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Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan memuat 12 (dua belas) sasaran
strategis yang pencapaiannya didukung oleh rencana kerja, rencana kerja dan
anggaran, serta lndikator Kinerja Utama (lKU) dan target kinerja sebagaimana
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja yang dicapai oleh Kementerian
Kesehatan selama Tahun 2017 dengan membandingkannya terhadap target kineria

yang telah diperjanjikan untuk Tahun 2017. Capaian kinerja pada tahun 2017

inenjadi bahan evaluasi guna terus meningkatkan kinerja kami ke depan.

seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017 telah berhasil dilaksanakan

dengan baik serta tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerjanya telah berhasil

dica-pai. Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi

atas pencapaian kinerja Kementerian Kesehatan.

Kami mengapresiasi kinerja seluruh jajaran di Kementerian Kesehatan yang telah

berkontribrisi'untuk organiiasi ini, namun masih terdapat bagian-bagian yang perlu

ditingkatkan. oleh karena itu, kami mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai

bersima-sama untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi Kementerian

Kesehatan dan bagi lndonesia.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk

pertanggungjawaba-n Kementerian Kesehatan dan umpan balik bagi organisasi

untuk mendorong peningkatan kinerja.
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 merupakan sarana untuk 
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Menteri Kesehatan beserta jajarannya kepada 
Presiden Republik Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait 
langsung maupun tidak langsung. Selain itu Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan 
merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang 
dijabarkan dalam  tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu 
pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. 
 

Dari 36 Indikator Kinerja pada 12 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang 
dijanjikan oleh Menteri Kesehatan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, terdapat 
34 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang memiliki kinerja sesuai atau melebihi target 
yaitu: 
 

1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tercapai 82,79% dari target 
79% atau 104,79% dari yang ditargetkan 

2. Persentase ibu hamil kurang energi kronik tercapai 14,8% dari target 21,2% atau 
130,86% dari yang ditargetkan 

3. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan tercapai 53,89% 
dari target 30% atau 179,63% dari yang ditargetkan 

4. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan pasien TB/Succes Rate (SR) tercapai 
87% dari target 87% atau 100% dari yang ditargetkan 

5. Prevalensi HIV tercapai 0,33% dari target <0,5% atau 134% dari yang ditargetkan 
6. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria tercapai 266   dari target 265 

atau 100,38% dari yang ditargetkan 
7. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta tercapai 25 dari target 25 % atau 100% dari 

yang ditargetkan 
8. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis tercapai 28 dari target 15 atau 

186,67% dari yang ditargetkan 
9. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu 

tercapai 31%  dari target 20% atau 155% dari yang ditargetkan 
10. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam tercapai 66%  dari target 

64% atau 103,13% dari yang ditargetkan penanggulangan kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang berpotensi wabah 

11. Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
minimal 50% sekolah tercapai 30% dari target 30% atau 100% dari yang ditargetkan 

12. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan jiwa tercapai 187% dari target 180 atau 103,89% dari yang ditargetkan 

13. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi tercapai 
3.447 dari target 2.800 atau 123,11% dari yang ditargetkan 

14. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi tercapai 331 dari 
target 287 atau 115,33% dari yang ditargetkan 

15. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial tercapai 
85,99% dari target 85% atau 101,16% dari yang ditargetkan 

16. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah 
jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) tercapai 37 
dari target 34 atau 108,82% dari yang ditargetkan dengan rincian, jumlah realisasi 
bahan baku sediaan farmasi tercapai 23 dari target 20 atau 115% dari yang 
ditargetkan, dan jumlah realisasi jenis/varian alat kesehatan tercapai 14 dari target 
14 atau 100% dari yang ditargetkan 

17. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 
tercapai 88,16%dari target 83% atau 106,22% dari yang ditargetkan 



18. Persentase RS kab/kota kelas C  yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter 
spesialis penunjang tercapai 54,22% dari target 40% atau 135,55% dari yang 
ditargetkan 

19. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya tercapai 65.573 dari 
target 33.060 atau 198,35% dari yang ditargetkan 

20. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan 
tercapai 41,17% dari target 30% atau 137,23% dari yang ditargetkan 

21. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM 
tercapai 438 dari target 310 atau 141,29% dari yang ditargetkan 

22. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan tercapai 16 
dari target 12 atau 133,33% dari yang ditargetkan 

23. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk 
mendukung kesehatan tercapai 9 dari target 9 atau 100% dari yang ditargetkan 

24. Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan yang 
diimplementasikan tercapai 8 dari target 8 atau 100% dari yang ditargetkan 

25. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan 
terintegrasi dari berbagai sumber tercapai 25 dari target 25 atau 100% dari yang 
ditargetkan 

26. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu tercapai 34 dari target 34 atau 
100% dari yang ditargetkan 

27. Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi 
masyarakat tercapai 2 dari target 2 atau 100% dari yang ditargetkan 

28. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis  penelitian dan pengembangan kesehatan 
yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku 
kepentingan tercapai 27 dari target 24 atau 112,5% dari yang ditargetkan 

29. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI tercapai 6 dari target 5 atau 120% dari 
yang ditargetkan 

30. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara ≤1% 
tercapai 95,78% dari target 94% atau 101,89% dari yang ditargetkan 

31. Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang telah memenuhi 
kompetensi manajemen sesuai jenjang jabatannya tercapai 82,14% dari target 80% 
atau 102,68%dari yang ditargetkan 

32. Jumlah pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik tercapai 
98,66% dari target 88% atau 112,11% dari yang ditargetkan 

33. Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk untuk pelaksanaan 
e-kesehatan tercapai 187 dari target 154 atau 121,43% dari yang ditargetkan 

34. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat tercapai 307 
dari target 64 atau 479,69% dari yang ditargetkan 

 
 
Terdapat pula Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang belum mencapai target yaitu: 
 

1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan tercapai 2.641 
dari target 3.000 atau 88,03% dari yang ditargetkan 

2. Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap 
tercapai 266 dari target 308 atau 86,36% dari yang ditargetkan 
 

 
Untuk kinerja keuangan pada tahun 2017, realisasi anggaran menggunakan online 

monitoring SPAN untuk semua jenis belanja mencapai  93,36% atau sebesar Rp 
55.177.469.926.213 dari total pagu sebesar Rp 59.099.331.539.000. Total anggaran 
tersebut  bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Penerimaan Negara Bukan 
Pajak, Badan Layanan Umum, Hibah Luar Negeri dan Hibah Langsung Luar Negeri 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 
 

Kementerian Kesehatan dibentuk dalam rangka membantu Presiden Republik 
Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara di bidang kesehatan. Dalam 
Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan dinyatakan 
bahwa tugas kepada Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, sebagai bagian dari 
pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan dituntut untuk 
menyelenggarakannya sesuai prinsip-prinsip good governance. Sesuai Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, salah satu azas penyelenggaraan good governance 
adalah azas akuntabilitas. Azas ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud akuntabilitas tersebut adalah 
melalui penyusunan Laporan Kinerja. 
 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesehatan di tengah tantangan 
pembangunan kesehatan yang semakin kompleks, tantangan tersebut diantaranya 
semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang 
bermutu, beban ganda penyakit (disatu sisi, angka kesakitan penyakit infeksi masih 
tinggi namun di sisi lain penyakit tidak menular mengalami peningkatan yang cukup 
bermakna), disparitas status kesehatan antar wilayah cukup besar, terutama di wilayah 
timur (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan/DTPK), peningkatan kebutuhan 
distribusi obat yang bermutu dan terjangkau, jumlah SDM Kesehatan kurang disertai 
kebutuhan yang tidak merata, adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan 
perubahan iklim, serta integrasi pembangunan infrastruktur kesehatan yang melibatkan 
lintas sektor di lingkungan pemerintah, Pusat-Daerah dan Swasta.  
 
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian 
Kesehatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2017 Di samping 
merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 
atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau 
bahan evaluasi guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan. 

 
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

 
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tugas Kementerian 
Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan 
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi: 1) 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, 
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan 
alat kesehatan; 2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
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administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; 3) 
pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian 
Kesehatan; 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; 5) 
pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang 
kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan; 6) pelaksanaan bimbingan teknis dan 
supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; 7) pengawasan 
atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan 8) pelaksanaan 
dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 
Kesehatan. 
 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Menteri Kesehatan dibantu oleh 8 unit 
eselon I, 4 Staf Ahli, dan 5 Pusat. Selain itu, Menteri Kesehatan juga mengelola 
dukungan administrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dijalankan oleh 
Sekretariat KKI. Bagan struktur organisasi Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada 
gambar berikut: 

 
Gambar 1.1  

Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan 
 

 
 

Struktur organisasi Kementerian Kesehatan sebagaimana tergambarkan di atas 
didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 51.284 orang pegawai yang memiliki 
kompetensi di bidang kesehatan maupun bidang lain yang diperlukan seperti ekonomi, 
manajemen, keuangan, hukum, dan sebagainya. Pegawai tersebut ditempatkan di 
seluruh unit eselon I baik di kantor pusat maupun daerah. Selanjutnya pegawai 
Kementerian Kesehatan tersebar ke dalam Unit Eselon I sebagai berikut: 1) Sekretariat 
Jenderal sebanyak 1.629 orang; 2) Inspektorat Jenderal sebanyak 299 orang; 3) Ditjen 
Pelayanan Kesehatan sebanyak 33.266 orang; 4) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit sebanyak 4.412 orang; 5) Ditjen Kesehatan Masyarakat sebanyak 552 orang; 
6) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebanyak 258 orang; 7) Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan sebanyak 1.311 orang; dan 8) Badan PPSDM 
Kesehatan sebanyak 9.557 orang. 
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C. Isu Strategis 
 

Dalam pelaksanaan rencana kerja Kementerian Kesehatan, terdapat beberapa isu 
strategis atau permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu: 
Perkembangan Penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya 
window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk 
usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif, yang puncaknya terjadi 
sekitar tahun 2030. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 256.461.700 
orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,19% pertahun, maka jumlah penduduk 
pada tahun 2019 diperkirakan naik menjadi 268.074.600 orang.  
 
Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari tahun 2015 yang diperkirakan sebanyak 
68,1 juta menjadi 71,2 juta pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, diperkirakan ada 5 
juta ibu hamil setiap tahun. Angka ini merupakan estimasi jumlah persalinan dan jumlah 
bayi lahir, yang juga menjadi petunjuk beban pelayanan ANC, persalinan, dan 
neonatus/bayi.  Penduduk usia kerja yang meningkat dari 120,3 juta pada tahun 2015 
menjadi 127,3 juta pada tahun 2019.  Penduduk berusia di atas 60 tahun meningkat, 
yang pada tahun 2015 sebesar 21.6 juta naik menjadi 25,9 juta pada tahun 2019. 
Jumlah lansia di Indonesia saat ini lebih besar dibanding penduduk benua Australia 
yakni sekitar 19 juta. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap sistem kesehatan 
adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier, (2) meningkatnya 
kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya biaya kesehatan. Konsekuensi 
logisnya adalah pemerintah harus juga menyediakan fasilitas yang ramah lansia dan 
menyediakan fasilitas untuk kaum disable mengingat tingginya proporsi disabilitas pada 
kelompok umur ini. 
 
Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. 
Secara kuantitas jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini menyebabkan 
permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tahun 2014 
pemerintah harus memberikan uang premium jaminan kesehatan sebanyak 86,4 juta 
orang miskin dan mendekati miskin. Data BPS menunjukkan bahwa ternyata selama 
tahun 2013 telah terjadi kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dari 1,75% menjadi 
1,89% dan indeks keparahan kemiskinan dari 0,43% menjadi 0,48%. Hal ini berarti 
tingkat kemiskinan penduduk Indonesia semakin parah, sebab semakin menjauhi garis 
kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk antara yang miskin dan yang 
tidak miskin pun semakin melebar.   
 
Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator yang menentukan Indeks 
Pembangunan Manusia. Di samping kesehatan, pendidikan memegang porsi yang 
besar bagi terwujudnya kualitas SDM Indonesia. Namun demikian, walaupun rata-rata 
lama sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi angka ini belum memenuhi 
tujuan program wajib belajar 9 tahun. Menurut perhitungan Susenas Triwulan I tahun 
2013, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia adalah 8,14 
tahun. Keadaan tersebut erat kaitannya dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), yakni 
persentase jumlah murid sekolah di berbagai jenjang pendidikan terhadap penduduk 
kelompok usia sekolah yang sesuai. 
 
Disparitas Status Kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan 
masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial 
ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi. Angka 
kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali 
lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian 
ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada 
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penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi 
kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. 

 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah suatu tindakan yang sistematis 
dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa 
dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan 
kualitas hidup. Germas ini dilaksanakan melalui tatanan terendah di masyarakat yaitu 
keluarga melalui pendekatan keluarga. Tujuan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
adalah perubahan perilaku masyarakat menuju hidup sehat, sehingga pada akhirnya 
akan berdampak pada kesehatan. Dengan kondisi  sehat, produktivitas masyarakat 
meningkat. Perilaku hidup sehat ditunjukkan dengan menciptakan lingkungan yang 
bersih. Dengan berperilaku hidup sehat, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk 
berobat berkurang. Seluruh lapisan masyarakat harus terlibat dalam Germas termasuk 
akademisi (universitas), dunia usaha (Swasta), organisasi masyarakat (Karang Taruna, 
PKK, dsb), organisasi profesi sehingga dapat menggerakkan institusi dan organisasi 
masing-masing untuk berperilaku sehat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
menyiapkan sarana dan prasarana seperti : kurikulum pendidikan, Usaha Kesehatan 
Sekolah (UKS), fasilitas olah raga, sayur dan buah, ikan, fasilitas kesehatan, 
transportasi, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), taman untuk beraktivitas warga, dukungan 
iklan layanan masyarakat, car free day, air bersih, uji emisi kendaraan bermotor, 
keamanan pangan, pengawasan terhadap iklan yang berdampak buruk terhadap 
kesehatan (rokok, makanan tinggi gula, garam, lemak) dsb, menjadi tugas bersama 
pemerintah dan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. 
 
Disparitas Status Kesehatan Antar Wilayah. Beberapa data kesenjangan bidang 
kesehatan dapat dilihat pada hasil Riskesdas 2013. Proporsi bayi lahir pendek, 
terendah di Provinsi Bali (9,6%) dan tertinggi di Provinsi NTT (28,7%) atau tiga kali lipat 
dibandingkan yang terendah. Kesenjangan yang cukup memprihatinkan terlihat pada 
bentuk partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, antara lain adalah keteraturan 
penimbangan balita (penimbangan balita >4 kali ditimbang dalam 6 bulan terakhir). 
Keteraturan penimbangan balita terendah di Provinsi Sumatera Utara (hanya 12,5%) 
dan tertinggi 6 kali lipat di Provinsi DI Yogyakarta (79,0%). Ini menunjukkan 
kesenjangan aktivitas Posyandu antar provinsi yang lebar. Dibandingkan tahun 2007, 
kesenjangan ini lebih lebar, ini berarti selain aktivitas Posyandu makin menurun, variasi 
antar provinsi juga semakin lebar. 
 
Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta jalan 
menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk 
Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage - UHC). 
Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu 
pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas 
kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Untuk 
mengendalikan beban anggaran negara yang diperlukan dalam JKN memerlukan 
dukungan dari upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif agar 
masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Perkembangan kepesertaan JKN 
ternyata cukup baik.  
 
Kesetaraan Gender. Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan, terutama 
dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam mengatasi 
masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan (2) perempuan turut mempengaruhi 
kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan dalam 
mengembangkan SDM di masa mendatang. Indeks Peningkatan IPG pada hakikatnya 
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disebabkan oleh peningkatan dari beberapa indikator komponen IPG, yaitu kesehatan, 
pendidikan, dan kelayakan hidup.   
 
Berlakunya Undang-Undang Tentang Desa. Pada bulan Januari 2014 telah disahkan 
UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak itu, maka setiap desa dari 77.548 desa 
yang ada, akan mendapat dana alokasi yang cukup besar setiap tahun. Dengan 
simulasi APBN 2015 misalnya, ke desa akan mengalir rata-rata Rp 1 Miliar. Kucuran 
dana sebesar ini akan sangat besar artinya bagi pemberdayaan masyarakat desa. 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pengembangan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah 
tangga di desa, karena cukup tersedianya sarana-sarana yang menjadi faktor 
pemungkinnya (enabling factors).  
 
Menguatnya Peran Provinsi. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 
sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi 
selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi 
wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) bidang Kesehatan yang telah diatur oleh Menteri Kesehatan, maka UU 
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru ini telah memberikan 
peran yang cukup kuat bagi provinsi untuk mengendalikan daerah-daerah kabupaten 
dan kota di wilayahnya. Pengawasan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan dapat 
diserahkan sepenuhnya kepada provinsi oleh Kementerian Kesehatan, karena provinsi 
telah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Kabupaten/Kota berkaitan 
dengan pelaksanaan SPM.   
 
Berlakunya Peraturan Tentang Sistem Informasi Kesehatan. Pada tahun 2014 juga 
diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Sistem Informasi Kesehatan 
(SIK). PP ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola data dan informasi dalam 
sistem informasi kesehatan terintegras, PP ini salah satunya mensyaratkan agar data 
kesehatan terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah yang mengelola SIK sesuai dengan kewenangan masing-masing.   
 
 Dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
Pemberlakukan ASEAN Community yang mencakup total populasi lebih dari 560 juta 
jiwa, akan memberikan peluang (akses pasar) sekaligus tantangan tersendiri bagi 
Indonesia. Implementasi ASEAN Economic Community, yang mencakup liberalisasi 
perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor kesehatan. Perlu dilakukan upaya 
meningkatkan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan 
dalam negeri. Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dari 
segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari segi 
manajemennya perlu digalakkan. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah 
Sakit, Puskesmas, dan lain-lain) harus dilakukan secara serius, terencana, dan dalam 
tempo yang tidak terlalu lama. 
Hal ini berkaitan dengan perjanjian pengakuan bersama (Mutual Recognition 
Agreement - MRA) tentang jenis-jenis profesi yang menjadi cakupan dari mobilitas. 
Dalam MRA tersebut, selain insinyur, akuntan, dan lain-lain, juga tercakup tenaga 
medis/dokter, dokter gigi, dan perawat. Tidak tertutup kemungkinan di masa 
mendatang, akan dicakupi pula jenis-jenis tenaga kesehatan lain.  
Betapa pun, daya saing tenaga kesehatan dalam negeri juga harus ditingkatkan. 
Institusi-institusi pendidikan tenaga kesehatan harus ditingkatkan kualitasnya melalui 
pembenahan dan akreditasi.  
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D. Sistematika Laporan Kinerja 
 

1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang 
dihadapi organisasi. 

 
2. Bab II Perencanaan Kinerja 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan 
Tahun 2017. 

 
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja 

a. Capaian Kinerja Organisasi 
Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja 
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

b. Realisasi Anggaran 
     Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 
Perjanjian Kinerja. 

 
4. Bab IV Penutup 

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di 
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II  
PERENCANAAN KINERJA 

 
A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 

 
Kementerian Kesehatan telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 
Tahun 2015-2019, dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada tanggal 29 
September 2015, berdampak pada terjadinya perubahan nomenklatur dan atau 
perubahan posisi sejumlah unit kerja  
 
Sebagai langkah penyesuaian, Kementerian Kesehatan telah melakukan perubahan 
atau revisi dokumen Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 guna 
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tersebut. 
Perubahan yang dilakukan tidak bersifat fundamental dan berskala makro namun lebih 
pada penyesuaian nomenklatur dan kedudukan indikator-indikator kinerja dalam Renstra 
agar lebih selaras dengan struktur organisasi yang baru. 
 
Dengan tetap memperhatikan visi dan misi Presiden, Kementerian Kesehatan kemudian 
menetapkan dua tujuan Kementerian Kesehatan pada Tahun 2015-2019, yaitu:             
1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan 2) Meningkatnya daya                                                                                                                                                                                                                                            
tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan 
finansial di bidang kesehatan. Kedua tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat 
dampak (impact atau outcome). 
 
Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan strategi 
Kementerian Kesehatan seperti dalam gambar berikut: 
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Strategi Kementerian Kesehatan disusun sebagai jalinan strategi dan tahapan-tahapan 
pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan baik yang tertuang dalam Tujuan Satu (T1) 
maupun Tujuan Dua (T2). Kedua tujuan tersebut diarahkan dalam rangka pencapaian 
visi dan misi Presiden. 
 
Guna mencapai kedua tujuan tersebut, ditetapkanlah 12 Sasaran Strategis Kementerian 
Kesehatan yang harus diwujudkan sebagai arah dan prioritas strategis dalam lima tahun 
mendatang. Kedua belas Sasaran Strategis tersebut membentuk suatu hipotesis jalinan 
sebab-akibat untuk mewujudkan tercapainya T1 dan T2. 
 
Dua belas Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan dikelompokkan menjadi tiga 
bagian, yaitu: 1) Kelompok Sasaran Strategis pada aspek input (organisasi, sumber 
daya manusia, dan manajemen); 2) Kelompok Sasaran Strategis pada aspek penguatan 
kelembagaan; dan 3) Kelompok Sasaran Strategis pada aspek upaya strategic. 
 
A. Kelompok Sasaran Strategis (SS) pada aspek input adalah sebagai berikut: 

1. SS1: Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih 
Strategi untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih 
meliputi: 
a. Mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis dan 

ketaatan pada peraturan perundang-undangan. 
b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. 
c. Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan Laporan Hasil 

Pengawasan (LHP) sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. 
d. Mewujudkan tata kelola manajemen Inspektorat Jenderal yang transparan 

dan akuntabel. 
 

2. SS2: Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Aparatur Kementerian Kesehatan 
Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain: 
a. Menyusun standar kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, 

Pengawas, dan Jabatan Fungsional 
b. Mengembangkan sistem kaderisasi secara terbuka di internal Kementerian 

Kesehatan, misalnya dengan lelang jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi. 
c. Menyusun bezeeting kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan yang sesuai 

jabatan. 
 

3. SS3: Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi 
Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain: 
a. Menata data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan 
b. Mengoptimalkan aliran data dan mengembangkan bank data. 
c. Mengembangkan “real time monitoring” untuk seluruh Indikator Kinerja 

Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Kesehatan. 
d. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola informasi di tingkat kab/kota dan 

provinsi sehingga profil kesehatan bisa terbit setiap bulan April. 
 

B. Kelompok Sasaran Strategis (SS) pada aspek penguatan kelembagaan: 
4. SS4: Meningkatkan Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga 

Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain: 
a. Menyusun rencana aksi nasional program prioritas pembangunan kesehatan. 
b. Membuat forum komunikasi untuk menjamin sinergi antar 

Kementerian/Lembaga (K/L). 
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c. Meningkatkan advokasi dengan lintas sektor untuk melaksanakan SPM di 
daerah. 

d. Melakukan monitoring pelaksanaan SPM di daerah. 
 

5. SS5: Meningkatkan Daya Guna Kemitraan (Dalam dan Luar Negeri) 
Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain: 
a. Menyusun roadmap kerjasama dalam dan luar negeri. 
b. Membuat aturan kerja sama yang mengisi roadmap yang sudah disusun. 
c. Membuat forum komunikasi antar stakeholders untuk mengetahui efektivitas 

kemitraan baik dengan institusi dalam maupun luar negeri. 
 

6. SS6: Meningkatkan Integrasi Perencanaan, Bimbingan Teknis dan Pemantauan 
Evaluasi 
Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain: 
a. Penetapan fokus dan lokus pembangunan kesehatan. 
b. Penyediaan kebijakan teknis integrasi perencanaan dan monitoring dan 

evaluasi terpadu. 
c. Peningkatan kompetensi perencana dan pengevaluasi Pusat dan Daerah. 
d. Pendampingan perencanaan kesehatan di daerah. 
e. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi terpadu. 

 
7. SS7: Meningkatkan Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain: 
a. Memperluas kerjasama penelitian dalam lingkup nasional dan internasional 

yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain, perguruan tinggi dan 
pemerintah daerah dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan 
dan percepatan proses alih teknologi. 

b. Menguatkan jejaring penelitian dan jejaring laboratorium dalam mendukung 
upaya penelitian dan sistem pelayanan kesehatan nasional. 

c. Aktif membangun aliansi mitra strategic dengan Kementerian/Lembaga Non 
Kementerian, Pemda, dunia usaha dan akademisi. 

d. Meningkatkan diseminasi dan advokasi pemanfaatan hasil penelitian dan 
pengembangan untuk kebutuhan program dan kebijakan kesehatan. 

e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan mengacu pada Kebijakan 
Kementerian Kesehatan dan Rencana Kebijakan Prioritas Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2015-2019. 

f. Pengembangan sarana, prasarana, sumber daya dan regulasi dalam 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan. 
 

C. Kelompok Sasaran Strategis (SS) pada aspek upaya strategic 
8. SS8: Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat mencakup 
pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia mengikuti siklus hidup sejak 
dari bayi sampai anak, remaja, kelompok usia produktif, maternal, dan kelompok 
usia lanjut (Lansia), yang dilakukan antara lain melalui: 
a. Melaksanakan penyuluhan kesehatan, advokasi dan menggalang kemitraan 

dengan berbagai pelaku pembangunan termasuk pemerintah daerah. 
b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam bidang kesehatan. 
c. Meningkatkan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh kesehatan 

masyarakat/dan tenaga kesehatan lainnya dalam hal promosi kesehatan. 
d. Mengembangkan metode dan teknologi promosi kesehatan yang sejalan 

dengan perubahan dinamis masyarakat. 
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e. Meningkatnya kesehatan lingkungan, strateginya adalah: 
- Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur, 

Walikota/Bupati yang dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk 
berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan seperti 
peningkatan ketersediaan sanitasi dan air minum layak serta tatanan 
kawasan sehat. 

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan 
kemampuan dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-
masing daerah. 

- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi. 
- Penguatan POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui 

pertemuan jejaring AMPL, Pembagian peran SKPD dalam mendukung 
peningkatan akses air minum dan sanitasi. 

- Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten 
Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu Puskesmas 
memiliki satu Desa SBS. 

- Meningkatkan peran daerah potensial yang melaksanakan strategi 
adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim.  

