah Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur. RSUD Dr. Soetomo telah ditetapkan sebagai 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh tahun 
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2008 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 

188/438/KPTS/013/2008 tanggal 30 Desember 2008. 

 

B.2 Tugas   

RSUD Dr. Soetomo mempunyai tugas 

melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna 

dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya 

penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang 

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya 

promotif, pencegahan dan penyelenggaraan upaya 

rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan 

tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan 

dibidang kesehatan. 

 

B.3 Fungsi   

Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi, 

RSUD Dr. Soetomo mempunyai peran dan fungsi sebagai 

berikut : 

a. Penyelenggaraan Pelayanan Medik; 

b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan 

Non Medik; 

c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan 

Keperawatan; 

d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan; 

e. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan; 

f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan 

bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan 

tenaga kesehatan lainnya; 
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g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan 

kesehatan; 

h. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Gubernur dan/atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

B.4 Struktur Organisasi   

RSUD Dr. Soetomo memiliki struktur organisasi 

seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur 

Provinsi Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2008 Tentang 

Uraian Tugas Direktur, Wakil Direkur, Bidang, Bagian, 

Seksi dan Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Dr 

Soetomo Provinsi Jawa Timur  

Susunan organisasi RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

terdiri dari : 

a. Direktur 

b. Wakil Direktur Pelayanan Medik 

c. Wakil Direktur Penunjang Medik 

d. Wakil Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian 

e. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

b. Bidang Pelayanan Medik 

c. Bidang Pelayanan Diagnostik dan Khusus. 

d. Bidang Keperawatan 

e. Bidang Perbekalan dan Peralatan Medik 

f. Bidang Pemasaran dan Rekam Medik 

g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

h. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

i. Bagian Tata Usaha. 
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j. Bagian Kepegawaian 

k. Bagian Perencanaan Program 

l. Instalasi - Instalasi 

m. Komite – Komite 

n. Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya 

o. Satuan Pengawas Internal (SPI) 

 

B.5 Dukungan Sumber Daya Manusia   

Saat ini RSUD Dr. Soetomo didukung oleh sumber 

daya manusia dengan gambaran sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Distribusi Pegawai RSUD Dr. 

Soetomo Tahun 2019
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BAB II 

RENCANA KERJA  

 

A. Identifikasi Permasalahan  

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

RSUD Dr Soetomo Surabaya Tahun 2018 memiliki 

beberapa permasalahan terkait pelaksanaan 8 

program Reformasi Birokrasi, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Manajemen Perubahan  

Untuk mewujudkan pemerintahan yang 

bersih, akuntabel, efektif dan efisien, RSUD Dr 

Soetomo telah mengimplementasikan dan 

menegakkan peraturan perundang-undangan 

terkait Disiplin PNS, Kode Etik PNS, Reformasi 

Birokrasi maupun terkait pengembangan 

penerapan budaya kerja di lingkungan RSUD Dr 

Soetomo Surabaya melalui implementasi 

Safety Culture. 

Saat ini yang sudah dijalankan oleh RSUD 

Dr Soetomo adalah Budaya Keselamatan yang 

merupakan fungsi RS sebagai OPD yang 

mempunyai tugas melakukan pelayanan 

dengan menyusun Tim Etik, Pedoman Etik dan 

Sosialisasi kepada semua staf dan Melakukan 

Survei Budaya Keselamatan 

Namun upaya yang telah dilakukan belum 
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begitu berhasil membentuk budaya kerja yang 

diharapkan, meskipun sudah terlihat 

perubahan dari budaya kerja yang dipandang 

lambat dalam pelayanan, kurang disiplin, 

kurang inovatif, kurang peka, dan feodal 

menjadi budaya kerja yang peduli, melayani 

dan akuntabel, efisien. Masih ditemukan 

adanya pegawai yang tidak disiplin dengan 

tidak menaati ketentuan jam kerja serta masih 

adanya pegawai yang mencoba untuk 

mengakali sistem absensi sidik jari dan tidak 

konsisten dalam melayani masyarakat. 

Untuk itu perlu adanya terobosan baru 

yang lebih memperkokoh semangat berubah 

bagi PNS sehingga tercipta budaya kerja yang 

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas 

bagi masyarakat.Berdasarkan hasil evaluasi 

penegakan disiplin masih ditemukan adanya 

pimpinan maupun pegawai yang tidak 

menerapkan Peraturan Pemerintah No. 53 

tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil. 

Dengan memasukan program revolusi 

mental diharapkan ada perubahan yang 

fundamental baik bagi pegawai, pimpinan unit 

dan atasan langsung dalam penegakan hukum 

disiplin dan upaya menciptakan budaya kerja 

yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien. 

Permasalahan reformasi birokrasi yang 
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terjadi di RSUD Dr Soetomo, khususnya di 

bidang Manajemen Perubahan adalah: 

a. Hasil Survei Indeks Kepuasan 

Masyarakat/IKM terhadap Pelayanan RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya adalah 77,95 dengan 

kategori B (Baik) dengan Aspek yang 

mendapat prioritas tinggi namun nilai 

kepuasannya relatif rendah menurut 

masyarakat yaitu Sarana Prasarana dan 

Waktu Pelayanan 

b. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap 

lamanya waktu tunggu rawat jalan, antrian 

kamar operasi 

c. Masih ada sebagian pegawai RS yang masih 

belum komitmen dalam melaksanakan 

disiplin pegawai dan budaya melayani 

 

2. Penataan Peraturan Perundang- undangan 

Penyusunan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Gubernur pada dasarnya harus 

sesuai dengan tata cara pembentukan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Dalam ketentuan 

Undang-Undang tersebut mengatur keterlibatan 

publik dalam proses penyusunan peraturan 

perundang-undangan dalam bentuk konsultasi 
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publik. Konsultasi publik penting untuk 

menyaring aspirasi masyarakat dan 

memetakan secara lebih teliti masalah 

kesehatan yang akan diatur dan juga sebagai 

proses pembelajaran masyarakat serta sebagai 

bentuk implementasi dari Undang-Undang 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Konsultasi Publik juga merupakan salah satu 

wujud penerapan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan terutama asas 

keterbukaan yang menyatakan bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan 

mulai dari perencanaan penyusunan 

pembahasan, pengesahan atau penetapan dan 

pengundangan bersifat transparan dan 

terbuka. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan di 

rumah sakit masih ditemukan beberapa 

peraturan perundang-undangan yang dalam 

yang masih ada beberapa peraturan 

perundang-undangan yang disharmonis dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada di 

atasnya.  

Permasalahan-permasalahan dalam 

setiap area perubahan yang spesifik yang 

terjadi di organisasi:  

a. Belum optimalnya koordinasi dalam 

perencanaan penyusunan peraturan 
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perundang-undangan yang ditandai dengan 

masih ditemukannya produk peraturan yang 

tidak dilakukan sinkronisasi diantaranya  

b. Belum optimalnya pelaksanaan sistem 

pengendalian penyusunan peraturan 

perundang-undangan.  

 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Dalam hal penataan organisasi, RSUD Dr 

Soetomo mengacu pada Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2008  tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Dr Soetomo. 

Dalam penerapannya, masih terdapat 

beberapa tugas dan fungsi yang belum optimal 

pelaksanaanya dikarenakan struktur yang ada 

belum mampu mencakup beban tugas yang 

ada. Masih ada tupoksi yang beririsan  seperti 

contoh fungsi bidang diklat dan fungsi bagian 

kepegawaian serta tupoksi antara bidang dan 

instalasi. 

Saat ini Struktur Organisasi RSUD Dr 

Soetomo masih mengacu pada Pergub Jawa 

Timur Nomor 112 Tahun 2008 yang 

merupakan pelaksanan dari Perda Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

RSUD Provinsi Jawa Timur, namun dengan 
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adanya Perda Nomor 11 Tahun 2016 tetang 

Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah disebutkan bahwa Perda Nomor 11 

Tahun 2008 dicabut dan Struktur Organisasi 

RS masih mengacu pada Pergub yang ada. 

Saat ini struktur organisasi RS masih 

menunggu peraturan dari PP 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah 

 

4. Penataan Tata Laksana 

Sebagai organisasi penyelenggara 

pelayanan publik, RSUD Dr Soetomo selalu 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada seluruh pemangku kepentingan. 

Komitmen RSUD Dr Soetomo tersebut 

dilakukan melalui penerapan tatalaksana 

pelayanan secara konsisten yang dituangkan 

dalam Kebijakan, SOP maupun Standar 

Pelayanan. 

Dalam rangka pelaksanaan reformasi 

birokrasi di RSUD Dr Soetomo Surabaya, 

peningkatan pelayanan publik merupakan hal 

utama yang harus selalu ditingkatkan, guna 

menunjang peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Seluruh unit organisasi pelayanan di 

lingkungan RSUD Dr Soetomo Surabaya, telah 

menyusun Buku  dan  SK Direktur Nomor: 
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188.4/ 10732/ 301/ 2018 tentang Kebijakan 

Pengelolaan Dokumen RSUD Dr. Soetomo.  

 

Permasalahan-permasalahan dalam hal 

penataan tata laksana di RSUD Dr Soetomo 

adalah sebagai berikut : 

a. Masih adanya surat atau naskah dinas yang 

belum sesuai dengan pedoman pengelolaan 

dokumen  

b. Masih kurangnya penataan dan pengelolaan 

arsip sesuai standar kearsipan nasional. 

c. Belum optimalnya penataan evaluasi 

kepatuhan terhadap SOP non medik. Untuk 

kepatuhan terhadap standar pelayanan 

medik telah disusun laporan clinical 

pathway. 

 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Menghadapi tantangan perkembangan 

kebutuhan masyarakat yang semakin komplek, 

beragam, dan sukar diprediksi maka perlu 

didukung penguatan infrastruktur, salah 

satunya melalui penataan dan penguatan 

Aparatur Sipil Negara. 

