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BAB I  
Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang  

Perubahan yang cukup signifikan telah terjadi di berbagai sektor 

kehidupan masyarakat Indonesia pada dekade ini. Sistem pemerintahan 

misalnya, telah bergeser dari sentralistik menjadi desentralisasi dan otonomi 

daerah yang terletak di kabupaten/ kota. Pada sektor perdagangan, batas antar 

negara semakin tidak nampak dengan adanya teknologi e-commerce. Dengan 

dimulainya perdagangan bebas tingkat Asia Tenggara dan memasuki era 

Masyarakat Ekonomi Asean  (MEA) , dari sisi regulasi hampir tidak ada lagi 

perbedaan antara organisasi domestik dengan organisasi asing dalam 

menjalankan usahanya di berbagai bidang dan daerah di Indonesia. 

Beragam upaya pemerintah guna mendorong percepatan pembangunan 

terutama di sector perekonomian melalui berbagai investasi, dari yang berskala 

kecil dengan nilai puluhan miliar hingga yang bernilai triliunan rupiah. Berbagai 

aktivitas perekonomian tersebut secara bertahap akan menyebabkan terjadinya 

peningkatkan mobilitas penduduk ke daerah-daerah yang prospektif untuk 

meningkatkan pendapatan mereka, baik sebagai pembawa dana (investor), 

pengusaha maupun pekerja. Melalui aktivitas tersebut diharapkan akan 

muncul pemukiman-pemukiman baru dan kluster-kluster masyarakat berbasis 

pekerjaan. Konsekuensi lebih jauh dari hal tersebut adalah meningkatnya 

kebutuhan akan fasilitas penunjang, misalnya pendidikan dan kesehatan. 
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Salah satu permasalahan yang dihadapi dan menjadi isu strategis pemerintah 

Kabupaten Blora yakni derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Tolak 

ukur derajat kesehatan di Kabupaten Blora terlihat dari Angka Usia Harapan 

Hidup tahun 2014 sebesar 73,84 tahun, Kasus kematian ibu tahun 2015 

sebanyak 15 kasus, AKB sebesar 14,1 per 1.000 KH, AKBa sebesar 16,2 per 

1000 KH dan Gizi Buruk sebesar 0,13%. Prevalensi penyakit menular dan 

penyakit tidak menular juga tinggi. 

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

yang optimal dari rumah sakit cenderung terus meningkat. Fenomena ini 

menuntut pihak rumah sakit sebagai salah satu pemberi pelayanan kesehatan, 

baik yang diselenggarakan oleh pihak swasta ataupun pemerintah harus dapat 

terus mengembangkan atau meningkatkan kualitas pelayanannya bahkan 

kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan juga 

ikut mempengaruhi. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

penyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 

Paripurna mempunyai makna berupa pelayanan kesehatan yang meliputi 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat.  

Saat ini terdapat 2 rumah sakit di Kabupaten Blora yakni Rumah Sakit 

Soetijono Blora yang melayani masyarakat Blora bagian barat dan utara 

sedangkan Rumah Sakit Soeprapto Cepu melayani masyarakat Blora bagian 

timur dengan klasifikasi Rumah Sakit Tipe C. Dalam rangka pemerataan 

pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit maka pemerintah daerah 
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Kabupaten Blora berencana mengembangkan Puskesmas Randublatung 

menjadi Rumah Sakit Tipe D yang melayani masyarakat bagian selatan. 

Dalam pengembangan rumah sakit diperlukan suatu studi kelayakan. 

Studi kelayakan pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang akan 

mengkaji kebutuhan dan harapan masyarakat akan adanya fasilitas pelayanan 

kesehatan yang lebih baik khususnya rumah sakit. Studi kelayakan digunakan 

untuk memberikan penilaian berupa rekomendasi dalam hal ini pengembangan 

rumah sakit tersebut layak dikerjakan atau tidak. Meskipun demikian beberapa 

hal yang relevan untuk dikaji dalam berbagai upaya pengembangan rumah sakit 

antara lain tercantum dalam Gambar 1.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Hal yang perlu dikaji untuk pengembangan Rumah Sakit 
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Rencana membangun atau mengembangkan suatu rumah sakit akan 

dilakukan setelah mengetahui jenis layanan Kesehatan Rumah Sakit serta 

kapasitas Tempat Tidur (TT) yang akan dilakukan dan disediakan untuk 

masyarakat sesuai dengan Hasil Kajian Studi Kelayakan (Feasibility Study). 

Dalam mendirikan atau mengembangkan rumah sakit diperlukan suatu 

proses atau langkah-langkah yang sistematis dengan melakukan suatu 

penelitian atau studi yang benar, karena setiap proses saling berkaitan satu 

sama lainnya dan dilakukan secara bertahap. Studi Kelayakan merupakan hasil 

analisis dan penjelasan kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari 

pendirian atau pengembangan suatu rumah sakit, terkait dengan penentuan 

rencana kerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang baru akan dilakukan 

maupun lanjutan dari yang sudah ada dalam melakukan rencana 

pengembangan atau peningkatan kelas dari suatu Rumah Sakit. 

Mengamati kondisi laju pertumbuhan demografi, pengembangan 

pembangunan dalam peningkatan kehidupan, pola serta epidemiologi penyakit, 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan suatu pengembangan rumah sakit. 

Dengan kata lain hal tersebut dapat menentukan sarana dan prasarana suatu 

rumah sakit akan berbeda sesuai dengan layanan kesehatan rumah sakit yang 

akan diberikannya kepada masyarakat dimana rumah sakit tersebut berada. 

Di era BPJS saat ini peran dan keberadaan rumah sakit tipe D mutlak 

diperlukan terlebih saat ini berlaku sistem rujukan berjenjang bagi masyarakat 

peserta BPJS. Berdasarkan Permenkes No. 24 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 
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RS tipe D Pratama adalah RS tipe D adalah rumah sakit umum yang hanya 

menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi 

masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan 

yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta 

pelayanan penunjang lainnya. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Pemerintah Daerah Blora bermaksud untuk mendirikan fasilitas 

pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit tipe D untuk mendukung misi 

pemerintah setempat dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Secara umum, 

pengembangan Puskesmas menjadi rumah sakit tipe D ini akan membantu 

pemerintah Kabupaten Blora dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi 

bagi masyarakatnya, dengan menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai, 

membentuk intregrasi dalam bidang kesehatan dari berbagai disiplin ilmu, 

disamping juga memenuhi aspek ekonomis sebagaimana layaknya bidang 

usaha yang lain. Apalagi selama ini dirasa perlu dalam pemenuhan kebutuhan 

pelayanan kesehatan berupa rumah sakit tipe D bagi masyarakat Blora wilayah 

selatan meliputi Kecamatan jati, Kecamatan Randubaltung, Kecamatan 

Kradenan dan Kecamatan Kedungtuban. 

Pengembangan Puskesmas menjadi rumah sakit tipe D ini diharapkan 

sebagai salah satu upaya mempersiapkan diri terhadap perubahan lingkungan 

akibat globalisasi serta memenuhi akses dan fasilitas bagi warga Kabupaten 

Blora bagian selatan. Untuk itu, pihak pemerintah Kabupaten Blora bermaksud 
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melakukan studi kelayakan terhadap rencana pengembangan rumah sakit tipe 

D. Mengacu pada berbagai hal tersebut pemerintah Kabupaten Blora telah 

menunjuk tenaga ahli untuk melakukan kajian terhadap berbagai aspek 

tersebut. 

Pedoman studi kelayakan (Feasibility Study) Rumah Sakit Randublatung 

dimaksudkan agar dalam mengembangkan Puskesmas menjadi rumah sakit 

tipe D dapat mendeterminasi fungsi layanan yang tepat dan terintegrasi 

sehingga sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan (health needs) yang 

diinginkan masyarakat Blora bagian selatan, kebudayaan daerah setempat 

(culture), kondisi alam daerah setempat (climate), lahan yang tersedia (land 

availability) dan kondisi keuangan manajemen Puskesmas (financial condition). 

Pedoman studi kelayakan pengembangan rumah sakit ini akan dijadikan 

dasar acuan dalam mewujudkan rencana pengembangan suatu Puskesmas 

menjadi rumah sakit. Dengan demikian akan menjadi acuan bagi pengelola 

rumah sakit maupun bagi konsultan perencana sehingga masing-masing pihak 

dapat memiliki persepsi yang sama. Pedoman ini akan menjelaskan langkah-

langkah atau proses yang perlu dilakukan dalam menyusun suatu feasibility 

study Rumah Sakit Randublatung. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan 

dokumen kajian pengembangan rumah sakit adalah sebagai bahan masukan 

Pemerintah Kabupaten Blora khusunya Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan 

pengembangan Puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. 
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 Selain mempunyai motivasi sosial dan kesejahteraan masyarakat, 

pengembangan rumah sakit ini sebagaimana layaknya bentuk usaha lain, 

diharapkan dapat berdampak positif antara lain: 

1. Membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat 

sekitar pada umumnya dan calon tenaga kerja di rumah sakit pada 

khususnya. 

2. Meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

4. Meningkatkan peluang terjadinya aliansi strategis antar dan berbagai 

lembaga pelayanan kesehatan seperti Asuransi yang dikelola oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Blora dan sekitarnya. 

Hasil studi kelayakan ini akan dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah Kabupaten Blora dalam pengambilan keputusan khususnya dalam 

perencanaan tipe dan berbagai fasilitas yang disediakan untuk pengembangan 

pendirian rumah sakit tipe D yang berawal dari bangunan Puskesmas 

Randublatung. Disamping itu dokumen ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak 

lain dalam pengambilan keputusan investasi baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Terlebih lagi dokumen ini dapat membantu pihak terkait dalam 

mengawal arah kebijakan sesuai RPJMD Kabupaten Blora yakni meningkatkan 

pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta 

pemerataan tenaga medis. 
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C. Ruang Lingkup Kajian 
Ruang lingkup studi kelayakan suatu pengembangan Puskesmas menjadi 

rumah sakit tipe D meliputi pembahasan analisis lingkungan (aspek internal 

dan eksternal). Selain itu, analisis permintaan terkait kelayakan dari aspek-

aspek yang dapat mempengaruhinya. Aspek lainnya yakni analisis kebutuhan 

dan keuangan serta rekomendasi kelayakan dari rencana pengembangan 

Rumah Sakit Randublatung Blora. Pelaksanaan penyusunan studi kelayakan 

akan dilakukan dalam suatu proses secara bertahap yang akan diuraikan lebih 

lanjut pada bagan (Gambar 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Rumah 
Sakit Randublatung Kabupaten Blora 
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D. Metode Penyusunan Kajian 

1. Persiapan 

Persiapan pada penyusunan studi kelayakan pengembangan Puskesmas 

menjadi Rumah Sakit Randublatung adalah tahapan melakukan kompilasi data 

dari seluruh data yang didapat dari hasil pengumpulan data yang terdiri dari 

data primer dan data sekunder.  

a. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan Data Primer, dapat dilakukan dengan melalui proses 

pengamatan atau observasi langsung sehingga akan didapat seluruh informasi 

atau data secara visual pada wilayah Perencanaan. Pengumpulan data primer 

dapat pula dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab kepada 

instansi-instansi dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan 

penyusunan pengembangan rumah sakit ini. Selain itu dapat dilakukan dengan 

wawancara langsung kepada masyarakat umum selaku salah satu pelanggan 

dari rumah sakit. Sifat wawancara bersifat terbuka artinya pengambilan data 

tidak terpatok pada kuesioner namun dapat dikembangkan secara lisan dengan 

responden. Secara garis besar data yang didapat dari pengumpulan data primer 

adalah kondisi potensi lahan (area lokasi) dan informasi langsung lainnya yang 

terkait dengan kondisi dan potensi yang ada terkait dengan standar, pedoman 

dan ketentuan yang berlaku terkait rencana pengembangan rumah sakit. 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengambilan data sekunder, dapat dilakukan dengan mendatangi atau 

meminta kepada instansi terkait sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam 
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pekerjaan penyusunan kajian ini. Jika salah satu instansi ternyata tidak 

dipunyai data, atau sedang dalam proses pembuatan, atau bisa dikareanakan 

sedang digunakan untuk keperluan lain maka dapat mencari pada instansi lain 

sesuai dengan kebutuhan data. Selain itu dapat pula mencari data-data 

tersebut pada literatur kerumah sakitan. Untuk melaksanakan kajian ini 

diperlukan data internal yakni berupa data yang berasal dari rumah sakit yakni 

RSUD Soetijono Blora, RSU Soeprapto Cepu, Puskesmas Randublatung, 

Puskesmas Jati, Puskesmas Kradenan dan Puskesmas Kedungtuban. Data 

sekunder yang dibutuhkan dalam kajian ini terdiri dari: 

1. Data Kesehatan  

Data Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas sendiri meliputi Angka 

kesakitan (morbiditas), kematian (mortilas) rawat inap, angka kelahiran, 

data pasien (rujukan, rawat jalan rawat inap, gawat darurat, jumlah 

pasien, dan jumlah hari rawat), angka rata-rata hari rawat, jumlah dan 

jenis pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, layanan spesialistik rumah 

sakit yang ada, layanan penunjang medik rumah sakit yang ada, dan 

struktur organisasi manajemen rumah sakit atau Puskesmas. 

2. Data Lokasi  

Data Lokasi berupa kondisi lahan dan pengembangannya, rencana 

bentuk, luas lahan serta lantai bangunan Rumah Sakit Randublatung 

serta perluasannya, kondisi lingkungan, batas lokasi lahan, jaringan 

listrik, air minum, telekomunikasi, akses internet, air kotor atau limbah 

cair, pemadam kebakaran, jaringan gas dan pembuangan dan 
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pengelolaan sampah, data penggunaan dan ketinggian bangunan serta 

Dokumen Perencanaan Bangunan meliputi desain arsitektur, struktur, 

elektrikal dan mekanikal bangunan. 

3. Data Finansial  

Data Keuangan berupa data tarif perawatan, Cash Flow, Data kinerja 

tahunan Puskesmas Randublatung Kabupaten Blora. 

4. Data Eksternal (Lingkungan) 

a. Data Kesehatan Kabupaten Blora  

1) Angka kesehatan (morbiditas), penyakit utama rawat jalan di 

Puskesmas dan Rumah Sakit wilayah Kabupaten Blora 

2) Angka kesakitan (mortalitas), penyakit utama rawat inap di 

Puskesmas dan Rumah Sakit wilayah Kabupaten Blora 

3) Jumlah posyandu, Puskesmas pembantu, Puskesmas dengan 

tempat tidur dan Puskesmas keliling di Kabupaten Blora 

4) Jumlah dan jarak merata Puskesmas pembantu, Puskesmas 

keliling dengan Rumah Sakit  

5) Jumlah rumah sakit di wilayah Kabupaten Blora termasuk rumah 

sakit swasta. 

6) Jarak antar dan sebaran rumah sakit di Kabupaten Blora 

7) Jumlah kesediaan tempat tidur rumah sakit di wilayah Kabupaten 

Blora 

8) Jumlah dan jenis tenaga dokter umum dan spesialis  
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9) Jumlah tenaga kesehatan lainnya di wilayah Kabupaten Blora  dan 

Pola penyakit di wilayah Kabupaten Blora 

b. Data Keadaan Lingkungan Sekitar 

1) Jalan pencapaian dan kondisinya serta Klasifikasi Jalan 

lingkungan berupa jalan utama maupun jalan penghubung lainnya 

dengan RS Randublatung. 

2) Utilitas bangunan sesuai yang ada apakah wilayah ini sudah 

memiliki jaringan telepon, listrik, air bersih dan saluran 

pembuangan serta data kondisinya. 

3) Kondisi topografi wilayah perencanaan. 

4) Rencana peruntukkan tanah di sekitar wilayah perencanaan yang 

terkait dengan Rencana Tata Ruang yang ada (RTBL, RUTR, RDTR, 

RTRW). 

5) Iklim dan cuaca setempat di wilayah Kecamatan Randublatung dan 

sekitarnya. 

c. Data Kebijakan, Pedoman dan Peraturan Daerah 

1) Kebijakan dan pedoman terkait layanan Kesehatan Rumah Sakit. 

2) Peruntukan tanah di wilayah Puskesmas Randublatung dan 

sekitarnya. 

3) Rencana detail tata ruang Rumah Sakit Randublatung. 

4) Peraturan teknis yang berlaku, antara lain: 

a) Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

b) Jarak bebas Bangunan 
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c) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

d) Tinggi maksimal lantai bangunan 

e) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

f) Koefisien Daerah Hijau (KDH) 

d. Data Demografi Kabupaten Blora 

1) Luas wilayah 

2) Jumlah penduduk 

3) Angka kepadatan 

4) Laju pertumbuhan penduduk 

e. Data Sosial dan Budaya Kabupaten Blora 

1) Agama 

2) Peranan masyarakat terutama kegiatan kesehatan 

3) Suku bangsa dan kearifan lokal Kabupaten Blora 

f. Data Ekonomi Kabupaten Blora 

1) Mata pencarian masyarakat Kabupaten Blora 

2) Tingkat pendapatan Masyarakat Kabupaten Blora 

3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora 

4) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora 
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E. Pengertian  

1. Rumah Sakit 

Adalah institusi pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

2. Rencana Bisnis (Strategis) 

Sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini 

untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga sebuah 

petunjuk yang dapat digunakan suatu organisasi. Untuk mencapai strategi ini, 

berbagai teknik analisis dapat digunakan, termasuk analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats). 

3. Zonasi 

Membagi area, gedung maupun ruang yang ada di rumah sakit kedalam 

area yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi yang berdekatan dan saling 

berhubungan dengan tujuan memudahkan identifikasi serta memudahkan 

operasional dan pemeliharaan. 

4. Studi Kelayakan 

Analisis dan penjelasan kelayakan dari segala aspek guna mendasari 

pengembangan suatu rumah sakit, terkait dengan penentuan rencana kerja 

pelayanan kesehatan dalam melakukan rencana pengembangan atau 

peningkatan kelas dari suatu rumah sakit. 
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F. Sistematika Pembahasan Studi Awal 

 Secara umum dokumen ini merupakan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) 

kajian pengembangan Rumah Sakit Randublatung di Kabupaten Blora, dengan 

sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

1. Pendahuluan  

Dalam bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang proyek, tujuan studi 

kelayakan, metode yang digunakan, dan sistematika penyusunan. 

