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PROGRAM KERJA INSTALASI DIKLAT DAN LITBANG 

 TAHUN ANGGARAN 2021 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. PENDAHULUAN 

Menghadapi  pelayanan  kesehatan  khususnya  Rumah Sakit semakin ketat, dimana 

Rumah Sakit harus mampu merubah  paradigma dari konvensional ke pelayanan  yang  

modern.  Secara  umum  kemajuan  sebuah  institusi  maupun  unit  usaha  sangat 

ditentukan  oleh  dua  komponen  Hardware,  dan  Software.  Komponen  Hardware  

adalah  fasilitas penunjang  fisik  berupa  gedung  serta  kelengkapannya.  Sedang  

komponen  Software  adalah kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal dan 

professional Dalam memenuhi tuntutan terhadap pelayanan yang modern dan Sumber 

Daya Manusia  yang  handal  dan  professional,  maka  Rumah  Sakit  sebagai  penyedia  

pelayanan  kesehatan  harus  selalu  berupaya  untuk  meningkatkan  mutu  layanannya.  

Disadari  atau  tidak  mutu  sangat  erat  kaitannya  dengan  kondisi  dan  nilai - nilai  

yang  dianut  baik  oleh  Rumah  Sakit  sebagai  penyedia layanan maupun pasien 

sebagai penerima layanan. Unit Diklat di Rumah Sakit merupakan bagian integral dari 

Organisasi Rumah Sakit dan  secara  langsung  bertanggung  jawab  terhadap  seluruh  

program  Rumah  Sakit  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  dan  latihan. 

 

Upaya untuk mewujudkan misi rumah sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan 

untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai agar mampu 

memberikan pelayanan yang profesional. Bahwa untuk mendapatkan individu dan 

organisasi yang berkompeten diperlukan wahana pembelajaran melalui diklat dan in 

house training. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini maka pelayanan yang 

profesional dengan mengutamakan mutu pelayanan, bermakna bahwa karyawan dalam 

memberikan pelayanan harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan/ kemampuan yang 

sesuai, sehingga mammpu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan 

pelanggan. 

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, maka diperlukan peranan instalasi diklat dan 

litbang dalam memfasilitasi semua kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan karyawan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan kebutuhan di lapangan selain itu rumah sakit Ernaldi Bahar juga merupakan 

tempat penyelenggara bagi Kedokteran dan mahasiswa kesehatan  sehingga untuk dapat 

menyelenggarakan program diklat yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan 

lapangan maka dibuatlah perencanaan program kerja diklat tahun 2021. Perencanaan 

pelatihan atau inhousetraining atau seminar yang diselenggarakan harus sesuai dengan 

analisis kebutuhan pelatihan (training need assesment). 
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II.  LATAR BELAKANG 

 Seiring dengan tuntutan akreditasi, maka perlu adanya peningkatan tidak hanya 

sarana prasarana akan tetapi peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam pemberi 

pelayanan rumah sakit, maka menjadi kewajiban bagian umum dan SDM rumah sakit Ernaldi 

Bahar Provinsi Sumatera Selatan khususnya Instalasi Diklat dan Litbang untuk melakukan 

program yang berkesinambungan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang 

berkompeten. Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

mempunyai kompetensi dasar, teknis dan manajerial yang baik. Untuk itu dibutuhkan 

program pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi. 

Program pendidikan dan pelatihan diselenggarakan berdasarkan data sebagai berikut : 

a. Hasil dari kegiatan pengukuran mutu dan keselamatan 

b. Monitor dari Program Manajemen Fasilitas 

c. Penggunaan teknologi medis baru 

d. Keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui evaluasi kinerja 

e. Prosedur klinis baru 

f. Rencana memberikan layanan baru di kemudian hari 

 

III.  TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

 Program kerja diklat disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan dan pelatihan secara terkoordinir dan sistematis agar dapat tercapai 

sasaran yang telah ditetapkan yaitu dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan 

pasien. 

2. Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan mutu/ kualitas penyelengaraan pendidikan dan pelatihan yang turut 

serta dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit.  