Penataan dilakukan tidak hanya sebatas 

penghitungan jumlah, tetapi juga peningkatan 

kualitas, kompetensi, pola pikir, budaya kerja, 
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kesejahteraan, serta seluruh sistem terkait 

aparatur yang didukung secara elektronisasi 

guna pencapaian peningkatan kualitas 

pelayanan publik yang dilakukan oleh RSUD Dr 

Soetomo 

Namun dalam melakukan penataan 

tersebut, ada beberapa permasalahan yang 

dihadapi oleh RSUD Dr Soetomo, yaitu antara 

lain : 

a. Jumlah SDM Keperawatan yang belum 

memenuhi standar RS  

b. Distribusi beban kerja yang tidak sesuai 

dengan formasi SDM ASN yang ada 

c. Pengembangan kompetensi ASN RSUD Dr 

Soetomo juga belum dilakukan secara 

sistematis; 

d. Kesenjangan antara penetapan kinerja 

individu dibandingkan uraian tupoksi pada 

unit kerja; 

e. Belum semua pegawai yang mampu 

melakukan penilaian kinerja individu yang 

dikaitkan dengan kinerja organisasi; 

f. Evaluasi jabatan belum dilaksanakan 

berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan 

dan belum memberikan dampak pada 

pengembangan SDM; 

g. Aturan tentang disiplin maupun kode etik 

PNS/ASN belum bisa diimplementasikan 
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secara maksimal. 

 

 

6. Penguatan Akuntabilitas 

Laporan Akuntabilitas Kinerja berfungsi 

sebagai media pertanggungjawaban kepada 

publik. Semua itu memerlukan dukungan dan 

peran serta aktif seluruh pimpinan dan ASN. 

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat 

beberapa permasalahan yang harus segera 

diselesaikan, yaitu antara lain : 

1. Perjanjian Kinerja individu harus 

diselaraskan dengan SKP untuk PNS.  

2. Dalam laporan kinerja tanggapan atasan 

langsung perlu ditulis detail tentang 

masukan untuk peningkatan kinerja 

pada tahun berikutnya. 

3. Belum menyajikan informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya, efisiensi yang terjadi dapat 

dikuantifikasikan. Informasi yang 

disajikan dalam Laporan Kinerja agar 

digunakan untuk perbaikan 

perencanaan, menilai dan memperbaiki 

pelaksanaan program/kegiatan dipakai 

dasar reward dan punishment. 

 

7. Penguatan Pengawasan 



17  

Tujuan dari program ini adalah untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan dalam 

rangka mendorong penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di 

lingkungan RSUD Dr Soetomo  Namun dalam 

pelaksanaannya, terdapat beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Dr 

Soetomo, yaitu antara lain : 

a. Implementasi whistle blowing system di 

RSUD Dr Soetomo belum berjalan optimal. 

b. Perlu disusun identifikasi dan pemetaan 

risiko benturan kepentingan di seluruh RS. 

c. Pelaksanaan SPIP di lingkungan RSUD Dr 

Soetomo belum berjalan maksimal. 

 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  

Dalam rangka mewujudkan good 

governance, hal pertama yang menjadi 

tuntutan adalah harus mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat.Namun dalam pelaksanaanya, 

masih ada beberapa hal yang harus selalu 

dibenahi dan ditingkatkan. 

Sesuai dengan perkembangan revolusi 

industri rev 4.0, saat ini sistem pelayanan 

publik  berbasis online sudah menjadi 
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kebutuhan, namun perkembangan  teknologi 

informasi di lingkungan RSUD Dr Soetomo 

masih belum bisa mewadahi kebutuhan 

pelayanan yang diharapkan karena belum 

optimalnya penjadwalan dokter spesialis 

termasuk masyarakat yang menjadi user. 

 

B. Rencana Kerja Percepatan Reformasi Birokrasi 

Melaksanakan amanat Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010- 2025 (Perpres Nomor 

81 Tahun 2010), RSUD Dr Soetomo melaksanakan 

Reformasi Birokrasi  secara berkesinambungan 

dan berkelanjutan. Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di RSUD Dr Soetomo dimaksudkan untuk 

menyempurnakan, menguatkan atau menata 

birokrasi melalui pelaksanaan 8 (delapan) area 

perubahanReformasi Birokrasi terkait manajemen 

perubahan, penataan peraturan perundang-

undangan,penataan dan penguatan organisasi, 

penataan tata laksana, penataan sistem 

manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, 

penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik guna mewujudkan sasaran 

Reformasi Birokrasi, yakni birokrasi yang bersih 

dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, 

dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik 

berkualitas. 



19  

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi RSUD Dr 

Soetomo tahun 2019, berpedoman pada rencana 

kerja menengah 2019 - 2024 dan rencana kerja 

tahun 2019 yang telah disusun oleh Tim 

Pelaksana Reformasi Birokrasi RSUD Dr Soetomo. 

Rencana kerja menengah Reformasi 

Birokrasi RSUD Dr Soetomo tahun 2019 – 2024 

adalah sebagai berikut : 

No 
Area 

perubahan 
Rencana Kerja Menengah Tahun 2019 - 2024 

1. Manajemen 

Perubahan 

a. Melakukan perluasan ruang lingkup 

implementasi Reformasi Birokrasi  RSUD 

Dr Soetomo hingga lingkup Instalasi/unit 

b. Pengintegrasian sistem berbasis sistem 

tekologi IT dan penguatan lembaga dan 

SDM pengelolanya dalam rangka 

mewujudkan Birokrasi   RSUD Dr 

Soetomo yang lebih efektif dan efisien. 

c. Penguatan manajemen pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi   RSUD Dr Soetomo 

melalui penyediaan anggaran, 

penguatan fungsi dan tata kerja Tim 

Reformasi Birokrasi. 

d. Peningkatan kompetensi dan kinerja Tim 

RB, Asesor dan Agent of Change(AoC). 

e. Peningkatan pemahaman dan 

penerapan RB kepada setiap pegawai  

RSUD Dr Soetomo  

2. Penataan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

a. Terwujudnya sistem hukum yang 

harmonis dan kondusif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di  

RSUD Dr Soetomo 

b. Penguatan pengendalian
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No 
Area 

perubahan 
Rencana Kerja Menengah Tahun 2019 - 2024 

 penyusunan peraturan perundang-

undangan  RSUD Dr Soetomo 

3. Penataan 

dan 

Penguatan 

Organisasi 

a. Pelembagaan Reformasi Birokrasi ke 

dalam Organisasi RSUD Dr Soetomo 

b. Mewujudkan organisasi yang handal 

dalam mencapai visi dan misi  RSUD Dr 

Soetomo 

c. Sinergisme organisasi bidang/bagian 

RSUD Dr Soetomo dengan 

Instalasi/Unit/Komit 

4. Penataan 

Tata 

Laksana 

a. Perluasan penerapan e-government 

yang terintegrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di RSUD Dr Soetomo 

b. Penerapan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan di   RSUD Dr Soetomo  

c. Penguatan Penerapan Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik di  RSUD 

Dr Soetomo  

5. Penataan 

sistem 

manajemen 

SDM  

a. Rotasi Pegawai 

b. Pengukuran kesenjangan kompetensi 

bagi seluruh pegawai untuk penyusunan 

rencana pendidikan dan pelatihan 

berbasis kompetensi. 

c. Penetapan dan penerapan secara 

konsisten sistem promosi dan pola karir 

berbasis kompetensi ASN  RSUD Dr 

Soetomo 

d. Penyempurnaan sistem diklat untuk 

mendukung kinerja. 

e. Pelaksanaan reward dan punishment  

f. Penguatan budaya disiplin, integritas, 
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No 
Area 

perubahan 
Rencana Kerja Menengah Tahun 2019 - 2024 

budaya kerja, dan budaya melayani ASN  

RSUD Dr Soetomo 

g. Pemutakhiran data informasi 

kepegawaian RSUD Dr Soetomo  

berbasis IT 

6. Penguatan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

a. Penataan kinerja individu ASN RSUD Dr. 

Soetomo yang terkait kinerja organisasi 

dan indikator kinerja individu 

level di atasnya 

b. Penyempurnaan pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah(SAKIP) internal  RSUD Dr. 

Soetomo 

c. Penguatan sistem dan teknologi 

informasi dalam manajemen kinerja 

untuk pengukuran/pelaporan 

akuntabilitas kinerja   RSUD Dr Soetomo 

berbasis TIK 

d. Pelibatan secara aktif unsur pimpinan 

dalam penyusunan, penetapan serta 

pemantauan dan evaluasi pencapaian 

kinerja secara berkala. 

e. Standarisasi hasil kerja individu 

f. Melibatkan masyarakat untuk 

melakukan penilaian terhadap 

Pelaporan kinerja   RSUD Dr Soetomo 

secara terbuka. 

7. Penguatan 

Pengawasan 

a. Penguatan sistem pengaduan yang 

berindikasi kerugian negara yang 

terintegrasi di  RSUD Dr Soetomo 

b. Penguatan pelaksanaan Whistle

Blowing System di semua unit kerja 
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No 
Area 

perubahan 
Rencana Kerja Menengah Tahun 2019 - 2024 

c. Peningkatan pelaksanaan 

benturan kepentingan di semua unit 

kerja 

d. Peningkatan pelaksanaan SPIP di unit-

unit organisasi 

e. Pembangunan Zona Integritas  RSUD Dr 

Soetomo 

8. Pelayanan 

Publik 

a. Modernisasi sistem dan manajemen 

Pelayanan Publik (SDM, IT, Standar 

Pelayanan). 

b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan 

publik  

c. Monitoring dan Supervisi Kinerja 

pelayanan publik melalui Gemba dan 

Managemen Partisipatif 

d. Pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat secara berkala dan terbuka 

dan tindaklanjut hasil evaluasi 

 

Sedangkan rencana kerja pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Tahun 2019 RSUD Dr 

Soetomo adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen Perubahan 

Program manajemen perubahan yang 

direncanakan adalah sebagai berikut: 

a. Membentuk tim Reformasi Birokrasi  

b. Menyusun Rencana Kerja  

c. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Tim 

Reformasi  

d. Melaksanakan PMPRB sesuai dengan 



23  

ketentuan yang berlaku 

 

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Program penataan peraturan Perundang-

undangan yang direncanakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan identifikasi, analisis, dan 

pemetaan terhadap peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis/sinkron 

yang akan direvisi/dihapus 

b. Melakukan revisi peraturan perundang-

undangan yang belum harmonis. 