2. Gambaran umum Kabupaten Blora  

Dalam bagian ini dititikberatkan pada kondisi Kabupaten Blora secara 

umum. Analisis pada bagian ini ditinjau dari kondisi demografi, kesehatan, 

ekonomi dan sosial budaya. Analisis terhadap berbagai kondisi tersebut masih 

sesuai dengan koridor studi kelayakan dalam dokumen ini 

3. Kajian Kebutuhan Rumah Sakit Pemenuhan Pelayanan Kesehatan 

Bagian ini memaparkan berbagai jenis pelayanan rumah sakit yang saat 

ini tersedia di Kabupaten Blora beserta distribusi fasilitas pelayanan kesehatan. 

Selanjutnya dianalisis secara singkat kinerja rumah sakit di wilayah Kabupaten 

Blora dalam pemenuhan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, rekomendasi 

yang paling tepat guna meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan. 

4. Kajian Aspek Permintaan dan Kebutuhan 

Dalam aspek ini ditekankan pada aspek permintaan dan kelayakan lahan 

serta lokasi, kesesuaian klasifikasi kelas rumah sakit. Aspek kebutuhan juga 

dititikberatkan pada kebutuhan lahan, ruang, peralatan medis dan non medis. 
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Selain itu kebutuhan sumber daya manusia. Dalam aspek ini dilakukan kajian 

secara umum dan singkat mengenai kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) di 

rumah sakit baik tenaga medis maupun non medis dan struktur organisasi 

serta uraian tugas sesuai klasifikasi rumah sakit.  

Selanjutnya juga dilakukan proyeksi pangsa pasar terhadap rencana 

pengembangan atau pendirian rumah sakit baru di Kecamatan Randublatung 

Kabupaten Blora. Disamping itu juga dianalisis mengenai pilihan tempat rumah 

sakit dari aspek keterjangkauan pasien dan calon pasien. 

5. Kajian Aspek Teknis, Teknologi dan Kebutuhan Peralatan 

Tahap awal dari bagian ini adalah menentukan jenis pelayanan yang akan 

diberikan. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya dilakukan kajian fisik berupa 

pembuatan block plan serta kajian kebutuhan peralatan. 

6. Kajian Keuangan 

Dalam aspek ini hasil analisis sebelumnya dikaitkan dengan indikator 

kelayakan standar yaitu Net Present Value dan Payback Period untuk 

mengetahui kelayakan investasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

7. Kesimpulan dan Rekomendasi Studi Awal 
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BAB II 

Profil Kabupaten Blora 

 

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Blora 

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 

cukup strategis karena berada diperbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi 

Jawa Timur. Posisi Kabupaten Blora berada diantara 1110 16’ sampai dengan 

1110 38’ Bujur Timur dan di antara 60 528’ sampai dengan 70 248’ Lintang 

Selatan,pada ketinggian 25 meter hingga 500 meter di atas permukaan laut. 

Letak Kabupaten Blora pada posisi tersebut dapat diketahui bahwa jarak 

terjauh dari wilayah barat ke wilayah timur sepanjang 87 km dan dari wilayah 

utara ke wilayah selatan sejauh 58 km. Adapun batas wilayah Kabupaten Blora 

adalah: 

Sebelah utara : Kabupaten Rembang dan Pati (Provinsi Jawa Tengah)  

Sebelah selatan : Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) 

Sebelah timur : Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur)  

Sebelah barat : Kabupaten Grobogan (Provinsi Jawa Tengah) 

Luas wilayah Kabupaten Blora adalah 1.821 km2 atau sekitar 5,5 persen 

dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 16 kecamatan dan terbagi 

dalam 271 desa dan 24 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas 

adalah Kecamatan Randublatung yaitu 211,13 km2 sedangkan kecamatan 

paling sempit adalah Kecamatan Cepu yaitu luas wilayah 49,15 km2. 

Kabupaten Blora memiliki letak wilayah dengan ketinggian tertinggi 500 dari 
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permukaan laut yaitu Kecamatan Japah dan terendah adalah Kecamatan Cepu 

yaitu 25 dari permukaan laut.  

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Blora 

Kabupaten Blora juga diapit oleh jajaran pegunungan Kendeng Utara dan 

Selatan dengan susunan tanah 56% gromosol, 39% mediteran dan 5% aluvial. 

Sebagian besar di Kabupaten Blora adalah tanah sawah 25,37 % dan hutan 

49,66 % sedangkan sisanya terbagi atas tegalan dan bangunan. 

Separuh dari wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan, 

terutama di bagian utara, timur, dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah 

umumnya merupakan area persawahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten 
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Blora merupakan daerah krisis air (baik untuk air minum maupun untuk 

irigasi) pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur. 

Sementara pada musim penghujan, rawan banjir dan longsor di sejumlah 

kawasan. Kali Lusi merupakan sungai terbesar di Kabupaten Blora, bermata air 

di Pegunungan Kapur Utara (Rembang), mengalir ke arah barat melintasi kota 

Purwodadi yang akhirnya bergabung dengan Kali Serang. 

Topografi Kabupaten Blora datar sampai bergelombang, pada bagian 

Utara membujur Pegunungan Kendeng Utara dari arah Barat ke Timur, 

sedangkan di sebelah Selatan membujur Pegunungan Kendeng Selatan yang 

membujur dari Barat ke Timur. Ditinjau dari ketinggiannya Kabupaten Blora 

terbagi dalam empat bagian yaitu: 

1. Ketinggian 25 - 40 m dari permukaan laut, terdapat di daerah 

Kunduran, Jati, Randublatung dan Cepu. 

2. Ketinggian 40 - 100 m dari permukaan air laut, terdapat di daerah 

Kradenan dan Kedungtuban. 

3. Ketinggian 100 - 500 m dari permukaan air laut, terdapat di derah 

Todanan, Japah, Ngawen, Tunjungan, Bogorejo, Jiken dan Sambong. 

4. Ketinggian lebih dari 500 m dari permukaan air laut, terdapat di 

daerah Blora, Jepon dan Banjarejo. 

Berdasarkan kondisi topografi yang demikian maka rata-rata ketinggian 

wilayah Kabupaten Blora berbeda-beda, dengan posisi wilayah terendah di 

daerah Cepu yaitu 31 m dari permukaan air laut dan tertinggi di daerah Japah 

(280 m). Kondisi topografi Kabupaten Blora seperti terlihat pada peta berikut 
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Sedangkan ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten Blora dikelompok 

dalam empat kelas yaitu kelas lereng 1 (kemiringan 0-2%) meliputi daerah 

seluas 567,46 km2 atau 31,7%, kemudian kelas lereng 2 (kemiringan 2-15%) 

melipiti daerah seluas 750,30 km2 atau 41,21%. Selain itu kategori kelas lereng 

3 (kemiringan 15-40%) meliputi daerah seluas 500,20 km2 atau 27,47% dan 

kategori selanjutnya kelas lereng 4 (kemiringan > 40%) meliputi daerah seluas 

261,00 km2 atau 0,14%. 

Wilayah Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS 

Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, 

Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran danTodanan bagian selatan. Sub DAS Juana 

meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo 

meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung 

dan Jati. Keberadaan DAS yang ada di Kabupaten Blora ini sangat berpotensi 

sebagai sumber air permukaan yang bermanfaat bagi pertanian, sedangkan 

penggunaan air permukaan bagi kepentingan pertanian secara langsung adalah 

melalui sistem irigasi teknis maupun kebutuhan sanitasi bagi masyarakat di 

wilayah Kabupaten Blora. 

Jenis tanah yang ada di suatu wilayah dapat digunakan sebagai salah 

satu dasar pemantauan, kajian dan pengembagan wilayah lebih lanjut, 

termasuk dalam pendirian Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Blora. 

Berdasarkan teksturnya tanah di Kabupaten Blora dibedakan menjadi halus, 

sedang, dan kasar. Komposisi terbesar adalah tekstur sedang yaitu seluas 
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152.626,44 Ha (84,10%), kemudian tekstur halus 28.480,36 Ha (15,39%), 

sedangkan untuk tekstur kasar hanya seluas 952,00 Ha (0,15%) dan terdapat 

di Kecamatan Todanan dam Randublatung. Kondisi jenis tanah ini di wilayah 

Kabupaten Blora dapat diklasifikasikan menjadi tanah grumosol, tanah 

mediteran dan tanah alluvial.  Jenis tanah grumosol ini memiliki tingkat 

produktifitas sedang. Pemanfaatannya untuk pertanian dan perkebunan, warna 

tanah ini adalah kelabu sampai hitam. Daerah yang mengandung jenis tanah 

ini terdapat di seluruh wilayah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Blora 

(56,00%). Selanjutnya jenis tanah mediteran yang memiliki tingkat produktifitas 

sedang sampai tinggi. Pemanfaatanya untuk tanah sawah, tegalan, perkebunan 

dan kehutanan. Warna tanah ini adalah merah kecoklatan, seluruh wilayah 

kecamatan mengandung tanah jenis mediteran ini (39,00%). Selain dua jenis 

tanah diatas, terdapat jenis tanah lainnya yakni tanah alluvial ini memiliki 

tingkat produktifitas sedang sampai tinggi. Tanah ini sangat baik untuk 

pertanian warnanya bermacam-macam, ada yang kelabu, coklat dan hitam. 

Daerah yang mengandung tanah ini terdapat di bagian wilayah Kecamatan 

Kedungtuban dan Kecamatan Blora. 

Dari segi penggunaan lahan Kabupaten Blora dengan luas wilayah 

182.059,797 Ha, terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang 

meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 90.416,52 Ha, tanah sawah 

46.078,236 Ha dan sisanya sebesar 45.565,047 Ha digunakan sebagai 

pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain. Luas 

penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5553,777 Ha) 
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dan Kecamatan Kedungtuban (4672,371 Ha) yang selama ini memang dikenal 

sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora. Sedangkan kecamatan dengan area 

hutan paling luas adalah Kecamatan Randublatung, Jiken dan Jati, masing-

masing melebihi 13 ribu Ha. Untuk jenis pengairan di Kabupaten Blora, 12 

kecamatan telah memiliki saluran irigasi teknis, kecuali Kecamatan Jati, 

Randublatung, Kradenan, dan Kecamatan Japah yang masing-masing memiliki 

saluran irigasi setengah teknis dan tradisional. Wilayah kecamatan di 

Kabupaten Blora yang paling luas adalah Kecamatan Randublatung, yaitu 

seluas 211.131 Ha dan Kecamatan yang mempunyai luasan wilayah paling 

sedikit adalah Kecamatan Cepu, yaitu 49.145 Ha. Penggunaan lahan di 

Kabupaten Blora secara umum merupakan areal hutan dan lahan sawah. 

Jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Blora, yaitu 

sebanyak 88.573  jiwa dengan luas wilayah 79,79 km2 dan luas pekarangan 

17,08 km2, sehingga kepadatan bruto-nya adalah sebesar 1.110 jiwa/km2 dan 

kepadatan netto sebesar 5.186 jiwa/km2. Kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bogorejo dengan jumlah penduduk 

sebesar 24.296 jiwa dengan luas wilayah keseluruhan 49,80 km2 dan luas 

lahan terbangun 5,30 km2 sehingga kepadatan bruto untuk kecamatan 

tersebut adalah 488 jiwa/km2 dan kepadatan netto-nya adalah sebesar 4.588 

jiwa/km2. Namun untuk kepadatan bruto terbesar adalah di Kecamatan Cepu 

yaitu sebesar 1.595 jiwa/km2 dan untuk kepadatan netto terbesar adalah juga 

di Kecamatan Cepu yaitu sebesar 7.492 jiwa/km2.  
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Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Blora 

Tahun 2014 (Jiwa/ Km2) 

No Kecamatan Luas Wilayah Bangunan 
Pekarangan 

2014 

(Ha) Km2 (Ha) Km2 Jumlah 
Penduduk 

Kepadatan 
Bruto  Netto 

1 Jati 18.362,05 183,62 1.450,77  14,51  50.077 273  3.452  
2 Randublatung 21.113,10 211,13 1.559,30  15,59  73.800 350  4.733  
3 Kradenan 10.950,84 109,51 1.078,77  10,79  39.001 356  3.615  
4 Kedungtuban 10.685,81 106,86 1.183,11  11,83  55.780 522  4.715  
5 Cepu 4.914,54 49,15 1.046,62  10,47  78.414 1.595  7.492  
6 Sambong 8.875,01 88,75 523,27  5,23  27.158 306  5.190  
7 Jiken 16.816,66 168,17 724,50  7,25  38.211 227  5.274  
8 Bogorejo 4.980,48 49,80 529,59  5,30  24.296 488  4.588  
9 Jepon 10.772,38 107,72 1.181,31  11,81  60.801 564  5.147  
10 Blora 7.978,61 79,79 1.707,97  17,08  88.573 1.110  5.186  
11 Banjarejo 10.352,22 103,52 1.311,08  13,11  56.370 545  4.300  
12 Tunjungan 10.181,52 101,82 877,20  8,77  43.955 432  5.011  
13 Japah 10.305,19 103,05 512,84  5,13  34.329 333  6.694  
14 Ngawen 10.098,19 100,98 1.012,36  10,12  62.030 614  6.127  
15 Kunduran 12.798,29 127,98 1.121,18  11,21  65.450 511  5.838  
16 Todanan 12.873,92 128,74 1.065,22  10,65  60.629 471  5.692  

Perkembangan kepadatan penduduk selama 5 tahun terakhir 

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun tersebut 

Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu tetap menjadi kecamatan dengan 

kepadatan penduduk tertinggi di Kabuaten Blora. Tabel dibawah ini 

menampilkan kepadatan penduduk bruto dan netto tiap kecamatan di 

Kabupaten Blora tahun 2014. 

B. Keadaan Penduduk Kabupaten Blora

Jumlah penduduk Kabupaten Blora tahun 2017 sebesar 997.832 jiwa.

Dengan nilai rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Blora 548 jiwa/km2. 

Daerah yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Cepu, dengan tingkat 
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kepadatan sekitar 1.753 jiwa/km2 dan Kecamatan Kunduran merupakan 

kecamatan yang tingkat kepadatannya rendah, yaitu 209 jiwa/km2. Dengan 

demikian, dapat kita lihat bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Blora 

sangat belum merata. Jumlah penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Jepon 

sebesar 104.113 jiwa dan terendah adalah Kecamatan Kunduran sebesar 

26.795 jiwa. Dan jumlah rumah tangga sebesar 322.759 maka rata-rata anggota 

rumah tangga di Kabupaten Blora adalah 3,09 jiwa untuk setiap rumah tangga. 

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Blora seiring dengan perkembangan 

penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari rasio jenis kelamin, yaitu 

perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Rasio jenis 

kelamin di Kabupaten Blora adalah 99,84 jiwa. Sedangkan komposisi penduduk 

menurut kelompok umur sesuai dengan data sensus penduduk menunjukkan 

bahwa struktur/komposisi penduduk Blora menurut golongan umur dan jenis 

kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan proporsi 

terbesar berada pada kelompok umur 35- 39 tahun, yaitu 85.053 jiwa dengan 

perbandingan laki-laki 43.161 jiwa dan perempuan 41.892 jiwa. 

Profil dan tingkat pendidikan di Kabupaten Blora tercermin dari Angka 

Partisipasi Kasar (APK) dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan, 

baik pada jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Namun 

demikian APK jenjang PAUD masih tergolong rendah 25,49%, begitu pula pada 

jenjang SMA/SMK/MA yang baru mencapai 58,81%. Sedangkan APK untuk 

jenjang SD/MI tergolong tinggi sama halnya dengan APK jenjang SMP/MTs 

cenderung meningkat menjadi 96,06%. Jika dilihat kesesuaian usia anak 
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sekolah, tingkat partisipasi sekolah pada masing-masing jenjang masih rendah. 

Tingkat Pendidikan merupakan dasar ukuran kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM). Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan dapat mencerminkan taraf 

intelektualitas suatu masyarakat, karena mampu menyerap dan menerima 

informasi dalam pembangunan kesehatan. Gambaran Pendidikan di Kabupaten 

Blora tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Gambaran Pendidkan di Kabupaten Blora tahun 2017 

NO VARIABEL JUMLAH PERSENTASE 
Pria Wanita Pria + 

Wanita 
  Pria Wanita PRIA + 

WANITA 
Penduduk berumur 
10 tahun ke atas 
yang melek huruf 

406.008 412.324 818.332 94,52 94,88 94,70 

PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN: 
1 Tidak/belum sekolah 113.874 118.418 232.292 26,51 27,25 26,88 
2 Tidak/belum tamat 

SD 
23.521 22.237 45.758 5,48 5,12 5,30 

3 SD/MI/Paket A 205.360 224.062 429.422 47,81 51,56 49,70 
4 SMP/mts/Paket B 70.202 66.032 136.234 16,34 15,20 15,77 
5 SM/MA/Paket C 70.478 53.923 124.401 16,41 12,41 14,40 
6 DI/DII/DIII 3.861 4.908 8.769 0,90 1,13 1,01 
7 S1+ 11.211 9.734 20.945 2,61 2,24 2,42 

C. Derajat Kesehatan Penduduk Kabupaten Blora

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora dipengaruhi oleh

banyak faktor, yaitu pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana 

kesehatan juga karena pengaruh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial 

dan faktor lainnya. Guna mencapai Kabupaten Blora sehat, telah ditetapkan 

indikator-indikator secara terperinci dengan mengacu pada indikator derajat 

kesehatan, yang meliputi angka kematian, angka kesakitan dan status gizi. 
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Derajat kesehatan Kabupaten Blora tergambarkan dengan angka 

kematian bayi tahun 2017 adalah 14,07/1.000kh, angka ini menurun 

dibanding tahun 2016 yaitu 17/1.000kh tetapi masih diatas target 9,8/1000kh 

dan masih jauh diatas target MDGs tahun 2017 yaitu sebesar 8,5/1000kh. 

