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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

 

Dewasa ini, pelayanan publik yang dilakukan ASN di bidang 

kesehatan mendapat sorotan publik, terutama tentang kualitas pelayanan 

yang kurang memuaskan. Banyaknya masalah yang timbul diakibatkan 

kurangnya dan turunnya kesadaran dan kepeduliaan ASN dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka dari itu perlu pelayanan 

kesehatan yang optimal, tepat, cepat, dan akurat di Rumah Sakit dengan 

berdasarkan nilai-nilai dasar ANEKA yaitu : 

1. Akuntabilitas 

2. Nasionalisme 

3. Etika Publik 

4. Komitmen Mutu 

5. Anti Korupsi 

I.2. Tujuan 

Menciptakan pelayanan publik yang memberikan pelayanan 

optimal kepada masyarakat luas dan mengembalikan kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang. 

 

1.3. Gambaran umum RSUD Depati Hamzah 
 
Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang 

berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kota Pangkalpinang dan memiliki luas 

Tanah : 44.000 m2 dan luas bangunan 7.563m2 dan telah teregistrasi 
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sejak tanggal 28 Januari 2016 dengan Nomor Surat ijin 001/KEP-

KES/KPPT/IV/2013 dan Tanggal Surat Ijin 12 Maret 2013 dari KPPT Kota 

Pangkalpinang dengan Sifat Perpanjang, dan berlaku sampai 5 tahun. 

Setelah menjalani Proses Akreditasi Rumah Sakit dengan proses 

Pentahapan I, akhirnya ditetapkan dengan status Lulus Madya. 

Kedepannya diharapkan RSUD Depati Hamzah lulus akreditasi Paripurna.  

Struktur Organisasi RSUD Depati Hamzah 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Visi dan Misi Organisasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang 

sebagai suatu organisasi yang mempunyai dasar sebagai pusat rujukan 

untuk pelayanan dan peningkatan kesehatan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan sarana dan Masyarakat yaitu: 

a. Visi :  

Menjadi rumah sakit terpercaya dan mitra rujukan terbaik di Bangka  

Belitung. 

b. Misi : 

1) Memberikan pelayanan prima. 

2) Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit. 

3) Meningkatkan profesionalisme dan motivasi kerja karyawan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Nilai-Nilai Dasar ANEKA 

 

 Penyelenggaraan Pelatihan Dasar bertujuan sebagai penguatan 

nilai-nilai dasar profesi ASN yang merupakan nilai-nilai yang harus 

ditanamkan oleh seluruh ASN, meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika 

Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). 

A. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok 

atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi 

amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-

nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: 

1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik 

kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, 

kelompok, dan pribadi; 

2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan 

mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis; 

3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 

4. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan 

sebagai penyelenggara pemerintahan. 

Selain itu, akuntabilitas juga memiliki aspek-aspek yang 

mencakup beberapa hal antara lain : 

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan 

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil 

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan 

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi 

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja 
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Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama yaitu: 

1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); 

2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan 

(peran konstitusional); 

3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). 

Selain itu, menurut LAN RI (2015:11) akuntabilitas memiliki 

tingkatan hierarkis. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari 5 tingkatan 

sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas personal 

2. Akuntabilitas individu 

3. Akuntabilitas kelompok 

4. Akuntabilitas organisasi 

5. Akuntabilitas stakeholder 

 

Akuntabilitas memiliki empat dimensi agar memenuhi 

terwujudnya sektor publik yang akuntabel, diantaranya sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and 

legality); 

2. Akuntabilitas proses (process accountability); 

3. Akuntabilitas program (program accountability); 

4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). 

 

Indikator nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan 

yaitu: 

1. Kepemimpinan  

Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana  

pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan 

lingkungannya. 

2. Transparansi 

Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan  

oleh individu maupun kelompok/instansi. 
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3. Integritas 

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 

4. Tanggung Jawab 

Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di 

sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga 

berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. 

5. Keadilan 

Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik 

menyangkut benda atau orang. 

6. Kepercayaan 

Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. 

Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. 

7. Keseimbangan 

Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungankerja, maka 

diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, 

serta harapan dan kapasitas. 

8. Kejelasan 

Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki 

gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil 

yang diharapkan. 

9. Konsistensi 

Sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai 

pada tercapai tujuan akhir. 

 

B. Nasionalisme 

Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang 

menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara 

(nation) dcngan mewujudkan satu identitas sebagai ikatan 

bersama dalam satu kelompok. Nasionalisme Pancasila adalah 

pandangan atau paham kecintaan Warga Negara Indonesia 
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terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila diharapkan setiap 

ASN memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan lebih memikirkan 

kepentingan publik. bangsa dan negara dibanding kepentingan 

pribadi dalam menjalankan tugasnya. 

Nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan, antara lain: 

a. Religius  

b. Amanah 

c.  Disiplin  

d. Non diskriminasi  

e. Saling menghormati 

f. Persamaan derajat 

g. Mencintai sesama manusia 

h. Rela berkorban 

i. Menjaga ketertiban  

j. Kerja sama 

k. Cinta tanah air  

l. Musyawarah 

m. Kekeluargaan  

n. Kepentingan bersama 

o. Hidup sederhana  

p. Tidak menggunakan hak yang bukan miliknya 

q. Kerja Keras 

r. Menghargai karya orang lain 

s. Menghormati keputusan bersama 

                  t.   Tenggang Rasa 

 

C. Etika Publik 

Etika publik adalah refleksi tentang baik/buruk, benar/salah 

perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan 
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publik dalam rangka menjalankan tanggungjawab pelayanan 

publik.  

Nilai-nilai dasar etika publik antara lain: 

a. Memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila 

b. Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945  

c. Profesional 

d. Tidak berpihak 

e. Mernbuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 

f. Non diskriminatif 

g. Beretika luhur  

h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada 

publik  

i. Memberikan pelayanan dengan jujur, tanggap. cepat. tepat 

dan akurat  

j. Berdaya guna dan berhasil guna 

k. Santun dalam berkornunikasi, berkonsultasi dan bekerja 

sama 

l. Transparan 

m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja 

pegawai 

n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan  

           o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang 

demokratis sebagai    perangkat sistem karir. 

 

D. Komitmen Mutu 

Penilaian mutu sesuatu berdasarkan pada subyektifitas 

seseorang, maka dari itu untuk mengukur penilaian tersebut perlu 

adanya standar pelayanan sehingga sebuah mutu pelayanan dapat 

terkontrol dengan baik. 

Ada empat indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu yang 

harus diperhatikan, yaitu: 
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1. Efektif 

Efektif adalah berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan 

target. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian 

target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun 

mutu hasil kerja. Efektifitas organisasi tidak hanya diukur dari 

performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, 

ketepatan waktu dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur 

dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. 

2. Efisien 

Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan 

mencapai hasil tanpa menimbulkan keborosan. Sedangkan efisiensi 

merupakan tingkat ketepatan realiasi penggunaan sumberdaya dan 

bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada 

tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, 

penyimpangan prosedur dan mekanisme yang ke luar alur. 

3. Inovasi 

Inovasi Pelayanan Publik adalah hasil pemikiran baru yang 

konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk 

membangun karakter sebagai aparatur yang diwujudkan dalam 

bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari 

sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas 

rutin. 

4. Mutu 

Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan 

melebihi harapan konsumen. Mutu mencerminkan nilai keunggulan 

produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu 

merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur 

capaian hasil kerja.Mutu menjadi salah satu alat vital untuk 
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mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas 

institusi. 

Ada lima dimensi karakteristik yang digunakan pelanggan dalam 

mengevaluasi kualitas pelayan (Berry dan Pasuraman dalam Zulian 

Zamit, 2010:11), yaitu: 

1. Tangibles (bukti langsung), yaitu : meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana  

2. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan 

pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan 

yang telah dijanjikan; 

3. Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan untuk memberikan 

pelayanan dengan tanggap; 

4. Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya; 

5. Empaty, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan 

pelanggan. 

 

E. Anti Korupsi  

Korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk  

memperkaya diri sendiri maupun golongan. Kata korupsi berasal dari 

bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan 

kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, 

karena dampaknya yang luar biasa, menyebabkan kerusakan baik 

dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang 

lebih luas.Kerusakan tidak hanya terjadi dalam kurun waktuyang 

pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. 

Ada 9 (sembilan) indikator dari nilai-nilai dasar anti korupsi yang 

harus diperhatikan, yaitu : 

 

 



 

 

10

1. Jujur 

Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi 

penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran 

mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. 

Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta 

tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga 

dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang. 

2. Peduli 

Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki 

sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan 

memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat 

banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan 

uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk 

memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar tetapi ia 

malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk 

membantu sesama. 

3. Mandiri 

Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang 

menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas 

kemandirian yang dimiliki seseorang mengoptimalkan daya pikirnya 

guna bekerja secara efektif. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin 

hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi 

mencapai keuntungan sesaat. 

4. Disiplin 

Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan 

konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat 

seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam 

menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan 

kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang 

mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan 
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terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan 

cara yang mudah. 

5. Tanggung Jawab 

Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari 

bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan 

perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak 

tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan 

dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini 

maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan 

nista. 

6. Kerja Keras 

Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas 

hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-

besarnya. Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk 

melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak 

akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat. 

7. Sederhana 

Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari 

kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan 

semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup 

dalamgelimang kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal 

kehidupannya adalah ilmu pengetahuan.Ia sadar bahwa 

mengejarharta tidak akan pernah ada habisnya karena hawa nafsu 

keserakahan akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-

banyaknya. 

8. Berani 

Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian 

untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebathilan. Ia tidak akan 

mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan 

penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam 



 

 

12

kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya 

melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. 

Ia tidak takut dimusuhi dan tidak memiliki teman kalau ternyata 

mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang. 

9. Adil 

Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang 

dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut 

untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Bila ia 

seorang pimpinan maka ia akan memberi kompensasi yang adil 

kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Ia juga ingin 

mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan 

bangsanya. 

 

2.2. KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI 

Peran dan kedudukan ASN dalam NKRI bisa dilihat dari 

kemampuan mereka memahami manajemen ASN, Whole Of 

Government (WOG), serta Pelayanan Publik. 