 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi  

Program penataan peraturan dan 

penguatan organisasi yang direncanakan 

a. Penguatan unit kerja yang menangani 

organisasi 

b. Penyelenggaraan koordinasi antar unit 

organisasi 

c. Menganalisis kesesuaian struktur 

organisasi unit kerja dengan kinerja yang 

akan dihasilkan 

d. Koordinasi dengan lintas sektor terkait 

kejelasan tupoksi  yang belum terwadahi 

dalam struktur organisasi 

 

4. Penataan Tata Laksana 
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Program penataan tata laksana yang 

direncanakan : 

a. Menjabarkan peta proses bisnis ke dalam 

SOP; 

b. Mengevaluasi peta proses bisnis dan 

prosedur operasional dengan 

perkembangan tuntutan efisiensi, dan 

efektivitas birokrasi; 

c. Meningkatkan penggunaan teknologi 

informasi dalam proses penyelenggaraan 

manajemen pemerintahan  

d. Mengembangkan e-government  

e. Menerapkan kebijakan keterbukaan 

informasi publik  dan monitoring evaluasi 

 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Program penataan sistem manajemen 

SDM direncanakan sebagai berikut  

a. Melakukan analisis jabatan dan analisis 

beban kerja  

b. Melakukan perhitungan kebutuhan 

pegawai  

c. Menerapkan penetapan kinerja individu  

d. Melakukan pengukuran kinerja individu 

secara periodik  

e. Mengimplementasikan aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku instansi 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
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atas pelaksanaan aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku instansi 

a. Melaksanakan pemutakhiran data 

kepegawaian  

 

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Program penguatan Akuntabilitas 

Kinerja yang direncanakan : 

a. Pelibatan pimpinan secara langsung pada 

saat penyusunan Renstra dan penetapan 

kinerja 

b. Melakukan review atas target indikator 

yang sudah disusun di dalam dokumen 

renstra 

c. Melakukan pemutakhiran data kinerja 

dilakukan secara berkala 

d. Melibatkan pimpinan unit kerja dalam 

memantau pencapaian kinerja secara 

berkala 

e. Meningkatan kapasitas SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja 

f. Memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja  

berbasis elektronik 

g. Meningkatkan kualitas laporan 

akuntabilitas kinerja. 

 

7. Penguatan Pengawasan 

Program penguatan pengawasan yang 
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drencanakan sebagai berikut: 

a. Melaksanakan public campaign 

b. Melakukan sosialisasi pengendalian 

Gratifikasi   

c. Meningkatkan penanganan pengaduan 

masyarakat  

d. Mensosialisasikan dan melaksanakan 

Whistle Blowing System 

e. Mensosialisasikan dan melakukan 

penanganan benturan kepentingan 

f. Melakukan pembangunan Zona Integritas 

di  

 

8. Peningkatan Kualitan Pelayanan Publik 

Program peningkatan kualitas 

pelayanan publik  

a. Menerapkan kebijakan standar pelayanan 

b. Melaksanakan Penilaian kepuasan 

terhadap pelayanan 

c. Memanfaatkan teknologi informasi dalam 

memberikan pelayanan publik 
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BAB III 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 

 

A. Realisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Berdasar rencana kerja yang ditetapkan, 

RSUD Dr Soetomo telah melaksanakan 

penyempurnaan, penguatan atau penataan 

birokrasi melalui 8 (delapan) program Reformasi 

Birokrasi terkait Perubahan Pola Pikir (Manajemen 

Perubahan), Penataan Peraturan Perundang-

undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, 

Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem 

Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, 

Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik, guna mewujudkan sasaran 

Reformasi Birokrasi, yakni birokrasi yang bersih 

dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, 

dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik 

berkualitas. 

Pelaksanaan 8 (delapan) program terkait 8 

(delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi di 

RSUD Dr Soetomo tahun 2019 merupakan proses 

yang menjadi pengungkit yang dapat 

menghasilkan pencapaian untuk mewujudkan 

sasaran Reformasi Birokrasi. Secara singkat 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 
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1. Manajemen Perubahan 

Program manajemen perubahan RSUD 

Dr Soetomo merupakan area perubahan 

yang sangat penting dan mendasar dalam 

pelaksanaan RB, karena area ini menyentuh 

sisi pegawai sebagai pelaku yang 

menjalankan sistem organisasi. Area 

Manajemen Perubahan akan menjadi 

pemacu percepatan reformasi birokrasi dan 

dapat menjadi penggerak percepatan 

reformasi birokrasi dan dapat menjadi 

penggerak bagi area perubahan lainnya 

sehingga tujuan reformasi birokrasi dapat 

dicapai dengan waktu yang lebih tepat. 

Untuk mendorong proses perubahan 

maka harus terjadi perubahan pola pikir dan 

budaya kerja (mental aparatur) pada setiap 

pegawai. Komitmen direksi RSUD Dr 

Soetomo untuk menciptakan budaya kerja 

dengan nilai-nilai: Etika; Profesionalisme; 

Integritas; Kemitraan; Keadilan; dan 

Kemandirian sesuai Pergub nomor 71 Tahun 

2017 tentang Tata Kelola RSUD Dr Soetomo 

Surabaya. 

Kemudian untuk mendukung 

percepatan pola pikir dan perilaku pegawai 
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melalui pemantapan dan internalisasi nilai 

budaya RSUD Dr Soetomo maka Direktur 

telah membentuk, membina dan 

mengoptimalkan peran dan agen perubahan. 

Selain hal tersebut penyebarluasan nilai-nilai 

budaya kerja dilakukan melalui saluran 

komunikasi  internal. Penyampaian dimaksud 

dilakukan melalui grup whatsapp, dan 

pembacaan visi, misi, dan nilai organisasi 

setiap apel pagi pada hari senin dan kamis 

dan melakukan sosialiasi kepada seluruh 

staf RS sehingga seluruh pegawai 

mengetahui, memahami dan 

mempraktekkan perubahan tersebut. 

Telah diterbitkan SK Tim Reformasi 

Birokrasi RSUD Dr Soetomo Nomor : 

188.4/2121.1/301/2019 tanggal 7 januari 

2019. Dengan diterbikan SK ini diharapkan 

Tim yang telah dibentuk dapat melaksanakan 

8 managemen area perubahan yaitu 

managemen perubahan (pola pikir dan 

budaya kinerja), penataan perundang-

undangan, penataan dan penguatan 

organisasi kelembagaan, penataan tata 

laksana, penataan sistem manajemen 

sumber daya manusia (SDM)  aparatur, 

penguatan akuntabilitas kinerja aparatur, 
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penguatan pengawasan dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik  

Tabel 1. Rencana Aksi Manajamen Perubahan 

Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

1. Tim Reformasi Birokrasi 

Pembentuk

an Tim RB 

Dilakukan 

penetapan 

Tim 

Reformasi 

Birokrasi 

dengan 

penyusunan 

SK TIM 

yang 

disahkan 

oleh 

Direktur 

Utama.  

Tugas Tim RB 

antara lain: 

koordinasi 

dan 

konsultasi 

dengan 

instansi lain 

terkait RB, 

melaksanaka

n program 

RB, 

Januari 

2019 

SK Tata 

Usaha 

Selesai 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

melakukan 

sosialisasi 

program RB 

kepada unit 

kerja, dan 

melakukan 

monitoring 

dan evaluasi 

secara 

berkala 

terhadap 

program RB 

Perubahan 

Pola Pikir 

dan Budaya 

Kerja 

Adanya 

keterlibatan 

pimpinan dan 

adanya agent 

of change 

Tahun 

2019 

Gemba 

oleh 

Pimpinan 

ke Unit 

Kerja, 

Pemben-

tukan 

Agent Of 

Change 

TU dan 

Komite 

Mutu 

SK sudah 

terbentuk  

Rencana Jangka Menengah Reformasi Birokrasi 

Penyusunan 

Rencana 

Jangka 

Menengah 

Telah disusun 

Rencana 

Jangka 

Menengah RB 

dengan Tim 

RB 

perwakilan 

seluruh unit 

Januari 

2019 

Road Map 

dan SK 

Tata 

Usaha 

Selesai 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

organisasi, 

mencakup 

tantangan 

RB, sasaran 

per area 

perubahan, 

strategi tata 

kelola, dan 

rencana 

achievements

, yang 

ditetapkan 

dengan SK 

Direktur 

Utama  

Sosialisasi  

Reformasi 

Birokrasi 

dan 

internalisasi 

rencana 

jangka 

menengah 

RB 

Telah 

dilakukan 

sosialisasi RB 

dan 

internalisasi 

rencana 

jangka 

menengah RB 

kepada 

internal 

rumah sakit 

dengan 

mengundang 

Kemenpan 

RB 

Agustus 

2019 

Jumlah 

peserta 

sosialisasi 

Rengram Selesai 

dilaksana-

kan bulan 

November 

2019 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

 Sosialisasi 

Reformasi 

Birokrasi ke 

Agen 

perubahan 

sejalan 

dengan 

kegiatan 

program mutu 

RS 

Agustus – 

Desember 

2019 

Jumlah 

agen 

perubahan 

 Dilaksanak

an pada 

bulan 

Oktober 

2020– 

masih 

berjalan 

sampai 

dengan 

sekarang 

Pemantauan dan Evaluasi RB 

Perencana-

an dan 

Pengorgani- 

sasian 

PMPRB 

Perencanaan 

pelaksanaan 

PMPRB telah 

disebutkan 

dalam 

Renstra 

Agustus 

2019 

Renstra  Rengram Selesai 

 Monitoring 

dan evaluasi 

terhadap 

pelaksanaan 

rencana kerja 

Tim 

Reformasi 

Birokrasi 

Agustus – 

Desember 

2019 

Laporan 

RB 

Rengram Selesai 

 Untuk 

melakukan 

assesment 

monitoring 

evaluasi, OPD 

Oktober 

2019 

Jumlah 

assessor 

yang dilatih 

Diklat Selasai 

dilaksanak

an pada 

bulan 

Desember 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

akan 

melakukan 

pelatihan 

Assesor 

PMPRB 

sesuai 

kebutuhan 

2019 

 Kesesuaian 

struktur 

dengan kinerja 

yang 

dihasilkan 

dilakukan 

melalui 

penataan 

proses bisnis 

dan kinerja 

yang akan 

dihasilkan 

 

Agustus 

2019 

Revisi 

Proses 

Bisnis 

Rengram Selesai 

Perubahan 

Pola Pikir dan 

Budaya Kerja 

Adanya 

keterlibatan 

pimpinan dan 

adanya agent 

of change 

Tahun 

2019 

Gemba 

oleh 

Pimpinan 

ke Unit 

Kerja, 

Pembentu-

kan Agent 

Of Change 

TU dan 

KMKP 

SK sudah 

terbentuk  
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SK Tim RB SK Rencana Kerja RB 
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Sosialisasi Reformasi Birokrasi ke Agen perubahan sejalan dengan 

kegiatan program mutu RS 

 

 

  
Pelatihan Assesor PMPRB 

 

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan 

peraturan perundang-undangan yang 

dikeluarkan instansi pemerintah.  