Angka Kematian Balita tahun 2017 sejumlah 40/1000 kh, angka ini naik 

dibanding tahun 2016 yaitu 17/1000kh. Angka kematian ibu tahun 2017 

sejumlah 126/100.000 kh, angka ini turun dibanding tahun 2016 yaitu 183 / 

100.000 kh, sedangkan target SPM 102/100.000 kh. Penyebab Langsung 

Kematian ibu tahun 2017 cukup tinggi yaitu preeklamsia atau eklamsia 5 

kasus, infeksi 1 kasus, perdarahan 2 kasus, dan penyebab tidak langsung atau 

non obstetrik ada 7 kasus. 

Grafik 2.1 Angka Kematian Bayi Dalam Tiga Tahun Terakhir 
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 Angka kesakitan di Kabupaten Blora, ditandai Angka penemuan kasus 

baru BTA+ di Kabupaten Blora tahun 2017 meningkat menjadi 60,79 /100.000 

penduduk. Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita 

tahun 2017 sebesar 7,45%. Sedangkan penemuan Penderita HIV /AIDS tahun 

2017 ada 142 kasus, HIV 114 kasus, AIDS 28 kasus. Gambaran kesehatan 

lingkungan dan sanitasi diwujudkan dalam persentase penemuan kasus 

penderita diare tahun 2017 ditemukan dan ditangani sebanyak 61,2% dan 

sudah ditangani 100%. Kasus penderita diare masih cukup tinggi, menandakan 

bahwa masyarakat masih belum melakukan CTPS (cuci tangan pakai sabun 

secara benar), maka perlu di tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

kebersihan lingkungan. 

Capaian program nasional yakni imunisasi di Kabupaten Blora tercermin 

dari jumlah kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan immunisasi 

(PD3I) yang ditemukan di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2015 s/d 2017 

adalah kasus campak klinis tahun 2016 sebanyak 132 penderita, tahun 2017 

sebanyak 144 penderita. Tahun 2017 Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak, SMK 

Khozinatul Ulum Todanan, di wilayah kerja Puskesmas Todanan, Puskesmas 

Sambong dan Puskesmas Cepu sebanyak 54 korban dan tidak ada yang 

meninggal. 

Penyakit menular yang paling menonjol di Kabupaten Blora salah satunya 

Demam Berdarah Dengue (DBD), dimana incident rate atau angka kejadian 

penderita DBD cukup tinggi, target nasional 2 per 100.000 penduduk, tahun 
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2016 ada 83 per 100.000 penduduk. Penderita DBD Kabupaten Blora selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut cukup tinggi. Data komulatif yang paling tinggi 

penderita DBD adalah tahun 2016 mencapai angka 83,3 /100.000 penduduk, 

sedangkan target Nasional adalah < 2/100.000.  

Gambaran penyakit tidak menular (PTM) tahun 2017 yang menonjol di 

Kabupaten Blora yaitu penyakit Hipertensi Essensial sebesar 8.457 kasus dan 

DM (Diabetes Mellitus) sebesar 4.468 kasus. Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) 

usia 30 -50 tahun sebanyak 189.196 jiwa, yang dilakukan deteksi dini kanker 

leher rahim dan payudara sejumlah 1.095 jiwa (0,5 %), sedangkan Inspeksi 

Visual Asam asetat (IVA)  positif ada 76 jiwa (6,94%). 

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Blora sebanyak 6 Unit, terdiri dari 2 

unit RSU Pemerintah yaitu RS dr. R.Soetijono Blora dan RS dr. R.Soeprapto 

Cepu, 3 unit RS  

Swasta yaitu RS Permata, RS PKU Muhammadiyah Cepu, RS PKU 

Muhammadiyah Blora dan 1 unit RS Tentara yaitu RS Berbantuan / RS Wira 

Husada, dengan rincian 2 (dua) unit RSU Pemerintah, 1 (satu) unit RSU Tentara, 

3 (tiga) unit RSU milik swasta. RSU di Kabupaten Blora sebagai sarana 

kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses 

oleh masyarakat merupakan sarana kesehatan yang telah mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat dalam kurun 

waktu tertentu sesuai standart dan mempunyai kemampuan pelayanan gawat 

darurat level I, karena diwajibkan setiap Rumah Sakit untuk menyediakan 
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pelayanan gawat darurat sesuai standar minimal klasifikasi Rumah Sakit tipe 

D DI Kabupaten Blora Jawa Tengah. 

Grafik 2.2 Indikator kinerja pelayanan Rumah Sakit Kabupaten Blora 

Untuk melihat lebih jauh terkait indikator kinerja pelayanan Rumah Sakit 

Kabupaten Blora meliputi pemakaian Tempat Tidur (Bed Occupancy Rate – 

BOR), frekwensi Penggunaan Tempat Tidur (BTO – Bed Turn Over), rata-rata 

Lama Rawat Seorang Pasien (Average Length of Stay – ALOS) serta rata-rata Hari 

Tempat Tidur Tidak Ditempati (Turn Of Interval – TOI). Dari data persentase rata-

rata pemakaian tempat tidur (BOR) tahun 2017 (57,4%) menurun dibanding 

tahun 2016 (66,8%) tetapi belum mencapai nilai yang ideal untuk suatu rumah 
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sakit yaitu 60% - 80%. Frekuensi penggunaan Tempat Tidur (BTO) tahun 2017 

mencapai 71,2 kali per tahun. Nilai ideal BTO pertahun adalah 40 – 50 kali. 

Sedangkan untuk TOI tahun 2017 yang dilaporkan naik menjadi 2,2 hari, 

dibanding tahun 2016 (1,5 hari). Angka ideal untuk TOI adalah 1– 3 hari. Rata-

rata lama dirawat seorang pasien (ALOS) pada tahun 2017 (4 hari), menurun 

dibanding tahun 2016 (4,1 hari). Secara umum ALOS yang ideal adalah antara 

6-9 hari. 

Indikator lainnya untuk menilai derajat kesehatan masyarakat 

Kabupaten Blora yakni dengan melihat cakupan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 997.832 jiwa. Tahun 2017 

jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 526.628 terdiri dari 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) 370.177 dan PBI Daerah 46.169. Sedangkan 

Pekerja Penerima Upah sebesar 62.760, berbeda dengan Pekerja Bukan 

Penerima Upah sebesar 30.645, selain itu kategori Bukan Pekerja sebesar 

16.877 sehingga jumlah total keseluruhan adalah 526.628 jiwa. Jumlah 

Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas tahun 2017 sebesar 722.170, meningkat 

dibanding tahun 2016 sebesar 663.095.  

Untuk kunjungan rawat jalan di Rumah Sakit juga mengalami 

peningkatan, yaitu dari 127.854 (tahun 2016) menjadi sebesar 185.431 (tahun 

2017). Sedangkan untuk kunjungan rawat jalan pada sarana pelayanan 

kesehatan swasta atau klinik terjadi peningkatan yaitu sebesar 106.975 (tahun 

2016) naik menjadi sebesar 110.185 (tahun 2017). Sehingga cakupan total 
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kunjungan rawat jalan pada tahun 2017 adalah 1.017.786 (102%) meningkat 

bila dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 897.929 (105%). 

Grafik 2.3 Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kabupaten Blora 

Tahun 2017 

Jumlah kunjungan rawat inap di Puskesmas tahun 2017 sebesar 19.553, 

meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni 13.259. Untuk kunjungan rawat 

inap di Rumah Sakit mengalami penurunan, yaitu dari 42.048 pada tahun 2016 

dan menjadi 37.575 pada tahun 2017. Sehingga cakupan total kunjungan rawat 

inap pada tahun 2017 adalah 57.128 (6%) menurun bila dibandingkan pada 

tahun 2016 sebesar 60.626 (7,1%). 
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Angka kematian umum (GDR: Gross Death Rate) penderita yang dirawat di 

rumah sakit wilayah Kabupaten Blora yang dilaporkan tahun 2017 sebesar 22,6 

per 1000 penderita keluar, angka ini menurun dibanding tahun 2016 sebesar 

37,9 per 1000. Sesuai standar GDR tidak lebih dari 45/1000 penderita keluar 

Rumah sakit. Angka Kematian Penderita Yang Dirawat < 48 Jam (Net Death Rate 

- NDR) pada tahun 2017 sebesar 10,2/1000 pasien keluar, angka ini meningkat

dibanding tahun 2016 yang dilaporkan yaitu 19,3/1000 pasien keluar. Standar 

NDR pada Rumah Sakit adalah <25 per 1000 penderita keluar. Pasien yang 

meninggal <48 jam setelah dirawat dipengaruhi oleh tingkat keparahan pasien 

pada waktu masuk Rumah Sakit. 

Grafik 2.4 Angka Kematian Umum Penderita Yang Dirawat di Rumah Sakit di 

Kabupaten Blora Tahun 2015 – 2017 

32 Laporan Akhir Studi Awal Pengembangan RSUD Randublatung



D. Tingkat Perekonomian Penduduk Kabupaten Blora 

Keberhasilan pembangunan juga diukur seberapa jauh kegiatan 

pembangunan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Secara nominal 

jumlah penduduk miskin sulit untuk dikurangi, namun secara proporsional 

penduduk miskin dapat berkurang. Pada tahun 2018, Garis Kemiskinan (GK) 

Kabupaten Blora berada pada level Rp 308.520,- per kapita per bulan atau 

meningkat sekitar 17 ribu rupiah dibanding GK pada tahun 2017. Walaupun 

terjadi kenaikan GK, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 di Kabupaten 

Blora justru berkurang 9 ribu orang lebih menjadi 102,5 ribu orang (11,90 

persen) dibanding kondisi tahun 2017 yang mencapai 111,9 ribu orang (13,04 

persen). Rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap GK 

tercatat semakin dalam yang diindikasikan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan 

(P1) Kabupaten Blora pada tahun 2018 yang semakin dalam 0,09 poin 

dibanding tahun sebelumnya menjadi 1,62. Begitupun dengan ketimpangan 

pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Blora juga tercatat 

sedikit meningkat yang diindikasikan oleh adanya sedikit peningkatan pada 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sekitar 0,05 poin menjadi 0,37 dibanding 

keadaan tahun 2017. 

Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora dalam kurun 

waktu 7 tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang cukup positif dengan 

terus menurunnya persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun walaupun 

penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2014 - 2017 terlihat lebih landai. 
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Tren penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora terlihat stabil sejak 

tahun 2012 hingga mencapai level 11,90 persen pada tahun 2018. 

Grafik 2.5 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blora 

Kurun Waktu Tahun 2012-2018 

Penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 secara agregat 

mencapai lebih dari 9 ribu orang menjadi hampir 102 ribu orang dibanding 

jumah penduduk miskin pada tahun 2017 yang mencapai lebih dari 111 ribu 

orang. Sedangkan secara persentase, pencapaian penurunan penduduk miskin 

pada tahun 2018 mencapai 1,14 persen poin menjadi 11,90 persen setelah 

sebelumnya pada tahun 2017 mencapai 13,04 persen. Pencapaian ini sejatinya 

merupakan pencapaian yang sangat positif mengingat dinamika sosial ekonomi 
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di Kabupaten Blora sudah pasti kompleks dan penuh tantangan, terutama bagi 

mereka yang berada pada lapisan masyarakat terbawah. 

Salah satu ukuran yang cukup penting di dalam penghitungan jumlah 

penduduk miskin di suatu wilayah adalah ukuran Garis Kemiskinan (GK). 

Pengukuran GK berfungsi sebagai determinan atau penentu apakah seseorang 

dikatakan sebagai penduduk miskin atau tidak. Berbeda dengan penentuan 

Garis Kemiskinan pada level provinsi yang dibentuk berdasarkan Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), 

Garis Kemiskinan pada level kabupaten/kota hanya disajikan sebagai satu garis 

kemiskinan secara total karena adanya keterbatasan jumlah sampel pada level 

kabupaten/kota dan desain Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang 

dijadikan sebagai sumber data penghitungan kemiskinan memang tidak 

didesain untuk menghasilkan data perdesaan dan perkotaan pada level 

kabupaten/kota sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian 4 tentang 

penjelasan teknis dan sumber data. 

Walaupun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora 

pada tahun 2018 mengalami penurunan, namun indikator kemiskinan lainnya 

yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

menunjukkan sedikit peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

meningkat 0,09 poin menjadi 1,62 dibanding tahun 2017, sedangkan Indeks 

Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat 0,05 poin menjadi 0,37 dibanding tahun 

2017. Meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan bahwa 

secara rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis 
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kemiskinan pada tahun 2018 sedikit lebih jauh dibanding keadaan pada tahun 

sebelumnya. Sementara meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara para penduduk 

miskin juga sedikit lebih timpang dibanding keadaan tahun sebelumnya. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blora mampu 

memberikan kondisi kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu. Berdasarkan 

kondisi tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan acuan oleh 

pengguna data untuk membuat alat monitoring, kajian, perencanaan serta 

keputusan yang lebih bermanfaat dan tepat sasaran. Kondisi perekonomian 

nasional yang secara umum menunjukkan arah yang positif, ternyata juga 

berimbas positif di tingkat regional Kabupaten Blora. Secara umum kondisi 

perekonomian wilayah Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan baik dari 

segi nilai produksi maupun dari segi pertumbuhan sektoral. Sehingga terjadi 

kenaikan sebesar 8,94%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,94% tersebut belum 

mencerminkan pertumbuhan yang sebenarnya karena masih terpengaruh 

adanya faktor kenaikan harga. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih 

mendekati dengan keadaan yang sebenarnya dapat dilihat pada pertumbuhan 

atas dasar harga konstan. 
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Tabel 2.3 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin di 

Kabupaten Blora Kurun Waktu Tahun 2012-2018 

Tahun Garis 

kemiskinan 

(Rp) 

Jumlah 

penduduk miskin 

(ribu orang) 

Presentase 

penduduk 

miskin (%) 

Perubahan 

presentase penduduk 

miskin (%) 

2012 221.088 124,20 15.10 - 

2013 237.850 123,80 14,64 -0,46

2014 248,903 116,00 13,66 -1,12

2015 257,581 115,00 13,52 -0,14

2016 279,972 113.90 13,33 -0,19

2017 291,114 111,88 13,04 -0,29

2018 308, 520 102,50 11,90 -1,14

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora Tahun 2016 

memiliki nilai PDRB terkecil setelah Kabupaten Rembang dibandingkan dengan 

Kabupaten sekitarnya. Tahun 2015 Kontribusi PDRB Kabupaten Blora hanya 

1,61 % Terhadap total PDRB Jawa Tengah. Kontribusi PDRB Kabupaten Blora 

menempati peringkat 25 dari 35 Kabupaten/Kota.perbedaan tingkat 

pembangunan antar kecamatan Kabupaten Blora yang dipengaruhi perbedaan 

potensi tiap kecamatan menyebabkan tingkat pendapatan yang berbeda pula. 

Identifikasi dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto 

perkecamatan Kabupaten Blora. 

Dari data Produk Domestik Regional Bruto perkecamatan Kabupaten 

Blora atas dasar harga konstan. Dapat disimpulkan bahwa kecamatan Blora 

dan Cepu memiliki nilai PDRB terbesar dibandingkan PDRB kecamatan yang 

lainnya. PDRB terbesar dimiliki oleh kecamatan Cepu Rp 3,696,728.36 pada 
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tahun 2015 dengan laju pertumbuhan sebesar 8,28 %. Sedangkan Kecamatan 

Bogorejo memiliki nilai PDRB paling rendah sebesar Rp 206,427.55 tahun 2015 

dengan laju pertumbuhan 4,23 %, secara keseluruhan bahwa PDRB kabupaten 

Blora selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015, namun terdapat 

perbedaan tingkat PDRB antar kecamatan dengan jarak yang cukup lebar. 

Dilihat dari laju pertumbuhan diatas, Kabupaten Blora termasuk 

klasifikasi daerah yang masih bisa berkembang pesat, maka pembangunan, 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Blora masih belum 

merata seluruhnya. Dengan indikasi pembangunan ekonomi yang belum merata 

maka bisa dikatakan adanya ketimpangan. Ketimpangan ini dapat terjadi 

karena perbedaan penompang utama perekonomian maupun perbedaan sektor 

basis di tiap kecamatan di Kabupaten Blora. 

Kabupaten Blora memiliki 16 Kecamatan yang terdiri dari kecamatan Jati, 

Randublantung, Kradenan, Kedungtuban, Cepu, Sambong, Jiken, Bogorejo, 

Jepon, Blora, Banjarejo, Tunjungan, Japah, Ngawen, Kunduran, dan Todanan. 

Dengan jumlah kecamatan yang terbilang cukup banyak, maka pemerintah 

daerah Kabupaten Blora memiliki tugas berat dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi agar masyarakat Kabupaten Blora mencapai 

pemerataan ekonominya. Terjadinya ketimpangan di Kabupaten Blora 

merupakan suatu hal yang perlu dicermati. Ketimpangan antar kecamatan 

disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan tingkat 

pembangunan yang nantinya membawa dampak perbedaan kemakmuran antar 

kecamatan. 
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E. Lingkungan Sosial Budaya Penduduk Kabupaten Blora 

Kabupaten Blora dilalui jalur jalan propinsi, yang menghubungkan Kota 

Semarang dengan Kota Surabaya. Namun biasanya jalur ini digunakan sebagai 

jalur alternatif yang menghubungkan kedua kota besar tersebut, karena akses 

Semarang-Surabaya lebih efisien ditempuh melalui jalur pantura di wilayah 

utara Blora, antara lain yang melewati kota Demak, Kudus, Pati, dan Rembang. 

Oleh karena itu, jalur jalan raya Blora termasuk jalur yang sepi, sehingga Blora 

menjadi sebuah kabupaten kecil yang cenderung tenang.  Masyarakat 

Kabupaten Blora memiliki aktivitas sosial budaya layaknya masyarakat Jawa 

pada umumnya, khususnya Jawa Tengah. Karena kental dengan adat-istiadat 

Jawa maka, berbagai aktivitas yang mengandung tradisi dari nenek moyang 

desa ini masih dilaksanakan dan dilestarikan sampai saat ini. Berbagai kegiatan 

kebudayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan aturan budaya Jawa, 

misalnya aturan melaksanakan hari pernikahan atau khitanan yang 

dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat perhitungan budaya Jawa.  