 
A. Manajemen ASN 

Untuk menjalankan kedudukan pegawai ASN, maka pegawai ASN 

berfungsi dan bertugas sebagai berikut: 

a. Pelaksana kebijakan publik 

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan 

yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan 

ketentuanperaturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus 

mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya, serta harus mengutamakan 

pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik  

b. Pelayan publik 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
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barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan 

pelanggan. 

c. Perekat dan pemersatu bangsa 

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan 

kesatuan NKRI. ASN senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada 

Pancasila, UUD 1945, negara danpemerintah. ASN senantiasa 

menjunung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan 

kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan 

golongan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelengaraan 

dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan 

dan kesatuan. 

 

B. Whole of Government (WoG) 

1. Pengertian Whole of Government (WoG) 

WoG didefinisikan sebagai “suatu model pendekatan integratif fungsional 

satu atap” yang digunakan untuk mengatasi wicked problems yang sulit 

dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan 

yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, 

menyangkut perubahan perilaku. 

 
2. Nilai-nilai dasar Whole of Government 

Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan 

seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-

nilai dasar berikut ini. 

a. Koordinasi 

Kompleksitas lembaga membutuhkan koordinasi yang efektif dan efisien 

antar lembaga dalam menjalankan kegiatan kelembagaan. 

b. Kolaborasi 
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Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa 

elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat 

secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Integrasi 

Integrasi dilakukan dengan pembauran sebuah sistem antar lembaga 

sehingga menjadi kesatuan yang utuh. 

 

d. Sinkronisasi 

Sinkronisasi merupakan penyelarasan semua kegiatan/data yang 

berasal dari berbagai sumber, dengan menyingkronkan seluruh 

sumber tersebut. 

e. Simplifikasi 

Simplikasi merupakan penyederhanaan segala sesuatu baik terkait 

data/proses di suatu lembaga untuk mengefisienkan waktu, tenaga 

dan biaya. 

 
C. Pelayanan Publik 

1.  Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2. Nilai-nilai Dasar Pelayanan Publik 

a. Partisipatif 

Keterlibatan / keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi jalannya pelayanan publik yang 

dilakukan oleh pemerintah. 

b. Transparansi 

Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. 
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c. Responsif 

Adanya tanggapan yang diberikan oleh pemerintah selaku pelayan publik 

untuk mendenga dan memenuhi tuntutan kebutuhan para masyarakat. 

d. Tidak Diskriminatif 

Pelayanan yang adil terhadap setiap individu, tanpa membeda-bedakan 

antara indovidu satu dengan lainya.  

e. Mudah dan Murah 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

f. Efektif dan Efisien 

Penyelenggara pelayanan publik mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang 

hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan 

dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya 

yang murah. 

g. Aksesible 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat 

dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan, baik 

dalam arti fisik maupun non fisik.  

h. Akuntabel 

Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat 

dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. 

i. Berkeadilan 

Sikap yang tidak memihak yang dilakukan oleh para penyelenggara 

pelayanan publik kepada masyarakat. 
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BAB III 

KEGIATAN AKTUALISASI 

 

 

3.1. Rancangan Aktualisasi 

 

3.1.1. Identifikasi Isu 

 

Untuk menyusun rancangan kegiatan aktualisasi, maka saya akan 

menjelaskan jabatan saya. Jabatan saya adalah Dokter Spesialis Bedah 

di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. Adapun uraian tugas pada 

jabatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

765/MENKES/PER/2011 tentang tugas dan kewenangan fungsi Dokter 

Spesilis Bedah, maka tugas pokok dan fungsi saya sebagai Dokter 

Spesialis Bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah 

sebagai berikut : 

 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) 
 

- Melakukan operasi emergency (cito) 

- Melakukan tindakan gawat darurat di IGD 

- Menerima konsultasi via telpon atau langsung dari dokter IGD 

Poliklinik 
 

- Melakukan anamnese 

- Memeriksa pasien poliklinik 

- Pemeriksaan fisik pasien 

- Pemerikaan penunjang 

- Mengganti verban pasien (pasca operasi) 

- Menjadwalkan operasi elektif 

- Melakukan tindakan bedah minor 
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Rawat Inap 
 

- Memberikan penyuluhan kesehatan pasca operasi 

- Memberikan terapi 

- Mengelola, merencanakan dan menjadwalkan operasi 

- Menyediakan semua yang diperlukan selama 

perawatan  

- Evaluasi terhadap kondisi fisik pasien sebelum memutuskan 

prosedur operasi 

- Memberikan informasi terkait operasi kepada pasien 

- Mempelajari rekam medis dan meramalkan hasil setelah operasi 

- Menerima konsultasi rawat inap dari sejawat spesialis lain. 

 

Kamar operasi 

- Melakukan tindakan operasi elektif 

- Mengambil sampel biopsi 

-    Mengambil jaringan insisi 

 

Ada beberapa masalah atau isu yang terjadi di Bagian Bedah Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. Adapun isu-isu tersebut dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

 

1. Belum optimalnya pelayanan bedah di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

2. Pasien menunggu terlalu lama di poliklinik bedah di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

3. Kurangnya keramahan perawat bedah di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 
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4. Lambatnya penanganan pasien bedah di Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

Identifikasi isu tersebut diinpetarisir ke dalam 3 Prinsip ASN yaitu 

Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Government (WoG). 

Langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan isu yang telah 

teridentifikasi pada rekan kerja, atasan/mentor dan coach untuk kemudian 

dianalisis sehingga terpilih sebuah isu utamayang akan diangkat. 

 

3.1.2. Isu Yang Diangkat 

 

Dari identifikasi isu yang dikemukakan diatas, isu yang akan 

diangkat adalah “Belum optimalnya pelayanan bedah di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang”. Isu yang dipilih menjadi isu yang perlu 

dicarikan pemecahan masalahnya. Jika isu tersebut tidak bisa segera 

dipecahkan maka akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan 

publik 

2. Berkurangnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan 

3. Warga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan 

sebagaimana mestinya 

 

3.1.3. Kegiatan Pemecahan Isu 

 

 Kurangnya pelayanan kesehatan di poliklinik bedah terhadap warga 

masyarakat yang berobat menyebabkan  warga masyarakat tidak 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya. Apalagi dewasa ini 

berkembang pendapat bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

harus bayar. Padahal dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
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Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

diharapkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat 

dapat terus meningkat mutunya. Sementara dalam Undang-Undang No.44 

tahun 2009 pasal 29 mengamanatkan kepada setiap rumah sakit wajib 

melaksanakan fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut antara lain dengan 

memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu, pelayanan gawat 

darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan 

kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.  

 Berdasarkan hal tersebut, penyusun hendak memberikan 

pengetahuan kepada para staf medis poliklinik bedah mengenai 

pelayanan yang akan diberikan kepada warga masyarakat yang berobat di 

poliklinik bedah. Maka gagasah pemecahan isu yang diusulkan adalah 

Optimalisasi Pelayanan Bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang (ini dijasikan judul). 

 

 

3.1.4. Rencana dan Tahapan Kegiatan 

 

 

Kegiatan yang diusulkan dalam menyelesaikan isu diatas adalah : 

1. Koordinasi dengan atasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

a. Membuat janji dan jadwal bimbingan dengan atasan 

b. Menjelaskan kepada atasan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan 

2. Cuci Tangan 

a. Melakukan 6 langkah cuci tangan 

3. Memberikan pelayanan di poliklinik bedah 

a. Datang tepat waktu 

b. Senyum, sapa, salam ketika bertemu pasien 

c. Melakukan pemeriksaan pasien 
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d. Memberikan terapi 

4. Menangani pasien bedah di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

a. Menerima konsul IGD 

b. Memberikan penanganan awal 

5. Evaluasi hasil kegiatan 

a. Testimoni kepada pasien 

 

3.1.5. Relevansi Kegiatan dengan Nilai Dasar dan Kedudukan dan 

Peran ASN 

 

1. Koordinasi dengan atasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

1. Membuat janji dan jadwal bimbingan dengan atasan 

- Etika Publik : Dalam membuat janji, saya memperhatikan jadwal 

kegiatan atasan dan menyesuaikan dengan jadwal atasan untuk 

membuat janji sebagai bentuk beretika luhur dengan atasan 

2. Menjelaskan kepada atasan tentang kegiatan yang akan dilakukan. 

- Akuntabilitas : kegiatan yang akan dilakukan harus punya 

kejelasan maksud dan tujuan yang akan dicapai 

 

 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

 

Koordinasi dengan atasan langsng diharapkan dapat menghasilkan 

kegiatan yang tepat sasaran sehingga berkontribusi mendukung visi 

Menjadi rumah sakit terpercaya dan mitra rujukan terbaik di Bangka  

Belitung dan Misi Memberikan pelayanan prima di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang. 
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2. Cuci Tangan 

1. Melakukan 6 langkah cuci tangan 

- Komitmen mutu : 6 langkah cuci tangan efektif mencegah 

infeksi paska operasi 

 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

 

Cuci tangan 6 langkah mendukung Misi Memberikan pelayanan prima dan 

meningkatkan profesionalisme serta motovasi karyawan di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

3. Memberikan Pelayanan di Poliklinik Bedah 

1. Datang tepat waktu. 

- Akuntabilitas : datang tepat waktu merupakan tanggung jawab bagi 

dokter maupun perawat aga pasien tidak menunggu lama. 