Sosialisasi Reformasi Birokrasi mengundang Kementerian PANRB 
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Dalam struktur organisasi RSUD Dr 

Soetomo berdasarkan Peraturan Gubernur 

Nomor 112 tahun 2008 tentang Uraian 

Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, 

Bagian, Seksi, dan Sub Bagian di RSUD Dr. 

Soetomo, Bagian Tata Usaha membawahi 

Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan. 

Sub Bagian Perundang-undangan dan 

Ketertiban mempunyai tugas antara lain:  

a. Menyusun rencana program legislasi RS 

dan pemenuhan kebutuhan kegiatan 

ketertiban RS 

b. Menyusun pedoman tata naskah 

penyusunan rancangan peraturan 

direktur, naskah perjanjian kerjasama, 

naskah kontrak kerja, dan/atau 

pengadaan barang dan jasa; 

c. Menyusun pedoman teknis 

pengamanan obyek vital, keselamatan 

kerja, dan ketertiban lingkungan RS 

d. Menyusun rencana tindak lanjut laporan 

hasil pemeriksaan auditor eksternal 

bersama SPI; 

e. Menyiapkan bahan tindak lanjut 

pengaduan masyarakat pengguna jasa 

rumah sakit; 
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f. Monitoring dan evaluasi realisasi 

program kegiatan perundang-undangan 

dan ketertiban rumah sakit; 

g. Melaksanakan administrasi legislasi RS 

dan ketertiban RS; 

h. Menyiapkan bahan-bahan perumusan 

kebijakan; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bagian. 

 

Implementasi penataan peraturan 

perundang-undangan dalam bentuk telah 

dilakukan legalisasi segala kebijakan, 

pedoman, panduan, dan prosedur dalam 

bentuk Surat Keputusan (SK) dan Standar 

Prosedur Operasional (SPO). 

 

Tabel 2. Rencana Aksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Harmoni

sasi 

Telah disusun 

Buku 

Pengelolaan 

Dokumen RSUD 

Dr. Soetomo 

yang mencakup 

kebijakan 

pengelolaan 

dokumen, format 

tata naskah, 

Juli 

2018 

Buku + SK 

Direktur 

Nomor: 

188.4/ 

10732/ 301/ 

2018 tentang 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Dokumen 

RSUD Dr. 

Tata 

Usaha 

Selesai 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

serta sistem 

penomoran dan 

formulir 

pengajuan.  

Soetomo 

Sistem 

Pengenda

lian 

dalam 

Penyusun

an 

Peraturan 

Perundan

g-

undangan 

- Alur penyusunan 

dokumen 

peraturan 

perundang-

undangan 

- Adanya format 

usulan terdapat 

dokumen 

SK/SPO  

- Keseragaman 

format 

- Pengarsipan 

- Revisi dokumen 

Tahun 

2018 

Jumlah 

produk 

hukum yang 

diterbitkan 

RS 

Tata 

Usaha 

Terdoku 

mentasi  

- Terdapat 

kebijakan 

monitoring dan 

evaluasi 

terhadap SK, 

Kebijakan, 

Pedoman, dan 

SPO setiap satu 

tahun sekali oleh 

Sub Bagian 

Perundang-

undangan dan 

Ketertiban  

- Peninjauan 

ulang dokumen 

tersebut juga 

dilakukan setiap 

tiga tahun sekali 

April 

2018 

SK Kebijakan 

Pengelolaan 

Dokumen 

Tata 

Usaha 

Selesai 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

oleh Bidang/ 

Bagian/ 

Instalasi/ SMF/ 

Unit terkait, 

dengan cara 

dibaca dan 

diskusi bersama.  

- Dokumen 

pengangkatan 

pejabat juga 

dilakukan 

peninjauan 

ulang setiap lima 

tahun sekali oleh 

bagian 

kepegawaian 
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Buku Pedoman Pengelolaan Dokumen  

 

SK Kebijakan Pengelolaan Dokumen  

 
e-document standar JCI sebagai database dokumen yang dapat diakses seluruh 

pegawai 
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3. Penataan dan Penguatan Organisasi  

Penataan dan penguatan organisasi 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas organisasi instansi pemerintah 

secara proporsional sesuai dengan kebutuhan 

pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga 

organisasi instansi pemerintah menjadi tepat 

fungsi dan tepat ukuran (right sizing).  

Target yang ingin dicapai melalui program 

ini adalah: Menurunnya tumpang tindih tugas 

dan fungsi internal instansi pemerintah; dan  

Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.  

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur 

pencapaian program ini digunakan indikator-

indikator:  

a. Organisasi yang tepat ukuran dan tepat 

fungsi. 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 

melihat kondisi apakah:  

1) Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan 

untuk menilai ketepatan fungsi dan 

ketepatan ukuran organisasi;  

2) Telah dilakukan evaluasi yang mengukur 

jenjang organisasi; 
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3) Telah dilakukan evaluasi yang 

menganalisis kemungkinan duplikasi 

fungsi;  

4) Telah dilakukan evaluasi yang 

menganalisis satuan organisasi yang 

berbeda tujuan namun ditempatkan 

dalam satu kelompok;  

5) Telah dilakukan evaluasi yang 

menganalisis kemungkinan adanya 

pejabat yang melapor kepada lebih dari 

seorang atasan;  

6) Telah dilakukan evaluasi yang 

menganalisis kesesuaian struktur 

organisasi dengan kinerja yang akan 

dihasilkan;  

7) Telah dilakukan evaluasi atas 

kesesuaian struktur organisasi dengan 

mandat;  

8) Telah dilakukan evaluasi yang 

menganalisis kemungkinan tumpang 

tindih fungsi dengan instansi lain; 

9) Telah dilakukan evaluasi yang 

menganalisis kemampuan struktur 

organisasi untuk adaptif terhadap 

perubahan lingkungan strategis; 

b. Penataan  

Struktur Organisasi RSUD Dr Soetomo 
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saat ini didasarkan pada Pergub 112 Tahun 

2008 dan Perda Jawa Timur Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah dimana dalam 

regulasi ini disebutkan bahwa UPT dan 

Perangkat Daerah berbentuk Rumah Sakit 

dengan susunan organisasi dan tata kerja 

yang telah ditetapkan sebelum Peraturan 

Daerah ini diundangkan, tetap 

melaksanakan tugasnya sampai dengan 

Peraturan Gubernur tentang UPT yang baru 

ditetapkan. Regulasi RS saat ini masih 

menunggu revisi dari PP 18 Tahun 2016.  

Pengukuran indikator ini dilakukan 

dengan melihat kondisi apakah hasil 

evaluasi telah ditindaklanjuti dengan 

mengajukan perubahan organisasi kepada 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

 

Tabel 3.  Penataan dan Penguatan Organisasi 

Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Evaluasi Dilakukan 

evaluasi 

tugas dan 

fungsi 

organisasi 

RSUD Dr. 

Soetomo dan 

Desem

ber 

2019 

- Surat 

Direktur RS 

Nomor 

000/1160

/301/201

6 tanggal 2 

TU  Sedang 

Berpro-

ses 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

dikoordinasik

an dengan 

Pemerintah 

Provinsi Jawa 

Timur 

Februari 

2016 

tentang 

Usulan 

SOTK 

RSUD Dr 

Soetomo 

- Surat 

Direktur 

Nomor 

000/8095

/301/201

7 tanggal 

13 Juni 

2017 

tentang  

Review 

Peraturan 

Gubernur 

Nomor 10 

Tahun 

2013 

tentang 

Tata Kelola 

RSUD 

- Surat 

Direktur 

Nomor 

000/1385

6/3-
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

1/2017 

tanggal 9 

Oktober 

2017 

tentang 

Permohona

n Peraturan 

Tentang 

Tata Kelola 

RSUD Dr 

Soetomo 

- Surat 

Direktur RS 

Nomor 

000/5673

/301/201

8 tanggal 

13 April 

2018 

tentang 

Usulan 

Revisi 

Pergub 

Jatim 

Nomor 71 

Tahun 

2017 

tentang 

Tata Kelola 

RSUD Dr 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Soetomo 

 

 
SK Direktur Utama Nomor: 188.4/1929/301/2019 tentang 

Tata Hubungan Kerja di RSUD Dr. Soetomo 
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Struktur Organisasi RSUD Dr. Soetomo 
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Surat Permohonan Pergub 

tentang Tata Kelola RSUD Dr. 

Soetomo  

(9 Oktober 2017) 

Surat Usulan Revisi Pergub tentang 

Tata Kelola RSUD Dr. Soetomo  

(13 April 2018) 

 

 

4. Penataan Tata Laksana 

Program penataan tata laksana 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas bisnis proses dan 

mekanisme kerja/prosedur dalam sistem 

manajemen organisasi di RSUD Dr Soetomo 

Surabaya.  

Proses bisnis RSUD Dr. Soetomo secara 
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garis besar terdiri dari proses utama, 

proses manajerial, dan proses pendukung 

lainnya, sebagai upaya minimalisir 

gangguan pada proses yang dapat 

memengaruhi output, dilakukan identifikasi 

dan mitigasi risiko untuk tercapainya 

output sesuai tujuan. 

RSUD Dr. Soetomo menerapkan e-

Goverment yang terintegrasi, yaitu inovasi 

yang diiringi dengan pengembangan IT 

untuk terwujudnya efektivitas dan efisiensi 

dalam memberikan pelayanan maupun 

proses manajemen, antara lain: 

a. Pelayanan  

Dalam mendukung kemudahan pasien 

dalam mendapat pelayanan, RSUD Dr. 

Soetomo menggunakan sistem reservasi 

online untuk memangkas waktu tunggu 

pelayanan, yang memungkinkan pasien 

rawat jalan mengambil nomor antrian 

secara online dan mencetak bukti fisik 

pendaftarannya melalui mesin Anjungan 

Pelayanan Mandiri (APM) yang sudah 

disediakan di Instalasi Rawat Jalan. 