 
9. SS9: Meningkatkan Pengendalian Penyakit 

1) Untuk mengendalikan penyakit menular maka strategi yang dilakukan 
melalui: 
a. Perluasan cakupan akses masyarakat (termasuk skrining cepat bila ada 

dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass 
Blood Survey untuk malaria) dalam memperoleh pelayanan kesehatan 
terkait penyakit menular terutama di daerah-daerah yang berada di 
perbatasan, kepulauan dan terpencil untuk menjamin upaya memutus 
mata rantai penularan. 

b. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit 
menular dibutuhkan strategi innovative dengan memberikan otoritas pada 
petugas kesehatan masyarakat (Public Health Officer), terutama hak 
akses pengamatan faktor risiko dan penyakit dan penentuan langkah 
penanggulangannya. 

c. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya 
pengendalian penyakit melalui community base surveillance berbasis 
masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dapat 
menyebabkan masalah kesehatan dan melaporkannya kepada petugas 
kesehatan agar dapat dilakukan respon dini sehingga permasalahan 
kesehatan tidak terjadi. 

d. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian 
penyakit menular seperti tenaga epidemiologi, sanitasi dan laboratorium. 

e. Peningkatan peran daerah khususnya kabupaten/kota yang menjadi 
daerah pintu masuk negara dalam mendukung implementasi 
pelaksanaan International Health Regulation (IHR) untuk upaya cegah 
tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi 
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 

f. Menjamin ketersediaan obat dan vaksin serta alat diagnostik cepat untuk 
pengendalian penyakit menular secara cepat. 
 

2) Untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular maka strategi 
nasional pencegahan dan pengendalian PTM di Indonesia, terdiri dari 4 
pilar, yaitu: 
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a. Meningkatkan Advokasi dan Kemitraan dalam upaya meningkatnya 
komitmen politik dan berfungsinya mekanisme koordinasi lintas 
kementerian yang secara efektif dapat menjamin tersedianya sumber 
daya yang cukup bagi pelaksanaan program secara berkesinambungan 

b. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Penurunan Faktor Risiko dengan 
menumbuhkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada 
komunitas melalui  penerapan perilaku “CERDIK” yang merupakan 
akronim dari “Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, 
Rajin aktifitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat yang 
cukup dan Kelola stres”, dan meningkatkan Upaya-upaya kesehatan 
berbasis masyarakat seperti Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM 
untuk mengendalikan faktor-faktor risiko PTM 

c. Menguatkan Sistem Pelayanan Kesehatan secara efektif dalam 
pengendalian penyakit kronik melalui deteksi dini, diagnosa dini serta 
pengobatan dini, termasuk penguatan tata-laksana faktor risiko 
memperkuat penanganan kegawat-daruratan dan kasus-kasus yang 
perlu dirujuk dengan sinkroisasi sesuai pola pelayanan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN). 

d. Menguatkan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi serta Riset bidang PTM 
dalam peningkatan ketersediaan data faktor risiko dan determinan lain 
PTM, angka morbiditas dan mortalitas, serta  penguatan sistem 
monitoring untuk mengevaulasi kemajuan program dan kegiatan PPTM. 
Riset kebijakan dan kesehatan masyarakat dalam bidang PTM amat 
dibutuhkan untuk menilai bagaimana dampak dari berbagai kegiatan 
yang dirancang, mulai dari advokasi, kemitraaan, promosi kesehatan dan 
penguatan sistem layanan kesehatan primer terhadap berbagai indikator 
antara sebelum mengukur outcome seperti penurunan prevalensi 
merokok di kalangan penduduk usia 15-18 tahun  

3) Untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular 
dan tidak menular juga dilakukan dukungan laboratorium dalam sistem 
surveilans nasional dan pelaksanaan pengendalian penyakit melalui 
pemeriksaan kesehatan terhadap orang, barang dan alat angkut di 
Pelabuhan Bandara Lintas Batas 
 

10. SS10: Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
(FKTP), maka upaya yang akan dilakukan adalah: 
a. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan sarana 

prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar. 
b. Mewujudkan penjaminan akses dan mutu pelayanan FKTP melalui 

akreditasi minimal satu Puskesmas di tiap kecamatan 
c. Mewujudkan inovasi pelayanan, misalnya dengan flying health care (dengan 

sasaran adalah provinsi yang memiliki daerah terpencil dan sangat terpencil 
dan kabupaten/kota yang tidak memiliki dokter spesialis), telemedicine, RS 
Pratama, dan lain-lain. 

d. Mewujudkan dukungan regulasi yaitu melalui penyusunan kebijakan dan 
NSPK FKTP. 

e. Mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan nakes antara lain melalui 
penguatan konsep dan kompetensi Dokter Layanan Primer (DLP) serta 
nakes strategis. 

f.   Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan ke 
Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan manajemen Puskesmas oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
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g. Mewujudkan sistem manajemen kinerja FKTP melalui instrumen penilaian 
kinerja. 

Untuk meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, 
maka strategi yang akan dilakukan adalah:  
a. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan sarana 

prasarana dan alat kesehatan di RS yang sesuai standar. 
b. Mewujudkan penjaminan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan 

melalui akreditasi minimal satu RS Pemerintah di tiap kabupaten atau kota, 
c. Mewujudkan penerapan sistem manajemen kinerja RS sehingga terjamin 

implementasi Patient Safety, standar pelayanan kedokteran dan standar 
pelayanan keperawatan. 

d. Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan untuk 
percepatan mutu pelayanan kesehatan serta mendorong RSUD menjadi 
BLUD. 

e. Optimalisasi peran UPT vertikal dalam mengampu Fasyankes daerah. 
f.   Mewujudkan berbagai layanan unggulan (penanganan kasus tersier) pada 

Rumah Sakit rujukan nasional secara terintegrasi dalam academic health 
system. 

g. Mewujudkan penguatan sistem rujukan dengan mengembangkan sistem 
regionalisasi rujukan pada tiap provinsi (satu rumah sakit rujukan regional 
untuk beberapa kabupaten/kota) dan sistem  rujukan nasional (satu Rumah 
Sakit rujukan nasional untuk beberapa provinsi). 

h. Mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi melalui program sister 
hospital, kemitraan dengan pihak swasta, dan lain-lain. 

i.   Mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan. 
 

11. SS11: Meningkatkan Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga 
Kesehatan 
Strategi ini akan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain: 
a. Penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Team Based)/Nusantara 

Sehat. 
b. Penugasan khusus tenaga kesehatan secara perseorangan dan calon 

dokter spesialis (residen). 
c. Wajib Kerja dokter spesialis. 
d. Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik. 
e. Pengembangan insentif baik material dan non material  untuk tenaga 

kesehatan dan SDM Kesehatan. 
f. Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu. 
g. Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi 

pada seluruh tenaga kesehatan. 
h. Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan. 
i. Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan. 
j. Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh. 
k. Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan. 
l. Pengembangan sistem kinerja.  
m. Penataan SDM Aparatur Kesehatan sesuai dengan jabatan 

 
12. SS12: Meningkatkan Akses, Kemandirian dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat 

Kesehatan. 
Untuk meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat 
kesehatan dibutuhkan komitmen yang tinggi. Strategi yang perlu dilakukan dari 
berbagai upaya antara lain: 
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a. Regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku dan obat tradisional 
dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisional dalam 
negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional. 

b. Regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre dan post 
market alat kesehatan. 

c. Pokja Academy Business Government and Community (ABGC) dalam 
pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional dan alat 
kesehatan dalam negeri. 

d. Regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat kesehatan 
dalam negeri. 

e. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan 
tentang pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat 
kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau. 

f. Mewujudkan Instalasi Farmasi Pusat sebagai center of excellence 
manajemen pengelolaan obat, vaksin dan perbekkes di sektor publik. 

g. Memperkuat tata laksana HTA dan pelaksanaannya dalam seleksi obat dan 
alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN. 

h. Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis masa 
patennya. 

i. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang 
kefarmasian dan alat kesehatan. 

j. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis berbasis 
tim. 

k. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional 
melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan 
evaluasi. 

l. Menjalankan program promotif preventif yang berdasarkan pemberdayaan 
masyarakat, termasuk yang ditujukan untuk meningkatkan penggunaan obat 
rasional di masyarakat, dan melibatkan lintas sektor. 

m. Law enforcement pengawasan alat kesehatan dan PKRT. 
 

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan akan dicapai melalui 9 (sembilan) program, 
yaitu: 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; 
2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu 

Indonesia Sehat (KIS); 
3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian 

Kesehatan; 
4. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 
5. Program Kesehatan Masyarakat; 
6. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 
7. Program Pelayanan Kesehatan; 
8. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 
9. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan. 
 

