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B. MAKSUD DAN TUJUAN. 

Perencanaan rumah sakit pada dasamya adalah suatu upaya dalam 
menetapkan fasilitas fisik, peralatan, tenaga dan sumber dana yang diper- 
lukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan. Perencanaan tersebut tentunya dapat dituangkan atau 
diujudkan dalam suatu bentuk rencana induk rumah sakit (master Plan). 
Agar penyusunan master plan di setiap rumah sakit mempunyai susunan, 
bentuk dan pola yang sama, maka diperlukan suatu petunjuk yang dapat 
dipahami dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan 
master plan. 

Di samping itu keberadaan master plan perlu mendapat persetujuan 
dan diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga apa yang 
dirumuskan dalam master plan tersebut dapat dipakai sebagai panduan 
falam mengembangkan rumah sakit bersangkutan. 

C. KEADAAN DAN MASALAH 

Upaya peningkatan pelayanan rumah sakit pada dasamya seirama 
dengan perkembangan kebutuhan oleh pelayanan masyarakat. Bilamana 
kita memperhatikan pembangunan rumah sakit, sebelum pelita di mana 
keadaan ekonomi belum memungkinkan untuk membangun rumah sakit, 
sedangkan kebutuhan pelayanan kesehatan tidak dapat dibendung, maka 
untuk menarnbah sarana, prasarana dan peralatan terlihat belum adanya 
sistem yang memadai. 
Sampai saat ini sebagian besar rumah sakit belum mempunyai master 
plan, sedangkan yang ada berupa blok plan sederhana yang biasanya 
dianggap sebagai master plan. Sedangkan blok plan hanya merupakan 
sebagian out-put (keluaran) dari proses pembuatan master plan untuk 
mewujudkan fisik rumah sakit dalam bentuk blok-blok bangunan. 

Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 034/Birhukmas172 tanggal 
4 September 1972 yang mengatur kewajibk Rumah Sakit mempunyai 
Rencana Induk pembangunan dan pemerliharaan, sampai saat ini belum 
dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. 

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan medik di 
m a h  sakit dan perlu juga memenuhi SK Menteri KLH No. KEPSI 
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Selanjutnya melakukan pemilihan terhadap beberapa alternatif 
pembangunan rumah sakit dikaitkan dengan langkah-langkah dalam proses 
untuk kemudian dipilih salah saw altematif yang terbaik. Hasil proses 
ini dikenal sebagai master program atau program induk. 
Dengan dapat diproyeksikannya kebutuhan jumlah tempat tidur, dapat pula 
diperkirakan secara kuantitatif beberapa ha1 antara lain : 

1 .  Jumlah dan jenis fasilitas rawat jalan, 

2. Jenis fasilitas gawat darurat. 

3. Jumlah dan jenis rawat nginap. 

4. Jumlah kebutuhan tempat tidur. 

5. Penetapan BOR optimal (60% - 805%) dari BOR maximum. 

6. Klasifikasi jenis dan kelas ruang perawatan. 

7. Penetapan jumlah unit pelayanan rumah sakit sesuai dengan kelasnya. 

8. Kebutuhan ruang secara keseluruhan rumah sakit. 



























DIP/PO diteruskan ke Kantor Wilayah Departemen Kesehatan / 
Pemimpin Proyek. 

4a. Direktorat Instalasi Medik dan Direktorat Rumah Sakit Umum 
dan Pendidikan mendapat tembusan DIP/PO. 

5 .  Pelaksanaan Penyusunan Master Plan Rumah Sakit. 

Pemimpin Proyek menunjuk Konsultan Perencanaan dengan terlebih 
dahulu membentuk : 

- Pembentukan Team pengelola teknis, terdiri dari unsur Kantor 
Wilayah Departemen Kesehatan, unsur Rumah Sakit dan unsur 
Departemen Pekerjaan Umum. 

- Pembentukan Team pelelangdpembanding terdiri dari unsur 
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, unsur Rumah Sakit dan 
unsur Departemen Peke j a m  Umum. 

- Dalam rangka penunjukan Konsultan Perencanaan Pemimpin 
Proyek melalui Team Pengelola Teknis membuat TOR sebagian 
dasar pengajuan perhitungan biaya oleh Konsultan Perencana. 

- Pelaksanaan Penyusun Master Plan Rumah Sakit oleh Konsultan 
Perencana (Berita Acara Kemajuan Pekerjaan terlebih dahulu 
ditanda tangani oleh Team Pengelola Teknis dan Direktur Rumah 
Sakit). 

- Penerimaan pekejaan penyusunan Master Plan Rumah Sakit 
(Berita Acara Serah terima peke j a m  terlebih dahulu ditanda- 
tangani oleh Team Pengelola Teknis dan Direktur Rumah Sakit). 

6. Konsultasi dan Pengarahan. 

Konsultan dalam rangka Penyusunan Master Plan Rumah Sakit, 
mencari data-data dan pengarahan sebanyak-banyaknya sesuai dengan 
pedoman, antara lain kepada Team Pengarah yang ditunjuk oleh 
Pemimpin Proyek dan instansi-instansi lainnya yang terkait. 

7. Penyerahan Hasil. 

Konsultan Perencana menierahkan hasil penyusunan Master Plan 
Rumah Sakit, setelah dipresentasikan dengan Team Pengarah, Team 
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