Sebagai RS Rujukan Nasional, saat ini 

melalui aplikasi sistem rujukan 

terintegrasi (SISRUTE) yang diharapkan 
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dapat membantu mempercepat 

pelayanan rujukan dimana pihak pengirim 

rujukan dapat memperoleh informasi 

SDM medis, alat medis maupun 

ketersediaan tempat tidur  dan bagi RS 

Rujukan dapat mengetahui informasi 

awal yang penting sebelum dirujuk 

sehingga pelayanan lebih optimal. Selain 

itu RSUD Dr. Soetomo sebagai RS Tersier 

Rujukan Nasional, melakukan inovasi 

berupa Telemedicine Refferal System, 

yang memungkinkan perujuk untuk 

melakukan koordinasi tatap muka melalui 

panggilan video terlebih dahulu sebelum 

proses merujuk pasien, sehingga dapat 

mencegah terjadinya ketidakpastian 

pemberian pelayanan kepada pasien.   

b. Manajemen 

Selain aplikasi untuk front office, dalam 

mendukung efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan barang rumah tangga dan 

aset, RSUD Dr. Soetomo menggunakan 

tiga aplikasi back office yaitu E-UPTSA, 

Inventory Barang Non Medik, dan ARUMI. 

E-UPTSA merupakan aplikasi yang 

mendukung penyelenggaraan pengadaan 

terpadu satu atap untuk terwujudnya 
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proses pengadaan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel. Inventory 

Barang Non Medik dilakukan dalam 

rangka monitoring proses distribusi 

barang ATK, Linen, Alat Rumah Tangga 

yang nantinya akan diiterintegrasikan 

dengan aplikasi aset pemerintah daerah. 

ARUMI adalah aplikasi room management 

system untuk melakukan pengaturan 

ruangan di RSUD Dr Soetomo terkait 

dengan acara rapat/kegiatan koordinasi 

baik untuk manajemen, pelayanan 

maupun pendidikan dan pelatihan 

c. Diklat 

Lintas Unit Kerja mengawasi Rawannya 

Bias Integritas Aparatur (LUAR BIASA) 

digunakan untuk memudahkan proses 

penyaluran sponsorship anggaran non 

pemerintah dengan menguatkan 

koordinasi antara Bidang Diklat, 

Pelayanan Medik, dengan kelompok Staf 

Medik Fungsional (SMF), sehingga 

penunjukan delegasi dapat dilakukan 

secara adil sesuai kebutuhan dan 

menghindari adanya benturan 

kepentingan.  

d. Peralatan dan Perbekalan Medik  
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Sebagai upaya memudahkan 

inventarisasi peralatan medik yang 

tersebar di seluruh rumah sakit, RSUD Dr. 

Soetomo menggunakan aplikasi Petamed 

dan Digital Informasi Sarana Prasarana 

dan Alat Medik Terintegrasi (DOPAMIN) 

yang juga akan diintegrasikan dengan 

aplikasi dari Kementerian Kesehatan 

yaitu ASPAK  

e. Penganggaran  

Sistem penganggaran yang terintegrasi 

mulai dari perencanaan, pengadaan, 

pembayaran memudahkan proses 

monitoring dan evaluasi realisasi sesuai 

dengan target dan anggaran yang 

tersedia. Dalam hal tersebut aplikasi yang 

digunakan pada tahun 2019 adalah 

Aplikasi Perencanaan Anggaran Rumah 

Sakit (APARUS) dan E-PMR. Akhir tahun 

2019 RSUD Dr. Soetomo secara intensif 

mengembangkan Aplikasi SIESTA dengan 

menambah modul terintegrasi antara 

anggaran, pengadaan, dan keuangan. 

Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan 

proses monitoring realisasi anggaran 

belanja. 
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RSUD Dr. Soetomo menerapkan prinsip 

keterbukaan informasi publik. Dalam website 

yang dapat diakses melalui alamat 

http://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/, 

masyarakat luar dapat mengetahui profil, 

pelayanan yang disediakan, penunjang, 

pendidikan dan penelitian, dan informasi lain 

serta tersedia menu permohonan informasi 

dan pengaduan layanan publik.  

Sebagai RS pendidikan, RSUD Dr. 

Soetomo juga melakukan penataan 

penelitian, baik penelitian klinis maupun 

penelitian perumahsakitan. Untuk 

penjaminan keamanan pasien dan 

organisasi, salah satu syarat dilaksanakan 

penelitian adalah harus melalui kelaikan etik. 

RSUD Dr. Soetomo menyediakan fitur  KEPK 

yang mempersingkat proses birokrasi 

penilaian kelaikan etik penelitian.  

 

Tabel 4. Penataan Tatalaksana 

Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Proses 

bisnis 

dan SPO 

Kegiatan 

Utama 

Telah disusun 

peta proses 

bisnis 

berdasarkan 

tugas dan 

fungsi RSUD 

Agustus 

2019 

Peta Proses 

Bisnis + SK 

Rengram Selesai 

http://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Dr. Soetomo 

beserta 

aktivitas di 

dalamnya 

untuk 

mencegah 

terjadinya 

tumpang 

tindih dalam 

organisasi.  

Penjabaran 

proses bisnis 

hingga level 

terakhir telah 

dilengkapi 

dengan peta 

subproses 

bisnis dan 

pelaksanaan 

teknisnya 

tercantum 

dalam SPO,  

 Setiap 

kegiatan/ 

aktivitas di 

RSUD Dr. 

Soetomo 

dilakukan 

berdasarkan 

SPO yang 

telah 

disahkan. 

Tahun 

2018 

Jumlah SPO Tata 

Usaha 

Selalu 

berproses 

 Self 

assessment 

dilakukan 

Tahun 

2018 

Laporan 

Self Assess 

ment 

Unit 

Kerja 

terkait 

Selalu 

berproses 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

untuk 

mengevaluasi 

tingkat 

kepatuhan 

terhadap 

standar 

akreditasi, 

yang di 

dalamnya 

mencakup 

kepatuhan 

terhadap SPO 

Standar 

Akreditasi 

 Evaluasi SPO 

dilakukan 

secara 

berkala 

sesuai 

dengan 

tuntutan 

efisiensi dan 

efektivitas 

birokrasi 

Tahun 

2019 

Laporan 

Evaluasi 

SPO 

Tata 

Usaha 

Selalu 

berproses 

Penerap

an e-

Govern-

ment 

Perencanaan 

inovasi 

berbasis 

pengembang

an IT telah 

dilakukan, 

dibuktikan 

dengan 

adanya 

penganggara

n aplikasi 

dalam 

Dokumen 

Tahun 

2019 

DPA Tahun 

2019 

Rengram Kebutuha

n aplikasi 

telah 

direncana 

kan dan 

dianggark

an 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Pelaksanaan 

Anggaran 

(DPA) 

 Pengembanga

n e-

government 

dalam rangka 

mendukung 

proses 

birokrasi, 

antara lain:  

- APARUS 

- LUAR BIASA 

- DOPAMIN 

- SIMPP 

- SIVAP 

- SPMB 

- ASIKSEBAR 

- E-PMR 

- SIKEDU 

- ARUMI 

- SIESTA 

Tahun 

2019 

Aplikasi 

yang diguna 

kan 

Unit 

Kerja 

terkait 

Aplikasi 

telah 

diguna 

kan 

 Pengembanga

n e-

government 

dalam rangka 

meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

kepada 

masyarakat, 

antara lain:  

- DIGIPEDIS 

- Telemedicine 

Refferal 

Tahun 

2019 

Aplikasi 

yang diguna 

kan 

Unit 

Kerja 

terkait 

Aplikasi 

telah 

diguna 

kan 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

System 

- E-Medical 

Record 

 Pengembang-

an e-

government 

dalam rangka 

meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

kepada 

masyarakat 

dalam 

tingkatan 

transaksional, 

antara lain: 

- Pendaftaran 

Online 

- KEPK 

Tahun 

2019 

Aplikasi 

yang diguna 

kan 

Unit 

Kerja 

terkait 

Aplikasi 

telah 

diguna 

kan 

Menerap

kan 

keterbu- 

kaan 

informa-

si publik 

Kebijakan 

keterbukaan 

informasi 

publik 

Tahun 

2018 

SK PKRS Selesai 

 Penerapan 

dilakukan 

dengan 

mengaktifkan 

menu 

pengaduan 

publik dan 

penyediaan 

informasi 

layanan RS 

Tahun 

2019 

Menu 

pengaduan 

publik 

dalam 

Website 

ITKI Menu 

sudah 

tersedia 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

dalam 

website  

 Evaluasi 

terhadap 

keluhan 

publik 

beserta 

tindak 

lanjutnya  

Tahun 

2018 

Laporan 

keluhan 

publik 

bulanan, 3 

bulanan, 

dan 

tahunan 

PKRS Laporan 

dibuat 

secara 

berkala 

 

  
Contoh SPO sebagai standar 

pelayanan 

Laporan Self Assessment kesesuaian 

terhadap standar akreditasi JCI 
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Peta Proses Bisnis RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
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Modul Pengadaan dalam aplikasi SIESTAuntuk mendukung 

program Cettar RSDS 

 
Aplikasi DOPAMIN untuk inventaris peralatan 
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SIMPP 

 
SMPB untuk kemudahan dan efisiensi proses pembayaran 

pengadaan serta monitoringnya 

 
APARUS terintegrasi untuk perencanaan dan monitoring 

pembayaran 



63  

 
E-PMR untuk memudahkan proses pengukuran kinerja 

 
SIKEDU untuk memudahkan pelayanan pegawai  

 
KEPK Online untuk penilaian kelaikan etik penelitian secara 

online 
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LUAR BIASA untuk perijinan dan pelaporan diklat sponsorship 

 

 
Aplikasi Pendaftaran Online untuk memotong waktu tunggu 

antrian pasien rawat jalan 
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Keterbukaan pelayanan publik  

dengan menampilkan layanan di website  

 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan profesionalisme SDM 

aparatur yang didukung sistem rekruitmen 

dan promosi aparatur berbasis kompetensi, 

transparan, dan akuntabel. Adapun sistem 

manajemen Kinerja sesuai PP 30 Tahun 

2019 melaui a. perencanaan kinerja; b. 

pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan 

pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. 

tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi 

Kinerja Pegawai 

Penataan Sistem Manajemen SDM 

dimulai dengan melakukan perencanaan 
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kebutuhan pegawai sesuai dengan 

kebutuhan organisasi, berdasarkan Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja.  