Setiap Unit Eselon I akan bertanggung jawab terhadap satu program tersebut, kecuali 
Sekretariat Jenderal yang akan melaksanakan dua program. Pembagian tanggung 
jawab pelaksanaan program untuk setiap eselon I adalah sebagai berikut: 

1. Sekretariat Jenderal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program 
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program 
Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia 
Sehat (KIS); 
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2. Inspektorat Jenderal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program 
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan; 

3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 

4. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat. ; 

5. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

6. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan; 

7. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 

8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.  
 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 
 
Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen 
Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 
 
Penjabaran Renstra Kementerian Kesehatan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 
beserta rincian indikator dan targetnya adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2.1.  
Perjanjian Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya Kesehatan 
Masyarakat 

1 Persentase persalinan di fasilitas 
kesehatan 

81% 

2 Persentase ibu hamil kurang energi kronik 21,2% 

3 Meningkatnya desa yang mengalokasikan 
dana desa untuk UKBM 

30% 

4 Persentase Kab/Kota yang memenuhi 
kualitas kesehatan lingkungan 

30% 

2 Meningkatnya Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

1 Persentase cakupan keberhasilan 
pengobatan pasien TB/Succes Rate (SR) 

87% 

2 Prevalensi HIV <0,5% 

3 Jumlah kabupaten/kota mencapai 
eliminasi malaria 

265 

4 Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 25 

5 Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi 
filariasis 

15 

6 Penurunan kasus Penyakit yang Dapat 
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu 

20% 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

7 Kab/Kota yang mampu melaksanakan 
kesiapsiagaan dalam penanggulangan 
kedaruratan kesehatan masyarakat yang 
berpotensi wabah 

64% 

8 Persentase kab/kota yang melaksanakan 
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
minimal 50% sekolah 

30% 

9 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 
Puskesmas yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan jiwa 

180 

3 Meningkatnya akses dan Mutu 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehataan 

1 Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 
1 puskesmas yang terakreditasi  

1.400 

 2 Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 
RSUD yang terakreditasi 

287 

4 Meningkatnya akses, 
kemandirian, dan mutu sediaan 
farmasi dan alat kesehatan 

1 Persentase Puskesmas dengan 
ketersediaan obat dan vaksin esensial 

85% 

 2 Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang 
siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah 
jenis/varian alat kesehatan yang 
diproduksi di dalam negeri (kumulatif): 
a. Target bahan baku sediaan farmasi 
b. Target alat kesehatan 

 
 
 
 

15 
6 

  3 Persentase produk alat kesehatan dan 
PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 

83% 

5 Meningkatnya Jumlah, Jenis, 
Kualitas dan Pemerataan 
Tenaga Kesehatan 

1 Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 
5 jenis tenaga kesehatan 

3.000 

2 Persentase RS kab/kota kelas C yang 
memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 
dokter spesialis penunjang 

40% 

3 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan 
kompetensinya  

33.060 

6 Meningkatnya sinergitas antar 
Kementerian/Lembaga 

1 Jumlah kementerian lain yang mendukung 
pembangunan kesehatan 

40% 

  2 Persentase Kab/Kota yang mendapat 
predikat baik dalam pelaksanaan SPM 

45% 

7 Meningkatnya daya guna 
kemitraan dalam dan luar 
negeri 

1 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan 
CSR untuk program kesehatan 

12 

2 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang 
memanfaatkan sumber dayanya untuk 
mendukung kesehatan 

9 

  3 Jumlah kesepakatan kerjasama luar 
negeri di bidang kesehatan yang 
diimplementasikan 

8 

8 Meningkatnya integrasi 
perencanaan, bimbingan teknis 
dan pemantauan-evaluasi 

1 Jumlah provinsi yang memiliki rencana 
lima tahun dan anggaran kesehatan 
terintegrasi dari berbagai sumber 

25 

  2 Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi 
terpadu 

34 

9 Meningkatnya efektivitas 
penelitian dan pengembangan 
kesehatan 

1 Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional 
(Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi 
masyarakat 

2 

  2 Jumlah rekomendasi dan kebijakan 
berbasis penelitian dan pengembangan 

24 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

kesehatan yang diadvokasikan ke 
pengelola program kesehatan dan atau 
pemangku kepentingan 

  3 Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan 
HKI 

5 

10 Meningkatnya tata kelola 
kepemerintahan yang baik dan 
bersih 

 Persentase satuan kerja yang dilakukan 
audit memiliki temuan kerugian Negara ≤ 
1% 

94% 

11 Meningkatnya kompetensi dan 
kinerja aparatur Kementerian 
Kesehatan 

1 Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, 
Administrator dan Pengawas yang telah 
memenuhi kompetensi manajemen sesuai 
jenjang jabatannya 

80% 

  2 Jumlah pegawai Kementerian Kesehatan 
dengan nilai kinerja minimal baik 

88% 

12 Meningkatnya sistem informasi 
kesehatan terintegrasi  

1 Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan 
data kesehatan prioritas secara lengkap 

308 

  2 Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan 
komunikasi data untuk untuk pelaksanaan 
e-kesehatan 

154 

 
Dengan adanya Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sebagaimana 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/Menkes/422/2017 
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan 
pada tanggal 29 Agustus 2017, sehingga dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Kementerian 
Kesehatan Tahun 2017 beserta rincian indikator dan targetnya adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2.2.  
Perjanjian Kinerja Revisi Kementerian Kesehatan Tahun 2017 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya Kesehatan 
Masyarakat 

1 Persentase persalinan di fasilitas 
kesehatan 

81% 

  2 Persentase ibu hamil kurang energi kronik 21,2% 

  3 Persentase Kab/Kota yang memenuhi 
kualitas kesehatan lingkungan 

30% 

2 Meningkatnya Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

1 Persentase cakupan keberhasilan 
pengobatan pasien TB/Succes Rate (SR) 

87% 

2 Prevalensi HIV <0,5% 

3 Jumlah kabupaten/kota mencapai 
eliminasi malaria 

265 

4 Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 25 

5 Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi 
filariasis 

15 

6 Penurunan kasus Penyakit yang Dapat 
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu  

20% 

7 Kab/Kota yang mampu melaksanakan 
kesiapsiagaan dalam penanggulangan 
kedaruratan kesehatan masyarakat yang 
berpotensi wabah 

64% 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 17 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

8 Persentase kab/kota yang melaksanakan 
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
minimal 50% sekolah 

30% 

9 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 
Puskesmas yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan jiwa 

180 

3 Meningkatnya akses dan Mutu 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehataan 

1 Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 
1 puskesmas yang terakreditasi  

2.800 

 2 Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 
RSUD yang terakreditasi 

287 

4 Meningkatnya akses, 
kemandirian, dan mutu sediaan 
farmasi dan alat kesehatan 

1 Persentase Puskesmas dengan 
ketersediaan obat dan vaksin esensial 

85% 

2 Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang 
siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah 
jenis/varian alat kesehatan yang 
diproduksi di dalam negeri (kumulatif): 
c. Target bahan baku sediaan farmasi 
d. Target alat kesehatan 

 
 
 
 

20 
14 

3 Persentase produk alat kesehatan dan 
PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 

83% 

5 Meningkatnya Jumlah, Jenis, 
Kualitas dan Pemerataan 
Tenaga Kesehatan 

1 Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 
5 jenis tenaga kesehatan 

3.000 

2 Persentase RS kab/kota kelas C yang 
memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 
dokter spesialis penunjang 

40% 

3 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan 
kompetensinya  

33.060 

6 Meningkatnya sinergitas antar 
Kementerian/Lembaga 

1 Jumlah kementerian lain yang mendukung 
pembangunan kesehatan 

30% 

  2 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang 
menyampaikan laporan capaian SPM 

310 

7 Meningkatnya daya guna 
kemitraan dalam dan luar 
negeri 

1 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan 
CSR untuk program kesehatan 

12 

2 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang 
memanfaatkan sumber dayanya untuk 
mendukung kesehatan 

9 

  3 Jumlah kesepakatan kerjasama luar 
negeri di bidang kesehatan yang 
diimplementasikan 

8 

8 Meningkatnya integrasi 
perencanaan, bimbingan teknis 
dan pemantauan-evaluasi 

1 Jumlah provinsi yang memiliki rencana 
lima tahun dan anggaran kesehatan 
terintegrasi dari berbagai sumber 

25 

  2 Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi 
terpadu 

34 

9 Meningkatnya efektivitas 
penelitian dan pengembangan 
kesehatan 

1 Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional 
(Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi 
masyarakat 

2 

  2 Jumlah rekomendasi dan kebijakan 
berbasis penelitian dan pengembangan 
kesehatan yang diadvokasikan ke 
pengelola program kesehatan dan atau 
pemangku kepentingan 
 

24 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

  3 Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan 
HKI 

5 

10 Meningkatnya tata kelola 
kepemerintahan yang baik dan 
bersih 

 Persentase satuan kerja yang dilakukan 
audit memiliki temuan kerugian Negara ≤ 
1% 

94% 

11 Meningkatnya kompetensi dan 
kinerja aparatur Kementerian 
Kesehatan 

1 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 
Administrator dan Pengawas di lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang 
kompetensinya sesuai persyaratan 
jabatan 

80% 

2 Persentase pegawai Kementerian 
Kesehatan dengan nilai kinerja minimal 
baik 

88% 

12 Meningkatnya sistem informasi 
kesehatan terintegrasi  

1 Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan 
data kesehatan prioritas secara lengkap 

308 

  2 Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan 
komunikasi data untuk untuk pelaksanaan 
e-kesehatan 

154 

  3 Jumlah kabupaten/kota yang 
melaksanakan pemetaan keluarga sehat 

64 

 
Jumlah anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 58.267.137.647.000 
(Lima Puluh Delapan Triliun Dua ratus Enam puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh 
Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setelah dilakukan penyesuaian 
efisiensi refocusing anggaran, jumlah anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 
55.863.552.638.000,00 (Lima Puluh Lima Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Milyar 
Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). 
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BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

 
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan 
antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran 
pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan 
kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih 
berhasil guna dan berdaya guna. Capaian kinerja Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 
akan diuraikan menurut Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan. Sebagaimana 
disebutkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019  dan Revisinya sesuai dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/Menkes/422/2017 
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Terdapat 12 Sasaran 
Strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun. 
Uraian capaian kedua belas Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 

 Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan, maka Kementerian Kesehatan bertugas untuk terus 
mengupayakan peningkatan status kesehatan masyarakat. Kondisi atau status kesehatan 
masyarakat dapat digambarkan melalui indikator-indikator yang bersifat dampak (impact 
atau outcome), yakni Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta tingkat 
atau persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).  

