
VISI
" Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang unggul dibidang Inovasi Agropolitan dan 

Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanaan Publik yang Efisien 
dan Cepat Berbasis Teknologi

MISI 4. 
Meningkatkan kesehatan masyarakat

Tujuan RPJMD 1. 

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

Indikator Tujuan :
Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia 

Harapan Hidup Perempuan)

Sasaran RPJMD 1 

Meningkatnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran : 
Angka Kesehatan Masyarakat

Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Meningkatkan  kinerja pelayanan publik perangkat daerah

Indikator Tujuan:
- Persentase capaian kinerja perangkat daerah

Sasaran Strategis Perangkat Daerah (1)

Meningkatnya  kualitas pelayanan  perangkat daerah

- Persentase capaian kinerja perangkat daerah

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana 
aparatur, terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai, terpenuhinya penilaian angka kredit 

kesehatan melalui penilaian angka kredit pegawai yang berstatus fungsional, terlaksananya 
kebijakan pembangunan kesehatan melalui peningkatan korbinwas, perencanaan, pendataan 
dan pelaporan, meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui pelaporan kinerja 

keuangan

- Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai 
Labkes 

- Predikat (nilai) SAKIP perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi

Kegiatan Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran

Meningkatnya 
pelayanan 

administrasi 
perkantoran

- Persentase tingkat 
kepuasan aparatur 
perangkat daerah 
Dinas Kesehatan 
Provinsi dan Balai 

Labkes 

Kegiatan Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 

Aparatur

Meningkatnya sarana 
dan prasarana 

aparatur

- Persentase tingkat 
kepuasan aparatur 
perangkat daerah 
Dinas Kesehatan 
Provinsi dan Balai 

Labkes

Kegiatan Peningkatan 
Disiplin Aparaturi

Terpenuhinya 
kebutuhan pakaian 

dinas pegawai

- Persentase tingkat 
kepuasan aparatur 
perangkat daerah 
Dinas Kesehatan 
Provinsi dan Balai 

Labkes

Kegiatan Peningkatan 
Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Terpenuhinya 
penilaian angka 
kredit kesehatan 
melalui penilaian 

angka kredit pegawai 
yang berstatus 

fungsional

- Persentase tingkat 
kepuasan aparatur 
perangkat daerah 
Dinas Kesehatan 
Provinsi dan Balai 

Labkes

Kegiatan Peningkatan 
pelayanan  UPTD 

Balai Labkes

Meningkatnya 
pelayanan UPTD Balai 

Labkes

- Persentase tingkat 
kepuasan aparatur 
perangkat daerah 
Dinas Kesehatan 
Provinsi dan Balai 

Labkes

Kegiatan Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan

Terlaksananya 
kebijakan 

pembangunan 
kesehatan melalui 

peningkatan 
korbinwas, 

perencanaan, 
pendataan dan 

pelaporan

- Predikat (nilai) 
SAKIP perangkat 

daerah Dinas 
Kesehatan Provinsi

Kegiatan Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan

Meningkatnya 
pelayanan 

administrasi 
perkantoran melalui 

pelaporan kinerja 
keuangan

- Predikat (nilai) 
SAKIP perangkat 

daerah Dinas 
Kesehatan Provinsi

Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat

Indikator Tujuan:
- Persentase status kesehatan masyarakat

- Persentase angka kesakitan  penyakit menular  dan penyakit tidak menular

Sasaran Strategis Perangkat Daerah (2)

Meningkatnya kesehatan masyarakat

Indikator Sasaran :
- Persentase status kesehatan masyarakat

Program Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya promosi kesehatan masyarakat, meningkatnya pembinaan pelayanan kesehatan,
reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta menurunkan AKI dan AKB, meningkatnya pelayanan 

kesehatan gizi anak dan keluarga, meningkatnya kualitas lingkungan sehat, meningkatnya 
pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan kerja dan olahraga

- Persentase Kab/Kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan 
baru pertahun

- Angka kematian ibu per  kelahiran hidup
- Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

- Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)
- Persentase penduduk  yang memiliki kualitas lingkungan  sehat

- Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja  dan  kesehatan olah raga

Kegiatan Peningkatan 
kesehatan masyarakat 

Meningkatnya promosi 
kesehatan masyarakat

- Persentase Kab/Kota 
yang membuat 
kebijakan yang 

mendukung PHBS 
minimal 1 kebijakan 

baru pertahun

Kegiatan Upaya 
peningkatan Kesehatan 

Keluarga

Meningkatnya promosi 
kesehatan masyarakat

- Persentase Kab/Kota 
yang membuat 
kebijakan yang 

mendukung PHBS 
minimal 1 kebijakan 

baru pertahun

Kegiatan Penurunan 
kematian ibu

Menurunnya kematian 
ibu

- Angka kematian ibu 
per  kelahiran hidup

Kegiatan Penurunan 
angka kematian bayi

Menurunnya kematian 
bayi

- Angka kematian bayi 
per 1000 kelahiran 

hidup

Kegiatan Peningkatan 
kesehatan gizi anak dan 

keluarga

Menurunnya angka 
kejadian gizi kurang dan 
buruk pada anak bayi, 

balita, remaja putri dan 
bumil

- Prevalensi kekurangan 
gizi (underweight) pada 

anak balita (persen)

Kegiatan Peningkatan 
penyehatan lingkungan

Meningkatnya 
kesehatan lingkungan

- Persentase penduduk  
yang memiliki kualitas 

lingkungan  sehat

Kegiatan Peningkatan 
kesehatan kerja dan 

olah raga

Meningkatnya 
kesehatan kerja dan 

olahraga

- Persentase puskesmas 
yang menjalankan 

kesehatan kerja  dan  
kesehatan olah raga

Sasaran Strategis Perangkat Daerah (3)

Meningkatnya  pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Indikator Sasaran :
- Persentase angka kesakitan  penyakit menular  dan penyakit tidak menular

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Meningkatnya  pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB, meningkatnya
pengendalian penyakit HIV dan IMS, meningkatnya Angka Kesakitan Malaria, menurunnya 

Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular, meningkatnya persentase perempuan usia 30 
- 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara, meningkatnya pengendalian dan 

pencegahan penyakit tidak menular lainnya, meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa dan 
napza sesuai standar, meningkatnya kewaspadaan dini dan respon terhadap risiko terjadinya 

penularan penyakit berpotensial KLB

- Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka
keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85%

- Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko
- Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria

- persentase  penanganan penyakit menular lainnya
- Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

- Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya
- Persentase Kab/Kota yang 20 % Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