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat internal dan memfasilitasi kegiatan 

diklat eksternal karyawan  

3. Tercapainya sasaran pelaksanaan diklat sesuai dengan kualifikasi karyawan 

4. Kegiatan diklat didukung oleh semua unit kerja sehingga dapat tepat sasaran  
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IV.  KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

A. KEGIATAN POKOK 

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Instalasi Diklat terdiri 

dari : 

1. Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai di lingkungan rumah sakit Ernaldi Bahar 

berupa pelatihan, in house training atau sosialisasi 

2. Penyelenggaraan seminar atau diklat yang melibatkan pihak eksternal rumah sakit 

3. Penyelenggaraan Pendidikan kesehatan bagi mahasiswa yang melakukan praktik 

di rumah sakit ernaldi bahar prov. Sumsel (Kegiatan Orientasi Peserta Didik Baru 

dan Orientasi Pegawai baru) 

 

B. RINCIAN KEGIATAN  

Diklat rumah sakit ernaldi bahar prov. Sumsel merupakan instalasi yang bersifat 

koordinator terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa dan 

pegawai di lingkungan rumah sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel dengan kegiatan 

belajar internal maupun eksternal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan karyawan. Sesuai dengan standar akreditasi dalam meningkatkan 

keprofesionalisme pelayanan kepada pelanggan (pasien dan keluarga) membutuhkan 

standarisasi dan kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan dan jabatan 

a. Pelaksanaan Orientasi/ Diklat Pegawai Baru 

Dalam kegiatan diklat non formal meliputi ;  

      Diklat Orientasi / pembekalan Pegawai 

Tujuan :  

 terselengaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan orientasi pegawai 

baru secara terkoordinir, sistematis dan terukur 

 sebagai langkah antisipasi terhadap adanya kesalahan prosedur yang 

mungkin dilakukan oleh pegawai 

kegiatan orientasi adalah sebagai salah satu bentuk pengenalan pegawai baru 

dalam mengenal dan memahami rumah sakit ernaldi bahar provinsi sumatera 

selatan meliputi pengenalan terhadap pimpinan manajemen dan staf, 

gedung,visi,misi,uraian tugas dan tanggung jawab serta upaya peningkatan ,mutu 

dan keselamatan pasien. 

Adapun materi yang diberikan kepada semua peserta pada kegiatan orientasi 

meliputi : 

- sejarah dan perkembangan rumah sakit ernaldi bahar prov. Sumsel 

- budaya kerja dan budaya organisasi rumah sakit ernaldi bahar prov. Sumsel 
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- kompetensi dasar terkait latar belakang pendidikan pegawai rumah sakit ernaldi bahar 

prov. Sumsel 

- bantuan hidup dasar, apar dan handhygiene 

- jenis pelayanan rumah sakit ernaldi bahar prov. Sumsel 

- patient safety 

- pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit 

- program mutu rumah sakit 

- manajemen resiko  

- orientasi lapangan di unit kerja 

- pemahaman materi akreditasi lainnya 

b. Pelatihan / Inhouse training bagi pegawai  

Rincian pelatihan atau inhouse training yang direncanakan pada tahun 2021 (jenis 

dan usulan kebutuhan pelatihan/ inhouse training terlampir) 

c. Penyelengaraan pendidikan bagi mahasiswa kesehatan 

Instalasi diklat dan litbang rumah sakit ernaldi bahar mengkoordinir pelaksanaan 

pendidikan bagi mahasiswa yang melakukan praktik kedokteran, keperawatan, 

kesehatan dan profesi lainnya. Institusi pendidikan sebelumnya membuat suatu 

Memorandum of Understanding (MOU) dengan rumah sakit sebelum mahasiswa 

melakukan praktik. Pihak Rumah sakit mempersiapkan Pembimbing Lahan dan 

membuat jadwal praktik mahasiswa mulai dari prosesi penerimaan mahasiswa, 

orientasi/pembekalan terkait peraturan, disiplin dan tata tertib mahasiswa praktikan 

dan pengetahuan tentang akreditasi rumah sakit, serta pembagian jadwal praktik 

mahasiswa. 