 
 Dalam Laporan Kinerja ini, karena hasil pengukuran indikator-indikator tersebut hanya 

dapat diperoleh melalui suatu survey pada populasi atau masyarakat Indonesia yang pada 
umumnya tidak setiap tahun diselenggarakan, maka indikator yang digunakan adalah 
indikator antara (proxy) yang relevan dengan sasaran strategis dimaksud. 

 
 Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 

empat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: 
1. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan  
2. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 
3. Meningkatnya desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM  
4. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan  

 
Setelah dilakukan revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 

terdapat tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebagai berikut: 
1. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan  
2. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 
3. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan  

 
Adapun uraian IKU sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 20 

 

Tabel 3.1.  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1: 
 Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 

 

SS1: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

1a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan 81% 82,79% 102,21% 

1b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 21,2% 14,8% 130,86% 

1c. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas 
kesehatan lingkungan 

30% 53,89% 179,63% 

 
Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) menggambarkan indikator 
pelayanan kesehatan terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan di fasilitas 
pelayanan kesehatan. Indikator PF menjadi penting karena penyebab kematian ibu di 
Indonesia sebagian besar disebabkan oleh karena perdarahan dan infeksi pada saat 
persalinan. Menurunkan angka kematian ibu merupakan bagian dari kesepakatan global 
terhadap pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).  
 
Persentase ibu hamil Kurang energi Kronik (KEK) menggambarkan risiko yang akan 
dialami ibu hamil dan bayinya dalam masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan.  

 
Uraian tentang ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan 
Pelayanan persalinan memerlukan penanganan oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan) 
dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. IKU ini bertujuan untuk menjamin setiap 
ibu bersalin memperoleh pelayanan persalinan yang sesuai standar sehingga pada 
akhirnya diharapkan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). IKU akan dianggap 
semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang ditargetkan. 
 
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan dihitung dengan formulasi sebagai berikut: 

 
Jumlah ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas yang mendapat 

pertolongan sesuai standar oleh tenaga kesehatan di fasilitas 
kesehatan dalam kurun waktu satu tahun 

 
X 

100% Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di wilayah kerja 
Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama 

 
Salah satu upaya percepatan penurunan AKI dan AKB adalah melalui peningkatan 
cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF). Dalam salah satu point 
pembahasan trilateral meeting tahun 2017 persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 
dijadikan salah satu kegiatan untuk mendukung prioritas nasional di bidang kesehatan. 
Sebagai tindak lanjut dari hasil trilateral meeting tersebut adalah peningkatan target 
indikator persalinan di fasyankes dari 79% menjadi 81 % (kenaikan 2%). Salah satu 
alasan kenaikan 2 % tersebut berdasarkan trend kenaikan cakupan indikator persalinan 
di fasyankes tahun sebelumnya, selain itu indikator tersebut  juga bermakna pemberian 
pelayanan bayi baru lahir minimal kurang dari 48 jam (Neonatal esensial) dimana target 
kunjungan neonatus pertama (KN1) di tahun 2017 sebesar 81%. 
 
Peningkatan target indikator persalinan di fasyankes ini kemudian dituangkan dalam 
dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) , Renja-Kl  dan Perjanjian Kinerja antara 
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Direktur Jenderal Masyarakat dengan Ibu Menteri Kesehatan sebesar 81%  di tahun 
2017. 
 
Trend realisasi cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan berdasarkan 
Riskesdas menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Riskesdas 
tahun 2007 persalinan di faskes menunjukan angka sebesar 41,6%, tahun 2010 sebesar 
56,8%, dan pada tahun 2013 sebesar 70,4%. Berdasarkan Data Rutin Direktorat Bina 
Kesehatan Ibu tahun 2014, realisasi cakupan PF sebesar 73,29%. Data tersebut, 
sebagaimana digambarkan pada grafik dibawah dijadikan dasar dalam penentuan target 
awal di tahun 2015. 

 
Grafik 3.1.  

Trend Cakupan Pf Riskesdas Tahun 2007-2013  
dan Laporan Rutin Tahun 2014                

 

Sumber : Riskesdas 2007-2013 dan Laporan Data Rutin Direktorat Kesehatan Ibu Tahun 2014 

 
Pada tahun 2017, indikator Persalinan di Fasilitas Kesehatan berdasarkan target dalam 
PK Menteri Kesehatan telah terealisasi sebesar 104,79% yaitu dari target 79% dengan 
capaian sebesar 82,79%. Adapun berdasarkan PK Unit Organisasi (Ditjen Kesehatan 
Masyarakat) dimana target indikator tersebut berdasarkan renja K/L telah terealisasi 
sebesar 102,21% yaitu dari target sebesar 81% dengan capaian sebesar 82,79%, berarti 
sudah 4.204.473 ibu bersalin telah bersalin di fasilitas kesehatan. Dengan cakupan 
tersebut, maka capaian kinerja Direktorat Kesehatan Keluarga terkait indikator PF adalah 
sebesar 102,21%.  

 
Grafik 3.2.  

Target, Cakupan, dan Capaian Kinerja Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF)  
Tahun 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 82,79

102,2

Target Cakupan Capaian Kinerja
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Grafik 3.3 
Target dan Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan  

Tahun 2015-2019 
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Sumber : Laporan Data Rutin Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2017 
 

Bila di lihat trend cakupan PF sebagaimana ditampilkan grafik diatas, pada tahun 2015 
cakupan PF sebesar 78,4% dan pada tahun 2016 sebesar 77,3%. Angka ini menunjukan 
kesan trend penurunan cakupan walaupun tetap tercapai. Kesan penurunan ini 
disebabkan belum semua provinsi melaporkan data capaian saat LAKIP disusun. Adapun 
di tahun 2017 cakupan Pf kembali meningkat menjadi 82.79%, melihat hal ini  indikator 
PF meningkat, dikarenakan sudah ada kesepahaman, kepatuhan waktu pelaporan dan 
kemudahan baik dari segi pencatatan dan pelaporan untuk persalinan di fasilitas 
kesehatan. 
   
Dengan melihat trend yang terus meningkat maka dapat dikatakan cakupan Pf, “on the 
track”, dan diperkirakan mampu mencapai target di akhir Renstra 2015-2019 sebesar 
85%. 

 
Grafik 3.4  

Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (Pf) Tahun 2017 
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Sumber : Laporan Rutin Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2017 

 
Dari grafik diatas tergambar bahwa cakupan PF masih terjadi disparitas di 34 provinsi di 
Indonesia. Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 81%, maka 14 provinsi 
telah mencapai target dan 20 Provinsi belum mencapai target nasional.  

Target 
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Dibalik pencapaian cakupan persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun 2017 yang 
menunjukkan hasil realisasi kinerja dengan kriteria baik, terdapat sejumlah kegiatan atau 
upaya yang telah dilakukan sebagai pendukung keberhasilan tersebut, yaitu: 
1. Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil. 
       Kelas Ibu Hamil merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi 

ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, 
persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru 
lahir dan aktivitas fisik/ senam ibu hamil. 

2. Puskesmas melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 
Komplikasi (P4K)  

       Orientasi P4K menitikberatkan pada kegiatan monitoring terhadap ibu hamil dan 
bersalin. Pemantauan dan pengawasan yang menjadi salah satu upaya deteksi dini, 
menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil dan bersalin yang dilakukan diseluruh 
Indonesia dalam ruang lingkup kerja Puskesmas setempat serta menyediakan akses 
dan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sekaligus merupakan 
kegiatan yang membangun potensi masyarakat khususnya kepedulian masyarakat 
untuk persiapan dan tindakan dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.  

3. Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4). 
       Melalui kegiatan ini diharapkan ibu hamil dapat dideteksi secara dini adanya masalah 

atau gangguan atau kelainan dalam kehamilannya dan dilakukan penanganan 
secara cepat dan tepat. Pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, 
tenaga kesehatan memberikan pelayanan antenatal secara lengkap (10 T)  yang 
terdiri dari: timbang badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi 
(ukur LiLA), ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan denyut jantung 
janin, skrining status imunisasi TT dan bila perlu pemberian imunisasi Td, pemberian 
tablet besi (90 tablet selama kehamilan), test lab sederhana (Golongan Darah, Hb, 
Glukoprotein Urin) dan skrining terhadap Hepatitis B, Sifilis, HIV, Malaria, TBC, tata 
laksana kasus, dan temu wicara/ konseling termasuk P4K serta KB PP.  

