
 

Profil Ruang Rawat Bougenville  

RSUD Cilacap 

( Ruang Rawat Inap Bedah ) 

 

 

 

Seiring kemajuan teknologi dibidang kesehatan, RSUD cilacap selalu berupaya 

menggunakan teknologi kesehatan modern yang tujuan akhirnya meningkatkan mutu 

pelayanan kepada pasien serta efektifitas dalam bekerja. Demi mencapai Visi RSUD cilacap 

sebagai rumah sakit pilihan masyarakat, ada lima (5) misi yang mendukung dan menjadi 

semangat kami dalam mencapai tujuan. Adapun misi tersebut adalah; 

1. Menyelenggarakan pelayanan yang prima dan profesional. 

2. Menggunakan tata kelola manejerial yang profesional dan taat hukum. 

3. Menjadikan pusat rujukan pelayanan kesehatan. 

4. Meningkatkan sumber daya manusia profesional yang berorientasi pada kepuasan 

pelanggan serta mengutamakan keselamatan pasien. 

5. Menggunakan sistem informasi dan teknologi kedokteran modern guna menunjang 

pelayanan untuk meningkatkan efektifitas kerja. 

Ruang Bougenvile RSUD Cilacap merupakan ruang perawatan pasien dengan kasus 

bedah kelas 1, kelas 2, dan Kelas 3 yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Rumah Sakit 



(KARS). Dengan tenaga ahli dan terampil yang sudah terkualifikasi oleh Komite Keperawatan 

RSUD Cilacap dan terdaftar di PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Kabupaten 

Cilacap sehingga kompeten dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dimana pasien 

mendapatkan perawatan dari mulai persiapan operasi sampai pasca operasi. 

Semangat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien selalu kita pupuk demi 

terwujudnya kepuasan pasien dalam menerima perawatan di ruang Bougenville. Hal ini perlu 

kerjasama dan kerja keras semua pemberi pelayanan di ruang bougenvil, perawat, 

administrasi, dokter, cleaning service, dan juga pembantu orang sakit (POS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat pagi bougenville timbang terima pasien 

A. Visi dan Misi Ruang Bougenvile 

Visi 

Ruang rawat bedah yang unggul, tepat, aman, dan nyaman. 

 



Misi 

1. Memberikan asuhan keperawatan yang menyeluruh sesuai dengan standar praktek 

pelayanan keperawatan profesional. 

2. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien yang berorientasi pada 

keselamatan klien. 

3. Menggunakan komunikasi terapeutikuntuk mencapai pemenuhan kebutuhan dan 

kemandirian klien  

4. Melindungi klien, keluarga, dan pengunjung dari infeksi nosokomial. 

5. Memberikan pendidikan kesehatan yang optimal sesuai kebutuhan klien pulang. 

B. Pelayanan di Ruang Bougenville Meliputi : 

1. Tindakan operasi terencana (elektif). 

Tindakan Operasi yang terjadwal dari Poliklinik, operasi ini dokter akan 

lakukan dengan tujuan supaya penyakit tertentu tidak membuat nyawa pasien 

terancam. Pembedahan akan dokter lakukan atas pertimbangan medis. 

2. Tindakan Operasi semi Elektif 

Operasi bedah ini bertujuan sebagai pencegah efek atau akibat buruk dari 

suatu cedera maupun penyakit. Jenis operasi semi-elektif tidaklah harus cepat-

cepat dilaksanakan dan bisa dokter tunda untuk sejenak. 

3. Tindakan Operasi Darurat Atau Cito 

Operasi atau tindakan pembedahan yang harus segera dilakukan bertujuan 

untuk membuat hidup pasien terselamatkan. Ketika pasien baru saja mengalami 

kecelakaan parah atau cedera yang memicu trauma. 

C. Jenis Pelayanan di Ruang Bougenville : 

1. Bedah Umum. 

2. Bedah Orthopedi. 

3. Bedah Urologi. 

4. THT (Telinga, hidung dan tenggorokan). 

5. Neurologi. 

6. Mata. 

D. Alokasi  ruang rawat Bougenville : 

1. Kantor perawat ( Nurse Station ). 

2. Adminitrasi. 

3. Ruang Alkes dan obat. 

4. Ruang perawatan kelas 1, 2, dan 3. 



5. Ruang perawatan khusus. 

6. Ruang Cleaning Service. 

7. Gudang. 

E. Denah ruang Bougenvile 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Jam kunjung/besuk 

Pagi jam 11.00 s/d 13.00 

Sore jam 16.00 s/d 20.00 

Diluar jam kunjung di harapkan penunggun pasien cukup satu penunggu saja, 

kecuali penunggu pasien kritis. Anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak 

diperbolehkan memasuki area perawatan pasien, hal ini bertujuan menghindarkan 

anak-anak tertular penyakit. 

G. Tarif ruang rawat inap dan fasilitasnya 

1. Kelas 1 

@Rp. 250.000,- per hari belum termasuk obat, tindakan, dan visit dokter 

Memiliki fasilitas sebagai berikut: 

Satu kamar 2 bed pasien dengan oksigen sentral, 1 buah kipas angin, 1 kamar 

mandi dalam, 2 buah lemari untuk menyimpan barang-barang pasien. 

Keterangan: 

 

A,B,D,E : Ruang perawatan kelas 1 

C : Ruang jaga Residen 

F : Ruang perawatan kelas 2 perempuan 

G : Ruang Perawatan kelas 2 laki-laki 

H : Ruang perawatan kelas 3 perempuan 

I : Ruang perawatan khusus 

J : Ruang perawatan kelas 3 laki-laki 

1 :PintuMasukPengunjung 

2 : Kantor perawat (nurse station) 

3 : Ruang Alkes dan obat 

4 : Gudang 

5 : Ruang Cleaning Service 
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Ruang  rawat bougenvil kelas 1 

2. Kelas 2 

@Rp. 200.000,- per hari belum termasuk obat, tindakan, dan visit dokter 

Memiliki fasilitas sebagai berikut: 

Satu kamar 4 bed pasien dengan oksigen sentral, 1 kamar mandi 1 toilet terpisah, 

1 buah water heater, 4 buah lemari, setiap tempat tidur terpasang gorden, 1 buah 

kipas angin. 

 

Ruang rawat bougenville  kelas 2 

3. Kelas 3  

@Rp. 140.000,- per hari belum termasuk obat, tindakan, dan visit dokter 

Memiliki fasilitas sebagai berikut: 

Satu kamar 4 bed pasien dengan oksigen sentral, 4 buah lemari, 1 buah kipas 

angin, 1 kamar mandi 1 toilet, 1 buah water heater. 

 

                        Ruang rawat bougenville kelas 3 

H. Preview Ruang Bougenville 

 

 

 

 

                                                            



 

 

 

 

 

 

 

      

 

   

                                                                          

 

 




