SKPD : VIII. Dinas Kesehatan
Misi : 1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
3. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara mandiri
4. Mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

1

Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan

Rasio puskesmas/pustu persatuan
penduduk

2

Mengembangkan jaminan pembiayaan
kesehatan bagi masyarakat

Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
Miskin

Sumber Data

Yanmedik & Farmamin

Data pada Bidang

Jampro infokes

Menjamin seluruh masyarakat
mendapatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu

kepuasan pengunjung puskesmas

Keterangan

Perbandingan jumlah puskesmas dengan
jumlah penduduk
Jml Maskin yang dilayani di fasilitas
pelayanan kesehatan dasar / Jml Maskin
yang membutuhkan pelayanan kesehatan
dasar X 100 %
Jml masy. Miskin yg dirujuk ke fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan / Jml masy.
Miskin yg membutuhkan pelayanan
kesehatan tingkat lanjutan X 100%

Pelayanan Kesehatan Rujukan
Masyarakat Miskin

3

4

Penanggung jawab

Yanmedik & Farmamin

Jumlah pengunjung puskesmas yang
menjadi responden pada survei kepuasan
masyarakat / Jumlah seluruh responden x
100%

5

Pengadaan obat pelayanan dasar

Jml pengadaan obat pelayanan dasar di
puskesmas yg mengacu pada DOEN / jml
keseluruhan pengadaan obat

6

Pengawasan terhadap obat tradisional

Obat tradisonal bebas bahan kimia obat

7

Industri rumah tangga yang memiliki
sertifikat Pangan industri rumah tangga
(PIRT)

Pangan produk IRT yang bersertifikasi
PIR-T

8

Pangan yang disampling bebas dari
bahan berbahaya

Pangan bebas dari bahan berbahaya

9

Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 KH

Yanmas

Jml kematian bayi (0-11bln) dlm 1th di
wilayah / 1.000 kelahiran hidup

Kunjungan ibu hamil keempat kali telah
mendapat pelayanan sesuai standar
kebidanan (K4)

Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh
palayanan antenatal sesuai standar,
paling sedikit 4 kali dengan distribusi
waktu 1 x pada trimester ke-1 , 1 x pada
trimester ke-2 dan 2 x pada trimester ke-3
disuatu wilayah kerja tertentu / jumlah
sasaran ibu hamil di satu wilayah dalam
kurun waktu yang sama x 100%

Persalinan oleh tenaga kesehatan

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu / jumlah
seluruh sasaran ibu bersalin di satu
wilayah dalam kurun waktu yang sama x
100 %

Kunjungan bayi (umur 29 hari - 11 bulan)
(SPM)

Jumlah bayi yang telah memperolah 4 kali
pelayanan kesehatan sesuai standar
disuatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu / jumlah seluruh sasaran bayi
disuatu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun
X 100%

13

Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yang
mendapat penanganan definitif disuatu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu /
20 % X jumlah sasaran ibu hamil disuatu
wilayah kerja dalam 1 tahun X 100 %

14

Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada bayi USIA 6-24 bln
dari keluarga miskin (SPM)

Jumlah pemberian makanan pendamping
ASI (MP-ASI) pada bayi usia 6 - 24 bulan
dari keluarga miskin selama 90 hari /
jumlah seluruh bayi usia 6 - 24 bulan dari
keluarga miskin dengan status gzi kurang
x 100 %

Cakupan Pemberian Vitamin A

Semua balita usia 6 - 60 bulan yang
mendapatkan tablet vitamin A pada bulan
Februari dan Agustus disuatu wilayah
kerja / jumlah balita yang ada (sasaran
balita) x 100 %

10

11

12

15
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Penanggung jawab

Sumber Data

Keterangan

16

Pelayanan Anak Balita

Anak balita (12 - 59 Bulan) yang
memperoleh pelayanan pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan / jumlah
sasaran balita x 100 %

17

Balita gizi buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk yang
mendapatkan perawatan di sarana
pelayanan kesehatan / jumlah balita gizi
buruk yang ditemukan x 100 %

18

Prevalensi kasus HIV

P2PL

Persentasi penduduk laki-laki dan
perempuan usia 15 - 49 tahun yang
terinfeksi HIV

19

Penderita DBD yang ditangani

Penderita DBD yang ditangani mengikuti
prosedur penanggulangan DBD yang
meliputi penyelidikan epidemiologi,
penyuluhan, PSN dan Larvasidasi dan
fogging fokus.