Di samping itu, terdapat acara kebudayaan desa yang setiap tahunnya 

wajib dilaksanakan, yaitu sedekah bumi atau yang disebut sebagai gasdesa. 

Sedekah bumi atau gasdesa merupakan acara ritual tahunan yang wajib 

dilaksanakan untuk menyambut hari jadi suatu desa Hari jadi ini juga sebagai 

wujud tindakan syukuran masyarakat Desa Tempel lemahbang atas hasil 

panen. Dalam kegiatan ini biasanya diikuti dengan kegiatan kebudayaan. 

Kegiatan kebudayaan yang paling khas di sebagian besar di Kabupaten Blora 
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yang sampai saat ini masih dilestarikan adalah tayuban dan pertunjukan 

barongan Blora. 

Komposisi penduduk menurut pemeluk agama di Kabupaten Blora paling 

dominan penduduk menganut agama Islam sebanyak 98,45 % dari jumlah 

pemeluk agama di Kabupaten Blora, penganut agama yang lain adalah agama 

Katolik, Kristen, Budha, Hindhu, dan Konghuchu. Beragam fasilitas 

peribadatan di Kabupaten Blora antara lain Masjid, Langgar, Mushola, Gereja 

Prostestan, Gereja Katholik, Klenteng dan Vihara. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya ketersediaan fasilitas peribadatan yang bervariasi berkaitan erat dengan 

penganut agama yang ada di Kabupaten Blora juga bervariasi. Adapun jumlah 

dan jenis fasilitas peribadatan yang ada di Kabupaten Blora adalah masjid 

sebanyak 845 unit, gereja Prorestan  54 unit, gereja Katolik 14 unit, pura 1 unit, 

klenteng 1 unit dan vihara 3 unit. 

Mata pencaharian penduduk Blora adalah petani, pedagang, pegawai 

negeri, dan buruh swasta yang hidup di kota. Meskipun memiliki keunggulan 

dalam hal produksi kayu jati maupun wilayah penghasil minyak, akan tetapi 

bangunan rumah penduduknya masih kalah dibanding kabupaten tetangga. 

Sebagai salah satu daerah lumbung padi di Jateng, tentunya kemajuan Blora 

masih bisa ditingkatkan lewat pola bercocok tanam yang lebih modern dalam 

menghasilkan padi yang berkualitas dan produktifitas yang semakin meningkat, 

meskipun persoalan air untuk irigasi pertanian masih menjadi kendala. 
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F. Infrastruktur dan Fasilitas Umum Kabupaten Blora 

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertumpu 

pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi 

masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam 

pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Daerah 

mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan 

dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan 

pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata 

ruang, pertanahan, Prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa 

konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya 

manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang 

mendukung. 

Harapannya pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman di Kabupaten Blora agar dapat dilaksanakan sesuai arahan pola 

tata ruang, aksesibel, berimbang dan sehat. Pembangunan dengan 

menitikberatkan kebijakan pokok pembangunan dan pengembangan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan 

dan keseimbangan Prasarana, Sarana dan utilitas antar Perumahan dan antar 

Kawasan Permukiman, pengalokasian ruang untuk tipologi Perumahan dan 

Kawasan Permukiman serta pengaturan kualitas Rumah dan lingkungan 

Perumahan dalam koridor pemanfaatan ruang. 

Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan 

untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau 
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melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan 

prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan 

lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan 

pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan 

pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan. Dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang diikuti dengan 

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengaturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung serta beberapa Pedoman Menteri Pekerjaan Umum yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan bangunan gedung, maka diperlukan pengaturan 

tentang bangunan gedung diwilayah Kabupaten Blora. Untuk saat ini 

Kabupaten Blora telah memiliki Perda Bangunan Gedung, yang diharapkan 

dapat menjadi pedoman penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan tata 

bangunan dan lingkungan, serta keandalan gedung yang bertujuan untuk 

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

penyelenggaraan bangunan gedung yang handal dan menjamin keselamatan, 

kenyamanan serta mewujudkan keserasian dan pelestarian lingkungan. 

 

G. Analisis Data Sosial, Budaya dan Ekonomi Penduduk Kabupaten Blora 
Berdasarkan data-data sosial ekonomi tersebut di atas maka dapat 

dikatakan bahwa kondisi sosial ekonomi Kabupaten Batang belum mendukung 

adanya investasi baru di segala bidang terlebih pendirian rumah sakit di 

Kecamatan Randublatung. Lebih dikarenakan kemampuan perekonomian 

masyakarat Kabupaten Blora relatif rendah serta cakupan jaminan 
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pemeliharaan kesehatan pun masih rendah. Namun disisi lain untuk kondisi 

infrastruktur yang tersedia cukup memadai seperti sarana jalan yang cukup 

baik, sarana listrik dan telpon yang tersebar luas. Dipandang dari sudut 

pandang investasi di bidang kesehatan, hal ini amat mendukung karena akses 

terhadap pelayanan kesehatan menjadi semakin baik. Apabila ada masyarakat 

yang menderita sakit, maka infrastruktur yang memadai akan mempermudah 

akses ke Rumah sakit.  

Analisa pembiayaan kesehatan dapat terukur dengan data anggaran 

kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2017 diperoleh dari  Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blora, terutama untuk RS dr. R. Soetijono Blora dan RS dr. R. 

Soeprapto Cepu dimana Total APBD Kabupaten Blora sebesar Rp. 

2.092.812.732.546 dengan persentanse APBD Kesehatan terhadap APBD 

Kabupaten Blora yakni 6,51%. Disisi lain anggaran pembiayaan kesehatan 

sebesar Rp. 216.150.748.840,- dengan anggaran kesehatan per kapita sebesar 

Rp. 216.620,38. Ini menunjukan kemampuan pembiayaan kesehatan oleh 

pemerintah daerah masih rendah sehingga adanya investasi baru berupa 

pendirian rumah sakit, terutama dalam bidang kesehatan perlu melihat 

kemampuan dan pendapatan serta tata kelola keuangan daerah dan tentunya 

ditopang oelh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah iuran Jaminan Kesehatan Badan 

Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, justru membuat beban Pemerintah 

Kabupaten Blora, semakin bertambah. Terbukti, Pemkab Blora harus 

mengeluarkan anggaran dua kali lipat untuk menjamin kesehatan masyarakat 
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miskin di wilayahnya. Pada tahun 2019 setiap bulan Pemkab Blora 

mengeluarkan anggaran sebesar Rp15,2 miliar, sementara tahun 2018 hanya 

sebesar Rp7 miliar. Hal ini dipicu bahwa Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) mulai awal Januari 2019 tidak lagi berlaku. Keputusan itu sudah 

dilayangkan dalam bentuk pemberitahuan kepada seluruh rumah sakit daerah 

maupun pihak kecamatan serta Dinas Sosial. 

Adanya investasi baru, terutama dalam bidang kesehatan juga akan 

membantu menyerap tenaga kerja, sehingga pada gilirannya akan lebih 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, terdapat pula 

kemungkinan hambatan yang muncul karena masih cukup banyaknya 

masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Blora ini sehingga dengan cukup 

banyaknya masyarakat yang miskin menunjukkan bahwa sektor pelayanan 

kesehatan harus mendapat subsidi yang cukup tinggi dari pemerintah daerah 

maupun Provinsi. 
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BAB III  
Kinerja Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Blora 

 

A. Sumber Daya Kesehatan di Kabupaten Blora 

Kinerja Rumah sakit yang ada di Kabupaten Blora baik milik pemerintah 

maupun milik swasta sebagai bahan kajian untuk persiapan pengembangan 

RSUD baru di Kabupaten Blora. Seperti diketahui bahwa di Kabupaten Blora 

jumlah Rumah Sakit Umum sebanyak 6 Unit, terdiri dari 2 unit RSU Pemerintah 

yaitu RS dr. R.Soetijono Blora dan RS dr. R.Soeprapto Cepu, 3 unit RS Swasta 

yaitu RS Permata, RS PKU Muhammadiyah Cepu, RS PKU Muhammadiyah 

Blora dan 1 unit RS Tentara yaitu RS Wira Husada. Sedangkan jumlah 

Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Blora pada tahun 2017, berupa 

puskesmas Rawat Inap sebanyak 10 unit dengan jumlah Tempat Tidur 

sebanyak 162 Tempat Tidur, Puskesmas Non Rawat Inap 16 unit, Puskesmas 

Keliling 38 unit, Puskesmas Pembantu 58 unit. 

Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Blora tahun 2017 terdiri dari 

Rumah Sakit Umum milik Pemerintah 2 (dua) unit yaitu RS dr. R.Soetijono Blora 

dan RS dr. R.Soeprapto Cepu, RSU milik TNI 1 (satu) unit yaitu RS Berbantuan 

/ RS Wira  Husada dan RSU milik Swasta 3 (tiga) unit, yaitu RS Permata, RS 

PKU Muhammadiyah Cepu dan RS PKU Muhammadiyah Blora. Puskesmas dan 

jaringannya yaitu terdiri dari Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Rawat Non 

Rawat Inap, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu. 
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NO 

 
FASILITAS 
KESEHATAN 

 

PEMKAB 
BLORA 

TNI/ 
POLRI 

BUMN SWASTA JUMLAH 

 Rumah Sakit  
1 Rumah Sakit Umum 2 1 0 3 6 
2 Rumah Sakit Khusus 0 0 0 0 0 

         PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 
1 Puskesmas Rawat Inap 10 0 0 0 10 

 Jumlah Tempat Tidur 162 0 0 0 162 
2 Puskesmas Non Rawat 

Inap 

16 0 0 0 16 

3 Puskesmas Keliling 38 0 0 0 38 
4 Puskesmas Pembantu 58 0 0 0 58 

          SARANA PELAYANAN LAIN 
1 Balai Pengobatan/Klinik 0 0 0 28 28 
2 Praktik Dokter Bersama 0 0 0 0 0 
3 Praktik Dokter Perorangan 0 0 0 691 691 
4 Praktik Pengobatan Tradisional 0 0 0 11 11 
5 Bank Darah Rumah Sakit 0 0 0 0 0 
6 Unit Transfusi Darah 0 0 0 1 1 

          SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 
1 Apotek 0 0 0 64 64 
2 Toko Obat 0 0 0 16 16 
       

 

Tabel 3.1 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blora  

 

Sarana Pelayanan Lain terdiri dari Rumah Bersalin, Balai 

Pengobatan/Klinik, Praktik Dokter Bersama, Praktik Dokter Perorangan, 

Praktik Pengobatan tradisional, bank darah rumah sakit dan unit transfusi. Di 
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Kabupaten Blora tahun 2017 terdapat 6 (enam) unit Rumah Sakit, dimana 

seluruh rumah sakit tersebut mempunyai kemampuan pelayanan gawat 

darurat level l. Karena sudah menjadi kewajiban bahwa sesuai klasifikasi rumah 

sakit dengan standar minimal Rumah Sakit Tipe D diharuskan menyediakan 

pelayanan gawat darurat. 

Grafik 3.1 Jumlah Tenaga Medis Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis 

Gigi dan Dokter Spesialis di Kabupaten Blora Pada Tahun 2015-2017 

Sumber daya kesehatan Kabupaten Blora dapat dilihat dari darah. Sarana 

produksi dan distribusi kefarmasian terdiri dari industru farmasi, industri obat 

tradisional, usaha kecil obat tradisional, produksi alat kesehatan, pedagang 

besar famasi, apotek, toko obat, dan penyalur alat kesehatan.  
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Jumlah dan Rasio Tenaga Medis (dokter, spesialis, dokter gigi) di 

Kabupaten Blora, dalam standar target rasio kebutuhan Tahun 2015 telah 

ditentukan bahwa target rasio untuk dokter spesialis adalah 10 per 100.000 

penduduk, target rasio untuk dokter umum adalah 40 per 100.000 penduduk 

dan target rasio dokter gigi adalah 12 per 100.000 penduduk. Bila dilihat dari 

tabel dibawah ini jumlah dan rasio dokter spesialis, rasio dokter umum dan 

rasio dokter gigi di Kabupaten Blora masih dibawah target. 

Grafik 3.2 Ratio Jumlah Tenaga Medis Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter 

Spesialis Gigi dan Dokter Spesialis di Kabupaten Blora Pada Tahun 2015-2017 

Diagram diatas menggambarkan data tenaga kesehatan yang telah 

bekerja di institusi kesehatan. Ini artinya, apabila rencana pendirian Rumah 

sakit ini direalisasikan maka pemerintah Kabupaten Blora harus 
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mempersiapkan dan merekrut tenaga kesehatan baru khususnya dokter 

spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga lainnya. Begitu juga jumlah dan 

rasio tenaga bidan dan perawat di sarana kesehatan dimana, Tenaga 

Keperawatan terdiri atas Bidan, tenaga perawat dan perawat gigi. Jumlah tenaga 

keperawatan di Kabupaten Blora tahun 2017 tercatat sebanyak 1425 orang. 

Grafik 3.3 Jumlah Tenaga Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di 

Kabupaten Blora Pada Tahun 2015-2017 

Jumlah tenaga bidan Kabupaten Blora tahun 2017 adalah 630 orang. 

Rasio tenaga bidan sebesar 63,14/100.000 penduduk. Rasio tersebut masih di 

bawah target nasional 100/100.000 penduduk. Jumlah tenaga perawat tahun 

2017 di Kabupaten Blora 766 orang, rasio tenaga perawat 76,77/100.000 

penduduk. Rasio tersebut masih di bawah target Nasional 117/100.000 
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penduduk. Sedangkan jumlah perawat gigi 29 orang dengan rasio 2,91/100.000 

penduduk. Dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Grafik 3.4 Rasio Tenaga Medis (Perawat, Bidan, Perawat Gigi) Kabupaten 

Blora Tahun 2015-2017 

Disisi lain gambaran tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, S-1 

Farmasi, DIII Farmasi dan Asisten Apoteker di Kabupaten Blora pada tahun 

2017 yang bekerja di sarana kesehatan adalah 63 orang. Rasio tenaga teknik 

kefarmasian adalah 4,51/100.000 penduduk, tenaga apoteker 1,8/100.000 
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penduduk. Rasio ini dibawah target nasional yaitu untuk apoteker 10/100.000 

penduduk dan Assisten Apoteker 30/100.000 penduduk. 

Grafik 3.5 Rasio Kefarmasian di Kabupaten Blora Kurun Waktu Tahun 

2015-2017 

Jumlah tenaga kesehatan masyarakat dan di Kabupaten Blora tahun 

2017 sebanyak 30 orang dan tenaga kesehatan lingkungan 21 orang. Rasio 

tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk tahun 2017 sebesar 3,01, 

rasio tersebut masih di bawah target nasional 40/100.000 penduduk. 

Sedangakan rasio tenaga kesehatan lingkungan per 100.000 penduduk sebesar 

2,1. Rasio tersebut masih jauh di bawah target nasional 40/100.000 penduduk. 
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Grafik 3.6 Rasio Tenaga Medis Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan 

Lingkungan di Kabupaten Blora kurun Waktu Tahun 2015-2017 

Tenaga gizi terdiri dari Nutrisionis dan Dietisien. Jumlah tenaga gizi di 

Kabupaten Blora pada tahun 2017 yang bekerja di sarana kesehatan adalah 58 

orang. Rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk pada tahun 2017 sebesar 5,81. 

Angka tersebut masih dibawah target nasional 22 per 100.000 penduduk. 

Profesi gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan 

berdasarkan suatu kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang 

yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang penuh untuk melakukan 

kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetic baik di 

masyarakat, individu dan rumah sakit. 

Tenaga keterapian fisik meliputi tenaga fisioterapis, okupasi terapis, 

terapis wicara dan akupunktur. Jumlah tenaga keterapian fisik di Kabupaten 

Blora sejak tahun 2015 s/d tahun 2017 tenaga yang ada hanya tenaga 

fisioterapi. Rasio tenaga keterapian fisik pada tahun 2017 hanya 1,1 per 
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100.000 penduduk, hal ini masih dibawah target yang ditentukan yaitu 4 per 

100.000 penduduk. 

Grafik 3.7 Rasio Ahli Gizi dan Dietizen di Kabupaten Blora 

Sedangkan untuk tenaga keteknisian medis di Kabupaten Blora tercatat 

tenaga yang ada adalah radiografer, radioterapies, teknisi elektromedis, analisis 

kesehatan, rekam medis dan informasi kesehatan. Untuk tenaga teknisi gigi 

pada laporan data ketenagaan, masuk pada data tenaga perawat gigi. Rasio 

tenaga keteknisian medis terhadap penduduk pada tahun 2017 sebesar 12,02, 

hal ini masih dibawah target yang sudah ditentukan yaitu 14 per 100.000 

penduduk.  
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B. Kinerja Rumah Sakit di Kabupaten Blora

Kinerja pelayanan Rumah sakit di Kabupaten Blora saat ini tercermin dalam 

jumlah kunjungan pasien (rawat jalan), jumlah hari perawatan dan BOR (rawat 

inap), dan jumlah pemeriksaan/tindakan untuk penunjang medis. Kinerja 

Pelayanan Rumah sakit di Kabupaten Blora tercermin dari Angka rata-rata GDR 

pasien Rumah Sakit di Kabupaten Blora yang dilaporkan tahun 2017 sebesar 

22,6 per 1000 penderita keluar, angka ini menurun dibanding tahun 2016 

(37,9). Sesuai standar GDR tidak lebih dari 45/1000 penderita keluar Rumah 

sakit. Semakin rendah GDR berarti mutu pelayanan di rumah sakit semakin 

baik. Angka Kematian Penderita Yang Dirawat < 48 Jam (Net Death Rate NDR) 

pada tahun 2017 sebesar 10,2/1000 pasien keluar, angka ini meningkat 

dibanding tahun. 