Pengumuman penerimaan pegawai 

baru baik berstatus PNS maupun pegawai 

BLUD non PNS dilaksanakan secara terbuka 

melalui website mengenai formasi, 

kualifikasi, dan jumlah kebutuhannya.  

Pengembangan SDM berbasis 

kompetensi dilaksanakan sesuai kebutuhan 

rumah sakit serta sebagai pemenuhan hak 

dan kewajiban setiap pegawai. RSUD Dr. 

Soetomo yang telah terakreditasi nasional 

dan internasional wajib memberikan 

orientasi, pelatihan, atau peningkatan 

kompetensi kepada pegawai maupun 

peserta didik mengenai budaya kerja 

organisasi dan pelatihan terkait lainnya. 

RSUD Dr. Soetomo menggunakan 

Sistem Kepegawaian Terpadu (SIKEDU) yang 

dapat diakses oleh pegawai bertujuan untuk 

memudahkan proses monitoring Surat 

Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik 

(SIP) pegawai agar melakukan pengurusan 

perpanjangan sebelum habis masa 

berlakunya. Hal ini berkaitan dengan 

legalitas setiap pegawai dalam menjalankan 
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setiap prosedur pekerjaannya. 

RSUD Dr. Soetomo telah melakukan 

sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku instansi serta safety culture kepada 

seluruh unit organisasi, implementasi 

pelaksanaan, evaluasi serta pemutakhiran 

data kepegawaian melalui aplikasi  e-

master. 

 

Tabel 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Perenca

naan 

kebutuh

an 

pegawai 

sesuai 

dengan 

kebutuh

an 

organisa

si  

Telah 

dilakukan 

analisis 

jabatan dan 

analisis 

beban kerja 

terhadap 

seluruh unit 

kerja sebagai 

dasar 

perhitungan 

kebutuhan 

formasi dan 

penambahan 

pegawai 

Tahun 

2019 

Laporan 

Anjab ABK 

Kepega 

waian 

Selesai 

 Proyeksi 

kebutuhan 

penambahan 

pegawai 

selama lima 

tahun 

Tahun 

2019 

Laporan 

Proyeksi 

Kebutuhan 

Penam 

bahan 

Kepega 

waian 

Selesai 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

berdasarkan 

perhitungan 

pegawai 

pensiun dan 

hasil Anjab 

ABK serta 

rencana 

pengembang

an RS 

dicantumkan 

dalam 

lampiran 

Renstra 

2019-2024 

pegawai 

Penerim

aan 

pegawai 

yang 

transpar

an, 

obyektif, 

akuntab

el, dan 

bebas 

KKN 

Pengumuman 

penerimaan 

pegawai baru 

berstatus 

PNS 

dilakukan 

melalui 

pengumuman 

resmi dari 

BKN 

mengenai 

formasi, 

kualifikasi, 

dan jumlah 

kebutuhan. 

Tahun 

2018 

Surat 

Pengumum 

an  

Kepega 

waian 

Pengumu

man 

sudah 

dilakukan 

tergabung 

dengan 

OPD 

Pemprov 

Jatim 

lainnya 

Pengem

bangan 

pegawai 

berbasis 

kompete

nsi 

Standar 

kompetensi 

jabatan telah 

tertulis dalam 

pedoman 

pengorganisa

Tahun 

2018 

Pedoman 

pengorga 

nisasian 

Unit 

Kerja 

Dokumen

Sudah 

selesai 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

si an setiap 

unit kerja 

 Telah 

dilakukan 

pengembang

an pegawai 

berbasis 

kompetensi 

yang sesuai 

dengan 

kebutuhan 

rumah sakit 

dengan 

melaksanaka

n kegiatan 

diklat 

berdasarkan 

Analisa 

Kebutuhan 

Diklat atau 

Training Need 

Assessment 

(TNA) 

Tahun 

2018 

Program 

Bidang Diklat 

Diklat Rencana 

pelaksana 

an diklat 

pegawai 

telah 

tercantum 

dalam 

Program 

Bidang 

Diklat 

 Pengembang

an 

kompetensi 

pegawai 

berdasarkan 

prioritas dan 

kebutuhan RS 

telah 

dianggarkan 

dalam DPA 

Tahun 

2019 

DPA Rengram Sudah 

tercantum 

dalam 

DPA 

 Monitoring 

dan evaluasi 

Tahun 

2019 

Laporan 

diklat 

Diklat Dokumen 

Laporan 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

pengembang

an pegawai 

berbasis 

kompetensi 

secara 

berkala 

Monev 

Penetap

an 

kinerja 

individu 

Telah dibuat 

Perjanjian 

Kinerja (PK) 

dari level 

Direksi hingga 

staf yang 

berisi 

indikator dan 

target kinerja 

yang 

ditandatanga

ni yang 

bersangkutan 

dan atasan 

langsung. 

Indikator 

kinerja telah 

disesuaikan 

dengan 

kinerja 

individu level 

di atasnya. 

Tahun 

2019 

Perjanjian 

Kinerja 

Rengram Disusun 

setiap 

tahun 

 Penetapan 

target kinerja 

individu 

dilakukan 

setiap awal 

Tahun 

2019 

Target SKP Kepega 

waian 

Disusun 

setiap 

tahun 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

tahun untuk 

mengukur 

capaian 

Sasaran 

Kinerja 

Pegawai 

(SKP) untuk 

pegawai 

berstatus 

PNS  

 Penilaian 

kinerja 

individu 

dilakukan 

berdasarkan 

target dalam 

perjanjian 

kinerja yang 

telah dibuat  

Tahun 

2019 

Laporan 

Pengukur an 

kinerja 

Rengram Dilakukan 

setiap 3 

bulan 

sekali 

 Telah dibuat 

cascading 

kinerja 

mendukung 

sasaran dan 

tujuan RSUD 

Dr. Soetomo, 

dari level 

Direksi hingga 

staf. 

Tahun 

2019 

Cascading 

Kinerja 

Rengram Dilakukan 

setiap 

tahun 

 Monitoring 

dan evaluasi 

pencapaian 

kinerja dan 

penyerapan 

anggaran 

Tahun 

2019 

Laporan 

evaluasi 

Rengram Dilakukan 

setiap 3 

bulan 

sekali 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

dilakukan 

setiap tiga 

bulan sekali 

 Evaluasi 

kinerja 

individu 

pegawai 

berstatus 

PNS 

dilakukan 

setiap bulan, 

yang hasilnya 

digunakan 

sebagai dasar 

pemberian 

Tunjangan 

Prestasi 

Pegawai (TPP) 

Tahun 

2019 

Laporan e-

SKP, SK 

Direktur 

Utama 

Nomor: 

188.4/3651/

301/ 2019 

tentang 

Pemberian 

Tambahan 

Penghasil an 

PNS dan Jasa 

Pelayanan 

(Remune 

rasi) 

berdasar kan 

Prestasi 

Kerja 

Kepega 

waian 

Dilakukan 

setiap 

bulan 

 Sistem 

pembagian 

remunerasi 

pegawai 

berdasarkan 

pada kinerja  

Tahun 

2019 

SK Direktur 

Utama 

Nomor: 

188.4/3651/

301/ 2019 

tentang 

Pemberian 

Tambahan 

Penghasil an 

PNS dan Jasa 

Kepega 

waian 

SK sudah 

ada 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Pelayanan 

(Remune 

rasi) 

berdasar kan 

Prestasi 

Kerja 

Penegak

an 

aturan 

disiplin/ 

kode 

etik/ 

perilaku 

pegawai 

Telah 

ditetapkan 

kode etik 

pegawai 

RSUD Dr. 

Soetomo dan 

dilakukan 

sosialisasi 

etik hukum 

serta safety 

culture 

kepada 

seluruh 

pegawai 

untuk 

diimplementa

sikan 

Tahun 

2019 

SK dan 

Dokumen 

Code of 

Conduct, 

Laporan 

Sosiali sasi 

Etik dan 

Hukum serta 

Safety 

Culture 

Kepega 

waian 

Selesai 

 Implementasi 

disiplin 

pegawai 

dengan daftar 

hadir peserta 

apel pagi 

 Laporan apel 

pagi 

Kepega 

waian 

Apel pagi 

dilakukan 

setiap 

Senin dan 

Kamis 

 Monitoring 

dan evaluasi 

penerapan 

kode etik 

dilakukan 

Tahun 

2019 

Laporan 

disiplin 

pegawai 

Kepega 

waian 

Laporan 6 

bulan 

sedang 

dalam 

proses 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

secara 

berkala 

 Terdapat 

mekanisme 

pelaporan 

pelanggaran 

kode etik bagi 

pegawai 

Tahun 

2019 

Alur 

pelaporan 

pelanggar an 

kode etik 

masuk dalam 

buku code of 

conduct 

Kepega 

waian 

Selesai 

 Terdapat 

mekanisme 

penanganan 

atas 

pelanggaran 

disiplin 

pegawai 

Tahun 

2019 

Bukti 

penanganan 

kasus disiplin 

pegawai 

Kepega 

waian 

Dilakukan 

setiap ada 

kasus 

 Pemberian 

sanksi berupa 

pembinaan 

atau sanksi 

lainnya bagi 

pegawai yang 

terbukti 

melanggar 

kode etik dan 

disiplin 

pegawai 

Tahun 

2019 

Laporan 

pembinaan 

disiplin 

pegawai 

Kepega 

waian 

Dilakukan 

secara 

berkala 

 Telah 

diterapkan 

pemberian 

reward bagi 

pegawai 

terbaik 

berdasarkan 

Tahun 

2019 

Laporan Kepega 

waian 

Diumum 

kan pada 

saat event 

besar RS 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

kriteria yang 

ditentukan, 

seperti 10 

DPJP terbaik, 

10 perawat 

terbaik, dll. 