- Anti korupsi : datang tepat waktu merupakan salah satu bentuk 

disiplin dan perang melawan korupsi waktu 

2. Senyum, sapa, salam ketika bertemu pasien. 

- Etika publik : sikap senyum, sapa, salam merupakan etika 

berkomunikasi, konsultasi, dan kerja sama dengan pasien 

- Pelayanan Publik : hendaknya senyum kepada siapa saja, tidak 

membedakan dan tidak diskriminatif 

 

 



 22

3. Melakukan pemeriksaan pasien 

- Akuntabilitas : saat memeriksa hendaknya memberikan kejelasan 

penyakit, transparan yaitu tidak ada yang ditutup-tutupi karena 

pasien berhak mengetahui penyakitnya 

4. Memberikan terapi 

- Komitmen mutu : dokter hendaknya memberikan terapi yang 

efektif menyembuhkan penyakit pasien 

 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

 

Memberikan pelayanan optimal di poliklinik bedah diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berkontribusi 

mendukung visi Menjadi rumah sakit terpercaya dan mitra rujukan terbaik 

di Bangka  Belitung dan Misi Memberikan pelayanan prima di Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Depati Hamzah Kota Pangkalpinang 

 

4. Menangani pasien bedah di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

1. Menerima konsul IGD 

- Etika publik : dalam menerima konsul dari dokter igd maupun 

perawat, dibutuhkan sikap santun berkonsultasi dan kerja sama 

agar pasien tertangani secara optimal 

- Pelayanan publik : menerima konsul IGD baik langsung atau 

melalui telepon dan pesan instan harus responsif karena pasien 

gawat darurat bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani 

2. Memberikan penanganan awal 

- Akuntabilitas : Penanganan awal bisa menyelamatkan jiwa 

pasien gawat. Hal ini membutuhkan jiwa kepemimpinan dan 
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tanggung jawab bagi dokter kepada perawat IGD dalam menolong 

pasien 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

Menerima dan menangani pasien bedah  dengan cepat di IGD 

diharapkan berkontribusi mendukung visi Menjadi rumah sakit terpercaya 

dan mitra rujukan terbaik di Bangka  Belitung dan Misi Memberikan 

pelayanan prima dan meningkatkan profesionalisme di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

5. Evaluasi Hasil Kegiatan 

1. Testimoni kepada pasien 

- Komitmen mutu : testimoni hasil kegiatan kepada pasien bisa 

mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan efektif atau tidak 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi : 

Evaluasi hasil kegiatan melalui testimoni pasien diharapkan berkontribusi 

mendukung visi Menjadi rumah sakit terpercaya dan mitra rujukan terbaik 

di Bangka  Belitung dan Misi Memberikan pelayanan prima dan 

meningkatkan profesionalisme serta motovasi karyawan di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

3.2. Capaian Aktualisasi 

 Berikut adalah capaian pelaksanaan masing-masing kegiatan 

aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Tiap kegiatan dideskripsikan muatan 

nilai-nilai dasar PNS yang relevan sesuai dengan indikator masing-

masing. Selain itu, juga dilakukan analisis dampak apabila kelima nilai 

dasar PNS tidak diaplikasikan pada masing-masing kegiatan. 
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1. Koordinasi dengan atasan 

Deskripsi Kegiatan 

 Koordinasi dengan atasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

merupakan kegiatan awal yang dilakukan di RSUD Depati Hamzah. 

Tahapan kegiatannya yaitu membuat janji dan jadwal bimbingan 

dengan atasan terlebih dahulu. Dalam membuat janji dan jadwal 

bimingan dengan atasan, saya menyesuaikan dengan jadwal atasan 

sebagai bentuk beretika luhur dan mengaktualisasikan nilai Etika 

Publik. 

Tahapan berikutnya adalah menjelaskan kepada atasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang akan dilakukan harus 

punya kejelasan maksud dan tujuan yang akan dicapai sebagai 

realisasi aktualisasi nilai Akuntabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuci Tangan 

 

Deskripsi Kegiatan 

Salah satu pilar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah 

Sakit adalah cuci tangan. Tahapan kegitannya yaitu dengan 

melakukan 6 langkah cuci tangan. Dengan melakukan 6 langkah cuci 

tangan sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan 
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aseptik, setelah terkena cairan tubu pasien, setelah kontak dengan 

pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien, efektif mencegah 

dan mengendalikan infeksi sebagai perwujudan aktualisasi nilai 

Komitmen Mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Memberikan Pelayanan di Poliklinik Bedah 

Deskripsi Kegiatan 

 Pelayanan terhadap pasien di poliklinik bedah harus optimal. 

Tahapan kegiatan pertama yang bisa dilakukan adalah datang tepat 

waktu. Poliklinik bedah memulai jam pelayanan pukul 08.00 WIB. 

Semua staf harus sudah di poliklinik sebelum atau tepat pukul 08.00 

WIB. Dengan membiasakan datang tepat waktu membuat pasien tidak 

perlu mengantri lama dan membuat pasien dapat terlayani dengan 

cepat tanpa harus menunggu lama. Kebiasaan ini merupakan 

tanggung jawab seluruh staf medis baik dokter maupun perawat 
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sebagai aktualisasi nilai dasar Akuntabilitas. Datang tepat pada 

waktunya juga merupakan sikap disiplin yang harus ditegakkan di 

lingkungan kerja dan menghindari korupsi waktu sebagai realisasai 

aktualisasi nilai Anti Korupsi. 

 Kedua, senyum sapa salam ketika bertemu pasien. Kebiasaan dan 

budaya senyum sapa salam yang dilakukan di poliklinik bedah adalah 

etika berkomunikasi dengan ramah dan santun sebagai perwujudan 

aktualisasi nilai Etika Publik. Budaya senyum sapa salam adalah hal 

penting dimana pasien bisa menilai langsung apakah pelayanan baik 

atau buruk yang bisa mempengaruhi citra rumah sakit kedepan. Oleh 

karena itu, dalam bertemu pasien, berikan senyum sapa salam 

kepada semua pasien tanpa membeda-bedakannya sebagai 

aktualisasi nilai Pelayanan Publik. 

 Ketiga, melakukan pemeriksaan pasien. Dalam memeriksa pasien, 

ditanyakan keluhan, gejala, riwayat penyakit terdahulu. Kemudian 

melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki secara 

menyeluruh di ruang periksa pasien. Setelah itu menjelaskan sejelas-

jelasnya diagnosisis, dan rencana tindakan yang akan dilakukan. 

Seluruh rangkaian tahapan kegiatan memeriksa pasien harus jelas 

dan transparan, tidak ada yang di tutup-tutupi dari pasien demi 

mengaktualisasikan nilai Akuntabilitas. 

 Keempat, Memberikan terapi. Pasien yang sudah diperiksa secara 

menyeluruh kemudian diberikan terapi berupa obat-obatan. Pasien 

harus dijelaskan mengenai aturan minum, dosis obat, dan efek 

samping yang mungkin timbul kedepan. Dengan demikian diharapkan 

terapi ini efektif menyembuhkan penyakit pasien sekaligus 

menerapkan aktualisasi nilai Komitmen Mutu. 
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4. Menangani pasien bedah di IGD 

 

Deskripsi Kegiatan 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan alur penerimaan pasien 

selain poliklinik rawat jalan. Bedanya, IGD adalah jalur pasien gawat 

darurat. Artinya butuh penanganan segera. Untuk itu, penanganan 

pasien yang diberikan harus cepat dan tepat. Tahapan kegiatan yang 

dilakukan di IGD adalah menerima konsul dokter jaga IGD baik lisan 

langsung, via HP, maupun tertulis lewat aplikasi pesan instan 

(Whatsapp). Konsul yang disampaikan yang penting saja, seperti jenis 

kelamin, umur, keluhan, hasil pemeriksaan fisik. Sambil menunggu 

dokter spesialis bedah datang, kerjakan instruksi awal terlebih dahulu 

seperti memasang infus, injeksi obat intravena, dan mengambil 

sampel darah. Disini waktu sangat menentukan segalanya. Oleh 

karena itu sikap responsif dokter spesialis sangat menentukan kondisi 

pasien sebagai aktualisasi nilai Pelayanan Publik. Dokter jaga iGD 

dalam menyampaikan konsul harus santun, ramah, dan bekerja sama 

agar pasien tertangani secara optimal juga sebagai aktualisasi nilai 

Etika Publik. 
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Kedua, memberikan penanganan awal. Pasien penurunan 

kesadaran yang datang lewat IGD diberikan penanganan awal, bila 

perlu diberikan Bantuan Hidup Dasar sampai kondisi pasien stabil. 

Dalam memberikan penanganan awal, dokter spesialis bedah harus 

bisa memimpin perawat IGD sebagai bentuk tanggung jawab terhadap 

pasien gawat darurat dan juga sebagai aktualisasi nilai Akuntabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluasi Hasil Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

 Testimoni kepada pasien. Testimoni kepada pasien dilakukan 

dengan merekam video kepada pasien secara langsung dan 

ditanyakan kesan terhadap semua kegiatan dan tahapannya untuk 

mengetahui apakah kegiatan yang selama ini dilakukan efektif 

memberikan pelayanan optimal atau tidak dan sebagai aktualisasi nilai 

Komitmen Mutu. 
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3.3. Analisis Dampak 

 

Kegiatan 1. Koordinasi Dengan Atasan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka jadwal kegiatan akan terlaksana dengan baik dibawah bimbingan 

atasan. Namun apabila nilai dasar profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan 

dengan baik, maka bimbingan dengan atasan tidak akan terlaksana dan 

kegiatan yang akan dilakukan tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. 

 

Kegiatan 2. Cuci Tangan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka usaha rumah sakit dalam membangun pilar Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi akan terwujud. Luarannya adalah meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat luas. Muaranya adalah menjadikan 

masyarakat bebas infeksi. Namun apabila nilai dasar profei (ANEKA) tidak 

diaktualisasikan dengan baik, maka infeksi akan muncul sehingga waktu 

rawat pasien menjadi lebih lama dan biaya rumah sakit yang dikeluarkan 

semakin besar yang bisa menyebabkan kerugian bagi pasien dan rumah 

sakit. 

Kegiatan 3. Memberikan Pelayanan di Poliklinik Bedah 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka pasien tidak perlu mengantri lama di poliklinik  serta pelayanan 

menjadi cepat, juga pasien mendapat kepuasan pelayanan di poliklinik 

bedah. Namun apabila nilai dasar profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan 

dengan baik, maka kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan 

rumah sakit akan berkurang dan berujung pada citra rumah sakit yang 

buruk di mata masyarakat luas. 
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Kegiatan 4. Menangani Pasien Bedah di IGD 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisaikan dengan baik, 

maka pasien gawat darurat akan tertangani dengan cepat dan tepat,  

serta angka kematian akan menjadi berkurang. Namun apabila nilai dasar 

profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan dengan baik, maka pasien gawat 

tidak akan tertolong dan angka kematian pasien gawat di IGD akan 

meningkat, serta citra rumah sakit sebagai rumah sakit mitra rujukan akan 

menurun. 