4. Dukungan regulasi pelayanan KIA oleh Pemda. 
5. Dukungan Lintas Program/Lintas Sektor dan organisasi profesi didalam pelayanan 

KIA. 
6. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), tranportasi rujukan dan pembiayaan persalinan d 

dalam Jampersal  
7. Dukungan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan  

 
Meski hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian 
Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah: 
1) Masih adanya kesenjangan cakupan antar provinsi, dimana ada Provinsi yang 

cakupannya sangat rendah dan ada provinsi yang cakupannya lebih dari target 
bahkan lebih dari 100%.   

2) Belum meratanya jumlah tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil, perbatasan, 
dan kepulauan. 

3) Kondisi geografis masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, perbatasan, 
dan kepulauan menyebabkan kesulitan untuk mengakses fasilitas pelayanan 
kesehatan.  

4) Budaya di masyarakat dimana ibu hamil lebih senang bersalin di rumah atau di 
polindes. 

5) Tingkat pendidikan ibu yang masih rendah  
6) Dukungan keluarga dan masyarakat  yang masih rendah  
7) Belum ada analisa kualitatif dari pelayanan persalinan 
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Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan inovasi yang 
merupakan terobosan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Program Kemitraan Bidan dan Dukun. Program tersebut mendorong 

terciptanya kejelasan peran dan tugas antara bidan dan dukun dengan tujuan akhir 
mewajibkan persalinan dirujuk ke bidan dan tidak lagi dilaksanakan oleh dukun.  

2. Upaya lain adalah dengan penyelenggaraan Rumah Tunggu Kelahiran, yakni suatu 
tempat atau rumah yang berlokasi di dekat fasilitas kesehatan yang disediakan bagi 
ibu hamil yang telah mendekati waktu persalinannya. Selama menunggu 
kelahirannya, ibu hamil akan mendapat pemantauan, pemeriksaan dan perawatan 
dari tenaga kesehatan. 

 
b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 
     Status gizi adalah aspek penting untuk menentukan apakah seorang ibu yang sedang 

hamil dapat melewati masa kehamilannya dengan baik, tanpa ada gangguan apapun. 
Status gizi ibu hamil haruslah normal, karena ketika ibu hamil tersebut mengalami gizi 
kurang atau gizi berlebih akan banyak komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan 
dan berdampak pada kesehatan janin yang dikandungnya. Salah satu permasalahan gizi 
ibu hamil adalah kekurangan energi kronik (KEK). 

       
     Kekurangan energi kronis (KEK) adalah masalah gizi yang disebabkan karena 

kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama, hitungan tahun. 
Berdasarkan Studi Diet Total (SDT) tahun 2014, gambaran asupan makanan ibu hamil di 
Indonesia masih memprihatinkan, dimana proporsi ibu hamil dengan tingkat kecukupan 
energi kurang dari 70% angka kecukupan energi (AKE) sedikit lebih tinggi di pedesaan 
dibandingkan dengan perkotaan yaitu sebesar 52,9% dibandingkan dengan 51,5%. 
Sementara proporsi ibu hamil dengan tingkat kecukupan protein kurang dari 80% angka 
kecukupan protein (AKP) juga lebih tinggi di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan 
yaitu sebesar 55,7% dibandingkan 49,6%.  

 
     Kurangnya asupan energi yang berasal dari zat gizi makro (karbohidrat, protein dan 

lemak) maupun zat gizi mikro terutama vitamin A, vitamin D, asam folat, zat besi, seng, 
kalsium dan iodium serta zat gizi mikro lain pada wanita usia subur yang berkelanjutan 
(remaja sampai masa kehamilan), mengakibatkan terjadinya kurang energi kronik (KEK) 
pada masa kehamilan, yang diawali dengan kejadian „risiko‟ KEK dan ditandai oleh 
rendahnya cadangan energi dalam jangka waktu cukup lama yang diukur dengan lingkar 
lengan atas (LiLA). Ibu hamil dengan masalah gizi dan kesehatan berdampak terhadap 
kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi yang dilahirkan. Kondisi ibu 
hamil KEK berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan 
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kematian janin (keguguran), prematur, lahir 
cacat, bayi berat lahir rendah (BBLR) bahkan kematian bayi, ibu hamil KEK dapat 
mengganggu tumbuh kembang janin yaitu pertumbuhan fisik (stunting), otak dan 
metabolisme yang menyebabkan penyakit menular di usia dewasa.  

        
     Masalah ibu hamil KEK merupakan salah satu fokus perhatian dan menjadi salah satu 

indikator kinerja program Kementerian Kesehatan, karena berdasarkan Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi risiko KEK pada ibu hamil (15-49 tahun) masih 
cukup tinggi yaitu sebesar 24,2%. Prevalensi tertinggi ditemukan pada usia remaja (15-
19 tahun) sebesar 38,5% dibandingkan dengan kelompok lebih tua (20-24 tahun) 
sebesar 30,1%. Indikator persentase ibu hamil KEK diharapkan turun sebesar 1,5% 
setiap tahunnya. Pada awal periode di tahun 2015, persentase ibu hamil KEK ditargetkan 
tidak melebihi 24,2%, dan diharapkan di akhir periode pada tahun 2019, maksimal ibu 
hamil dengan risiko KEK adalah sebesar 18,2%. Dasar penetapan persentase bumil KEK 
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mengacu kepada hasil Riskesdas tahun 2013. Dengan ditetapkannya target tersebut, 
maka diharapkan persentase ibu hamil KEK menurun setiap tahunnya.  

 
     Definisi operasional IKU ini adalah Proporsi ibu hamil dengan lingkar lengan atas (LiLA) < 

23,5 cm yang ada di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Semakin rendah 
cakupan persentase ibu hamil KEK dari target yang ditetapkan, maka semakin baik 
capaian indikator. Persentase ibu hamil KEK dihitung dengan formulasi sebagai berikut: 

 
Jumlah ibu hamil yang diukur lingkar lengan atasnya dengan 

menggunakan pita LiLA dengan hasil kurang dari 23,5 cm pada periode 
tertentu X 

100% Jumlah ibu hamil yang diukur lingkar lengan atasnya pada periode 
tertentu 

 
Dikarenakan indikator ini adalah indikator outcome, maka data hanya dapat diperoleh 
melalui survei yang dilakukan setiap tahun.  
 
Hasil survei pemantauan status gizi (PSG) tahun 2017, menunjukkan persentase ibu 
hamil dengan risiko KEK sebesar 14,8%, dimana angka tersebut lebih rendah 
dibandingkan dengan persentase tahun lalu dan target yang telah ditetapkan. Hasil ini 
menjadi gambaran status gizi ibu hamil yang sesuai dengan harapan. 

 
Grafik 3.5.  

Perbandingan Persentase Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) Tahun 2017 
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  Sumber data: Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2015,2016 dan 2017 

 
Secara program kegiatan, keberhasilan pemerintah dalam menurunkan persentase ibu 
hamil KEK dapat didukung melalui: 
 
1) Meningkatkan rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari 
     Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), rata-rata konsumsi 

kalori dan protein per kapita per hari menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada 
tahun 2013, konsumsi kalori per kapita per hari sebesar 1.842,75 Kal, meningkat 
menjadi 2.037,40 Kal pada tahun 2016.  
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Grafik 3.6.  
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari  

Tahun 2013-2016 
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      Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 
Begitupun konsumsi protein per kapita per hari, tahun 2013 sebesar 53,08 gram, dan 
meningkat di tahun 2016 menjadi 56,67 gram. 
 

Grafik 3.7.  
Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari  
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     Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 
Unicef (1998) mengungkapkan bahwa status gizi seseorang dipengaruhi langsung 
oleh asupan makanan dan penyakit infeksi. Fakta bahwa konsumsi kalori dan protein 
per kapita per hari meningkat sejak tahun 2013, secara langsung berpengaruh juga 
kepada status gizi masyarakat termasuk ibu hamil. 
 
