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SAMBUTAN 
 

Om Swastiastu 
Asssalamualaikum 
Salam Sejahtera 
Namobudaya 

 
 

Puji syukur senantiasa kami sapaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
berkat dan perlindungan-Nya yang selalu dilimpakan kepada kita semua sehingga 
penyusunan Buku Inovasi Layanan RS Mata Bali Mandara 2017 dapat diselesaikan. 
Kami ucapkan terima kasih kwpada seluruh pegawai RS Mata Bali Mandara yang 
telah memeberikan bantuan dalam penyusunan buku ini. 

 
Buku ini disususn sebagai gambaran atau potret Inovasi Layanan Publik dan 

Inovasi Layanan Pendukung yang dilaksanakan di RS Mata Bali Mandara yang 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

 
Akhir kata semoga buku ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca 

tentang inovasi layanan di RS Mata Bali Mandara pada tahun 2017. 

 
Om Shanti Shanti Shanti Om 
Wassalamualaikum 
Semoga Tuhan memberkati kita semua 

 
 

Denpasar, Agustus 2019 
Direktur RS Mata Bali Mandara 
dr. Ni Made Yuniti, MM
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DAFTAR ISI 
 

1. Sambutan 

2. Cara Cuci Tangan Untuk Pengunjung 

3. Morning Breafing 

4. E-resep, e-optik 

5. Site Marking 

6. Pengaduan Masyarakat Online 

7. Mesin Antrian Pasien Divisi Poli 

8. WBS Online 

9. ASN Sehat 

10. ASN Profesional 

11. Verifikasi Mutu Rumah Sakit 

12. Gratifikasi Online 

13. SIPRIMA 

14. SPIP dalam Google Site 

15. Kami Datang, Penglihatan Terang 

16. Informasi Via Media Sosial 
17. Layanan Satu Atap 

18. Simbol Anti Kroupsi 

19. Ruang Menyusui 

20. Layanan Informasi 

21. Toilet Cleaning Schedule 

22. Sikepo, SiKiper, SiKedok, Sismadak 

23. Hi Doc 

24. Anjungan Loket Mandiri 
 
   



Pg.4 2019 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan Edukasi Cuci Tangan 
untuk Pengunjung dikelola oleh 
Tim PPI RS Mata Bali Mandara, 

 

Kegiatan ini merupakan kegiatan 
inovasi karena seluruh tenaga 
kesehatan termasuk staf 
administrasi menyediakan waktu 
untuk mengajarkan bagaimana 
cuci tangan/hand rub bagi pasien. 
Dalam rangka menyukseskan 
gerakan Cuci Tangan 
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Kegiatan rutin dipagi hari, dilakukan secara 
paripurna oleh Manajemen, merupakan 
bagian dari monitoring dan evaluasi yang 
fungsinya memastikan semua program 
kegiatan berjalan sesuai dengan rencana 
dan jika ada masalah segera dapat diatasi. 

 

Morning briefing, utamanya, dipimpin oleh 
direktur atau wakil direktur. Selain Monev, 
kegiatan ini juga dilakukan untuk memantau 
tingkat kehadiran pegawai, pemberian 
ucapan hari raya dan pemberian apresiasi 
kepada pegawai atau tim yang telah bekerja 
dengan baik. 

 

Kegiatan morning briefing juga dilakukan 
oleh semua Ka. Instalasi, Kepala Ruangan di 
masing masing instalasi/unit. 
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INOVASI E-RESEP DAN E-OPTIK 
MAMPU MENEKAN ANGKA 
KESALAHAN PENULISAN OBAT, 
NYAMAN BAGI DOKTER DAN 
AMAN BAGI PASIEN 

 
E-RESEP DAN E-OPTIK, SOLUSI 
INOVATIF UTK RUMAH SAKIT 
PEDULI KESELAMATAN PASIEN 
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Site Marking adalah Penanda 

lokasi dibagian yang akan di 

lakukan tindakan operasi. 