Pelaksan

aan 

evaluasi 

jabatan 

Informasi 

jabatan telah 

disusun dan 

arsip setiap 

individu telah 

diinventarisir 

Tahun 

2019 

Laporan Kepega 

waian 

Dilakukan 

secara 

berkala 

 Peta jabatan 

telah 

ditetapkan 

berdasarkan 

Anjab ABK 

Tahun 

2019 

Dokumen 

peta jabatan 

Kepega 

waian 

Dokumen 

tahun 

2019 

sedang 

berproses 

 Kelas jabatan 

telah 

disesuaikan 

dengan 

ketentuan 

Pemerintah 

Provinsi 

Tahun 

2019 

Rincian Kelas 

Jabatan 

dalam 

lampiran SK 

Direktur 

Utama 

Nomor: 

188.4/3651/

301/2019 

tentang 

Pemberian 

Tambahan 

Penghasil an 

PNS dan Jasa 

Pelayanan 

(Remune 

Kepega 

waian 

Perubah-

an  kelas 

jabatan 

dibukti 

kan 

dengan 

surat 

permohon

an ke BKD 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

rasi) 

berdasar kan 

Prestasi 

Kerja 

Sistem 

Informa-

si 

Kepega

waian 

Terdapat 

Sistem 

Informasi 

Kepegawaian 

Terpadu 

(SIKEDU) 

yang dikelola 

oleh 

Kepegawaian 

dan dapat 

diakses oleh 

pegawai, 

berisi data 

diri dan 

riwayat 

pegawai, 

informasi 

SIP/STR, hak 

dan 

kewajiban 

pegawai. 

Tahun 

2019 

Aplikasi Kepega 

waian 

Aplikasi 

sudah 

digunakan 

 Informasi 

pegawai 

dalam 

SIKEDU 

sebagai data 

pendukung 

penyusunan 

kebijakan RS 

dalam 

Tahun 

2019 

Kebijakan 

redistri busi 

pegawai 

Kepega 

waian 

Sedang 

berproses 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

redistribusi 

pegawai 

 

  
Pengumuman seleksi pegawai dalam 

website 

Alur database kepegawaian terpadu 

pada aplikasi SIKEDU 

  
SK Kebijakan Pemindahan Pegawai Sosialisasi Etik Hukum serta Safety 

Culture 
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SK Direktur Utama Nomor: 188.4/3651/301/2019 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan PNS dan Jasa Pelayanan (Remunerasi) berdasarkan Prestasi Kerja 
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Contoh pengusulan ke BKD tentang kenaikan jabatan pegawai 

yang berpengaruh pada perubahan kelas jabatan 

 

 

Dokumen Pedoman Perilaku  

(Code of Conduct) 

Alur pelaporan dan penyelesaian kasus 

etik dan hukum dalam dokumen (Code 

of Conduct) 

  

  
Pelaksanaan senam pagi setiap hari 

Jumat 

Pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 

dan pada Hari Besar Nasional 
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SIKEDU untuk memudahkan monitoring serta pelayanan hak dan kewajiban 

pegawai 

 
Penghargaan 10 DPJP Terbaik yang diumumkan saat upacara bendera  

17 Agustus 2019 
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6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Program penguatan akuntabilitas 

kinerja bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas dan akuntablitas kinerja agar 

birokrasi berkinerja tinggi dan mampu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya 

sesuai dengan segala sumber-sumber yang 

dipergunakannya. 

Adapun beberapa kegiatan Penguatan 

akuntabilitas kinerja adalah sebagai 

berikut: 

a. Melibatkan pimpinan secara langsung 

pada saat penyusunan Renstra dan 

penetapan kinerja 

b. Melakukan review atas target indikator 

yang sudah disusun di dalam dokumen 

renstra 

c. Melakukan pemutakhiran data kinerja 

dilakukan secara berkala 

d. Melibatkan pimpinan unit kerja dalam 

memantau pencapaian kinerja secara 

berkala 

e. Meningkatkan kapasitas SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja 

f. Memanfaatkan sistem Pengukuran 

Kinerja  berbasis elektronik 

g. Meningkatkan kualitas laporan 
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akuntabilitas kinerja. 

 

Penguatan akuntabilitas kinerja 

membutuhkan keterlibatan pimpinan mulai 

proses perencanaan maupun monitoring 

evaluasi program/kegiatan dan kinerja. 

Setiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi 

capaian kinerja dan penyerapan anggaran 

yang dipimpin oleh seluruh Direksi, beserta 

pemberian arahan dan rekomendasi untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi 

Bidang/Bagian dalam melaksanakan 

rencana kerjanya.  

Saat ini RSUD Dr. Soetomo sedang 

dalam proses menuju pengukuran 

akuntabilitas kinerja berbasis elektronik 

dengan menggunakan aplikasi E-PMR 

(Electronic Performance Measurement and 

Reporting).  

 
Tabel 6. Penguatan Akuntabilitas 

Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Keterli-

batan 

pimpin-

an 

Direksi 

memimpin 

rapat 

penyusunan 

dokumen 

Renstra 

Nopem

ber 

Tahun 

2019 

Dokumen 

Renstra, 

Notulen 

rapat. 

Rengram Selesai 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

beserta 

lampiran 

rencana 

pengembang

an RS dengan 

peserta 

perwakilan 

pelaksana 

pelayanan 

maupun 

manajemen. 

 Penyusunan 

penetapan 

kinerja 

dilakukan 

berdasarkan 

indikator 

kinerja utama 

RS mulai dari 

level Direksi 

yang 

didukung 

indikator 

kinerja level 

di bawahnya, 

hingga level 

staf.  

Nopem

ber 

2019 

Dokumen 

Renstra, 

Renja, 

Perjanjian 

Kinerja, 

Cascading 

Rengram Selesai 

 Direksi 

memimpin 

rapat evaluasi 

capaian 

kinerja setiap 

tiga bulan 

sekali  

April, 

Juli, 

Oktober, 

Desemb

er 2019 

Laporan 

pengukuran 

kinerja 

Rengram Dilaku 

kan 

secara 

berkala 

 Direksi Tahun Surat Keuangan Laporan 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

bertanggungj

awab atas 

laporan 

keuangan 

rumah sakit  

2019 Pernyataan 

Direksi 

tentang 

Tanggung 

Jawab Atas 

Laporan 

Keuangan 

keuangan 

semester 

I tahun 

2019 

Pengelo-

laan 

Akuntabi

litas 

Kinerja  

Petugas yang 

menangani 

akuntabilitas 

kinerja telah 

mengikuti 

kegiatan 

Bimtek dalam 

rangka 

peningkatan 

kapasitas 

SDM 

Tahun 

2019 

Laporan 

Bimtek 

akuntabilitas 

kinerja 

Rengram Selesai 

 Penggunaan 

aplikasi 

penganggar-

an (APARUS) 

yang 

terintegrasi 

dengan 

Aplikasi Surat 

Perintah 

Membayar 

BLUD (SPMB) 

sebagai 

upaya 

memudahkan 

proses 

monitoring 

Tahun 

2019 

Aplikasi Keuangan Aplikasi 

telah 

diguna- 

kan 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

kegiatan dan 

realisasi 

anggaran, 

yang dapat 

diakses oleh 

petugas 

perencanaan, 

pengadaan, 

dan 

keuangan. 

 Terdapat SPO 

penilaian 

akuntabilitas 

kinerja  

Tahun 

2018 

SPO Rengram SPO 

telah 

tersedia 

 Dokumen 

pengukuran 

kinerja telah 

diupload 

dalam 

Website RS 

agar dapat 

diakses oleh 

seluruh unit 

maupun 

masyarakat 

Tahun 

2019 

Dokumen 

pengukuran 

Rengram Selesai 
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Direksi memimpin rapat penetapan target kinerja 

 

 
Direksi memimpin rapat Renstra 2019-2024 



87  

 
Surat Pernyataan Direksi  tentang Tanggung Jawab Atas 

Laporan Keuangan 

 

 
Cascading kinerja dari level Direksi ke satu level dibawahnya 

hingga staf 
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Dokumen pengukuran kinerja dan laporan evaluasi telah diunggah 

pada webite dan dapat diakses pegawai dan masyarakat 

 

 
E-PMR untuk memudahkan proses pengukuran kinerja 

 

7. Penguatan Pengawasan 

Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintah yang bersih dan bebas KKN. 
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Adapun upaya yang terkait program 

penguatan pengawasan adalah sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan public campaign 

b. Melakukan sosialisasi tentang 

pedoman pelaksanaan Unit Pengendali 

Gratifikasi (UPG) kepada seluruh 

pegawai di lingkungan RSUD Dr 

Soetomo 

c. Melakukan optimalisasi penerapan 

SPIP di lingkungan RSUD Dr Soetomo 

sesuai Permendagri 79 Tahun 2018 

sebagai pelaksanaan OPD BLUD 

d. Meningkatkan penanganan pengaduan 

masyarakat  

e. Mensosialisasikan dan melaksanakan 

Whistle Blowing System 

f. Mensosialisasikan dan melakukan 

penanganan benturan kepentingan 

g. Melakukan pembangunan Zona 

Integritas di RSUD Dr Soetomo  

 

Untuk menghindari segala bentuk 

tindakan korupsi akibat benturan kepentingan, 

RSUD Dr. Soetomo melakukan penguatan 

sistem pengawasan dengan membuat 

beberapa kebijakan.  
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Tabel 7. Penguatan Pengawasan  

Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Penangan

an 

gratifikasi 

Telah 

ditetapkan 

kebijakan dan 

Unit 

Pengelolaan 

Gratifikasi 

(UPG), salah 

satunya 

mengatur 

tentang 

pelaksanaan 

perjalanan 

dinas bagi 

pegawai 

dengan 

bantuan dana 

non 

pemerintah. 

Tahun 

2019 

Panduan 

Pengelolaan 

Perjalan an 

Dinas 

Sponsorship, 

SPO Pelaporan 

Kegiatan 

Sponsorship 

SPI Selesai 

 Telah 

dilakukan 

penyampaian 

Laporan Harta 

Kekayaan 

Aparatur Sipil 

Negara 

(LHKASN) oleh 

Direksi dan 

Pejabat 

Struktural 

Tahun 

2019 

LHKPN SPI Selesai 

 Dilakukan 

evaluasi atas 

kebijakan 

penanganan 

gratifikasi 

Tahun 

2019 

Laporan 

evaluasi 

SPI Sedang 

berproses 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

tentang 

pelaksanaan 

perjalanan 

dinas bagi 

pegawai 

dengan 

bantuan dana 

non 

pemerintah. 

