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1. Beberapa indikator yang dilakukan pengukuran per triwulan, yaitu : 

 Tingkat Kepuasan Pasien Per Tahun (pengumpulan data dilakukan bulanan, namun untuk pengolahan 
data dilakukan pertriwulan guna memenuhi jumlah sampel/responden); 

 Tingkat Kesehatan BLU (dilakukan pertriwulan berkaitan dengan proses stok opname / persediaan); 

 Error Rate Laboratorium TB < 5% (pengukuran dilaksanakan oleh pihak eksternal / Dinkes Kota 
Salatiga yang hasilnya disampaikan tiap 3 bulan); 

 Jumlah modul terintegrasi, dilakukan pengukuran setiap 3 bulan terhadap pengembangan program 
aplikasi SIRS yang dikembangkan secara mandiri oleh SDM RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, hal ini 
berkaitan dengan kompleksnya pengembangan sistem; 

 % PNPB terhadap biaya operasional dilakukan pengukuran setiap bulan dan dievaluasi setiap triwulan. 
2. Indikator yang belum tercapai pada bulan September 2019, sebagai berikut : 

 Tingkat Kesehatan BLU (dilakukan pertriwulan berkaitan dengan proses stok opname / persediaan), 
belum mencapai target dikarenakan terdapat beberapa aspek penilaian rasio keuangan yang memiliki 
rasio yang sangat kecil; 

 Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional, dari hasil pengukuran target belum tercapai karena terget 
ditetapkan 1 tahun dan belum ada yang mempublikasikan hasil penelitian, upaya tindak lanjut yang 
dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan peneliti terkait; 

 Waktu tunggu resep obat jadi di rawat jalan <30 menit, dikarenakan adanya pengurangan personil dan 
permasalahan sistim billing; 

 % Karyawan Melebihi Target kinerja, hasil penghitungan target belum tercapai, belum tersosialisasi 
skala indikator kinerja secara menyeluruh; 

 % pemenuhan peralatan medik sesuai standar, dikarenakan target adalah target 1 (satu) tahun, dan 
pengadaan mulai dilaksanakan; 
% pemeliharaan peralatan medik sesuai standar belum tercapai dikarenakan target adalah target 1 
(satu) tahun dan pemeliharaan mulai dilaksanakan. 
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