Kegiatan 5. Evaluasi Hasil Kegiatan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik di 

seluruh kegiatan dan tahapannya, maka testiomoni dari pasien akan baik 

dan mendapat sambutan hangat di mata masyarakat sekaligus 

mendongkrak citra rumah sakit sebagai pelayanan publik dengan 

pelayanana prima. Namun apabila nilai dasar (ANEKA) tidak 

diaktualisasikan dengan baik di seluruh kegiatan dan tahapan yang 

dilakukan, maka pasien dan masyarakat kurang antusias berobat ke 

RSUD Depati Hamzah dan menimbulkan kesan kurang percaya kepada 

pelayanan RSUD Depati Hamzah. 

 



 16

BAB III 

KEGIATAN AKTUALISASI 

 

 

3.1. Rancangan Aktualisasi 

 

3.1.1. Identifikasi Isu 

 

Untuk menyusun rancangan kegiatan aktualisasi, maka saya akan 

menjelaskan jabatan saya. Jabatan saya adalah Dokter Spesialis Bedah 

di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. Adapun uraian tugas pada 

jabatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

765/MENKES/PER/2011 tentang tugas dan kewenangan fungsi Dokter 

Spesilis Bedah, maka tugas pokok dan fungsi saya sebagai Dokter 

Spesialis Bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah 

sebagai berikut : 

 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) 
 

- Melakukan operasi emergency (cito) 

- Melakukan tindakan gawat darurat di IGD 

- Menerima konsultasi via telpon atau langsung dari dokter IGD 

Poliklinik 
 

- Melakukan anamnese 

- Memeriksa pasien poliklinik 

- Pemeriksaan fisik pasien 

- Pemerikaan penunjang 

- Mengganti verban pasien (pasca operasi) 

- Menjadwalkan operasi elektif 

- Melakukan tindakan bedah minor 
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Rawat Inap 
 

- Memberikan penyuluhan kesehatan pasca operasi 

- Memberikan terapi 

- Mengelola, merencanakan dan menjadwalkan operasi 

- Menyediakan semua yang diperlukan selama 

perawatan  

- Evaluasi terhadap kondisi fisik pasien sebelum memutuskan 

prosedur operasi 

- Memberikan informasi terkait operasi kepada pasien 

- Mempelajari rekam medis dan meramalkan hasil setelah operasi 

- Menerima konsultasi rawat inap dari sejawat spesialis lain. 

 

Kamar operasi 

- Melakukan tindakan operasi elektif 

- Mengambil sampel biopsi 

-    Mengambil jaringan insisi 

 

Ada beberapa masalah atau isu yang terjadi di Bagian Bedah Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. Adapun isu-isu tersebut dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

 

1. Belum optimalnya pelayanan bedah di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

2. Pasien menunggu terlalu lama di poliklinik bedah di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

3. Kurangnya keramahan perawat bedah di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 
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4. Lambatnya penanganan pasien bedah di Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

Identifikasi isu tersebut diinpetarisir ke dalam 3 Prinsip ASN yaitu 

Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Government (WoG). 

Langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan isu yang telah 

teridentifikasi pada rekan kerja, atasan/mentor dan coach untuk kemudian 

dianalisis sehingga terpilih sebuah isu utamayang akan diangkat. 

 

3.1.2. Isu Yang Diangkat 

 

Dari identifikasi isu yang dikemukakan diatas, isu yang akan 

diangkat adalah “Belum optimalnya pelayanan bedah di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang”. Isu yang dipilih menjadi isu yang perlu 

dicarikan pemecahan masalahnya. Jika isu tersebut tidak bisa segera 

dipecahkan maka akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan 

publik 

2. Berkurangnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan 

3. Warga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan 

sebagaimana mestinya 

 

3.1.3. Kegiatan Pemecahan Isu 

 

 Kurangnya pelayanan kesehatan di poliklinik bedah terhadap warga 

masyarakat yang berobat menyebabkan  warga masyarakat tidak 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya. Apalagi dewasa ini 

berkembang pendapat bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

harus bayar. Padahal dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
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Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

diharapkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat 

dapat terus meningkat mutunya. Sementara dalam Undang-Undang No.44 

tahun 2009 pasal 29 mengamanatkan kepada setiap rumah sakit wajib 

melaksanakan fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut antara lain dengan 

memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu, pelayanan gawat 

darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan 

kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.  

 Berdasarkan hal tersebut, penyusun hendak memberikan 

pengetahuan kepada para staf medis poliklinik bedah mengenai 

pelayanan yang akan diberikan kepada warga masyarakat yang berobat di 

poliklinik bedah. Maka gagasah pemecahan isu yang diusulkan adalah 

Optimalisasi Pelayanan Bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang (ini dijasikan judul). 

 

 

3.1.4. Rencana dan Tahapan Kegiatan 

 

 

Kegiatan yang diusulkan dalam menyelesaikan isu diatas adalah : 

1. Koordinasi dengan atasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

a. Membuat janji dan jadwal bimbingan dengan atasan 

b. Menjelaskan kepada atasan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan 

2. Cuci Tangan 

a. Melakukan 6 langkah cuci tangan 

3. Memberikan pelayanan di poliklinik bedah 

a. Datang tepat waktu 

b. Senyum, sapa, salam ketika bertemu pasien 

c. Melakukan pemeriksaan pasien 
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d. Memberikan terapi 

4. Menangani pasien bedah di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

a. Menerima konsul IGD 

b. Memberikan penanganan awal 

5. Evaluasi hasil kegiatan 

a. Testimoni kepada pasien 

 

3.1.5. Relevansi Kegiatan dengan Nilai Dasar dan Kedudukan dan 

Peran ASN 

 

1. Koordinasi dengan atasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

1. Membuat janji dan jadwal bimbingan dengan atasan 

- Etika Publik : Dalam membuat janji, saya memperhatikan jadwal 

kegiatan atasan dan menyesuaikan dengan jadwal atasan untuk 

membuat janji sebagai bentuk beretika luhur dengan atasan 

2. Menjelaskan kepada atasan tentang kegiatan yang akan dilakukan. 

- Akuntabilitas : kegiatan yang akan dilakukan harus punya 

kejelasan maksud dan tujuan yang akan dicapai 

 

 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

 

Koordinasi dengan atasan langsng diharapkan dapat menghasilkan 

kegiatan yang tepat sasaran sehingga berkontribusi mendukung visi 

Menjadi rumah sakit terpercaya dan mitra rujukan terbaik di Bangka  

Belitung dan Misi Memberikan pelayanan prima di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang. 
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2. Cuci Tangan 

1. Melakukan 6 langkah cuci tangan 

- Komitmen mutu : 6 langkah cuci tangan efektif mencegah 

infeksi paska operasi 

 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

 

Cuci tangan 6 langkah mendukung Misi Memberikan pelayanan prima dan 

meningkatkan profesionalisme serta motovasi karyawan di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

3. Memberikan Pelayanan di Poliklinik Bedah 

1. Datang tepat waktu. 

- Akuntabilitas : datang tepat waktu merupakan tanggung jawab bagi 

dokter maupun perawat aga pasien tidak menunggu lama. 

- Anti korupsi : datang tepat waktu merupakan salah satu bentuk 

disiplin dan perang melawan korupsi waktu 

2. Senyum, sapa, salam ketika bertemu pasien. 

- Etika publik : sikap senyum, sapa, salam merupakan etika 

berkomunikasi, konsultasi, dan kerja sama dengan pasien 

- Pelayanan Publik : hendaknya senyum kepada siapa saja, tidak 

membedakan dan tidak diskriminatif 
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3. Melakukan pemeriksaan pasien 

- Akuntabilitas : saat memeriksa hendaknya memberikan kejelasan 

penyakit, transparan yaitu tidak ada yang ditutup-tutupi karena 

pasien berhak mengetahui penyakitnya 

4. Memberikan terapi 

- Komitmen mutu : dokter hendaknya memberikan terapi yang 

efektif menyembuhkan penyakit pasien 

 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

 

Memberikan pelayanan optimal di poliklinik bedah diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berkontribusi 

mendukung visi Menjadi rumah sakit terpercaya dan mitra rujukan terbaik 

di Bangka  Belitung dan Misi Memberikan pelayanan prima di Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Depati Hamzah Kota Pangkalpinang 

 

4. Menangani pasien bedah di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

1. Menerima konsul IGD 

- Etika publik : dalam menerima konsul dari dokter igd maupun 

perawat, dibutuhkan sikap santun berkonsultasi dan kerja sama 

agar pasien tertangani secara optimal 

- Pelayanan publik : menerima konsul IGD baik langsung atau 

melalui telepon dan pesan instan harus responsif karena pasien 

gawat darurat bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani 

2. Memberikan penanganan awal 

- Akuntabilitas : Penanganan awal bisa menyelamatkan jiwa 

pasien gawat. Hal ini membutuhkan jiwa kepemimpinan dan 
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tanggung jawab bagi dokter kepada perawat IGD dalam menolong 

pasien 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

Menerima dan menangani pasien bedah  dengan cepat di IGD 

diharapkan berkontribusi mendukung visi Menjadi rumah sakit terpercaya 

dan mitra rujukan terbaik di Bangka  Belitung dan Misi Memberikan 

pelayanan prima dan meningkatkan profesionalisme di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

5. Evaluasi Hasil Kegiatan 

1. Testimoni kepada pasien 

- Komitmen mutu : testimoni hasil kegiatan kepada pasien bisa 

mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan efektif atau tidak 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi : 

Evaluasi hasil kegiatan melalui testimoni pasien diharapkan berkontribusi 

mendukung visi Menjadi rumah sakit terpercaya dan mitra rujukan terbaik 

di Bangka  Belitung dan Misi Memberikan pelayanan prima dan 

meningkatkan profesionalisme serta motovasi karyawan di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

3.2. Capaian Aktualisasi 

 Berikut adalah capaian pelaksanaan masing-masing kegiatan 

aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Tiap kegiatan dideskripsikan muatan 

nilai-nilai dasar PNS yang relevan sesuai dengan indikator masing-

masing. Selain itu, juga dilakukan analisis dampak apabila kelima nilai 

dasar PNS tidak diaplikasikan pada masing-masing kegiatan. 
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1. Koordinasi dengan atasan 

Deskripsi Kegiatan 

 Koordinasi dengan atasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

merupakan kegiatan awal yang dilakukan di RSUD Depati Hamzah. 

Tahapan kegiatannya yaitu membuat janji dan jadwal bimbingan 

dengan atasan terlebih dahulu. Dalam membuat janji dan jadwal 

bimingan dengan atasan, saya menyesuaikan dengan jadwal atasan 

sebagai bentuk beretika luhur dan mengaktualisasikan nilai Etika 

Publik. 