Penandaan ini penting untuk 

mengkonfirmasi dokter 

sehingga kesalahan lokasi 

operasi tetap bisa di tekan 

diangka O alias tidak pernah 

tejadi kejadian ini 
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http://www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id/kontak-kami.php 
 

Layanan Pengaduan Masyarakat 
Online adalah aplikasi berbasis website 
dan media sosial di RS Mata Bali 
Mandara yang melibatkan partisipasi 
publik dan bersifat dua arah, sehingga 
dalam aplikasi ini masyarakat dapat 
berinteraksi dengan pihak RS Mata Bali 
Mandara secara interaktif dengan 
prinsip mudah dan terpadu untuk 
pengawasan pelaksanaan pelayanan. 
Pihak terkait di RS diberikan waktu 
selama 5 hari kerja untuk melakukan 
koordinasi internal dan perumusan 
tindak lanjut dari pelaporan yang 
diberikan oleh masyarakat umum. 

http://www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id/kontak-kami.php
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Mesin antrian rumah sakit adalah 
system yang berfungsi untuk 
mengelola antrian pasien sebuah 
rumah sakit dengan tujuan 
peningkatan kualitas layanan, 
kemudahan bagi pasien, efektif 
dan efisien operasional rumah 
sakit. 

Mesin antrian rumah sakit , 
dengan 4 fitur, punya business 
flow yang berbeda dengan alur 
antrian pada penyelenggara 
layanan publik lain, dikarenakan 
mesin antrian rumah sakit 
diharapkan mempermudah 
langkah pasien, mulai dari tahap 
pendaftaran, poliklinik dan ruang 
periksa dokter, kasir, fasilitas 
penunjang medik, farmasi atau 
apotik, laboratorium, serta pada 
bagian layanan kesehatan lainya. 
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Selain melalui melalui surat, datang langsung, 
telepon, faksimile, dan SMS, masyarakat juga 
bisa menyampaikan laporan dugaan 
TindakanPindana Korupsi secara online, yakni 
melalui WBS Online. Melalui fasilitas ini, 
kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan 
terungkapnya identitas kepada publik. Caranya 
cukup dengan mengunjungi 
http://www.rsmatabalimandara.baliprov.go.i 
d/wbs/. Ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke 
RSMBM, yakni meliputi persyaratan dan 
kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, 
laporan yang lengkap akan mempermudah 
kami dalam memproses tindak lanjutnya. 

http://www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id/wbs/
http://www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id/wbs/
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ASN Sehat adalah 

penjabaran dari Gerakan 
Masyarakat Sehat 

(GERMAS) Menurut 
Direktur RS Mata Bali 

Mandara, melalui Germas 
semua diajak untuk mau 
mengubah kebiasaan- 
kebiasaan perilaku dan 
hidup yang tidak sehat 

dengan perilaku hidup sehat 
salah satunya dengan 

memperbanyak aktifitas fisik 
melalui Yoga, Aerobic atau 
Senam peregangan yang 

dilakukan saat tengah 
bekerja. 

 
“Yoga dilakukan Seminggu 
sekali, sedangkan Aerobic 
dilakukan seminggu 2 kali. 

Hal yang terpenting lagi 
adalah peregangan yang 
dilakukan itu sangat baik, 

nanti saya akan memasang 
pengingat seperti alarm 
setiap jam 10 dan jam 2 

supaya pegawai di RS Mata 
Bali Mandara ini selalu ingat 

untuk melakukan 
peregangan ketika sibuk 

bekerja,” ujar Direktur 
RSMBM 
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Semua ASN pada RS Mata Bali Mandara 
memberikan Pelayanan Prima. Sebuah 
pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai 
dengan kepuasan pasien, sehingga dalam 
pelayanan prima ada dua elemen penting yang 
bisa memuaskan pasien yaitu, pelayanan dan 
kualitas. Ada beberapa karakteristik dari 
pelayanan prima : Pelayanan yang baik dan 
ramah, Sikap yang sopan dan penuh rasa 
hormat, Percaya diri atau tampil dengan yakin, 
Kesan yang diberikan kepada pelanggan adalah 
kesan yang ceria, Penampilan yang rapih dan 
juga bersih dan, Bisa menyenangkan pelanggan 
atau orang lain Karakteristik dari pelayanan 
prima ini bisa Anda terapkan, yang bertujuan 
agar para pelanggan yang datang kepada Anda 
merasa nyaman. Ada tiga hal utama yang perlu 
dilakukan pada pelayanan prima yaitu, peduli 
terhadap pelanggan, melayani dengan tindakan 
yang baik, dan memuaskan pelanggan pada 
standar layanan tertentu. Pelatihan Pelayanan 
Prima dilakukan setiap tahun sekali 
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MEMBANGUN 
KARAKTER, 