B.1 Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas tahun 2017: 722.170, 

meningkat dibanding tahun 2016 (663.095). Untuk kunjungan rawat jalan di 

Rumah Sakit juga mengalami peningkatan, yaitu dari 127.854 (tahun 2016) 

menjadi 185.431 (tahun 2017). Sedangkan untuk kunjungan rawat jalan pada 

sarana pelayanan kesehatan swasta/lainnya (Klinik) terjadi peningkatan yaitu 

106.975 (tahun 2016) naik menjadi 110.185 (tahun 2017). Sehingga cakupan 

total kunjungan rawat jalan pada tahun 2017 adalah 1.017.786 (102%) 

meningkat bila dibandingkan pada tahun 2016 sebanyak 897.929 (105%). 
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Grafik 3.8 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten 

Blora Kurun Waktu Tahun 2015-2017 

 Dari data diatas menunjukan adanya kenaikan jumlah kunjungan rawat 

jalan di puskesmas, darana kesehatan lain dan juga di Rumah Sakit, dimana 

kondisi ini bisa dikarenakan rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan primer 

ke rumah sakit tipe tertentu sesuai dengan penyakit yang di derita dan 

kelengkapan dari segi sarana prasarana dan juga keberadaan dokter spesialis 

di layanan kesehatan berjenjang selanjutnya.  

Jumlah kunjungan rawat inap di Puskesmas tahun 2017: 19.553, 

meningkat dibanding tahun sebelumnya (13.259). Untuk kunjungan rawat inap 

di Rumah Sakit mengalami penurunan, yaitu dari 42.048 (tahun 2016) menjadi 

37.575 (tahun 2017). Sesuai dengan data persentase rata-rata pemakaian 
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tempat tidur (BOR) tahun 2017 (57,4%) mengalami penurunan dibanding tahun 

2016 (66,8%) tetapi belum mencapai nilai yang ideal untuk suatu rumah sakit 

yaitu 60% - 80%. Frekwensi penggunaan Tempat Tidur (BTO) tahun 2017 

mencapai 71,2 kali per tahun. Nilai ideal BTO pertahun adalah 40 – 50 kali.  

Tabel 3.2 Jumlah Pengunjung Rawat Jalan 

No Pengunjung Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
1. Baru 6.191 8.792 6.440 7.180 8.471 

2. Lama 16.473 15.571 18.096 27.746 30.912 

Jumlah 22.664 24.363 24.536 34.926 39.382 

Pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit khususnya di poliklinik RSUD dr 

R Soeprapto Cepu menunjukan ada tren peningkatan sejak 2014-2018. Dimana 

pengunjung baru merupakan pengunjung yang baru pertama kali datang ke 

poliklinik dan dapat melakukan beberapa kunjungan di beberapa klinik 

pelayanan sebagai kunjungan baru dengan kasus baru. Sedangkan pengunjung 

lama merupakan pengunjung yang datang poliklinik untuk yang kedua dan 

seterusnya baik ke klinik pelayanan yang sama atau berbeda sebagai kunjungan 

lama. Hal ini menunjukan minat berobat masyarakat di Kabupaten Blora 

khususnya di wilayah Cepu dan sekitarnya sangat baik. Namun untuk 

pelayanan rawat jalan di Puskesmas Randublatung yang mana merupakan cikal 

bakal pengembangan rumah sakit sebanyak 17,129 jiwa di tahun 2017 dimana 

termasuk puskesmas dengan kunjungan rawat jalan rendah di banding 

puskesmas lainnya yang juga mempunyai fasilitas rawat inap.  
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Sebaliknya di tahun yang sama jumlah kunjungan rawat inap di 

Puskesmas Randublatung relatif tinggi untuk jenis kategori puskesmas rawat 

inap di Kabupaten Blora dengan jumlah kunjungan rawat inap sebesar 1,532 

jiwa. Hal yang menarik adalah kunjungan gangguan jiwa yang justru tinggi 

terjadi di puskesmas randublatung dibandingkan puskesmas-puskesmas di 

wilayah Blora. Ditahun 2017 kunjungan gangguan jiwa sebanyak 312 pasien 

dalam satu tahun. Kondisi ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan 

rumah sakit dimana minta atau jumlah kunjungan rawat jalan yang tidak 

terlalu tinggi ini apakah akan menjadi tantangan untuk keberadaan rumah 

sakit di wilayah Randublatung dan sekitarnya. 

Kondisi di Tahun 2017 dengan jumlah tempat tidur total di sarana 

pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora sebanyak 571 tempat tidur untuk 

997.832 jiwa penduduk, berarti tiap 1 tempat tidur (TT) tersedia untuk 1.747 

penduduk. Sesuai standar WHO menyebutkan bahwa 1 tempat tidur (TT) 

tersedia untuk 1000 penduduk. Berdasarkan standar WHO tersebut maka 

masih terbilang kurang untuk rasio tempat tidur dengan jumalh penduduk, 

dimana masih perlu penambahan sebanyak 500 tempat tidur lagi. Namun hal 

ini dapat diartikan bahwa apabila pendirian rumah sakit baru merupakan 

kebutuhan dan peluang mendapatkan pasar yang lebih baik dengan 

mengandalkan penduduk di wilayah Kabupaten Blora maupun sekitarnya. 
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B.2 Pola Penyakit RSUD di Kabupaten Blora

Dengan melihat pola penyakit di salah satu rumah sakit umum daerah di 

Kabupaten Blora yakni RSUD dr Soeprapto Cepu dimana 10 penyakit terbanyak 

pada kunjungan rawat jalan di Tahun 2018 sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan RSUD dr Soeprapto Cepu 

No Jenis Penyakit Jumlah Kasus 
1 Osteo arthritis 2.826 

2. Katarak Imatur, Katarak Matur 2.105 

3. DM 2.080 

4. HT 1.254 

5. Stoke, not spesified as haemorrhage 843 

6. DM, Komplikasi apa saja 811 

7. TBC 801 

8. LBP 585 

9. Dry Eyes Syndrome (Mata Kering) 536 

10. Human Immunodeficiency virus (HIV) desease resulting

in infection and parasitic diseases

493 

Kondisi diatas tampak bahwa 10 besar penyakit untuk rawat jalan di 

RSUD dr Soeprapto Cepu didominasi oleh penyakit degenaratif yang terjadi 

paling banyak pada usia lanjut dan usia produktif dewasa (usia 45 tahun 

keatas). Selain itu dominasi oleh jenis penyakit kronis dan membutuhkan 

kunjungan atau pemeriksaan berulang di rumah sakit tersebut. Kondisi ini 

sebenanranya dapat diatasi di tingkat fasilitas kesehatan di puskesmas atau 

layanan kesehatan primer, namun faktanya jumalh kunjungan rawat jalan 

dengan 10 kasus tersebut diatas mendominasi kunjungan rawat jalan. 
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Sedangkan profil penyakit rawat inap di RSUD dr Soeprapto Cepu pada tahun 

2018 menunjukan tingginya penyakit infeksi dan penyakit pada ibu hami dan 

anak yang lebih jelasnya pada table berikut ini: 

Tabel 3.4 Profil Penyakit Rawat Inap pada Ibu Hamil dan Anak di RSUD dr 

Soeprapto Cepu Blora Tahun 2018 

No Jenis Penyakit Jumlah Kasus 
1. Dengue Haemorragic Fever 242 

2. Febris 190 

3. Dyspnea 168 

4. Pre Eklamsia Besar 133 

5. Nausea and Vomiting 113 

6. Anemia Gravis 108 

7. Anemia 106 

8. Dyspepsia 106 

9. GEA 94 

10. Cerebral Infraction 94 

Dari table diatas menunjukan penemuan kasus penderita diare (GEA) 

cukup tinggi di tahun 2018. Kasus penderita diare masih cukup tinggi, 

menandakan bahwa masyarakat masih belum malakukan CTPS (cuci tangan 

pakai sabun secara benar), maka perlu di tingkatkan pengetahuan masyarakat 

tentang kebersihan lingkungan. Selain itu kejadian Demam Berdarah 

khususnya penderita DBD Kabupaten Blora selama 3 (tiga) tahun berturut-

turut cukup tinggi. Data komulatif yang paling tinggi penderita DBD adalah 

tahun 2018 mencapai angka 83,3/100.000 penduduk, target Nasional adalah < 
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2/100.000. Selain itu kondisi penyakit anemia dan anemia gravis yang tinggi 

untuk rawa inap menandakan asupan gizi masyarakat dan terutama ibu hamil 

dan anak-anak masih relatif rendah. 
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BAB IV 
Aspek Pasar dan Pemasaran 

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Blora sebanyak 6 Unit, terdiri dari 2 

unit RSU Pemerintah yaitu RS dr. R.Soetijono Blora dan RS dr. R.Soeprapto 

Cepu, 3 unit RS Swasta yaitu RS Permata, RS PKU Muhammadiyah Cepu, RS 

PKU Muhammadiyah Blora dan 1 unit RS Tentara yaitu RS Berbantuan / RS 

Wira Husada. 

A. Kondisi Persaingan Pasar Rumah sakit

Aspek pasar merupakan salah satu aspek utama dalam suatu studi 

kelayakan pendirian Rumah sakit harus dikaji secara bersamaan dengan 

berbagai aspek lainnya secara lebih tajam. Hal ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa tidak mungkin suatu produk atau pelayanan dapat 

dikembangkan jika tidak ada pangsa pasar yang akan menyerapnya. Hasil 

kajian terhadap aspek pasar ini akan membantu pengambil kebijakan untuk 

menentukan segmen mana yang akan dijadikan sebagai sasaran 

pengembangan produk atau layanan.  

Kondisi Persaingan Pasar Rumah sakit di Kabupaten Blora dimana 

persaingan pelayanan kesehatan khususnya Rumah sakit di Kabupaten Blora 

cukup tinggi. Berdasarkan profil kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora 

dan sumber data sekunder yang ada, untuk pengembangan Puskesmas 

randublatung menjadi Rumah sakit mempunyai tantangan dimana lokasi 

rumah sakit tersebut relatif jauh dari ibu kota Kabupaten dengan demikian 

keberadaan rumah sakit tersebut mengandalkan warga di sekitar wilayah 
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Randublatung. Salah satu alasannya adalah dimana kecamatan Randublatung 

terletak diwilayah bagian selatan Kabupaten Blora cukup jauh dari Rumah sakit 

rujukan baik kabupaten Blora maupun kabupaten lainnya.  

Keadaan wilayah masih ada daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan 

akses pelayanan kesehatan yang memadai. Kecamatan Randublatung 

merupakan pusat kegiatan di wilayah selatan kabupaten Blora. 

Tabel 4.1 Perbandian Jumlah Kasus Rumah Sakit di Blora Tahun 2017 

NAMA RUMAH SAKIT JUMLAH 
RAWAT JALAN 

JUMLAH 
RAWAT INAP 

1 Rs Dr.R.Soetijono,Blora 57,235 9,213 
2 Rs Dr.R.Soeprapto ,Cepu 64,343 9,835 
3 Rs Wira Husada /Rumkitban 597 644 
4 Rs PKU Muh Cepu 42,453 10,070 
5 Rs Permata Blora 11,627 4,926 
6 Rs PKU Muh Blora 9,176 2,887 

Keberadaan rumah sakit swasta menjadi persaingan pasar dan 

pemasaran, salah satunya keberadaan RS Muhammadiyah Cepu dimana dari 

data Dinas Kesehatan 2018 menunjukan jumlah kunjungan baik rawat inap 

dan rawat jalan hamper tidak berbeda dengan jumlah kunjungan di 2 rumah 

sakit pemerintah daerah yakni RS dr R Soetijono Blora dan RS dr Soeprapto 

Cepu. Bahkan untuk jumlah rawat inap selama tahun 2018 di RS 

Muhammadiyah Cepu tertinggi di Kabupaten Blora dibandingkan 5 rumah sakit 
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lainnya. Hal ini menjadi persaingan pasar yang cukup berat terlebih keberadaan 

RS Muhammadiyah Cepu relatif dekat dengan kecamatan Randublatung 

ditunjang akses yang mudah ditempuh yakni hanya berjarak 20 km menuju RS 

Muhammadiyah Cepu dan keberadaan transportasi umum yang memadai. Hal 

ini menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangan Puskesmas 

Randublatung menjadi rumah sakit. 

Pilihan pendirian Rumah Sakit dapat berupa Rumah Sakit umum atau 

Rumah sakit khusus. Untuk Kabupaten Blora, peluang untuk mendirikan 

Rumah sakit umum masih terbuka karena ratio jumlah tempat tidur 

dibandingkan dengan jumlah penduduk daerah cakupan masih lebih 

rendah daripada standar (analisis lebih lanjut dapat dilihat di bahasan 

tentang proyeksi kebutuhan tempat tidur untuk rawat inap). Selain itu, 

Rumah sakit umum lebih prospektif secara finansial karena menyediakan 

pelayanan paripurna. Rumah sakit khusus hanya akan melayani pasar 

khusus yang tentu saja jumlahnya lebih terbatas. 

Pertimbangan untuk pengembangan puskesmas randublatung 

sebagai rumah sakit umum, nantinya juga dapat menjadi Rumah sakit 

rujukan karena selama ini rujukan puskesmas di wilayah randublatung dan 

sekitarnya masih ke Rumah sakit Kabupaten yang letaknya di Kota Blora 

maupun di Cepu. Standar pelayanan minimal sebuah daerah otonom adalah 

tersedianya pelayanan kesehatan rujukan. Seperti telah dikemukakan di 

atas, untuk wilayah kabpuaten Blora bagian selatan tentu membutuhkan 

pelayanan kesehatan yang sifatnya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, 
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bukan lagi pelayanan dasar karena indikator kesehatan menunjukkan 

bahwa masalah pelayanan dasar sudah diatasi oleh Puskesmas yang ada. 

Dengan adanya sebuah Rumah sakit umum, maka masyarakat di Blora 

bagian selatan akan dapat meningkatkan derajat kualitas pelayanan 

kesehatan yang lebih baik. 

Seperti diketahui kelompok masyarakat menengah ke atas, selama ini 

memanfaatkan pelayanan Rumah sakit di kota besar seperti Semarang dan 

Surabaya. Sebaliknya kelompok masyarakat menengah ke bawah, selama ini 

memanfaatkan pelayanan Rumah sakit daerah maupun swasta terutama di 

Cepu dan Kota Blora. Apabila wilayah Kabupaten Blora bagian selatan dapat 

menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai, mereka tidak perlu jauh-

jauh berobat dan pada akhirnya aliran dana masyarakat tidak akan keluar 

dari Kabupaten Blora.  

Satu decade sebelumnya, konsumen di sektor kesehatan adalah 

konsumen yang pasif dan penurut. Bagaimanapun kualitas jasa pelayanan 

kesehatan yang ada, ramah atau tidak ramah, mereka tetap menerimanya 

karena kurangnya pengetahuan dan tidak banyaknya pillihan. Namun kondisi 

saat ini telah berubah. Oleh karena semakin banyaknya pilihan, konsumen 

rumah sakit saat ini adalah konsumen yang pemilih (choosy) dan cepat berubah 

pendirian. Mereka semakin cenderung menjadi konsumen yang penuh 

perhitungan, serta menuntut jasa pelayanan yang terbaik yang bisa diberikan. 

Selain itu, dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, maka konsumen 

mempunyai daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun yang 
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lalu. Dokter dan RS saat ini merupakan institusi yang rentan terhadap tuntutan 

hukum. Bila konsumen kurang mendapat informasi yang memadai tentang jasa 

pelayanan yang ada, salah paham dan saling tuntut dapat menjadi ancaman. 

Bila hal itu terjadi, maka citra RS akan menjadi taruhannya dan pesaing yang 

akan mendapat keuntungan. Beberapa Rumah sakit sudah mengantisipasi hal 

itu dengan produk penanganan keluhan yang komprehensif yang terintegrasi 

dengan bagian pemasaran RS. 

Namun untuk dapat mengukur keinginan dan harapan konsumen atau 

pembeli pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Blora bagian selatan 

setidakya diperlukan survei kepada sejumlah pasien dan warga di beberapa 

kecamatan di sekitar wilayah kecamatan randublatung. Kedepan survei ini 

bertujuan untuk menilai kekuatan tawar, terutama dari aspek kemauan dan 

kemampuan membayar, dari calon pengguna RS randublatung yang akan 

dibangun. Setidaknya dalam survey tersebut yang melibatkan beragam 

responden, kedepannya  dapat dilihat dan dianalisa bahwa sejauh man potensi 

pasar kesehatan di Kabupaten Blora bagian selatan apakah baik atau buruk 

dari segi kemampuan membayarnya dari pengeluaran sehari-hari serta dapat 

melihat kemauan membayar diluar jaminan kesehatan yang dimiliki ataupun 

untuk membayar hal-hal yang bisa jadi tidak dapat di tanggung dengan jaminan 

kesehatan yang ada.  
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Grafik 4.1 Prosentase Jumlah Pemeliharaan Kesehatan Tahun 2017 

Kabupaten Blora 

Catatan yang mendasar dari profil kesehatan di Kabupaten Blora salah 

satunya cakupan penerima jaminan kesehatan nasional (JKN) dimana jumlah 

penduduk  tahun  2017  sebanyak  997.832  jiwa. Tahun 2017 jumlah 

peserta Jaminan Kesehatan Nasional : 526.628 terdiri dari Penerima Bantuan 

Iuran (PBI)  sebesar 370.177 dan PBI Daerah sebesar 46.169. Sedangkan 

Pekerja Penerima Upah dengan jumlah 62.760. Kondisi lainnya untuk Pekerja 

Bukan Penerima Upah sebesar 30.645, dimana angka kategori bukan pekerja 

sebesar 16.877 dengan demikian jumlah total keseluruhan adalah 526.628 jiwa. 

Artinya kondisi yang terjadi di Kabupaten Blora yakni cakupan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan di tahun 2017 sebesar 526.628 jiwa (52,78%), terdiri 
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dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PBI Daerah dan Pekerja Bukan 

Penerima Upah (PBPU/Mandiri ), Jamkesda.  

Perlu menjadi pertimbangan untuk pengembangan rumah sakit dimana 

jumlah cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di tahun 2017 tergolong 

rendah (52,78%). Kondisi ini secara langsung maupun tidak akan 

mempengaruhi minat dan keinginan untuk berobat atau mendapatkan fasilitas 

kesehatan yang memadai. 