Penerapa

n SPIP 

Terdapat 

peraturan 

Direktur Utama 

tentang 

penunjukan 

tim Satuan 

Pengawas 

Internal (SPI) 

serta Struktur 

Organisasi dan 

Uraian Tugas 

SPI 

Tahun 

2019 

SK Direktur  Tata 

Usaha 

Selesai 

 Dibentuknya 

Unit 

Pengendali 

Gratifikasi 

(UPG) 

Tahun 

2019 

SK Nomor 

188.4/1992/

201/2019 

tanggal   

tentang Unit 

Pengendali 

Gratifikasi 

RSUD Dr 

Soetomo 

tanggal 2 

Januari 2019 

SPI Selesai 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

 

 Telah 

dilakukan 

sosialisasi 

terkait 

pengawasan 

internal oleh 

SPI kepada 

pihak terkait 

Tahun 

2019 

Laporan SPI Selesai 

Pengadua

n 

Masyarak

at 

Menyusun 

kebijakan yang 

mengatur 

mekanisme 

pengelolaan 

pengaduan 

masyarakat  

Tahun 

2018 

SK Direktur PKRS Selesai 

 Implementasi 

penanganan 

pengaduan 

masyarakat 

dengan 

menyediakan 

kotak saran 

dan 

menyediakan 

menu 

pengaduan 

dalam website. 

Tahun 

2018 

Laporan 

pengaduan  

PKRS Selesai 

 Melakukan 

tindak lanjut 

pengaduan 

masyarakat 

berdasarkan 

alur yang 

sudah 

Tahun 

2018 

Laporan 

pengaduan  

PKRS Selesai 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

ditetapkan 

 Melakukan 

evaluasi atas 

penanganan 

pengaduan 

masyarakat 

Tahun 

2018 

Laporan 

evaluasi 

pengaduan  

PKRS Selesai 

Whistle 

Blowing 

System 

- Sosialisasi 

budaya rasa 

aman  

Pelatihan 

safety culture 

Tahun 

2018 

Dokumen 

laporan 

pelaksanaan 

Kepegwai

an 

Selesai 

 - Menyusun 

kebijakan 

whisle blowing 

system 

Tahun 

2019 

SK SPI Sedang 

berproses 

Penangan

an 

Benturan 

Kepenting 

an 

- Penanganan 

benturan 

kepentingan  

Tahun 

2019 

   

Pembang

unan 

Zona 

Integritas 

- Dilakukan 

persiapan 

dokumen yang 

dibutuhkan 

dalam 

pengembanga

n menuju Zona 

Integritas  

Tahun 

2019 

LKE Tata 

Usaha 

Sedang 

berproses 

Aparat - Dibentuknya Tahun SK Direktur Tata Selesai 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Pengawas 

an Intern 

Pemerin-

tah 

tim SPI yang 

ditetapkan 

dengan SK 

Direktur 

2019 Usaha 

 - Kegiatan SPI 

didukung 

dengan 

anggaran yang 

memadai, 

tercantum 

dalam DPA 

Tahun 

2019 

DPA Tata 

Usaha 

Selesai 
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Bukti penyampaian LHKASN sebagai upaya pengawasan dan 

pengendalian korupsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Pelayanan Pengadaan Terpadu Satu Atap sebagai upaya 

pencegahan gratifikasi 
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SK Tim SPI 

 
 

SK Uraian Tugas SPI 
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SK Direktur Utama Nomor: 188.4/1922/301/2019 tentang 

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) 
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pengumpulan laporan berkas administrasi kegiatan sponsorship 

 

 

8. Peningkatan Kualitan Pelayanan 

Publik 

Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik pada 

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 

a. Menerapkan kebijakan standar 

pelayanan 

b. Menerapkan Budaya Pelayanan Prima 

c. Meningkatkan pengelolaan pengaduan  



100  

d. Melaksanakan Penilaian kepuasan 

terhadap pelayanan 

e. Memanfaatkan teknologi informasi 

dalam memberikan pelayanan publik 

 

Tabel 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

Standar 

Pelayanan 

Telah 

ditetapkan 

Pedoman 

Pelayanan 

yang menjadi 

standar dalam 

pelaksanaan 

pelayanan 

Tahun 

2018 

Kebijak an 

Standar 

Pelayanan + 

SK 

Tata 

Usaha 

selesai 

 Standar 

Pelayanan 

telah 

dimaklumat-

kan 

Tahun 

2016 

Dokumen 

Maklumat 

Pelayanan 

PKRS selesai 

Budaya 

pelayanan 

prima 

Telah 

dilakukan 

sosialisasi etik 

dan hukum 

serta safety 

culture  

Tahun 

2019 

Laporan 

kegiatan 

Kepegawa

ian 

Sedang 

berproses 

 Informasi 

pelayanan 

dapat diakses 

melalui 

berbagai 

media 

Tahun 

2019 

Media cetak 

dan elektronik 

PKRS Sudah 

tersedia 

 Terdapat 

layanan 

Tahun 

2019 

Layanan Yanmed Sedang 

dalam 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

terpadu/ 

terintegrasi 

(saraf, jantung, 

ginjal, dll) 

untuk 

memudahkan 

pelayanan 

pasien 

terintegrasi proses 

pengemb

angan 

Pengelola

an 

Pengadu-

an 

Terdapat menu 

pengaduan 

publik 

Tahun 

2019 

Menu 

pengaduan 

publik dalam 

website 

PKRS, 

ITKI 

Sudah 

tersedia 

 Terdapat SPO 

pengaduan 

pelayanan 

melalui media, 

telepon, 

maupun CS 

(langsung) 

Tahun 

2018 

SPO 

Menanggapi 

Keluhan lewat 

Telepon, 

Media, CS 

PKRS Sudah 

selesai 

 Terdapat unit 

yang 

mengelola 

pengaduan 

pelayanan 

Tahun 

2018 

Unit PKRS Ada 

 Telah 

dilakukan 

evaluasi atas 

penanganan 

keluhan 

Tahun 

2018 

Laporan 

keluhan  

PKRS Laporan 

evaluasi 

pengadu 

an/ 

keluhan 

dibuat 

berkala 

Penilaian 

kepuasan 

terhadap 

Telah 

dilakukan 

survey 

Tahun 

2018 

Laporan 

survey IKM 

Litbang Survey 

IKM 

dilakukan 
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Uraian 

Kegiatan 
Rencana Aksi 

Target 

Selesai 
Output PIC Ket 

pelayanan kepuasan 

masyarakat 

setiap 

tahun 

 Hasil survey 

kepuasan 

dapat diakses 

secara terbuka 

Tahun 

2019 

Laporan 

survey IKM 

dalam website 

ITKI  

 Dilakukan 

tindak lanjut 

atas hasil 

survey IKM 

Tahun 

2019 

 Unit 

terkait 

 

Pemanfa-

atan 

Teknologi 

Informasi 

Telah 

menerapkan 

teknologi 

informasi 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

front office dan 

back office 

Tahun 

2019 

Aplikasi yang 

digunakan 

Unit 

terkait 

Sedang 

berproses 

 Telah 

dilakukan 

perbaikan 

terus menerus 

dengan 

pemeliharaan 

rutin aplikasi 

Tahun 

2019 

Aplikasi Unit 

terkait 

Sedang 

berproses 
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Alur Penanganan Komplain 

 

Penyediaan menu pengaduan publik pada website 
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SPO Menanggapi Komplain melalui Telepon dan CS 
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Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 

 
Layanan terintegrasi 
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Layanan Rujukan Nasional 

 

 
Menu pengaduan publik dalam website 
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Kotak saran di tempat pelayanan 

 

 
Proposal pengajuan Inovasi Pelayanan 
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Laporan pengaduan masyarakat bulanan rutin disampaikan pada 

Gubernur 

 
Laporan Pelayanan Publik tentang keluhan masyarakat tahun 

2019 

 
Tindak lanjut keluhan publik 
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B. Analisis dan Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

RSUD Dr Soetomo ada beberapa rencana kerja 

yang belum bisa terlaksana atau masih dalam 

proses penyelesaian, sehingga akan 

ditindaklanjuti sebagai rencana aksi,  yaitu 

meliputi : 

1. Mengoptimalkan pelaksanaan rencana kerja 

pelaksanaan reformasi birokrasi RSUD Dr 

Soetomo Surabaya 

2. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan reformasi 

birokrasi secara berkala  

3. Menindaklanjuti hasil evaluasi tim 

monitoring dan evaluasi secara 

berkesinambungan 

4. Optimalisasi pelaksanaan Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 

oleh Tim Assesor secara berkala 

5. Persiapan RSUD Dr. Soetomo menjadi Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) pada tahun 2020. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Reformasi birokrasi telah menjadi kebutuhan 

yang tidak terelakkan bagi setiap institusi 

pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Untuk itu, 

implementasi reformasi birokrasi ini semestinya 

terus dijalankan dan dikembangkan sesuai tuntutan 

dinamika lingkungan strategis birokrasi itu sendiri. 

Dalam kaitan di atas, belum optimalnya 

pelaksanaan reformasi birokrasi menimbulkan 

penyelenggaraan pemerintahan masih sarat dengan 

penyimpangan, khususnya dalam administrasi 

pelayanan publik. Birokrasi belum mewujud kepada 

birokrasi yang berasas good governance dan clean 

government, serta berfokus pada pelayanan 

masyarakat yangberkualitas. 

Menyikapi berbagai kondisi tersebut, 

semestinya reformasi birokrasi yang telah 

berlangsung selama ini harus tetap didukung dengan 

komitmen  dan konsisten segenap aparatur negara. 

Dalam hal ini, reformasi birokrasi harus disikapi 

dengan perubahan paradigma yang selama ini 

berlaku dalam birokrasi. Hal ini dikarenakan upaya 

ke arah birokrasi yang reformis memerlukan 

perubahan “mindset” dari segenap individu birokrasi 

dalam menjalankan pemerintahan 
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danpembangunan. 

Di sisi lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 

juga menuntut adanya perencanaan yang baik dan 

sistematis, agar hasilnya (output) dan 

kemanfaatannya (outcome) dapat dirasakan oleh 

masyarakat luas. Untuk itu, perlu adanya rencana 

program kerja yang komprehensif untuk 

mempedomani pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. 

Road map reformasi birokrasi  yang  disusun ini 

diharapkan dapat menjadi acuan yang bermanfaat 

dalam implementasi reformasi birokrasi di 

lingkungan RSUD Dr Soetomo Surabaya. 
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