Hal lain yang dilakukan 
untuk meningkatkan 
profesionalisme ASN yaitu 
Membangun Karakter. 
Membangun Karakter 
adalah suatu proses atau 
usaha yang dilakukan 
untuk membina, 
memperbaiki dan atau 
membentuk tabiat, watak, 
sifat kejiwaan, akhlak (budi 
pekerti), insan manusia 
(masyarakat) sehingga 
menunjukkan perangai dan 
tingkah laku yang baik 
berdasarkan nilai-nilai 
Pancasila. 
Kegiatan Outbond, adalah 
bagian dan pembangunan 
karakter yang merupakan 
upaya yang rasional, 
sistematis, dan terintegrasi 
agar kita dapat 
memfasilitasi proses – 
proses perubahan yang 
kemudian membentuk 
karakter sumber daya 
manusia di RS Mata Bali 
Mandara. Jika dikaitkan 
dengan tahapan 
perubahan, maka kegiatan 
diatas dapat dilakukan 
untuk mencapai target 
awareness saja , atau 
awareness – acceptance, 
atau untuk improvement 
(jika awareness dan 
acceptance) sudah 
terlampaui. 
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Akreditasi rumah sakit merupakan 
suatu proses dimana suatu lembaga 
yang independen melakukan 
asesmen terhadap rumah sakit. 
Tujuannya untuk menentukan 
apakah rumah sakit tersebut 
memenuhi standar yang dirancang 
untuk memperbaiki keselamatan 
dan mutu pelayanan. 

 
Standar akreditasi sifatnya berupa 
suatu persyaratan yang optimal 
meningkatkan keselamatan dan 
kualitas asuhan pasien, memastikan 
bahwa lingkungan pelayanannya 
aman dan rumah sakit senantiasa 
berupaya mengurangi resiko bagi 
para pasien dan sfat rumah sakit. 
Dengan demikian akreditasi 
diperlukan sebagai cara efektif untuk 
mengevaluasi mutu suatu rumah 
sakit yang sekaligus berperan 
sebagai sarana manajemen. 
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Gratifikasi Online System adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan 

setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika 

serta misconduct lainnya yang dilakukan oleh RS Mata Bali Mandara. Kami menjamin 

kerahasian identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor.Laporan dapat 

disampaikan melalui http://www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id/wbs/ atau melalui email 

inforsmatabalimandara@gmail.com 

http://www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id/wbs/
mailto:inforsmatabalimandara@gmail.com
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SIPRIMA 

SIPRIMA adalah pengejawantahan dari 
Managemen Risiko Korporasi di RS Mata 
Bali Mandara (Enterprise Risk 
Management). 

Sistem ini mengakomodir manajemen 
risiko sesuai amanat KARS, dan SPIP 
serta ZI sesuai amanat Reformasi 
Birokrasi. SIPRIMA memungkinkan seluruh 
element pimpinan RSMBM memantau dan 
mengendalikan serta mengatasi masalah 
atau risiko yang ada, baik diarea klinis dan 
non klinis 
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Google Sites adalah aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web kelompok, untuk 
keperluan korporat. Google Sites adalah cara termudah untuk membuat informasi dapat 
diakses oleh orang yang membutuhkan cepat, akses up-to-date. Tim kerja dapat bekerja sama 
dalam Situs untuk menambahkan berkas file lampiran, informasi dari aplikasi Google lainnya 
(seperti dokumen, uSkPO, Pedoman, Video, dll), dan konten baru yang bebas bentuk. Membuat 
situs bersama-sama semudah mengedit dokumen, dan pengguna selalu mengendalikan siapa 
yang memiliki akses, apakah itu hanya sendiri, tim, atau seluruh organisasi. Menyimpan data 
SPIP di google site memudahkan control pimpinan dan tim kerja untuk melakukan maturasi 
program 
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Program Ini adalah Program Jemput Bola Untuk menurunkan Kebutaan melalui Program Bus 
Klinik Mata dan Operasi Katarak. Program yang merupakan inovasi “Hospital without Wall” 
dimana rumah sakit tidak membatasi pelayanan hanya didalam Gedung tapi juga kegiatan Luar 
Gedung. Program ini memastikan Sustainibility dan Transformasi serta Kemitraan dengan 
dukungan Penuh Pemerintah Provinsi Bali, Persatuan Dokter Mata Indonesia, PKK , Unsur 
Masyarakat dan Sektor Swasta. Program ini telah terbukti efektif menurunkan Kebutaan di 
Provinsi Bali 
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SOSIAL MEDIA MEMBERIKAN AKSES KEPADA PASIEN TENTANG FEEDBACK 
POSITIF MAUPUN NEGATIF DARI PASIEN, YANG MERUPAKAN INFORMASI 
BERHARGA DARI SUDUT PANDANG PASIEN. DENGAN ADANYA FANPAGE 
PADA FACEBOOK MISALNYA, KONSUMEN BISA LANGSUNG MEMBERIKAN 
SARAN/KRITIK/PERTANYAAN PADA KOLOM KOMENTAR ATAU MENGIRIM 
PESAN MENGENAI PRODUK/LAYANAN ANDA. 
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Penanganan layanan secara professional menjadi kunci keberhasilan, oleh karena itu diperlukan 
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang-bidang layanan yang 
dikelola. Hal tersebutlah yang juga sedikit demi sedikit ditransformasikan dalam penyelenggaraan 
pelayanan melalui pola layanan satu atap, mulai dari Pendaftaran, Pemeriksaan, Pemeriksaan 
Penunjang, Pelayanan Obat dan Kaca Mata. 

