
Tim	  budaya RSUD	  A.M	  Parikesit sukses menggelar Kaizen	  Event	  #1	  2017	  
yang	  di	  ikuti oleh 19	  tim dari Instalasi danUnit	  dilingkunganRSUD	  A.M.	  
Parikesit.	  Kamis,	  3/8/2017.

Kaizen	  event	  merupakan sebuah event	  penjaringan ide-‐ide	  kreatif
dalammenerapkan strategi Lean	  Manufacturing	  di	  RSUD	  A.M.	  Parikesit.	  
Setiap tim kaizen	  diberi waktu untuk mepresentasikandidepan juri
tentang ide	  kaizen	  yang	  akan diimplementasikandi	  unit	  tempat ia
bertugas.

Direktur RSUD A.M. Parikesit yang juga menjadi salah satu juri dalam
event tersebut menyatakan apresiasi nya pada semua ide yang
ditampilkan. Semuanya keren dan kreatif. "Saya sangat bangga dengan
semua peserta kaizen event, sekecil apapun ide nya, itu telah memberi
isyarat pada saya bahwa karyawan RDUD AM Parikesit telah
menunjukkan nilai Peduli dan Profesional yang merupakan nilai -‐ nilai
dasar Organisasi kita. Hal ini berarti nilai dasar kita telah mulai menjadi
budaya di RS kita" ucap Martina.
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Menjadi pemenang dalam event	  
ini adalah tim Punai 3	  dari IRNA	  
dengan Ide	  Kaizen	  "Darvidost".	  
Darvidost adalah sebuah tool	  
yang	  di	  gunakan untuk
mengidentifikasi lokasi pasien
dari masing-‐masing dokter
penanggungjawabpelayanan
(DPJP).	  

Dengan darvidost perawat
dengan cepatmengetahui letak
pasien dan dapat dengan cepat
membantudokter visite.	  
Perawat akan sangat cepat
mempersiapkanberkas pasien.	  
Hal	  ini penting mengingat
didalam 1	  ruangan terdapat
banyak pasien dengan
bermacam-‐macam DPJP.	  

Manfaat Teori Kaizen
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapan Teori Kaizen
dapat berupa :
1. Setiap orang akan mampumenemukan masalah dengan cepat
2. Setiap orang akam memberikan perhatian dan penekanan pada

tahap perencanaan.
3. Mendukung cara berfikir yang berorientasi proses.
4. Setiap orang berkonsentrasi pada masalah-‐masalah yang lebih

penting dan memdesak untuk diselesaikan.
5. Setiap orang akan berpartisipasi dalam membangun sistem yang

baru.
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Kaizen berasal dari bahasa Jepang yaitu kata
KAI dan ZEN. Kata "KAI" yang diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti
"berubah" sedangkan "ZEN" yang artinya
adalah "Baik". Jika diartikan secara langsung
maka arti Kaizen adalah "Merubah menjadi
lebih baik".

Kaizen bertujuan untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas tinggi
dengan waktu pelayanan lebih singkat, biaya lebih rendah melalui upaya -‐
upaya menghilangkan waste atau pemborosan dalam hal Defects,
Overproduction, Waiting, Not utilizing talent, Transportation, Inventory
excess, Motion waste, Excess processing (DOWNTIME).
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