Persaingan industri rumah sakit di era BPJS saat ini semakin tinggi bila 

dalam waktu dekat akan segera dibangun RS baru di wilayah Randublatung. Ini 

berarti bersiap sebagai pesaing baru dan ada kemungkinan pasar yang tadinya 

sudah dikuasai akan akan tetap setia ke rumah sakit yang berdiri sebelumnya. 

Bila hal itu terjadi, maka RS yang akan didirikan di Randublatung ini mungkin 

perlu membuat produk-produk yang dapat membuat pasar beralih ke RS 

randublatung atau produk- produk unggulan yang tidak dimiliki oleh pihak 

Rumah sakit yang telah berdiri sebelumnya. Yang jelas, RS Randublatung ini 

harus mempunyai pelayanan yang khas dan unggulan sesaui dengan profil 

kesehatan di wilayah selatan kabupaten Blora.  

Kekuatan posisi tawar pemasok kepada RS dapat mempengaruhi 

intensitas persaingan dan mendorong perlunya inovasi dan pengembangan 

produk. Pemasok di sini dapat berarti pemasok alat kesehatan atau pemasok 

jasa. Pemasok obat atau alat kesehatan biasanya mempunyai daya tawar yang 

lebih rendah. Namun pemasok jasa medik, terutama dokter spesialis 

mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Sering terjadi tarif RS sangat 
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tergantung pada dokter spesilias tertentu yang memang merupakan pemasok 

pasien utama. Hal ini akan mempengaruhi intensitas persaingan dengan RS lain 

yang mungkin dapat lebih murah tarifnya. Beberapa RS mencoba melakukan 

inovasi dengan menciptakan produk pelayanan yang tidak tergantung pada satu 

atau sekelompok spesialis tertentu misalnya dengan pelayanan home care pasca 

perawatan. Dengan cara ini, RS berharap dapat mengurangi hari rawat di RS, 

dan tentu saja jumlah jasa medis yang harus diberikan kepada dokter spesialis, 

sehingga dapat mengurangi biaya bagi pasien namun RS sendiri tidak 

kehilangan sumber pendapatan. Kondisi di Kabupaten Blora dikarenakan 

jumlah dokter spesialis yang masih rendah menunjukkan bahwa faktor 

pemasok ini juga dapat menjadi ancaman karena terbatasnya jumlah dokter 

spesialis di Kabupaten Blora akan berdampak berpraktek di beberapa 

Rumah sakit terutama enggan bertugas di rumah sakit randublatung yang 

masih dalam proses pengembangan dan mencari pasar terutama yang diluar 

jalur rujukan BPJS. 

B. Proyeksi Pangsa Pasar Pendirian Rumah sakit

Proyeksi paisen di instalasi rawat inap mempertimabangkan prinsip

output (volume) di rawat inap dapat berupa Lenght of Stay (LOS), jumlah pasien, 

dan Bed Occupancy Ratio (BOR). Proyeksi kinerja instalasi rawat inap berbasis 

pada ketiga item tersebut. Proyeksi jumlah tempat Tidur (TT) Rumah sakit yang 

nantinya akan didirikan, berbasis data jumlah penduduk kabupaten Blora, 

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bojonegoro Jawa timur 

yang mana kabupaten tersebut relative dekat dengan calon pendirian rumah 
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sakit randublatung . Disamping itu data jumlah tempat tidur yang tersedia di 

berbagai Rumah sakit di 3 kabupaten tersebut juga diperhitungkan. Hasil 

analisis kemudian diperbandingkan dengan standar WHO. Hal ini perlu kajian 

yang mendalam untuk dapat menentukan berapa jumlah dan kebutuhan 

tempat tidur dan juga fasilitas lainnya seiring dengan hasil analisis 

perbandingan jumlah penduduk dengan TT dan standar WHO. 

Proyeksi pasien rawat jalan didasarkan pada jumlah penduduk yang 

kemungkinan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan penduduk 

kabupaten Blora tahun 2017 sebesar 997.832 jiwa dan diasumsikan tiap orang 

rata-rata sakit 4 bulan sekali akan diperoleh pasar pelayanan kesehatan di 

kabupaten Blora khususnya di wilayah randublatung dan sekitarnya. Jumlah 

pasien rawat jalan pada tabel pada bahasan sebelumnya tiap tahun meningkat 

10-20% seiring dengan perkembangan dan cakupan pelayanan yang ada.

Selanjutnya, berdasarkan kajian pola dan jenis penyakit dalam bab terdahulu, 

maka direkomendasikan pendirian Rumah sakit Randublatung ini sesuai 

dengan kelas dan tipe rumah sakitnya maka menyediakan pelayanan rawat 

jalan setidaknya di 3 poli spesialis, 1 poli gigi dan 1 poli umum. Selain poli 

umum dan poli gigi, pelayanan rawat jalan terdiri dari poli spesialis yaitu poli 

penyakit dalam, poli anak dan poli kebidanan dan kandungan.  

Kedepan perlu ada kajian mendalam untuk menganalisa proyeksi Jumlah 

Pasien Rawat Jalan berdasarkan kasus yang sering dijumpai di Kabupaten 

Blora maupun di Puskesmas Randublatung. Sehingga dari kajian tersebut 

dapat dianalisa dan diproyeksi secara detil dari total pasien rawat jalan 
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padabahasan sebelumnya, selanjutnya akan diproyeksi kedalam setiap poli 

yakni berapa proyeksi  dari kunjungan jumlah pasien poli umum dari total 

proyeksi jumlah pasien rawat jalan, selain poli umum juga jumlah pasien poli 

penyakit dalam, anak dan kandungan dari total proyeksi jumlah pasien rawat 

jalan. Hasil dari proyeksi dan kajian ini akan sangat menentukan fasilitas dan 

kebutuhan serana prasaran yang ada termasuk sumbaer daya medis maupun 

non medis yang mendukung hal tersebut. 
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BAB V 

Aspek Sarana Prasarana dan Teknologi 

Kajian kedua aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk melihat sampai 

berapa besar kebutuhan dana pendirian Rumah sakit baru tersebut. Karena itu, 

mengacu pada kajian pasar dan kebutuhan pelayanan kesehatan maka 

direncanakan pendirian Rumah sakit Randublatung mengacu pada standar 

Rumah sakit tipe D. Rumah sakit tipe D Rumah Sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar. 

Dalam hal Rumah Sakit umum kelas D akan meningkatkan fasilitas dan 

kemampuan pelayanan mediknya, penambahan pelayanan paling banyak 1 

satupelayanan medik spesialis dasar dan satu penunjang medik spesialis. 

Rumah Sakit tersebut setidaknya dilengkapi dengan 2 spesialis besar yaitu; 

spesialis Penyakit Dalam, Obgyn, dan spesialis Anak dan seorang dokter 

penunjang medik spesialis di laboratorium Patologi Klinik (Sp.PK). 

Secara umum apabila ditinjau dari berbagai aspek, ada beberapa hal yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi mendukung produk unggulan 

Rumah sakit yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, dimana letak tanah tersebut cukup 

strategis, berada dipinggir jalan dan mudah diakses dari segala arah dengan 

luas tanah minimal 1 hektar. Apabila lokasi yang tersedia berada di tempat yang 

“tidak strategis”, dalam jangka panjang perlu disiapkan infrastruktur, misalnya; 

jalan menuju lokasi diperlebar, dibuat aturan agar angkutan umum melewati 

lokasi yang dipilih. Rumah sakit yang baik harus dirancang secara sistematis 
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sejak awal dan sebaiknya tidak tambal sulam. Oleh karena itu, seandainya 

lokasi Puskesmas Randublatung di pilih maka seluruh bangunan yang ada 

harus di robohkan terlebih dahulu. Konsekuensinya, biayanya lebih mahal dan 

akan terjadi inefesiensi aset PEMDA. Untuk peralatan dan sarana prasarana 

yang dibutuhkan yang dipersyaratkan untuk rumah sakit tipe D antara lain:  

1. Peralatan di ruang gawat darurat

2. Peralatan di ruang rawat jalan

3. Peralatan di ruang rawat inap

4. Peralatan di ruang rawat intensif (HCU)

5. Peralatan di ruang kebidanan dan penyakit kandungan (VK)

6. Peralatan di ruang laboratorium

7. Peralatan di ruang farmasi

8. Peralatan di ruang gizi

9. Peralatan di ruang pemeliharaan sarana prasarana

10. Peralatan di ruang pengelolaan limbah

11. Peralatan di ruang sterilisasi

12. Peralatan di ruang laundry (linen)

13. Ruang administrasi dan manajemen

14. Ruang rekam medik

15. Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi

16. Penanggulangan kebakaran

17. Pengelolaan gas medis
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Persyaratan teknis selanjutnya dijelaskan sebagai berikut Pada dasarnya 

lokasi ideal yang diharapkan dapat dibangun Rumah Sakit Umum 

Randublatung hendaknya mengacu pada Strategi Kebijakan Pemerintah baik 

dari Rencana Tata Ruang Kabupaten Blora untuk Renstra maupun Zona 

Pemerintahan Wilayah Pembangunan Kabupaten yang bisa memberikan 

dukungan baik dari segi perdagangan (pemasaran), ekonomi, pendidikan, 

lingkungan hidup, pariwisata, sehingga diupayakan bisa mendapatkan 

keuntungan secara komprehensif dari segala kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Blora secara optimal. 

Perlu diingat bahwa lokasi yang ada memberikan suatu kemungkinan 

pengembangan di masa mendatang dari segi perkembangan lokasi proyek yang 

memiliki potensi lokasi yang dapat dikembangkan di masa mendatang di mana 

dapat kita ketahui dari potensi lahan disekitar lokasi yang memiliki mayoritas 

masih merupakan tanah kosong disisi lokasi maupun disisi seberang jalan raya 

di depan lokasi. Disamping itu tidak kalah penting adalah adanya faktor 

pendukung dari Puskesmas-Puskesmas yang telah ada sebelumnya dengan 

harapan dapat mendukung Rumah Sakit Umum Randublatung yang akan 

berdiri seoptimal mungkin. Untuk mendukung tercapainya lokasi yang ideal 

perlu ada tinjauan untuk mempertajam persyaratan lokasi sebagai berikut: 

A. SDM di bidang Kesehatan

SDM yang memadai sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah

Rumah Sakit yang baik. Meskipun pada dasarnya Rumah Sakit Umum tipe D 

merupakan usaha yang banyak memberikan pelayanan berupa produk jasa. 
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Namun kebutuhan dokter spesialis, tenaga medis & manajemen kesehatan 

tidak bisa dianggap sepele begitu saja baik kuantitas maupun kualitas akan 

sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya sebuah Rumah Sakit Umum 

Randublatung yang unggul dalam segala hal terutama pelayanan, peralatan 

yang memadai. 

 

B. Sarana Transportasi 

Sarana transportasi untuk akses ke arah lokasi harus memadai baik 

angkutan kota, bus maupun kereta api dimana dapat dicapai dengan mudah 

sehingga membantu terhadap pasien dari segala penjuru baik dari wilayah Blora 

bagian selatan maupun dari luar Blora seperti Ngawi, Purwodadi, bahkan 

Bojonegoro. Adapun untuk lokasi juga tidak kalah penting dari segi parkir 

sehingga tidak menyebabkan kemacetan yang akan mengganggu kenyamanan 

penghuni Rumah Sakit Umum Randublatung. Maka diperlukan sistem sirkulasi 

baik dari luar ke dalam maupun sebaliknya secara efisien dan efektif. 

 

C. Sarana Pendukung Lain 

Beberapa sarana lain yang dibutuhkan berkaitan dengan proyek untuk 

mendukung kelancaran operasional proyek baik pada saat persiapan maupun 

saat proyek sudah berjalan adalah: 

1. Sarana Listrik 

Sarana listrik harus tersedia untuk menunjang berjalannya proyek baik 

dari persiapan maupun opersionalnya bangunan ditambah dengan kapasitas 
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listrik dan jarak yang dekat dengan gardu induk akan sangat membantu 

terselenggaranya proses pembangunan Rumah Sakit Tipe D Randublatung, juga 

tidak lupa adanya kebutuhan darurat listrik dengan penyediaan listrik 

cadangan secara prima dan bisa dipertanggungjawabkan baik untuk bangunan 

itu sendiri maupun alat-alat medis perangkat pendukung lainnya. 

2. Sarana Air

Sarana air merupakan unsur utama dalam pelaksanaan proyek dimana 

sarana air harus tersedia baik dalam kapasitas sebagai persediaan sementara 

maupun setelah bangunan Rumah Sakit Umum Randublatung berlangsung. 

Ada beberapa sumber air yang bisa didapatkan yaitu sumur biasa dengan buis 

beton, sumur bor maupun sumur dari PDAM. Ada baiknya sumber air 

menggunakan ketiganya sehingga bisa dijadikan cadangan sewaktu-waktu 

sumber air tersebut berkurang sehingga kelangsungan operasional Rumah 

Sakit Umum bisa berlangsung tanpa mengurangi kenyamanan penghuni RSU 

tersebut dikarenakan untuk efisiensi penyimpanan dibutuhkan sarana water 

torn secara terpadu. Perlu diingat bahwa jarak antara sumber air bersih dengan 

sanitasi khususnya air kotor bisa diatur dengan peraturan yang berlaku 

sehingga mengurangi pencemaran dari sumber air kotor yang nantinya dikaji 

bersama-sama dengan pengolahan limbah dengan analisa dampak lingkungan 

(AMDAL) secara terpadu. 

3. Sarana Telekomunikasi

Guna menunjang kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Randublatung, 

telekomunikasi juga merupakan sarana pendukung yang penting dimana dapat 
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berfungsi sebagai komunikasi dari dalam atau ke luar bangunan (Telkom), antar 

ruang dalam bangunan (PABX) dan jaringan komunikasi dan internet. Untuk 

itu daerah tersebut harus tersedia jalur telekomunikasi dan internet yang cukup 

memadai baik jalur Telkom maupun jalur telepon selular ataupun satelit. 

Faktor lainnya berupa perhatian dari pemerintah daerah berupa Strategi 

Kebijakan Pemerintah (RENSTRA). Pengembangan di masa datang menjadi 

perhatian di masa mendatang bisa terjadi baik hal positif maupun negatif, 

namun demikian kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa kita prediksikan 

secara ilmiah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada 

analisa-analisa terpadu dari beberapa aspek-aspek pendukung antara lain: 

 Potensi lahan untuk lokasi masih memungkinkan untuk 

dikembangkan secara maksimal 

 Akses dari segala penjuru yang mudah dicapai 

 Potensi disekeliling lokasi yang memungkinkan mendukung 

berkembangnya Rumah Sakit Umum ini 

 Kontur tanah yang relatif stabil dan rata untuk menjaga kekuatan 

struktur bangunan secara berkala. 

Analisa terkait persyaratan teknis dan non teknis rancang bangun meliputi 

beberapa faktor antara lain: 

1. Faktor Teknis

Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam persyaratan teknis adalah

pelayanan, untuk itu jenis aktifitas, sirkulasi dan pengelompokan zona kegiatan 

memberikan andil yang cukup besar dalam terselenggaranya sebuah bangunan 
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yang memiliki pelayanan optimal. Persyaratan teknis dan normatif pada 

Rancang Bangun Rumah sakit sangat spesifik dan bervariasi sehingga 

kesalahan Rancang Bangun dapat berakibat rendahnya nilai fungsi bangunan 

atau bahkan tidak berfungsinya suatu fasilitas pelayanan. Persyaratan yang ada 

dan berlaku bisa berupa ketentuan dari Pemerintah maupun standar yang 

diterbitkan oleh para ahli yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Adapun hal penting yang terkandung dan membentuk fisik Rumah sakit 

mencakup landasan pemikiran mengenai: 

a. Fokus pemikiran terhadap prosedur medis dan prosedur non medis 

termasuk manajemen Rumah Sakit yang kemudian akan 

membentuk kemampuan dan kelengkapan fasilitas Rumah sakit, 

pengaturan fungsi ruang dan program ulang baik berlangsungnya 

kegiatan maupun pasca huni. 

b. Faktor pemikiran terhadap prosedur sanitasi dan utilitas dan limbah 

yang akan membentuk lay out (tata letak) Rancang Bangun yang 

mencerminkan suatau kualitas dan hirearki ruang dengan prosedur 

sebagai berikut : 

1) Persyaratan teknis terdiri dari konstruksi ruang, instalasi 

medis dan pendukung lainnya. 

2) Pencegahan adanya pencemaran lingkungan terdiri dari 

penyebaran infeksi dan limbah. 

3) Pemeliharaan baik bangunan maupun alat-alat medis 
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Untuk lebih jelasnya faktor-faktor tersebut dengan faktor-faktor lain 

yang mendukung terselenggaranya Rumah Sakit secara optimal, salah 

satunya Keamanan dan kenyamanan. Hal ini sangat berkaitan dengan jasa 

maupun produk yang akan diberikan kepada konsumen berupa pelayanan 

kesehatan, maka faktor keamanan dan kenyamanan menjadi faktor 

pertimbangan yang penting, dimana faktor pengenaan tarif serta bentuk lay 

out bangunan akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan Rumah Sakit 

yang optimal. 

2. Faktor Struktur Bangunan

Struktur bangunan hendaknya dapat menjamin terselenggaranya 

kegiatan Rumah Sakit secara maksimal dengan syarat sebagai berikut yakni 

apat secara baik berfungsi minimal 20 th sesuai standar yang berlaku. Selain 

itu secara kuat menahan semua beban dan gaya yang bekerja pada 

bangunan sesuai dengan fungsinya. Disamping itu dapat secara baik 

melindungi dari berbagai kekuatan perusak bangunan. Disisi lain dapat 

menahan struktur terhadap kebakaran minimal satu jam dari terjadinya 

kebakaran. 