20

Penemuan kasus BTA +

Jumlah pasien baru TB BTA positif yang
ditemukan dan diobati disatu wil kerja
selama 1 tahun / perkiraan jumlah pasien
baru TB BTA positif x 100 %

21

Cakupan balita dengan pneumonia yang
ditangani

Jumlah kasus pneumonia balita yang
ditangani sesuai penatalaksanaan standar
/ jumlah seluruh kasus pneumonia balita
yang diobati di wilayah kerja puskesmas x
100 %

Penemuan Penderita diare

Jumlah penderita diare yang datang dan
dilayani di sarana kesehatan dan kader di
suatu wilayah tertentu dalam waktu satu
tahun dibagi jumlah perkiraan penderita
diare pada satu wilayah tertentu dalam
waktu yang sama( 10 % dari angka
kesakitan diare x jumlah penduduk) x
100%

23

Akses KK menggunakan jamban sehat

Jumlah KK dengan akses terhadap
fasilitas sanitasi yang layak antara lain
dilengkapi leher angsa, septik
tank,diwilayah dan periode tertentu /
jumlah KK diwilayah dan periode yang
samaX 100%

24

Jumlah Kelurahan yang melaksanakan
sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

Kelurahan yang melaksanakan minimal 2
pilar dan sudah melakukan pemicuan
minimal 1 RW, mempunyai tim kerja
masyarakat dan mempunyai RTL menuju
sanitasi total

25

Persentase posbindu yang menjalankan
deteksi dini pengendalian faktor resiko
penyakit tidak menular

Persentase posbindu yang menjalankan
deteksi dini pengendalian faktor resiko
penyakit tidak menular

26

Kelurahan UCI

Seluruh kelurahan yang mencapai target
UCI. Jumlah keluraha UCI / seluruh
kelurahan x 100%

27

Kelurahan yang mengalami KLB ditangani
< 24 jam

KLB yang ditangani oleh petugas
kesehatan berdasarkan wilayah
administratif kelurahan < 24 jam yang
berasal dari penyakit berpotensi wabah

22

28

Meningkatnya jumlah, jenis, dan
penyebaran SDM kesehatan dan non
kesehatan yang sesuai dengan standar

29

Meningkatnya perilaku sehat di
masyarakat melalui peningkatan PHBS di Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS
lima tatanan

Jumlah tenaga puskesmas sesuai standar

Sekretariat

Jumlah tenaga puskesmas sesuai dengan
permenkes tentang puskesmas perkotaan

Jampro infokes

Jumlah rumah tangga yang dikategorikan
sehat / jumlah seluruh rumah tangga di
desa atau kelurahan X 100%
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30

Sasaran

Meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan RW Siaga aktif
maupun UKBM lainnya

Tersedianya data dasar kesehatan secara
cepat, tepat dan akurat

Memberikan informasi pelayanan
kesehatan secara cepat dan akurat

Penanggung jawab

Sumber Data

Keterangan

Desa yang mempunyai Pos kesehatan
desa (poskesdes) atau UKBM lainnya
yang buka setiap hari dan berfungsi
sebagai pemberi pelayanan kesehatan
dasar, penanggulangan bencana dan
kegawatdaruratan, survelance berbasis
masyarakat yang meliputi pemantauan
pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan
dan perilaku sehingga masyarakatnya
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) dibandingkan dengan
jumlah desa siaga yang dibentuk.

Cakupan desa / RW siaga aktif

cakupan pelayanan kesehatan pra usia
lanjut

31

32

Indikator Kinerja Utama

Yanmas

Jumlah pra lansia (usia 45 - 60 tahun)
yang memperoleh pelayanan kesehatan
baik di PKM maupun di posbindu / Jumlah
seluruh anggota posbindu usia 45 - 60
tahun X 100%

Jampro infokes
Pelaporan Sistem Pencatatan Pelaporan
Puskesmas (SP3) menggunakan
software

Jumlah puskesmas yg menggunakan
software / Jumlah pkm X 100%