V. SASARAN 

1. Tercapainya target jam pelajaran diklat pegawai sebanyak 20 jpl pertahun  

2. Kegiatan Orientasi pegawai atau peserta didik baru terlaksana  

3. Pelatihan dan in house training pegawai terlaksana  

4. refreshing skill (Bantuan Hidup Dasar, APAR, Handhygine) terlaksana  

6. Bertambahnya insitusi pendidikan yang berkerja sama dalam kegiatan praktik di  

    Rumah Sakit 
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VI. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DIKLAT 

No Kegiatan Tahun 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Orientasi Pegawai Baru v v v v v v v v v v v v 

2 Praktikan Mahasiswa v v v v v v v v v v v v 

3 Pelatihan / Inhouse training/ transfer 

knowledge bagi Pegawai Rumah Sakit : 

 v v v v v v v v v v v 

 Fungsional v v v v v v v v v v v v 

 Struktural      v      v 

 Umum v v v v v v v v v v v v 

4 Outbound/ Refreshing Pegawai      v    v   

5 Evaluasi Clinical Instructor (CI)            V 

6 Penyelengaraan pelatihan/ 

Workshop/Seminar dengan peserta 

eksternal 

 v         v  
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Usulan Kebutuhan Diklat Tahun Anggaran 2021 

I. ALAT TULIS KANTOR 

No Nama Barang Volume Satuan Jumlah 

1 Block Note 1000 Buah  

2 Pena 1000 Buah  

3 Pensil 500 Buah  

4 Map Kanvas Pelatihan HVS Merek Joyko 1000 Buah  

5 Flash Disk 10  Buah  

II. CETAKAN 

1 Lembar evaluasi pelatihan pegawai 100 Lembar  

2 Sertifikat Mahasiswa Praktikan / Magang 2000 Lembar  

3 Form Nilai Evaluasi Mahasiswa 2000 Lembar  

4 Form Penilaian kepuasan mahasiswa Praktik    

 

III. BARANG KEBUTUHAN RUMAH TANGGA 

No Nama Barang Volume Satuan Jumlah 

1 Sofa Tunggu 1 set  

2 Rampel Meja 6 buah  

3 Vas Bunga Besar 2 buah  

4 Handrub 30 buah  

5 Handwash 30 buah  

6 Tissu  20 pack  

7 Plastik Meja uk. 1 x 5 meter 6 Buah  

IV. PRASARANA KELAS DIKLAT 

1 Layar proyektor gantung 1 Buah  

2 Komputer 1 Buah  

 

3 Kursi Putar Subaru 2 Buah  

4 Kabel Panjang Sound System ke Laptop  2 Set  

4 Bendera Set  

(Bendera RI,RS.Erba, K3,PPNI,) 

1 Buah   

5 Mimbar pembicara 2 Buah  
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8 Gorden Blind  1 Set  

9 Sound system + microphone Set 2 Set  

10 Pointer 2 Buah  

11 Printer brother DCP-1710W 1 Set   

12 Sistem Jaringan Internet di Perpustakaan 

dan dikelas 

1 Set  

    

VII. KESIMPULAN 

Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan Serta penyelenggaraan 

pendidikan kesehatan bagi institusi pendidikan  agar dapat memberikan pelayanan yang 

optimal bagi pelanggan. Sehubungan dengan kegiatan akreditasi dan peningkatan 

pelayanan maka perlu diadakannya peningkatan ketrampilan bagi pegawai rumah sakit 

dalam bentuk diklat/ pelatihan/ inhouse training. Selain itu untuk memperkenalkan jenis 

pelayanan rumah sakit yang diselenggarakan oleh rumah sakit, instalasi diklat dan litbang 

berencana mengadakan pelatihan dengan peserta yang berasal dari lingkungan luar rumah 

sakit. Instalasi diklat secara konsisten memfasilitasi kegiatan tersebut agar dapat terlaksana 

dengan baik, dimulai dari persiapan jadwal, mempersiapkan undangan, narasumber materi 

diklat serta segala sarana prasarana yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.  

  

                 Palembang, 05 Januari 2021 

       Ka. Instalasi Diklat dan Litbang 

 

 

       Zuhro Haris,Skep,M.KM 
       Penata/III.c 
                                                                 NIP. 198004122009022006 

 

 