3. Bahan Bangunan

Untuk menjamin keawetan bangunan dan efisiensi pemakaian bahan 

bangunan perlu diperhatikan syarat sebagai berikut yakni memenuhi 

standar dan norma yang berlaku mengenai bahan bangunan. Penggunaan 

bahan bangunan harus sesuai dengan fungsinya. Memiliki ketahanan 
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minimal 5 tahun untuk susunan bahan bangunan non struktur dan minimal 

20 tahun untuk susunan bahan bangunan struktur bila digunakan sesuai 

aturan yang berlaku. Bahan bangunan bersifat terlindungi dari berbagai 

kekuatan perusak bahan bangunan. Bahan bangunan dapat menahan 

semua beban dan gaya yang bekerja pada struktur bangunan. 

4. Tenaga Listrik

Berdasarkan pada jenis tindakan pengamanan terhadap bahaya karena

gangguan tenaga listrik bisa dibagi dalam ruang fasilitas pelayanan 

kelompok 1, 1E dan 2E yaitu dimana rumah sakit masuk dalam kelompok 2E. 

Penjelasan pengamanan terhadap bahaya karena gangguan tenaga listrik 

terbagi dalam 3 kelompok antara lain: 

 Kelompok 1 terputusnya aliran listrik karena gangguan tidak 

berbahaya dan pelayanan yang diberikan dapat dihentikan atau 

diulang. 

 Kelompok 1.E dimana penghentian pelayanan masih bisa 

terganggu dengan batas toleransi tertentu, jika ada gangguan atas 

tenaga listrik maka diperlukan catu daya pengganti khusus yang 

dapat mengganti tugas jaringan listrik umum dalam beberapa saat 

secara otomatis. 

 Kelompok 2.E pelayanan yang diberikan tidak boleh terhenti, maka 

diperlukan catu daya pengganti khusus yang bersifat back up 

penuh tanpa jeda jika terjadi gangguan listrik 
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5. Jaringan Listrik

Jaringan listrik adalah sistem listrik yang terdiri dari hantaran dan 

peralatan listrik yang terhubung satu sama lain untuk menyalurkan tenaga 

listrik. Komponen-komponen pokok dari jaringan listrik dalam bangunan 

dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: 

a. Saluran listrik

b. Peralatan listrik

c. Peralatan pemakaian aliran listrik

6. Penerangan Darurat (Emergency Lighting)

Penerangan darurat merupakan jenis penerangan yang diperlukan 

pada saat aliran listrik pada bangunan atau komplek bangunan padam. 

Dalam kondisi tersebut diperlukan catu daya yang memenuhi syarat paling 

tidak diperlukan untuk penerangan pada ruang-ruang yang 

memerlukannya. 

7. Air Bersih

Sistem pengaliran air bersih harus dapat memenuhi persyaratan 

plumbing dalam bangunan sehingga tidak terjadi pengaliran kembali air 

bekas ke jaringan air bersih serta mencegah kemungkinan terjadinya water 

hammer. Selain itu jika sistem menggunakan air tanah maka sistem ini 

harus terpisah dari sistem pemadam kebakaran menggunakan air tanah 

maka sistem ini harus terpisah dari sistem air untuk pelayanan.  

Apabila tekanan air kota dapat menjangkau fixture unit didalam 

bangunan maka diperlukan tandon air bawah tanah dengan kapasitas. 2/3 

80 Laporan Akhir Studi Awal Pengembangan RSUD Randublatung



kebutuhan cadangan air total kemudian langsung dipompa ke sistem air 

bersih dalam bangunan. Selanjutnya agar kerja pompa tidak terlalu berat 

perlu juga direncanakan adanya Tandon air atap dengan kapasitas 1/3 dari 

kebutuhan cadangan air total, jika tandon atap juga di gunakan untuk 

masalah kebakaran maka kapasitasnnya juga harus di tambah. 

Fasilitas air bersih terdiri dari pemasangan pipa baru dan 

pendistribusiannya serta penyempurnaan sistem pipa bila memungkinkan 

di lengkapi dengan pressure tank. Sesuai dengan ketentuan Pemerintah 

maka penyediaan air minum untuk memenuhi seluruh kegiatan minimal di 

rumah sakit adalah 600 liter/ tempat tidur/hari. Disamping itu yang perlu 

diadakan adalah Water Treatment dengan menggunakan metode filtuasi 

pasir lembut, penurunan kadar besi dan chlorinasi. Selain itu diperlukan Hot 

Water System dengan Kebutuhan air panas untuk bangunan Rumah Sakit 

adalah sekitar 130 Liter per hari per pasien. 

8. Sistem Sanitasi.

Sistem Sanitasi Rumah sakit Umum wajib dilaksanakan oleh 

pengelola RSU hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 / 

2012 tentang izin lingkungan yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 05/MENLH/2012 

tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan untuk jenis-jenis Rumah sakit dengan kelas 

A hingga D diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1204/X/204 

tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Tentang baku 
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mutu limbah cair bagi kegiatan Rumah sakit yang wajib dilakukan oleh 

pengelola Rumah sakit dengan cara: 

1. Melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan 

sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak 

melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan. 

2. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air 

sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah serta terpisah dengan 

saluran limpahan air hujan. 

3. Memasang alat ukur debit laju air limbah cair dan melakukan 

pencatatan debit harian limbah cair tersebut. 

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka Rumah sakit akan 

membuat suatu instalasi Pengolahan Air Limbah dari Kamar Bedah, 

Laboratorium, Radiologi dan WC. Air Kotoran dan air hujan yang berasal 

dari ruang perawatan, bagian cuci dan dari halaman dialirkan melalui 

saluran terbuka/ tertutup langsung ke parit atau sungai terdekat. Prinsip 

pengolahan limbah cair seefektif dan seefisien mungkin untuk menurunkan 

zat pencemaran organik dan angka kuman sehingga sifat air limbah cair 

memerlukan syarat baku mutu limbah. 

Upaya kesehatan lingkungan berperan penting dalam mendukung 

keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas 

lingkungan yang sehat baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang 
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memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. Hal ini diperkuat melalui pengaturan sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Lingkungan, yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kesehatan 

lingkungan di berbagai kegiatan diseluruh wilayah Indonesia. 

Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit menggunakan berbagai 

bahan dan fasilitas atau peralatan yang dapat mengandung bahan 

berbahaya dan beracun. Interaksi rumah sakit dengan manusia dan 

lingkungan hidup di rumah sakit dapat menyebabkan masalah kesehatan 

lingkungan yang ditandai dengan indikator menurunnya kualitas media 

kesehatan lingkungan di rumah sakit, seperti media air, udara, pangan, 

sarana dan bangunan serta vektor dan binatang pembawa penyakit. 

Akibatnya, kualitas lingkungan rumah sakit tidak memenuhi standar 

baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang telah 

ditentukan. Saat ini standar baku mutu kesehatan lingkungan dan 

persyaratan kesehatan rumah sakit telah mengalami perubahan seiring 

dengan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan 

pedoman teknis terkait kesehatan lingkungan. Sementara disisi lain 

masyarakat menuntut perbaikan kualitas pelayanan rumah sakit melalui 

perbaikan kualitas kesehatan lingkungan. Persyaratan kesehatan 

lingkungan rumah sakit dinilai perlu dilakukan pembaharuan/adaptasi 

standar karena perkembangan persyaratan penilaian mutu kinerja antara 

lain Akreditasi Rumah Sakit KARS/JCI, PROPER, Adipura, Kabupaten Kota 
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Sehat dan Green Hospital. 

Dengan demikian maka upaya kesehatan lingkungan di rumah sakit 

dimasa mendatang dapat dilaksanakan sehingga memenuhi standar baku 

mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mencakup 

seluruh dimensi, menyeluruh, terpadu, terkini dan berwawasan lingkungan. 

9. Sarana Gas

Sarana gas di dalam Rumah sakit hendaknya memikirkan mengenai 

pasokan sarana gas medis yang cukup dimana pasokan gas medis ini 

dilayani oleh agen per tabung gas sedangkan pada masa mendatang gas 

akan didistribusikan melalui stasiun gas di berbagai lokasi yang telah 

ditentukan menurut kebutuhan masing-masing secara medis. 

10. Masalah Kebakaran

Penanggulangan bahaya kebakaran sangat berkaitan dengan 

memperhatikan beberapa hal yakni kelengkapan lingkungan yang 

disyaratkan agar dilengkapi dengan sumur kebakaran, komunikasi dan 

hydrant kebakaran dimana jarak hydrant atau sumur kebakaran 500 meter 

dengan aliran air berkapasitas 100 liter per menit, sedangkan sumber air 

bisa diperoleh dari berbagai sumber asal berada dalam jangkauan dan tidak 

beracun. 

Jalan lingkungan yang menuju lokasi Rumah Sakit mudah dicapai 

dimana harus cukup dilewati mobil pemadam kebakaran dan petugas 

pemadam kebakaran, serta harus kuat menahan beban mobil pemadam 

kebakaran, serta bangunan khususnya yang bertingkat harus dapat 
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dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran dengan jarak maksimal 12 meter. 

Khusus tempat-tempat penting seperti kamar operasi dan kamar inap 

disediakan tabung pemadam kebakaran yang diletakkan stasioner pada 

tempat yang sekiranya mengundang resiko kebakaran semisal di dapur, 

ruang diesel, laboratorium. Sebagai tindakan penanggulangan bahaya 

kebakaran perlu dilakukan penanganan secara teknis yaitu penanganan 

secara manual, penanganan secara semi otomatis dan penanganan secara 

otomatis. 

11. Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi

Sistem komunikasi berkaitan erat juga dengan pemberian pelayanan

yang akan diberikan di bidang kesehatan terdapat masalah kedaruratan 

yang harus ditangani dengan segera. Untuk ini diperlukan pendukung 

untuk dapat mempertahankan pemberian pelayanan dan menangani 

kedaruratan dimana jalur komunikasi menjadi penting sehingga sistem 

komunikasi yang handal harus tersedia, hal ini juga dapat mendukung 

peningkatan mutu pelayanan sebagai sarana untuk mencari informasi 

terbaru mengenai pelayanan kesehatan dari berbagi media. Prinsip utama 

jaringan internal Rumah Sakit adalah kelancaran hubungan dan 

komunikasi antar masing-masing bagian dan dalam setiap bagian dapat 

dilakukan dengan sistem intercom tersentralisir, sedangkan pada tiap 

bagian juga disediakan nurse call.  

Kebutuhan intercom dapat disesuaikan untuk satu tempat tidur 

terdapat satu nurse call, untuk perbandingan dalam Rumah Sakit Umum, 
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satu stasiun perawat melayani 20–40 tempat tidur. Untuk jaringan internal 

Rumah Sakit rata- rata memerlukan 3 satuan sambungan telepon, yaitu 

sambungan telepon darurat, sambungan telepon kantor administrasi dan 

sambungan telepon sentral yang mampu menampung 20 nomor extension 

namun jumlah ini bisa disesuaikan. Disamping itu perlu juga tersedia 

adanya komunikasi SSB atau VHF atau UHF untuk komunikasi darurat 

yang sering disebut radio medik. Untuk mempercepat arus komunikasi juga 

bisa disediakan satu atau dua fasilitas faximile. 

 Penggunaan teknologi informasi dalam aspek kesehatan sudah menjadi 

kebutuhan begitu penting terkait juga dengan pemahaman, kemampuan dan 

sumberdaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Teknologi 

internet dan teknologi kesehatan lainnya menyediakan media baru untuk 

menghubungkan antara sistim informasi kesehatan, pelayanan kesehatan 

masyarakat dan dunia usaha untuk saling bekerjasama.  

 Teknologi informasi kesehatan (e-health) merupakan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung kegiatan dibidang kesehatan 

mencakup; pelayanan, perawatan, literasi, dan penelitian pendidikan dan 

pengetahuan kesehatan. E-health dapat digunakan untuk kegiatan yang 

terintegrasi antara pekerjaan adiministrasi dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, informasi dari kegiatan professional/dokter dan 

pemamnfaatan konsep e-commerce dan e-business. Pemanfataan teknologi 

informasi ini tidak hanya digunakan oleh negara maju saja, namun juga 

diterapkan oleh negara-negara sedang berkembang, karena di era globalisasi 
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saat sekarang ini para pemimpin organisasi lebih cenderung mengambil 

keputusan pada perubahan solusi yang akan digantikan dengan sistem 

informasi yang didukung dengan Teknologi Informasi (TI) yang tepat guna. 

12. Pengaturan Udara (Pengkondisian Ruang)

Pengkondisian Ruang di Rumah Sakit ditujukan untuk kenyamanan,

mengurangi laju pertumbuhan dan perkembangbiakan jamur dan bakteri. 

Oleh sebab itu ruang ICU, ruang operasi dan ruang poliklinik harus 

dikondisikan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Porsi energi 

listrik untuk pengaturan udara berkisar antara 10 – 20 %.  

Oleh karena itu persyaratan pengaturan udara untuk Rumah Sakit 

cukup bervariasi maka dibutuhkan perencanaan yang tepat dan teliti dalam 

pemilihan peralatan. Untuk pengaturan udara digunakan ventilasi alam, 

kipas angin, air conditioning (AC). Untuk menentukan kapasitas AC yang 

dipasang dibutuhkan data-data awal sebagai berikut: 

a) Fungsi ruangan

b) Suhu dan kelembaban yang diinginkan

c) Suhu dan kelembaban udara luar

d) Konstitusi bangunan

e) Peralatan listrik yang ada di ruangan

f) Udara ventilasi yang dibutuhkan

g) Posisi bangunan terhadap matahari
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13. Penangkal Petir 

Penangkal petir sangat penting untuk mengantisipasi bangunan 

terhadap gangguan yang mungkin timbul akibat petir. Pada prinsipnya, 

instalasi penangkal petir merupakan suatu sistem instalasi dengan 

komponen-komponen dan peralatan-peralatan yang secara keseluruhan 

berfungsi untuk menangkal petir dan menyalurkannya ke dalam tanah 

sehingga semua bagian dari bangunan beserta isinya atau benda- benda 

disekelilingnya terlindung/terhindar dari bahaya sambaran petir. Sistem 

jaringan ini biasanya dilewatkan melalui yang tertinggi dari bangunan yang 

kemudian disalurkan ke bawah melalui sudut-sudut bangunan sampai ke 

permukaan air tanah. Ada tiga bagian-bagian penting dari instalasi 

penangkal petir: 

a. Penghantar diatas tanah, adalah penghantar yang dipasang diatas 

atap sebagai penangkal petir, berupa elektroda logam yang dipasang 

tegak dan elektroda logam yang dipasang mendatar. 

b. Pengahantar pada dinding atau didalam bangunan, sebagai penyalur 

arus petir ke tanah yang terbuat dari tembaga, baja galvanish atau 

aluminium. 

c. Elektroda-elektroda tanah berupa pita (strip), batang (pipa, besi) dan 

pelat. 

14. Sistem Transportasi dalam bangunan 

Sistem transportasi dalam bangunan perlu direncanakan dengan 

seksama mengingat penggunaannya merupakan seseorang yang 
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memerlukan bantuan dan mencapai ruang tertentu seperti pasien, 

pengunjung, dokter, perawat dan barang, untuk itu dalam menentukan 

sistem transportasi perlu diperhatikan sebagai berikut: 

a. Tangga umum

b. Tangga darurat

c. Selasar

d. Ramps

e. Eskalator (tangga berjalan otomatis), untuk bertingkat dua atau lebih.

f. Elevator (lift), untuk bertingkat dua atau lebih.

g. Elevator barang, untuk bertingkat dua atau lebih.

15. Pertamanan dan Perparkiran

Perencanaan untuk pertamanan dibuat dengan tujuan untuk

mempertahankan kenyamanan suasana agar udara tetap segar dan 

bangunan terlindung dari sinar matahari. Perencanaan kawasan 

perparkiran mempertimbangkan jumlah kunjungan rawat inap dan rawat 

jalan yang terjadi setiap harinya, banyaknya karyawan Rumah Sakit dan 

banyaknya penghantar pasien. 

D. Faktor Tata Letak Bangunan

a. Persyaratan Lay Out

Persyaratan Tata Letak bangunan hendaknya diperhitungkan secara 

seksama dengan pertimbangan-pertimbangan yang berguna untuk 

menghasilkan suatu tingkat kenyamanan hunian Rumah Sakit secara 
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optimal. Dalam proses operasionalnya dimana dalam pengorganisasiannya 

terdapat beberapa pola seperti: 

1) Pola tata letak fungsional 

2) Pola tata letak produk 

3) Pola tata kelompok 

4) Pola tata letak posisi 

Yang kesemuanya dapat diterapkan tetapi perlu diingat bahwa 

tujuan dari penentuan desain adalah optimalisasi pengaturan 

operasional sehingga nilai yang diciptakan menjadi maksimal. 

Khusus untuk Rumah Sakit pengelompok dan desain tata ruang 

sering dikelompokkan menjadi Blok Bangunan yang mendasarkan 

fungsi yang meliputi: 

b. Kelompok Medis :  

1) Ruang Rawat Jalan 

2) Ruang Gawat Darurat 

3) Ruang Rawat Inap 

4) Ruang Operasi 

5) Ruang untuk melahirkan 

c. Kelompok Penunjang Medis :  

1) Ruang Radiologi 

2) Ruang Farmasi 

3) Ruang Laboratorium 

4) Ruang Unit Transfusi Darah 
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d. Kelompok Penunjang Non Medis :

1) Ruang Bengkel

2) Ruang Dapur

3) Ruang Cuci

4) Ruang Pusat Steril

5) Ruang Jenazah dll

e. Kelompok Pelayanan Administrasi

Ada beberapa persyaratan yang yang dapat digunakan dalam penilaian lay 

out yakni konsisten dengan teknologi, adanya arus produk dalam proses 

yang lancar dari proses yang satu ke proses yang lain. Diperlukan 

penggunaan ruang yang optimal. Terdapat kemudahan dalam penyesuaian 

dan ekspansi serta minimalisasi biaya dan memberikan jaminan 

keselamatan kerja. 

Dari berbagai aspek tersebut faktor yang penting adalah kenyamanan 

konsumen lebih lanjut secara aturan baku yang berlaku, berbagai standard 

sangat berkaitan dengan masalah dimensi fisik Rumah Sakit ada beberapa 

besaran fisik yang harus dicukupi, berkaitan dengan rasio antara luas lantai 

dan luas lahan yang tertuang dalam persyaratan teknis bangunan dan 

prasarana rumah sakit berdasrakan pada Permenkes no 24/2016. 