 
Pola layanan satu atap ini juga dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan layanan yang dibutuhkan 
oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat di daerah yang berada dalam cakupan sasaran 
layanan pemerintah daerah. Pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan 
secara terpadu pada suatu tempat/tinggal oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan 
sesuai kewenangannya masing-masing. Kami bekerjasama deng BPJS untuk memberikan 
pelayanan stau atap yang berkualitas 
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Penempatan Simbolanti korupsi seperti 
Spanduk, Banner, stiker dan lain lain memiliki 
fungsi Ganda. Pertama Mengingatkan kepada 
para pegawai akan komitmen anti korupsi, 
sedangkan kedua ditujukan kepada masyarakat 
yang berkunjung ke RS Mata Bali Mandara. 
Masayarakat dijadikan piranti yang akan 
mengawasi setiap prilaku pegawai yang tidak 
sesuai dengan semangat Anti Korupsi. 
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Menyusui adalah hak ibu dan anak 

sebagai manusia. Di sisi lain, 

kembalinya wanita ke dunia 

profesional mengharuskan mereka 

membagi waktu antara menyusui 

dan mengasuh anak dengan jam 

bekerja yang padat. Ini sebabnya 

hak-hak tersebut sering kali menjadi 

tidak terpenuhi. Fasilitas ruangan 

menyusui memainkan peran penting 

dalam setiap gedung komersil dan 

perkantoran guna mengakomodasi 

kebutuhan kalangan ibu menyusui 

yang bekerja demi mendukung 

gerakan menyusui eksklusif. 
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RS Mata Bali Mandara 
menyediakan layanan 
Informasi melalui berbagai 
cara, seperti : Layanan 
Petugas CS secara langsung, 
Melalui Media Televisi, Brosur, 
Leaflet, Website, FB.dll. 
Sarana ini bisa diakses oleh 
pasien dan pengunjung sambil 
menunggu pelayanan. Kami 
menyediakan ruangan yang 
nyaman, tempat duduk yang 
asri yang memungkinkan 
setiap pasien dan pengunjung 
mendapatkan informasi yang 
mereka inginkan. 
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RS Mata Bali Mandara 
menerapkan pengukuran 
kinerja Profesional Pemberi 
Asuhan (PPA) dan mutu di 
tiap unit dengan mengunakan 
sistem informasi. Sistem 
informasi yang digunakan 
yaitu Sikepo, SiKiper, SiKedok 
dan Sismadak. 

Penginputan dilakukan oleh 
unit terkait dan dapat dipantau 
oleh pimpinan terkait.  

Sismadak juga berisi tentang 
SOP yang berlaku di RSMBM, 
sehingga pegawai dapat 
dengan mudah mengasesnya 
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Dalam rangka memudahkan 
pasien dalam menerima 
pelayanan. RSMBM 
mengembangkan aplikasi Hi-
Doc yang berfungsi sebagai 
aplikasi pendaftaran pasien. 
Sehingga pasien dapat 
menyingkat waktunya dalam 
berobat dan dapat memilih hari, 
waktu dan dokter. 
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Anjungan Loket Mandiri di 
RSMBM bertujuan agar pasien 
tidak perlu mengantri di loket 
pendaftaran. Pasien dapat 
menginput data dan dokter 
tujuan kemudian pasien 
langsung menunggu di ruang 
tunggu pemeriksaan. 