- Persentase Kab/kota yang melaksanakan    kewaspadaan dini dan respon

Kegiatan Pencegahan 
dan pengendalian 

penyakit menular TB

Meningkatnya 
keberhasilan 

pengobatan TB di 
Kab/Kota

- Persentase 
Kabupaten/ Kota 

dengan angka
keberhasilan 

pengobatan TB paru 
BTA positif (Success 
Rate) minimal 85%

Kegiatan Peningkatan 
pencegahan dan 

pengendalian HIV

Menurunnya angka 
kejadian Kasus HIV 

pada penduduk 
beresiko

- Prevalensi HIV 
(persen) pada 

penduduk beresiko

Kegiatan Peningkatan 
pengendalian penyakit 

malaria

Meningkatnya Kab/Kota 
yang mencapai 

eliminasi malaria

- Persentase 
Kabupaten/Kota 

mencapai eliminasi 
malaria

Kegiatan penanganan 
penyakit menular 

lainnya 

Meningkatnya 
penanganan penyakit 

menular lainnya

- persentase  
penanganan penyakit 

menular lainnya

Kegiatan Peningkatan 
pengendalian dan 

pencegahan penyakit 
kanker

Meningkatnya 
perempuan usia 30 - 50 

tahun yang dideteksi 
dini kanker serviks dan 

payudara

- Persentase 
perempuan usia 30-50 
tahun yang dideteksi 

dini kanker serviks dan 
payudara

Kegiatan Peningkatan  
pencegahan penyakit 
tidak menular lainnya 

Meningkatnya 
pencegahan dan 

pengendalian penyakit 
tidak menular lainnya

- Persentase 
pencegahan dan 

pengendalian penyakit 
tidak menular lainnya

Kegiatan peningkatan 
penanganan pelayanan 

kesehatan jiwa

Meningkatnya Kab/Kota 
yang 20% 

puskesmasnya 
menyelenggarakan 

upaya kesehatan jiwa / 
napza

- Persentase Kab/Kota 
yang 20 % 

Puskesmasnya 
menyelenggarakan 

upaya kesehatan jiwa

Kegiatan peningkatan 
surveilans imunisasi 

dan kesehatan situasi 
khusus

Meningkatnya 
surveilans epidemiologi 
penyakit dan penyakit 
potensial KLB/wabah,  

imunisasi dan 
kesehatan situasi 

khusus

- Persentase Kab/kota 
yang melaksanakan    

kewaspadaan dini dan 
respon

Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di faskes

Indikator Tujuan:
- Persentase standarisasi pelayanan

kesehatan

Sasaran Strategis Perangkat Daerah (4)

Meningkatnya Akses dan Mutu pelayanan kesehatan

Indikator Sasaran :
- Persentase standarisasi pelayanan

kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya  akses pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, meningkatnya jumlah 
RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional, tercapainya cakupan jaminan kesehatan nasional 

melalui program jaminan kesehatan daerah, meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan 
tradisional

- Jumlah Kecamatan Yang memiliki satu Puskesmas Tersertifikasi  Akreditasi
- Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

- Persentase kepesertaan JKN
- Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional

Kegiatan Peningkatan 
pelayanan kesehatan 

primer

Meningkatnya 
pelayanan kesehatan 

primer

- Jumlah Kecamatan
Yang memiliki satu 

Puskesmas 
Tersertifikasi  Akreditasi

Kegiatan Peningkatan 
pelayanan kesehatan 

rujukan 

Meningkatnya 
pelayanan kesehatan 

rujukan

- Jumlah RSUD yang 
tersertifikasi akreditasi 

nasional

Kegiatan Pembiayaan 
jaminan kesehatan 

masyarakat

Meningkatnya 
kepesertaan JKN

- Persentase 
kepesertaan JKN

Kegiatan 
Pengembangan 

pelayanan kesehatan 
tradisional

Meningkatnya tenaga 
terlatih untuk 

pelayanan kesehatan 
tradisional

- Persentase PKM yang 
menyelenggarakan 

kesehatan tradisional

Program Pelayanan Teknis Laboratorium

Meningkatnya fungsi pelayanan Balai Labkes, meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium 
kesehatan sesuai standar

- Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar

Kegiatan Peningkatan 
dan pengembangan 
pelayanan  labkes

Meningkatnya 
pelayanan teknis 

laboratorium

- Jumlah pelayanan 
pemeriksaan 

laboratorium kesehatan 
sesuai standar

Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Mewujudkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar

Indikator Tujuan:
- Persentase  kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan

Sasaran Strategis Perangkat Daerah (5)

Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan sumberdaya kesehatan

Indikator Sasaran :
- Persentase  kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan

Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, meningkatnya 
ketersediaan dan aksesibiltas sediaan farmasi yang memenuhi standar, meningkatnya 

pengendalian pra dan pasca pemasaran alat kesehatan dan PKRT

- Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
- Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial

- Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi  syarat

Kegiatan 
Pengembangan sumber 

daya manusia 
kesehatan/SDK

Meningkatnya 
pengembangan sumbar 

daya manusia 
kesehatan

- Jumlah SDM 
Kesehatan yang 

ditingkatkan 
kompetensinya 

(kumulatif)

Kegiatan Peningkatan 
Pelayanan kefarmasian

Meningkatnya 
pelayanan kefarmasian

- Persentase Puskesmas 
dengan ketersediaan 

obat dan vaksin 
essensial

Kegiatan Peningkatan 
ketersediaan alkes dan 

PKRT

Meningkatnya 
ketersediaan alkes dan 

PKRT

- Persentase produk 
alkes dan PKRT di 
peredaran yang 

memenuhi  syarat