Pada prinsipnya Perencanaan Rumah Sakit diperhitungkan agar dapat 

mencukupi kebutuhan dan kapasitas pelayanannya untuk kurun waktu 

beberapa periode kedepan sehingga titik balik pelayanan baru akan tiba 
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pada tahun impas proyeksi maka dalam perencanaan fisik Rumah Sakit 

perlu diperhatikan: 

 Prosedur Medik, Non Medik, Sanitasi, Utility dan persyaratan 

normatif rancang bangun Rumah Sakit. 

 Prakiraan Matematis beban kerja untuk kurun waktu mendatang. 

 Analisis Tapak seperti Sirkulasi, Kepadatan lahan dan barang serta 

lingkungan.  

Lebih lanjut persyaratan yang menentukan penekanan karakter fisik setiap 

instalasi pelayanan di Rumah Sakit adalah sebagai berikut (Tabel 24): 

Tabel 24.Penekanan Rancang Bangun Pada Unit dan Instalasi Pelayanan di 

Rumah Sakit 

No Instansi Unit Pelayanan Karakteristik Penekanan 

1 Unit Gawat Darurat Kecepatan Penanganan 
Pemisahan Sirkulasi Medis dan Umum 

2 Rawat Jalan Prosedur Administrasi Pasien 
Dimensi Ruang Poli Khusus 
Pengelolaan ruang Tunggu 

3 Rawat Inap Efektivitas Penanganan Pasien 
Pengendalian Infeksi Nosokomial 

4 Radiologi Proteksi terhadap Radiasi 
Prosedur Kamar Gelap 
Perlistrikan 

5 Kamar Operasi Pendaerahan Steril, Semi Streril dan Tidak Streril 
Prosedur Pre dan Post Operasi 

 Perlistrikan 
6 Laboratorium Prosedur Pemeriksaan 

Pencegahan Infeksi Nosokomial 
Pengelolaan Limbah 

7 Farmasi Prosedur Penanganan Sediaan Farmasi 
Pengeloaan Limbah Farmasi 

8 Gizi Prosedur Distribusi Bahan dan alat 
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BAB VI 

ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA & ASPEK LAINNYA 

1. Perencanaan SDM

Kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) yang sesuai dan bermutu di organisasi 

manapun termasuk Rumahsakit sangat diperlukan terutama yang menduduki 

posisi kunci. SDM yang dimaksud adalah direksi serta stafnya. Kesuksesan 

suatu perencanaan dan pengoperasionalisasian suatu organisasi Rumahsakit 

sangat bergantung pada SDM yang solid. Membangun sebuah tim yang efektif 

merupakan suatu kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Karena itu, 

dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangan harus diadakan 

bukan hanya pada keahlian teknis para manajer atau staf semata, tetapi juga 

pada peranan penting mereka dan keselarasan mereka dalam bekerja.  

Sebagai seorang manajer, direktur Rumahsakit merupakan salah satu 

anggota terpenting dari suatu organisasi. Dengan spesifikasi antara lain 

mempunyai wawasan strategik dan visioner, lebih baik apabila mempunyai latar 

belakang pendidikan yang memadai, misalnya; ahli manajemen Rumah sakit, 

adaptif terhadap perubahan lingkungan persaingan bisnis maupun lingkungan 

pemerintahan dan mengedepankan kepentingan pelanggan. 

Latar belakang dan keahlian seorang direktur yang prospektif haruslah 

konsisten dengan keberadaan dan kebutuhannya. Tujuannya adalah untuk 
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menugaskan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan syarat 

yang ditentukan. Direktur rumah sakit seorang manajer harus memiliki latar 

belakang kemampuan pendidikan, dan sebagai tambahan adalah pengalaman 

di area pekerjaan yang ditugaskan. Sebaiknya yang dipilih adalah kandidat yang 

menunjukkan pengalaman analisis konseptual, operasional, dan praktek yang 

dapat diterima.  

Direktur Rumah sakit sebagai seorang manajer adalah seorang pemimpin 

yang turut mendesain, mengkoordinasikan, mengatur, dan mampu 

mengimplimentasikan rencana yang telah ditetapkan. Pimpinan juga biasanya 

menetapkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan operasional dan visi 

Rumah sakit kedepan. Dalam hal kepemimpinan dan keahlian strategis berarti 

direktur sebagai manajer harus memiliki visi mengenai pengembangan Rumah 

sakit kedepan, dimana direktur juga mendesain tahapan pencapaian visi yang 

ada dalam dokumen rencana secara matang. 

Walaupun direktur tidak melakukan semua pekerjaan di Rumahsakit 

seorang diri, namun kemampuannya untuk mengarahkan, menilai, dan 

memberikan keputusan akan pilihan teknis alternatif sangat diperlukan. 

Direktur sebagai seorang manajer haruslah memiliki pengalaman bekerja, 

termasuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik, selain direktur harus 

mengerti perihal pasar, perilaku konsumen, serta teknologi yang digunakan. 

Kemampuan manajerial sangat diperlukan dalam direktur Rumahsakit 

dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari maupun dalam 
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kegiatan perencanaan kedepan. Agar dapat melakukan hal tersebut, 

direktur harus memiliki pengetahuan perihal organisasi: bagaimana 

mengorganisasikan, menentukan kebutuhan para staf, kebutuhan 

operasional, menangani permasalahan manajemen. 

Tabel 6.1 Proyeksi Kebutuhan SDM di Rumah Sakit Randublatung Kabupaten 
Blora, Jawa Tengah 

No Tenaga Medis Jumlah 
Kebutuhan 

Bagian/Unit Instalasi 

1 Dokter Umum 5 Rawat darurat dan rawat jalan 
2 Dokter Gigi 3 Rawat jalan 
3 Dokter Spesialis Kebidanan dan 

Penyakit Kandungan 
1 Poli Obsgyn 

4 Dokter Spesialis Anak 1 Poli Anak 
5 Laboran 6 Laboratorium 
6 Radiografer 2 Radiologi 
7 Bidan 8 Rawat Inap/kamar bayi 
8 Perawat Ruang Rawat Inap 40 Rawat Inap 
9 Asisten Perawat Rawat Inap 20 Rawat Inap 
10 Perawat di IGD 8 Instalasi Rawat Darurat 
11 Perawat di Poliklinik 10 Rawat Jalan 
12 Ahli Gizi 2 Instalasi Gizi 
13 Ahli Sanitasi 2 Instalasi Pengolahan Limbah 
14 Laundry 6 Instalasi Launddry 
15 Cleaning Service 10 Rumah Tangga 
16 Apoteker 2 Instalasi Farmasi 
17 Asisten Apoteker 4 Instalasi Farmasi 
18 Pramusaji 3 Instalasi Gizi 
19 Office Boy 2 Rumah Tangga 
20 Satpam 4 Rumah Tangga 
21 Sopir 4 Rumah Tangga 
22 Keuangan 4 Keuangan 
23 Kasir 4 Keuangan 
24 Customer Service 4 Pemasaran 
25 Rekam Medis 2 Rekam Medis 
26 Pendaftaran 4 Umum 
27 Personalia 2 Umum 
28 Juru Masak 4 Instalasi Gizi 
29 Direktur Rumahsakit 1 Manajemen Rumah Sakit 
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2. Proyeksi Kebutuhan SDM di Rumah sakit

Dalam konteks rencana pendirian Rumah sakit Randublatung, 

kebutuhan SDM mengacu pada standar Rumah sakit tipe D. Hasil analisis 

secara umum, total SDM yang dibutuhkan berjumlah 300 orang yang secara 

rinci dapat dilihat pada tabel 6.1.  

Kebutuhan SDM seperti pada tabel diatas, dengan asumsi bahwa total 

SDM di suatu instalasi/unit merangkap sebagai kepala instalasi/unit. 

Proyeksi tersebut berbasis standar Permenkes Klasifikasi Rumah Sakit yang 

kemudian disesuaikan dengan beberapa Rumahsakit tipe D. 

3. Aspek Manajemen & Sistem Informasi

Inti dari manajemen adalah perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan 

pengendalian suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengalokasikan 

sumberdaya sehingga memiliki nilai tambah. Karena itu efektivitas dan efesiensi 

dalam suatu organisasi akan sangat bergantung pada komitmen diantara 

angggota organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal 

ini tentunya akan sangat terkait dengan kebutuhan SDM. Organisasi dalam 

kaitannya dengan peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja secara 

keseluruhan tidak terlepas dari anggota yang berperan didalamnya, juga 

memerlukan rancang bangun keorganisasian yang handal serta fleksibel dan 

sesuai dengan kondisi usaha serta pelayanan yang diberikan. Hal ini ditutujan 

untuk mendapatkan kejelasan kewajiban, hak dan tanggungjawab para anggota 

organisasi serta prospek mengenai kehidupan anggota didalam organisasi 
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sehingga bisa mendukung terbentuknya budaya yang kondusif bagi 

perkembangan organisasi. Namun, juga diperlukan dukungan dari sistem 

informasi dalam organisasi yang dapat memberikan informasi dan data yang 

akurat dan dapat dipercaya demi peningkatan organisasi dan pengendalian 

serta pengawasan operasional organisasi. 

Gambar 6.1 Contoh Struktur Organisasi Rumah Sakit Pemerintah 

Dalam rancangan struktur organisasi sebenarnya cukup fleksibel 

tergantung pada tingkat dan jenis usaha yang dijalani, dalam hal ini 

Pelayanan 

Keperawatan 

Keperawatan 

Subbag 
Perencanaan 

Program 

Subbag Umum Subbag Lainnya 
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pelayanan kesehatan untuk Rumahsakit. Walaupun struktur organisasi 

harusnya ada dalam dokumen Business Plan, namun berikut adalah 

gambaran struktur organisasi untuk Rumahsakit umum pemerintah yang 

lazim. 

98 Laporan Akhir Studi Awal Pengembangan RSUD Randublatung



BAB VII 

ANALISA SWOT 

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

selanjutnya dianalisis dengan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats). Analisis SWOT ini berguna untuk merumuskan 

pengembangan RSUD Randublatung Blora. Langkah pertama yang dilakukan 

dalam analisis SWOT adalah melakukan pemetaan terhadap lingkungan 

internal dan eksternal Profil Kesehatan Kabupaten Blora. Langkah kedua adalah 

mengkategorikan temuan-temuan ke dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman. Selanjutnya membuat matriks SWOT yang akan membantu peneliti 

dalam merumuskan strategi yang perlu atau harus dijalankan dengan cara 

mengelompokkan masing-masing problem utama ke dalam tabel SWOT. 

Kekuatan (Strengths) 
Temuan faktor kekuatan yang dimiliki Puskesmas Randublatung Blora 

mencakup jumlah pasien rawat jalan dan inap meningkat; kecukupan jumlah 

pelayanan penunjang, jumlah karyawan, total asset, jumlah tenaga medis, 

paramedis, paramedis non perawatan, non medis dan secara geografis. Lokasi 

pengembangan strategis, akses mudah dan luas. Disamping itu yang sangat 

penting adalah dukungan penuh Pemerintah Daerah baik berupa alokasi dana 

dan kebutuhan operasional. Kekuatan dari pengembangan Rumah Sakit ini 

adalah bahwa RSUD Randublatung kedepannya menjadi rumah sakit rujukan 

dari 4 Kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Blora meliputi Kecamatan Jati, 

Kecamatan Randubaltung, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Kedungtuban. 

Kelemahan (Weaknesses) 
Faktor-faktor kelemahan yang ditemukan dalam proses pengembangan RSUD 
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Randublatung Blora mencakup belum memadainya sarana dan prasarana yang 

menjadi syarat RS tipe D antara lain peralatan medis dan penunjang medis, 

dokter umum, dokter spesialis, pelayanan medis dan pelayanan penunjang 

medis. Kendala menempatkan dokter umum dan dokter spesialis untuk 

bertugas di RSUD Randublatung menjadi kelemahan. 

Prosedur pelayanan dan rujukan di era BPJS yang panjang juga menjadi 

kendala tersendiri. Demikian kompetensi tenaga medis masih rendah, sistem 

informasi dan manajemen rumah sakit belum optimal. Disamping itu berdasar 

profil kesehatan Kabupaten Blora didapatkan cakupan jaminan kesehatan 

(BPJS) masyarakat masih rendah. Kesadaran masyarakat berobat ke tenaga 

medis di hampir sebagian besar masih terbilang rendah, dan lebih 

mengandalkan pengobatan alternatif selain medis.  

Peluang (Opportunities) 
Peluang yang dimiliki dalam pengembangan RSUD Randublatung Blora 

yang berhasil dipetakan dalam studi awal ini mencakup pertumbuhan jumlah 

penduduk, jumlah penduduk miskin, kunjungan pasien rawat jalan, angka 

kesakitan, jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Non Penerima 

Bantuan Iuran (BPJS Non PBI), jumlah penduduk dengan BPJS PBI. 

Pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan 

kunjungan pasien rawat jalan yang tinggi dapat dijadikan peluang bagi 

pengambangan RSUD Randublatung. Selain itu, standar kelengkapan untuk 

memenuhi syarat akreditasi rumah sakit dan bekerjasama dengan BPJS 

meliputi persiapan akreditasi rumah sakit membutuh perhatian tersendiri. 

Dengan semakin berkembanganya pembangunan infrastruktur salah satunya 

perbaikan akses jalan baik dari maupun menuju Kecamatan Randublatung 

maka menjadi peluang tersendiri. Terlebih lagi secara geografis dekat dengan 

akses Tol dan wilayah Randublatung dikelilingi tiga Kabupaten (Grobogan, 

Ngawi dan Bojonegoro). 
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Ancaman (Threats) 
Faktor keempat berkaitan dengan ancaman yang kemungkinan akan 

dihadapi oleh RSUD Randublatung Blora. Adapun faktor ancaman tersebut 

meliputi munculnya RS-RS baru di sekitar wilayah Blora, fasilitas yang dimiliki 

RS pesaing lebih lengkap. Disamping itu terdapat regulasi/aturan yang 

membatasi dokter umum dan dokter spesialis untuk berpraktek maksimal pada 

tiga Rumah Sakit saja.  

Proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 

merupakan hal yang perlu diperhatikan mengingat segmen pasar yang 

rencananya akan disasar oleh RSUD Randublatung Blora saat adalah penduduk 

ekonomi menengah ke bawah atau peserta BPJS PBI.  Proyeksi jumlah peserta 

BPJS non PBI yang mengalami penurunan perlu mendapat perhatian karena 

dapat mengurangi jumlah kunjungan pasien. Jumlah tenaga medis (dokter 

umum dan spesialis) dan kelengkapan layanan medis yang dimiliki RS pesaing 

lebih banyak dibandingkan jumlah dan potensi tenaga medis RS Randublatung. 

Disisi lain menjadi ancaman adalah tingkat pendidikan dan daya beli 

masyarakat Kabupaten Blora bagian selatan masih rendah. Era digital dan 

modern saat ini masyarakat semakin kritis dan berharap pelayanan yang cepat 

dan puas. Selain itu masih terdapat persepsi masyarakat berobat yang mahal 

dan jarak lokasi RS relatif jauh, namun jika diberikan akses transportasi umum 

yang menghubungkan daerah-daerah sekitarnya maka akan menjadi peluang 

tersendiri.   
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BAB VIII 

REKOMENDASI STUDI AWAL 

Berdasarkan data hasil Studi Awal Kelayakan Peningkatan Pelayanan 

Sarana dan Prasarana Kesehatan/Rumah sakit Randublatung maka 

direkomendasikan sebagai berikut: 

 Saat ini dipandang layak didirikan Rumah sakit Umum yang setara tipe 

D yaitu Rumahsakit yang menyediakan layanan rujukan terutama untuk 

2 besar layanan (kebidanan dan kandungan dan anak) secara full time, 

dibantu dengan dokter spesialis penunjang (laboratorium).  

 Rumahsakit tersebut sebaiknya mempunyai pelayanan unggulan untuk 

rawat inap bayi dan persalinan (VK) serta IGD. Hal ini mengingat beberapa 

alasan sebagai berikut berbagai Rumahsakit yang ada tidak mempunyai 

fasilitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang sesuai dengan 

kebutuhan standar.   

1. Kejadian angka kematia Bayi dan ibu hamil di wilayah

Randublatung relative tinggi sedangkan secara umum angka

kematian bayi tahun 2017 adalah 14,07/1.000kh, masih diatas

target SPM 9,8/1000kh dan masih jauh diatas target MDGs tahun

2017 yaitu sebesar 8,5/1000kh.

2. Angka Kematian Balita masih tinggi yakni 40/1000kh tahun 2017.

3. Angka kematian ibu sejumlah 126 / 100.000 kh masih jauh dari

target 102/100.000 kh.

Laporan Akhir Studi Awal Pengembangan RSUD Randublatung 103



4. Penyebab Langsung Kematian ibu masih tinggi yaitu preeklamsia

atau eklamsia yang dapat diatasi dan ditangani jika tersedia

fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit tipe D di wilayah Blora

bagian selatan.

 Kebutuhan SDM dan struktur organisasi mengacu pada Permenkes No 

30/2019 Klasifikasi Rumah Sakit sedangkan persyaratan teknis 

bangunan dan prasarana rumah sakit berdasrakan pada Permenkes no 

24/2016 

 Untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat, bukan hanya 

fasilitas medis yang perlu diperhatikan tetapi juga fasilitas pendukung 

seperti sistem informasi yang terintegrasi. Sebagai bagian dari 

pemerintahan Kabupaten Blora, Rumahsakit Randublatung nantinya 

harus menjadi unit strategis unggulan rumah sakit ibu dan anak yang 

mampu memberikan laporan up to date mengenai diagnosa dan terapi 

pasien di rawat jalan, status kamar di rawat inap, sisa stok bahan 

medis di gudang farmasi hingga nilai transaksi dan lain-lain.  

 Pembangunan Rumah sakit bisa dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan kemampuan dan kondisi pasar. 
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