Tahapan berikutnya adalah menjelaskan kepada atasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang akan dilakukan harus 

punya kejelasan maksud dan tujuan yang akan dicapai sebagai 

realisasi aktualisasi nilai Akuntabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuci Tangan 

 

Deskripsi Kegiatan 

Salah satu pilar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah 

Sakit adalah cuci tangan. Tahapan kegitannya yaitu dengan 

melakukan 6 langkah cuci tangan. Dengan melakukan 6 langkah cuci 

tangan sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan 
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aseptik, setelah terkena cairan tubu pasien, setelah kontak dengan 

pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien, efektif mencegah 

dan mengendalikan infeksi sebagai perwujudan aktualisasi nilai 

Komitmen Mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Memberikan Pelayanan di Poliklinik Bedah 

Deskripsi Kegiatan 

 Pelayanan terhadap pasien di poliklinik bedah harus optimal. 

Tahapan kegiatan pertama yang bisa dilakukan adalah datang tepat 

waktu. Poliklinik bedah memulai jam pelayanan pukul 08.00 WIB. 

Semua staf harus sudah di poliklinik sebelum atau tepat pukul 08.00 

WIB. Dengan membiasakan datang tepat waktu membuat pasien tidak 

perlu mengantri lama dan membuat pasien dapat terlayani dengan 

cepat tanpa harus menunggu lama. Kebiasaan ini merupakan 

tanggung jawab seluruh staf medis baik dokter maupun perawat 
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sebagai aktualisasi nilai dasar Akuntabilitas. Datang tepat pada 

waktunya juga merupakan sikap disiplin yang harus ditegakkan di 

lingkungan kerja dan menghindari korupsi waktu sebagai realisasai 

aktualisasi nilai Anti Korupsi. 

 Kedua, senyum sapa salam ketika bertemu pasien. Kebiasaan dan 

budaya senyum sapa salam yang dilakukan di poliklinik bedah adalah 

etika berkomunikasi dengan ramah dan santun sebagai perwujudan 

aktualisasi nilai Etika Publik. Budaya senyum sapa salam adalah hal 

penting dimana pasien bisa menilai langsung apakah pelayanan baik 

atau buruk yang bisa mempengaruhi citra rumah sakit kedepan. Oleh 

karena itu, dalam bertemu pasien, berikan senyum sapa salam 

kepada semua pasien tanpa membeda-bedakannya sebagai 

aktualisasi nilai Pelayanan Publik. 

 Ketiga, melakukan pemeriksaan pasien. Dalam memeriksa pasien, 

ditanyakan keluhan, gejala, riwayat penyakit terdahulu. Kemudian 

melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki secara 

menyeluruh di ruang periksa pasien. Setelah itu menjelaskan sejelas-

jelasnya diagnosisis, dan rencana tindakan yang akan dilakukan. 

Seluruh rangkaian tahapan kegiatan memeriksa pasien harus jelas 

dan transparan, tidak ada yang di tutup-tutupi dari pasien demi 

mengaktualisasikan nilai Akuntabilitas. 

 Keempat, Memberikan terapi. Pasien yang sudah diperiksa secara 

menyeluruh kemudian diberikan terapi berupa obat-obatan. Pasien 

harus dijelaskan mengenai aturan minum, dosis obat, dan efek 

samping yang mungkin timbul kedepan. Dengan demikian diharapkan 

terapi ini efektif menyembuhkan penyakit pasien sekaligus 

menerapkan aktualisasi nilai Komitmen Mutu. 
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4. Menangani pasien bedah di IGD 

 

Deskripsi Kegiatan 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan alur penerimaan pasien 

selain poliklinik rawat jalan. Bedanya, IGD adalah jalur pasien gawat 

darurat. Artinya butuh penanganan segera. Untuk itu, penanganan 

pasien yang diberikan harus cepat dan tepat. Tahapan kegiatan yang 

dilakukan di IGD adalah menerima konsul dokter jaga IGD baik lisan 

langsung, via HP, maupun tertulis lewat aplikasi pesan instan 

(Whatsapp). Konsul yang disampaikan yang penting saja, seperti jenis 

kelamin, umur, keluhan, hasil pemeriksaan fisik. Sambil menunggu 

dokter spesialis bedah datang, kerjakan instruksi awal terlebih dahulu 

seperti memasang infus, injeksi obat intravena, dan mengambil 

sampel darah. Disini waktu sangat menentukan segalanya. Oleh 

karena itu sikap responsif dokter spesialis sangat menentukan kondisi 

pasien sebagai aktualisasi nilai Pelayanan Publik. Dokter jaga iGD 

dalam menyampaikan konsul harus santun, ramah, dan bekerja sama 

agar pasien tertangani secara optimal juga sebagai aktualisasi nilai 

Etika Publik. 
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Kedua, memberikan penanganan awal. Pasien penurunan 

kesadaran yang datang lewat IGD diberikan penanganan awal, bila 

perlu diberikan Bantuan Hidup Dasar sampai kondisi pasien stabil. 

Dalam memberikan penanganan awal, dokter spesialis bedah harus 

bisa memimpin perawat IGD sebagai bentuk tanggung jawab terhadap 

pasien gawat darurat dan juga sebagai aktualisasi nilai Akuntabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluasi Hasil Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

 Testimoni kepada pasien. Testimoni kepada pasien dilakukan 

dengan merekam video kepada pasien secara langsung dan 

ditanyakan kesan terhadap semua kegiatan dan tahapannya untuk 

mengetahui apakah kegiatan yang selama ini dilakukan efektif 

memberikan pelayanan optimal atau tidak dan sebagai aktualisasi nilai 

Komitmen Mutu. 
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3.3. Analisis Dampak 

 

Kegiatan 1. Koordinasi Dengan Atasan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka jadwal kegiatan akan terlaksana dengan baik dibawah bimbingan 

atasan. Namun apabila nilai dasar profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan 

dengan baik, maka bimbingan dengan atasan tidak akan terlaksana dan 

kegiatan yang akan dilakukan tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. 

 

Kegiatan 2. Cuci Tangan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka usaha rumah sakit dalam membangun pilar Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi akan terwujud. Luarannya adalah meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat luas. Muaranya adalah menjadikan 

masyarakat bebas infeksi. Namun apabila nilai dasar profei (ANEKA) tidak 

diaktualisasikan dengan baik, maka infeksi akan muncul sehingga waktu 

rawat pasien menjadi lebih lama dan biaya rumah sakit yang dikeluarkan 

semakin besar yang bisa menyebabkan kerugian bagi pasien dan rumah 

sakit. 

Kegiatan 3. Memberikan Pelayanan di Poliklinik Bedah 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka pasien tidak perlu mengantri lama di poliklinik  serta pelayanan 

menjadi cepat, juga pasien mendapat kepuasan pelayanan di poliklinik 

bedah. Namun apabila nilai dasar profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan 

dengan baik, maka kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan 

rumah sakit akan berkurang dan berujung pada citra rumah sakit yang 

buruk di mata masyarakat luas. 
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Kegiatan 4. Menangani Pasien Bedah di IGD 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisaikan dengan baik, 

maka pasien gawat darurat akan tertangani dengan cepat dan tepat,  

serta angka kematian akan menjadi berkurang. Namun apabila nilai dasar 

profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan dengan baik, maka pasien gawat 

tidak akan tertolong dan angka kematian pasien gawat di IGD akan 

meningkat, serta citra rumah sakit sebagai rumah sakit mitra rujukan akan 

menurun. 

Kegiatan 5. Evaluasi Hasil Kegiatan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik di 

seluruh kegiatan dan tahapannya, maka testiomoni dari pasien akan baik 

dan mendapat sambutan hangat di mata masyarakat sekaligus 

mendongkrak citra rumah sakit sebagai pelayanan publik dengan 

pelayanana prima. Namun apabila nilai dasar (ANEKA) tidak 

diaktualisasikan dengan baik di seluruh kegiatan dan tahapan yang 

dilakukan, maka pasien dan masyarakat kurang antusias berobat ke 

RSUD Depati Hamzah dan menimbulkan kesan kurang percaya kepada 

pelayanan RSUD Depati Hamzah. 
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BAB III 

KEGIATAN AKTUALISASI 

 

 

3.1. Rancangan Aktualisasi 

 

3.1.1. Identifikasi Isu 

 

Untuk menyusun rancangan kegiatan aktualisasi, maka saya akan 

menjelaskan jabatan saya. Jabatan saya adalah Dokter Spesialis Bedah 

di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. Adapun uraian tugas pada 

jabatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

765/MENKES/PER/2011 tentang tugas dan kewenangan fungsi Dokter 

Spesilis Bedah, maka tugas pokok dan fungsi saya sebagai Dokter 

Spesialis Bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah 

sebagai berikut : 

 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) 
 

- Melakukan operasi emergency (cito) 

- Melakukan tindakan gawat darurat di IGD 

- Menerima konsultasi via telpon atau langsung dari dokter IGD 

Poliklinik 
 

- Melakukan anamnese 

- Memeriksa pasien poliklinik 

- Pemeriksaan fisik pasien 

- Pemerikaan penunjang 

- Mengganti verban pasien (pasca operasi) 

- Menjadwalkan operasi elektif 

- Melakukan tindakan bedah minor 
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Rawat Inap 
 

- Memberikan penyuluhan kesehatan pasca operasi 

- Memberikan terapi 

- Mengelola, merencanakan dan menjadwalkan operasi 

- Menyediakan semua yang diperlukan selama 

perawatan  

- Evaluasi terhadap kondisi fisik pasien sebelum memutuskan 

prosedur operasi 

- Memberikan informasi terkait operasi kepada pasien 

- Mempelajari rekam medis dan meramalkan hasil setelah operasi 

- Menerima konsultasi rawat inap dari sejawat spesialis lain. 

 

Kamar operasi 

- Melakukan tindakan operasi elektif 

- Mengambil sampel biopsi 

-    Mengambil jaringan insisi 

 

Ada beberapa masalah atau isu yang terjadi di Bagian Bedah Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. Adapun isu-isu tersebut dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

 

1. Belum optimalnya pelayanan bedah di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

2. Pasien menunggu terlalu lama di poliklinik bedah di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

3. Kurangnya keramahan perawat bedah di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 
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4. Lambatnya penanganan pasien bedah di Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

Identifikasi isu tersebut diinpetarisir ke dalam 3 Prinsip ASN yaitu 

Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Government (WoG). 

Langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan isu yang telah 

teridentifikasi pada rekan kerja, atasan/mentor dan coach untuk kemudian 

dianalisis sehingga terpilih sebuah isu utamayang akan diangkat. 

 

3.1.2. Isu Yang Diangkat 

 

Dari identifikasi isu yang dikemukakan diatas, isu yang akan 

diangkat adalah “Belum optimalnya pelayanan bedah di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang”. Isu yang dipilih menjadi isu yang perlu 

dicarikan pemecahan masalahnya. Jika isu tersebut tidak bisa segera 

dipecahkan maka akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan 

publik 

2. Berkurangnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan 

3. Warga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan 

sebagaimana mestinya 

 

3.1.3. Kegiatan Pemecahan Isu 

 

 Kurangnya pelayanan kesehatan di poliklinik bedah terhadap warga 

masyarakat yang berobat menyebabkan  warga masyarakat tidak 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya. Apalagi dewasa ini 

berkembang pendapat bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

harus bayar. Padahal dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
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Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

diharapkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat 

dapat terus meningkat mutunya. Sementara dalam Undang-Undang No.44 

tahun 2009 pasal 29 mengamanatkan kepada setiap rumah sakit wajib 

melaksanakan fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut antara lain dengan 

memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu, pelayanan gawat 

darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan 

kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.  

 Berdasarkan hal tersebut, penyusun hendak memberikan 

pengetahuan kepada para staf medis poliklinik bedah mengenai 

pelayanan yang akan diberikan kepada warga masyarakat yang berobat di 

poliklinik bedah. Maka gagasah pemecahan isu yang diusulkan adalah 

Optimalisasi Pelayanan Bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang (ini dijasikan judul). 

 

 

3.1.4. Rencana dan Tahapan Kegiatan 

 

 

Kegiatan yang diusulkan dalam menyelesaikan isu diatas adalah : 

1. Koordinasi dengan atasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

a. Membuat janji dan jadwal bimbingan dengan atasan 

b. Menjelaskan kepada atasan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan 

2. Cuci Tangan 

a. Melakukan 6 langkah cuci tangan 

3. Memberikan pelayanan di poliklinik bedah 

a. Datang tepat waktu 

b. Senyum, sapa, salam ketika bertemu pasien 

c. Melakukan pemeriksaan pasien 
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d. Memberikan terapi 

4. Menangani pasien bedah di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

a. Menerima konsul IGD 

b. Memberikan penanganan awal 

5. Evaluasi hasil kegiatan 

a. Testimoni kepada pasien 

 

3.1.5. Relevansi Kegiatan dengan Nilai Dasar dan Kedudukan dan 

Peran ASN 

 

1. Koordinasi dengan atasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

1. Membuat janji dan jadwal bimbingan dengan atasan 

- Etika Publik : Dalam membuat janji, saya memperhatikan jadwal 

kegiatan atasan dan menyesuaikan dengan jadwal atasan untuk 

membuat janji sebagai bentuk beretika luhur dengan atasan 

2. Menjelaskan kepada atasan tentang kegiatan yang akan dilakukan. 

- Akuntabilitas : kegiatan yang akan dilakukan harus punya 

kejelasan maksud dan tujuan yang akan dicapai 

 

 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

 

Koordinasi dengan atasan langsng diharapkan dapat menghasilkan 

kegiatan yang tepat sasaran sehingga berkontribusi mendukung visi 

Menjadi rumah sakit terpercaya dan mitra rujukan terbaik di Bangka  

Belitung dan Misi Memberikan pelayanan prima di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang. 
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2. Cuci Tangan 

1. Melakukan 6 langkah cuci tangan 

- Komitmen mutu : 6 langkah cuci tangan efektif mencegah 

infeksi paska operasi 

 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

 

Cuci tangan 6 langkah mendukung Misi Memberikan pelayanan prima dan 

meningkatkan profesionalisme serta motovasi karyawan di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

3. Memberikan Pelayanan di Poliklinik Bedah 

1. Datang tepat waktu. 

- Akuntabilitas : datang tepat waktu merupakan tanggung jawab bagi 

dokter maupun perawat aga pasien tidak menunggu lama. 

- Anti korupsi : datang tepat waktu merupakan salah satu bentuk 

disiplin dan perang melawan korupsi waktu 

2. Senyum, sapa, salam ketika bertemu pasien. 

- Etika publik : sikap senyum, sapa, salam merupakan etika 

berkomunikasi, konsultasi, dan kerja sama dengan pasien 

- Pelayanan Publik : hendaknya senyum kepada siapa saja, tidak 

membedakan dan tidak diskriminatif 
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3. Melakukan pemeriksaan pasien 

- Akuntabilitas : saat memeriksa hendaknya memberikan kejelasan 

penyakit, transparan yaitu tidak ada yang ditutup-tutupi karena 

pasien berhak mengetahui penyakitnya 

4. Memberikan terapi 

- Komitmen mutu : dokter hendaknya memberikan terapi yang 

efektif menyembuhkan penyakit pasien 

 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

 

Memberikan pelayanan optimal di poliklinik bedah diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berkontribusi 

mendukung visi Menjadi rumah sakit terpercaya dan mitra rujukan terbaik 

di Bangka  Belitung dan Misi Memberikan pelayanan prima di Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Depati Hamzah Kota Pangkalpinang 

 

4. Menangani pasien bedah di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

1. Menerima konsul IGD 

- Etika publik : dalam menerima konsul dari dokter igd maupun 

perawat, dibutuhkan sikap santun berkonsultasi dan kerja sama 

agar pasien tertangani secara optimal 

- Pelayanan publik : menerima konsul IGD baik langsung atau 

melalui telepon dan pesan instan harus responsif karena pasien 

gawat darurat bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani 

2. Memberikan penanganan awal 

- Akuntabilitas : Penanganan awal bisa menyelamatkan jiwa 

pasien gawat. Hal ini membutuhkan jiwa kepemimpinan dan 
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tanggung jawab bagi dokter kepada perawat IGD dalam menolong 

pasien 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi: 

Menerima dan menangani pasien bedah  dengan cepat di IGD 

diharapkan berkontribusi mendukung visi Menjadi rumah sakit terpercaya 

dan mitra rujukan terbaik di Bangka  Belitung dan Misi Memberikan 

pelayanan prima dan meningkatkan profesionalisme di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

5. Evaluasi Hasil Kegiatan 

1. Testimoni kepada pasien 

- Komitmen mutu : testimoni hasil kegiatan kepada pasien bisa 

mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan efektif atau tidak 

Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi : 

Evaluasi hasil kegiatan melalui testimoni pasien diharapkan berkontribusi 

mendukung visi Menjadi rumah sakit terpercaya dan mitra rujukan terbaik 

di Bangka  Belitung dan Misi Memberikan pelayanan prima dan 

meningkatkan profesionalisme serta motovasi karyawan di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati 

Hamzah Kota Pangkalpinang. 

 

3.2. Capaian Aktualisasi 

 Berikut adalah capaian pelaksanaan masing-masing kegiatan 

aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Tiap kegiatan dideskripsikan muatan 

nilai-nilai dasar PNS yang relevan sesuai dengan indikator masing-

masing. Selain itu, juga dilakukan analisis dampak apabila kelima nilai 

dasar PNS tidak diaplikasikan pada masing-masing kegiatan. 
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1. Koordinasi dengan atasan 

Deskripsi Kegiatan 

 Koordinasi dengan atasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

merupakan kegiatan awal yang dilakukan di RSUD Depati Hamzah. 

Tahapan kegiatannya yaitu membuat janji dan jadwal bimbingan 

dengan atasan terlebih dahulu. Dalam membuat janji dan jadwal 

bimingan dengan atasan, saya menyesuaikan dengan jadwal atasan 

sebagai bentuk beretika luhur dan mengaktualisasikan nilai Etika 

Publik. 

Tahapan berikutnya adalah menjelaskan kepada atasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang akan dilakukan harus 

punya kejelasan maksud dan tujuan yang akan dicapai sebagai 

realisasi aktualisasi nilai Akuntabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuci Tangan 

 

Deskripsi Kegiatan 

Salah satu pilar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah 

Sakit adalah cuci tangan. Tahapan kegitannya yaitu dengan 

melakukan 6 langkah cuci tangan. Dengan melakukan 6 langkah cuci 

tangan sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan 
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aseptik, setelah terkena cairan tubu pasien, setelah kontak dengan 

pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien, efektif mencegah 

dan mengendalikan infeksi sebagai perwujudan aktualisasi nilai 

Komitmen Mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Memberikan Pelayanan di Poliklinik Bedah 

Deskripsi Kegiatan 

 Pelayanan terhadap pasien di poliklinik bedah harus optimal. 

Tahapan kegiatan pertama yang bisa dilakukan adalah datang tepat 

waktu. Poliklinik bedah memulai jam pelayanan pukul 08.00 WIB. 

Semua staf harus sudah di poliklinik sebelum atau tepat pukul 08.00 

WIB. Dengan membiasakan datang tepat waktu membuat pasien tidak 

perlu mengantri lama dan membuat pasien dapat terlayani dengan 

cepat tanpa harus menunggu lama. Kebiasaan ini merupakan 

tanggung jawab seluruh staf medis baik dokter maupun perawat 
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sebagai aktualisasi nilai dasar Akuntabilitas. Datang tepat pada 

waktunya juga merupakan sikap disiplin yang harus ditegakkan di 

lingkungan kerja dan menghindari korupsi waktu sebagai realisasai 

aktualisasi nilai Anti Korupsi. 

 Kedua, senyum sapa salam ketika bertemu pasien. Kebiasaan dan 

budaya senyum sapa salam yang dilakukan di poliklinik bedah adalah 

etika berkomunikasi dengan ramah dan santun sebagai perwujudan 

aktualisasi nilai Etika Publik. Budaya senyum sapa salam adalah hal 

penting dimana pasien bisa menilai langsung apakah pelayanan baik 

atau buruk yang bisa mempengaruhi citra rumah sakit kedepan. Oleh 

karena itu, dalam bertemu pasien, berikan senyum sapa salam 

kepada semua pasien tanpa membeda-bedakannya sebagai 

aktualisasi nilai Pelayanan Publik. 

 Ketiga, melakukan pemeriksaan pasien. Dalam memeriksa pasien, 

ditanyakan keluhan, gejala, riwayat penyakit terdahulu. Kemudian 

melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki secara 

menyeluruh di ruang periksa pasien. Setelah itu menjelaskan sejelas-

jelasnya diagnosisis, dan rencana tindakan yang akan dilakukan. 

Seluruh rangkaian tahapan kegiatan memeriksa pasien harus jelas 

dan transparan, tidak ada yang di tutup-tutupi dari pasien demi 

mengaktualisasikan nilai Akuntabilitas. 

 Keempat, Memberikan terapi. Pasien yang sudah diperiksa secara 

menyeluruh kemudian diberikan terapi berupa obat-obatan. Pasien 

harus dijelaskan mengenai aturan minum, dosis obat, dan efek 

samping yang mungkin timbul kedepan. Dengan demikian diharapkan 

terapi ini efektif menyembuhkan penyakit pasien sekaligus 

menerapkan aktualisasi nilai Komitmen Mutu. 
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4. Menangani pasien bedah di IGD 

 

Deskripsi Kegiatan 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan alur penerimaan pasien 

selain poliklinik rawat jalan. Bedanya, IGD adalah jalur pasien gawat 

darurat. Artinya butuh penanganan segera. Untuk itu, penanganan 

pasien yang diberikan harus cepat dan tepat. Tahapan kegiatan yang 

dilakukan di IGD adalah menerima konsul dokter jaga IGD baik lisan 

langsung, via HP, maupun tertulis lewat aplikasi pesan instan 

(Whatsapp). Konsul yang disampaikan yang penting saja, seperti jenis 

kelamin, umur, keluhan, hasil pemeriksaan fisik. Sambil menunggu 

dokter spesialis bedah datang, kerjakan instruksi awal terlebih dahulu 

seperti memasang infus, injeksi obat intravena, dan mengambil 

sampel darah. Disini waktu sangat menentukan segalanya. Oleh 

karena itu sikap responsif dokter spesialis sangat menentukan kondisi 

pasien sebagai aktualisasi nilai Pelayanan Publik. Dokter jaga iGD 

dalam menyampaikan konsul harus santun, ramah, dan bekerja sama 

agar pasien tertangani secara optimal juga sebagai aktualisasi nilai 

Etika Publik. 
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Kedua, memberikan penanganan awal. Pasien penurunan 

kesadaran yang datang lewat IGD diberikan penanganan awal, bila 

perlu diberikan Bantuan Hidup Dasar sampai kondisi pasien stabil. 

Dalam memberikan penanganan awal, dokter spesialis bedah harus 

bisa memimpin perawat IGD sebagai bentuk tanggung jawab terhadap 

pasien gawat darurat dan juga sebagai aktualisasi nilai Akuntabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluasi Hasil Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

 Testimoni kepada pasien. Testimoni kepada pasien dilakukan 

dengan merekam video kepada pasien secara langsung dan 

ditanyakan kesan terhadap semua kegiatan dan tahapannya untuk 

mengetahui apakah kegiatan yang selama ini dilakukan efektif 

memberikan pelayanan optimal atau tidak dan sebagai aktualisasi nilai 

Komitmen Mutu. 
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3.3. Analisis Dampak 

 

Kegiatan 1. Koordinasi Dengan Atasan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka jadwal kegiatan akan terlaksana dengan baik dibawah bimbingan 

atasan. Namun apabila nilai dasar profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan 

dengan baik, maka bimbingan dengan atasan tidak akan terlaksana dan 

kegiatan yang akan dilakukan tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. 

 

Kegiatan 2. Cuci Tangan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka usaha rumah sakit dalam membangun pilar Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi akan terwujud. Luarannya adalah meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat luas. Muaranya adalah menjadikan 

masyarakat bebas infeksi. Namun apabila nilai dasar profei (ANEKA) tidak 

diaktualisasikan dengan baik, maka infeksi akan muncul sehingga waktu 

rawat pasien menjadi lebih lama dan biaya rumah sakit yang dikeluarkan 

semakin besar yang bisa menyebabkan kerugian bagi pasien dan rumah 

sakit. 

Kegiatan 3. Memberikan Pelayanan di Poliklinik Bedah 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka pasien tidak perlu mengantri lama di poliklinik  serta pelayanan 

menjadi cepat, juga pasien mendapat kepuasan pelayanan di poliklinik 

bedah. Namun apabila nilai dasar profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan 

dengan baik, maka kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan 

rumah sakit akan berkurang dan berujung pada citra rumah sakit yang 

buruk di mata masyarakat luas. 
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Kegiatan 4. Menangani Pasien Bedah di IGD 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisaikan dengan baik, 

maka pasien gawat darurat akan tertangani dengan cepat dan tepat,  

serta angka kematian akan menjadi berkurang. Namun apabila nilai dasar 

profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan dengan baik, maka pasien gawat 

tidak akan tertolong dan angka kematian pasien gawat di IGD akan 

meningkat, serta citra rumah sakit sebagai rumah sakit mitra rujukan akan 

menurun. 

Kegiatan 5. Evaluasi Hasil Kegiatan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik di 

seluruh kegiatan dan tahapannya, maka testiomoni dari pasien akan baik 

dan mendapat sambutan hangat di mata masyarakat sekaligus 

mendongkrak citra rumah sakit sebagai pelayanan publik dengan 

pelayanana prima. Namun apabila nilai dasar (ANEKA) tidak 

diaktualisasikan dengan baik di seluruh kegiatan dan tahapan yang 

dilakukan, maka pasien dan masyarakat kurang antusias berobat ke 

RSUD Depati Hamzah dan menimbulkan kesan kurang percaya kepada 

pelayanan RSUD Depati Hamzah. 
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BAB IV 

 

KESIMPULAN 

 

 

 

Pelaksanaan Latihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I Tahun 

2019 Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung bertujuan membentuk pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

berkompeten dan unggul berlandaskan 5 nilai dasar ANEKA 

(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti korupsi). 

Rancangan aktualisasi diharapkan mampu mewujudkan ASN yang 

berprilaku nilai-nilai dasar ANEKA dan peran serta kedudukan ASN 

melalui kegiatan aktualisasi di tempat kerja. 

 

Sebagai seorang ASN yang merupakan pelayan publik diharapkan 

senantiasa mengetahui, memahami, mengingat, serta menerapkan nilai-

nilai dasar ANEKA dan peran serta kedudukan ASN dalam menjalankan 

tugasnya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. 
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Tabel 1. Formulir Rancangan Aktualisasi 

 

 

Unit    Kerja                       :  Dokter Spesialis Bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Depati Hamzah Kota Pangkalpinang 

 

Identifikasi isu : 

1. Belum optimalnya pelayanan bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. 

2. Pasien menunggu terlalu lama di poliklinik bedah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. 

3. Kurangnya keramahan perawat bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang 

4. Lambatnya penanganan pasien bedah di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang 

 

Isu yang diangkat    : Belum optimalnya pelayanan bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum  

Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang   

Gagasan Pemecahan Isu     : Optimalisasi Pelayanan Bedah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang 

 

 



No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Ouput/Hasil 
Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan 

Kontribusi terhadap Visi 

dan Misi Organisasi 

1 2 3 4 5 6 

1. Koordinasi 

dengan atasan 

mengenai 

kegiatan yang 

akan dilakukan 

1. Membuat janji dan 

jadwal bimbingan 

dengan atasan 

 

2. Menjelaskan 

kepada atasan 

tentang kegiatan 

yang akan 

dilakukan 

 

 

 

 

Foto 

 

 

 

Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika Publik : 

Beretika luhur 

 

 

Akuntabiiltas: 

Kejelasan 

Koordinasi dengan atasan 

langsung diharapkan dapat 

menghasilkan kegiatan 

yang tepat sasaran 

sehingga berkontribusi 

mendukung visi Menjadi 

rumah sakit terpercaya 

dan mitra rujukan terbaik di 

Bangka  Belitung dan Misi 

Memberikan pelayanan 

prima di UPTD RSUD 

Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang 

2 Cuci Tangan 1. Melakukan 6 

langkah cuci 

tangan 

Foto / Video Komutmen Mutu : 

Efektif dan efisien 

Cuci tangan 6 langkah 

mendukung Misi 

Memberikan pelayanan 

prima di UPTD RSUD 

Depati Hamzah 



3 Memberikan 

pelayanan di 

poliklinik bedah 

1. Datang tepat 

waktu 

 

 

 

2. Senyum, Sapa, 

Salam ketika 

bertemu pasien 

 

 

 

3. Melakukan 

pemeriksaan 

pasien 

 

4. Memberikan terapi 

Foto 

 

 

 

 

Foto 

 

 

 

 

 

1. Foto 

 

 

 

1. Foto 

2. Resep 

Akuntabilitas : 

Tanggung jawab 

Anti Korupsi : 

Disiplin 

 

Etika Publik : 

Santun berkomunikasi, 

berkonsultasi, dan bekerja sama 

Pelayanan Publik : 

Tidak Diskriminatif 

 

Akuntabilitas : 

Kejelasan dan transparansi 

 

 

Komitmen mutu: 

Efektif 

Memberikan pelayanan di 

poliklinik bedah diharapkan 

dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat 

sehingga berkontribusi 

mendukung visi Menjadi 

rumah sakit terpercaya 

dan mitra rujukan terbaik di 

Bangka  Belitung dan Misi 

Memberikan pelayanan 

prima di UPTD RSUD 

Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang 

4 Menangani 

pasien bedah di 

IGD 

1. Menerima konsul 

IGD 

 

 

Foto 

 

 

 

Etika Publik: 

Santun berkonsultasi & kerja sama 

Pelayanan Publik: 

Responsif 

Menangani pasien bedah 

di IGD diharapkan 

berkontribusi mendukung 

visi Menjadi rumah sakit 



2. Memberikan 

penanganan awal 

 

 

 

Foto 

 

 

 

Akuntabilitas: 

Kepemimpinan dan tanggung jawab 

 

terpercaya dan mitra 

rujukan terbaik di Bangka  

Belitung dan Misi 

Memberikan pelayanan 

prima dan meningkatkan 

profesionalisme di UPTD 

RSUD Depati Hamzah 

Kota Pangkalpinang 

5 Evaluasi Hasil 

Kegiatan 

1. Testimoni kepada 

pasien 

Foto / video Komitmen mutu: 

Efektif 

Evaluasi hasil kegiatan  

mendukung Misi 

Memberikan pelayanan 

prima di UPTD RSUD 

Depati Hamzah Kota 

Pangkalpinang 

 



Tabel 2. Penjadwalan Kegiatan Aktualisasi 

No. Kegiatan dan Tahapan 

Maret April Mei 

Minggu ke - Minggu ke - 
Minggu ke 

- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1. Koordinasi Dengan Atasan Mengenai Kegiatan Yang Akan Dilakukan          

 1.1. Membuat janji dan jadwal bimbingan dengan atasan          

 1.2. Menjelaskan kepada atasan tentang kegiatan yang akan dilakukan          

2. Cuci Tangan          

 2.1. Melakukan 6 langkah cuci tangan          

3 Memberikan Pelayanan DI Poliklinik Bedah          

 3.1. Datang tepat waktu          

 3.2. Senyum sapa salam ketika bertemu pasien          

 3.3. Melakukan pemeriksaan pasien          

 3.4.. Memberikan terapi          

4. Menangani Pasien Bedah Di IGD          

 4.1. Menerima konsul IGD          

 4.2. Memberikan penanganan awal          

5. Evaluasi Hasil Kegiatan          

 5.1. Testimoni kepada pasien          

 



Tabel 3. Hasil pelaksanaan aktualisasi 
 
 
 

No Kegiatan Tahapan 
Out 

put 
Rencana Realisasi 

Capaia

n 

1 Koordina
si dengan 
atasan 
mengenai 
kegiatan 
yang 
akan 
dilakukan 

1. Membuat janji 
dan jadwal 
bimbingan 
dengan atasan 

2. Menjelaskan 
kepada atasan 
tentang 
kegiatan yang 
akan 
dilakukan 

Foto 
 
 
Foto 

Minggu ke 4 
Maret 2019 
 
Minggu ke 4 
Maret 2019 

26 Maret  
 
 
26 maret 
2019 

Terlak
sana 
100% 

2 Cuci 
Tangan 

1. Melakukan 6 
langkah cuci 
tangan 

Foto/ 
video 

Minggu ke 4 
Maret 2019 

30 Maret 
2019 

Terlak
sana 
100% 

3 Memberik
an 
pelayana
n di 
poliklinik 
bedah 

1. Datang tepat 
waktu 
 

2. Senyum, 
Sapa, Salam 
ketika bertemu 
pasien 

3. Melakukan 
pemeriksaan 
pasien 

4. Memberikan 
terapi 

Foto 
 
Foto/ 
video 
 
Foto 
Foto 

Minggu 1 
April 2019 
Minggu 1 
April 
 
Minggu 1 
April 
Minggu 1 
April 

01 April 
 
01 April 
 
01 April 
 
01 April  

 
 
Terlak
sana 
100% 

4 Menanga
ni pasien 
bedah di 
IGD 

1. Menerima 
konsul IGD 

2. Memberikan 
penanganan 
awal 

Foto/
video 
Foto 

Minggu 2 
april 
Minggu 2 
April 

08 April 
08 April 

Terlak
sana 
100% 

5 Evaluasi 
Hasil 
Kegiatan 

1. Testimoni 
kepada pasien 

Foto/
video 

Minggu 4 
April 

2 Mei Terlak
sana 
100% 

 







Bimbingan Coach 

 

 



 

Bimbingan Mentor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Langkah Cuci Tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Poliklinik Bedah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kegiatan IGD 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Testimoni Pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan 1. Koordinasi Dengan Atasan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka jadwal kegiatan akan terlaksana dengan baik dibawah bimbingan 

atasan. Namun apabila nilai dasar profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan 

dengan baik, maka bimbingan dengan atasan tidak akan terlaksana dan 

kegiatan yang akan dilakukan tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. 

 Dalam foto ditampilkan mengenai penyusunan jadwal kegiatan yang 

akan dilakukan. Setelah jadwal dibuat, kemudian menentukan kegiatan dan 

tahapan kegiatan yang akan dilakukan. 

Kegiatan 2. Cuci Tangan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka usaha rumah sakit dalam membangun pilar Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi akan terwujud. Luarannya adalah meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat luas. Muaranya adalah menjadikan masyarakat bebas 

infeksi. Namun apabila nilai dasar profei (ANEKA) tidak diaktualisasikan 

dengan baik, maka infeksi akan muncul sehingga waktu rawat pasien menjadi 

lebih lama dan biaya rumah sakit yang dikeluarkan semakin besar yang bisa 

menyebabkan kerugian bagi pasien dan rumah sakit. 

 Dalam video yang ditampilkan, diperagakan mengenai 5 momen kapan 

untuk mencuci tangan. Pertama sebelum kontak dengan pasien. Kedua 

sebelum tindakan aseptik, ketiga setelah kontak dengan pasien. Ketempat 

setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Dan kelima setelah kontak 

dengan lingkungan disekitar pasien. 

 Kemudian video dilanjutkan dengan 6 langkah cuci tangan. Dimulai 

dengan menggosokkan sabun ke telapak tangan, kedua menggosok 

punggung tangan kiri dan kanan. Ketiga menggosok sela-sela jari tangan. 

Keempat menggosok keempat jari dengan posisi mengunci. Kelima 

menggosok ibu jari kiri dan kanan. Dan keenam menggosok ujung jari dan 

kuku kir dan kanan ke telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian 

 



Kegiatan 3. Memberikan Pelayanan di Poliklinik Bedah 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik, 

maka pasien tidak perlu mengantri lama di poliklinik  serta pelayanan menjadi 

cepat, juga pasien mendapat kepuasan pelayanan di poliklinik bedah. Namun 

apabila nilai dasar profesi (ANEKA) tidak diaktualisasikan dengan baik, maka 

kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit akan berkurang 

dan berujung pada citra rumah sakit yang buruk di mata masyarakat luas. 

 Dalam foto yang ditampilkan, tampak dokter spesialis hendaknya 

datang lebih awal atau tepat waktu. Tampak jam dinding poliklinik 

menunjukkan pukul 07.40 WIB. Hendaknya dokter datang sebelum jam 

pelayanan dimulai pukul 08.00. 

 Dalam video juga ditampilkan bagaimana seorang dolkter harus 

bersikap ramah dan menerapkan senyum, sapa, salam kepada pasien 

sebelum melakukan pemeriksaan kepada pasien secara menyeluruh. Pasien 

juga berhak mendapatkan informasi mengenai penyakit yang dideritanya dan 

terapi yang akan diberikan. 

Kegiatan 4. Menangani Pasien Bedah di IGD 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisaikan dengan baik, maka 

pasien gawat darurat akan tertangani dengan cepat dan tepat,  serta angka 

kematian akan menjadi berkurang. Namun apabila nilai dasar profesi 

(ANEKA) tidak diaktualisasikan dengan baik, maka pasien gawat tidak akan 

tertolong dan angka kematian pasien gawat di IGD akan meningkat, serta 

citra rumah sakit sebagai rumah sakit mitra rujukan akan menurun. 

 Dalam video ditampilkan bagaimana seorang dokter jaga Instalasi 

Gawat Darurat (IGD) harus bisa konsul pasien lewat telepon dengan 

memperkenalkan diri terlebih dahulu, bersikap sopan dan ramah saat 

meneleponsebagai bentuk etika luhur, dan menjelaskan identitas pasien 

mulai dari umur, jenis kelamin, dan keluhan utama pasien. 

 Dalam foto juga terlihat seorang dokter jaga IGD harus bisa melakukan 

asesmen awal dan memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat. 



Kegiatan 5. Evaluasi Hasil Kegiatan 

 Apabila nilai dasar profesi (ANEKA) diaktualisasikan dengan baik di 

seluruh kegiatan dan tahapannya, maka testiomoni dari pasien akan baik dan 

mendapat sambutan hangat di mata masyarakat sekaligus mendongkrak citra 

rumah sakit sebagai pelayanan publik dengan pelayanana prima. Namun 

apabila nilai dasar (ANEKA) tidak diaktualisasikan dengan baik di seluruh 

kegiatan dan tahapan yang dilakukan, maka pasien dan masyarakat kurang 

antusias berobat ke RSUD Depati Hamzah dan menimbulkan kesan kurang 

percaya kepada pelayanan RSUD Depati Hamzah. 

 Dalam video testimoni pasien yang ditayangkan, pasien mengaku 

mendapat pelayanan yang baik, ramah, dan murah senyum sebagai bentuk 

aktualisasi penerapan senyum, sapa, salam kepada pasien. Pasien mengaku 

juga dokter spesialis datang tepat waktu sehingga tidak perlu menunggu 

waktu lama untuk mendapat pelayanan di poliklinik bedah. Selain itu, 

pelayanan yang diberikan bagus, cepat, dan rapi. Sehingga pada akhirnya 

pasien mengaku bahwa pelayanan bedah di RSUD Depati Hamzah mendapat 

rekomendasi sebagai rumah sakit dengan pelayanan optimal. 

 Dalam video kedua, kesan dan pesan pasien selama dirawat di RSUD 

Depati Hamzah adalah pelayanan yang diberikan cukup baik, baik itu dari 

dokternya, dari pegawai rumah sakit, dan juga dari para perawatnya. 

Keluarga pasien juga mengaku bahwa dokter dan para perawatnya bersikap 

ramah. Sehingga berobat di RSUD Depati Hamzah menjadi nyaman dan 

enak. Para perawat juga bertindak cepat dan responsif. Dokter dan perawat 

sangat enak diajak ngobrol sehingga pasien yang sakit menjadi lebih enak 

dan membantu menjadi sehat. Pasien juga mengaku bahwa hal seperti inilah 

yang dibutuhkan pasien ketika mereka sakit, maka dengan pelayanan baik 

yang diberikan, hati mereka menjadi tidak terbebani oleh penyakit yang 

diderita. Oleh karena itu pelayanan seperti ini perlu dipertahankan bahkan 

perlu ditingkatkan lagi agar menjadi semaikin baik untuk selanjutnya.                                                                      

Penulis 

      Boby Harmoyo 
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