Peningkatan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari masyarakat Indonesia, 
didukung juga dengan meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk 
kelompok barang makanan. Pada tahun 2013, pengeluaran untuk kelompok barang 
makanan sebesar Rp 703.561,-/bulan, dan meningkat menjadi Rp 946.258,-/bulan di 
tahun 2016. 
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2) Kegiatan kelas ibu hamil 
Kelas Ibu Hamil ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi 
ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Melalui kelas ibu hamil 
diharapkan terjadi peningkatkan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku ibu 
dalam hal kehamilan. Dalam kegiatan ini pengetahuan tentang gizi dan konseling 
dapat diberikan untuk ibu hamil terutama ibu hamil yang berisiko. 
Data laporan rutin Direktorat Kesehatan Keluarga menunjukkan, puskesmas yang 
menyelenggarakan kelas ibu hamil meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, 
sebesar 91,28% puskesmas sudah melaksanakan kelas ibu hamil dan meningkat 
menjadi 92,70% di tahun 2017. Sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin banyak 
ibu hamil yang meningkat pengetahuan gizinya. (Laporan rutin Dit. Kesga per 25 
Januari 2018) 

3) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan antenatal di puskesmas (ibu hamil 
mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali) 
Kegiatan ini merupakan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat 
kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan 
minimal 4 kali, sesuai dengan ketetapan waktu kunjungan. Melalui kegiatan ini 
diharapkan ibu hamil dapat dideteksi secara dini adanya masalah, gangguan atau 
kelainan dalam kehamilannya, dan dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.  
Pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, tenaga kesehatan 
memberikan pelayanan antenatal secara lengkap, salah satunya adalah nilai status 
gizi dengan cara mengukur LiLA. Pada tahun 2016, sebanyak 85,35% sudah 
mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama masa kehamilannya, dan 
meningkat menjadi 86,49% di tahun 2017. (Laporan rutin DIt. Kesga per 25 Januari 
2018) 

4) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) 
GP2SP merupakan upaya pemerintah, masyarakat maupun pengusaha untuk 
menggalang dan berperan serta, guna meningkatkan kepedulian dalam upaya 
memperbaiki kesehatan dan status gizi pekerja perempuan, sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas generasi penerus. 
Kegiatan utama GP2SP diantaranya adalah perusahaan menyediakan ruang ASI, 
mengadakan kelas ibu hamil, cek kesehatan secara berkala dan memperhatikan gizi 
pekerja hamil dan menyusui di tempat kerja. Pada tahun 2017, dari 3.041 perusahaan 
dengan pekerja perempuan lebih dari 100 orang, sudah sekitar 402 (13%) perusahaan 
yang sudah melaksanakan GP2SP, meningkat dari tahun 2016 yaitu 137 perusahaan 
(4,5%) telah menerapkan GP2SP. 

 
Meski hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian 
Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah: 
1. Lebih dari setengah jumlah ibu hamil di Indonesia masih mengalami defisit konsumsi 

energi. Hal ini tergambarkan dari hasil Survei Diet Total (SDT) tahun 2014, yang 
menunjukkan sebanyak 52,2% ibu hamil dengan tingkat kecukupan energi <70% 
angka yang dianjurkan. Data ini diperkuat dengan hasil PSG (2016), dimana sebanyak 
53,9% ibu hamil dengan tingkat kecukupan energi <70% angka yang dianjurkan. 

2. Kegiatan pemberian makanan tambahan (MT) bagi ibu hamil KEK yang belum 
mencapai target di tahun 2017, yaitu sebesar 75,8% dari target 95%. (Laporan rutin 
Dit. Gizi Masyarakat per 1 Februari 2018) 

 
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya 
atau alternatif solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
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1. Pelaksanaan validasi data ibu hamil yang membutuhkan makanan tambahan   
2. Konseling ibu tentang gizi seimbang yang terintegrasi di kelas ibu. 
3. Penyuluhan tentang MT untuk ibu hamil KEK. 
4. Pendidikan gizi seimbang dan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja puteri, dalam 

rangka meningkatkan status kesehatan remaja putri yang merupakan calon ibu. 
 

c. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 
 

Sesuai Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015  tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, indikator Kabupaten/Kota Memenuhi 
Kualitas Kesling merupakan salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) di Ditjen 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL).  
 
Pada tahun 2016 berdasarkan Permenkes 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terjadi restrukturisasi organisasi dimana  
Direktorat Kesehatan Lingkungan bergabung dengan Ditjen Kesehatan Masyarakat. 
Namun perubahan organisasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan 
dokumen Renstra revisi sampai dengan awal  tahun 2017, yaitu indikator 
Kabupaten/Kota Memenuhi Kualitas Kesling belum menjadi salah satu IKP pada 
Program Kesehatan Masyarakat, sekaligus juga tidak sesuai dengan struktur organisasi 
di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (struktur baru). Sehingga untuk 
mengakomodir IKP tersebut, maka indikator tersebut dimasukkan ke dalam Perjanjian 
Kinerja Menteri Kesehatan Th 2017 dengan target 30%. 
 
Pada tahun 2017, Direktorat Kesehatan Lingkungan memiliki 7 indikator dimana 
pelaksanaan 6 indikator kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan 1 indikator kinerja 
utama yaitu Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan. 
Peningkatan kualitas kesling pada kab/kota tercapai dengan kriteria minimal 4 dari 6 
kriteria yang meliputi: 
1. Memiliki Desa/kel melaksanakan STBM minimal 20%  
2. Menyelenggarakan kab/kota sehat 
3. Melakukan pengawasan kualitas air minum minimal 30%  
4. TPM memenuhi syarat kesehatan minimal 8 % 
5. TTU memenuhi syarat kesehatan minimal 30% 
6. RS melaksanakan pengelolaan limbah medis minimal 10% 
 
Bahwa kab/kota terhitung menjadi 1 kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan 
lingkungan jika memenuhi minimal 4 kriteria dari 6 kriteria seperti di atas.  
 
Dasar penetapan kriteria sebanyak 4 dari 6 antara lain berdasarkan analisa data 
realisasi indikator pada tahun 2013. Didapatkan hasil bahwa jika 5 dan 6 kriteria yang 
ditetapkan maka hanya bisa 2 kab/kota yang memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya 
dilakukan analisis kembali untuk mendapatkan jumlah kab/kota yang lebih besar yang 
dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jika ditetapkan 2 kriteria maka 130 kab/kota 
yang dapat memenuhi kriteria, jika ditetapkan 3 kriteria maka 119 kab/kota yang dapat 
memenuhi kriteria, jika ditetapkan 4 kriteria maka jumlah kab/kota yang dapat 
memenuhi kriteria tersebut sebesar 76 kab/kota. Oleh karena itu ditetapkanlah minimal 
4 dari 6 kriteria sebagai kriteria indikator kab/kota yang memenuhi kualitas kesling. 
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Grafik 3.8 
Target dan Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota  

yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan  
Tahun 2017 

 

         

Pada Tahun 2017, target indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi 
Kualitas Kesehatan Lingkungan sebesar 30 % (154 kab/ kota dari 514 kab/ kota). 
Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar 53.89 % (277 kab/ kota). Itu berarti 
realisasi indikator tersebut sudah mencapai target indikator dengan capaian kinerja 
sebesar 179.63 %. 
 

Grafik 3.9 
Realisasi 2017 dan Target Jangka Menengah Indikator Persentase 
Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan  

Tahun 2017 
 

 
  
Jika menyandingkan realisasi 2017 dengan terget jangka menengah 2015-2019 maka 
diketahui bahwa realisasi 2017 sudah melewati target 2017-2019. 

 

Capaian 
Kinerja 
179.63 % 
 

53.89 
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    Gambar 3.1  
Peta Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas 

Kesehatan Lingkungan (IKU) Per Propinsi Tahun 2017 

 

Tabel 3.2  
Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas Kesling  

Tahun 2017 
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Pada tahun 2017, dari 514 kab/kota terdapat 277 kab/kota telah memenuhi kualitas 
kesling. Terdapat 12 propinsi (35 %) yang berada di zona hijau (76-100 % kab/kota di 
propinsi tersebut memenuhi kualitas kesling) yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kep. 
Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Banten, 
Kalimantan Timur  dan Gorontalo; 10 propinsi (29 %) berada di zona kuning (51-75 % 
kab/kota di propinsi tersebut memenuhi kualitas kesling) yaitu Lampung, Jawa Timur, 
Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat; 5 propinsi (15 %) berada di zona oranye (26-50 % 
kab/kota di propinsi tersebut memenuhi kualitas kesling) yaitu Sumatera Selatan, 
Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara; dan terakhir 7 
propinsi (21 %) masih berada di zona merah (0-25 % kab/kota di propinsi tersebut 
memenuhi kualitas kesling). Sumber data diperoleh dari berbagai instrument pelaporan 
indikator baik secara manual maupun elektronik (online).  

 
Grafik 3.10  

Target dan Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota  
yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan  

Tahun 2015-2019 
 

             
 

Pada tahun 2017, target indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas 
Kesehatan Lingkungan sebesar 30 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 53.89 %. 
Itu berarti pada tahun 2017, realisasi indikator telah mencapai target indikator yang 
ditetapkan. Pada tahun 2016, target indikator tersebut sebesar 25 % dan realisasi 
indikator tersebut sebesar 33.46 %. Itu berarti pada tahun 2016, realisasi indikator 
tersebut juga telah mencapai target indikator yang ditetapkan.  
 
Pada tahun 2015, target indikator tersebut sebesar 20 % dan realisasi indikator tersebut 
sebesar 27.63 %. Itu berarti pada tahun 2015, realisasi indikator tersebut juga telah 
mencapai target indikator yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend realisasi 
indikator tersebut senantiasa mencapai target indikator setiap tahunnya. 
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Grafik 3.11  
Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota  

yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan  
Tahun 2015-2019 

 

   

 
Pada tahun 2017, capaian kinerja indikator Persentase Kabupaten/Kota yang 
Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan sebesar 179.63 %. Pada tahun 2016, 
capaian kinerja indikator tersebut sebesar 133.85 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja 
indikator tersebut sebesar 138.1 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend capaian kinerja 
indikator tersebut di atas 100 % setiap tahunnya. Itu berarti setiap tahunnya capaian 
kinerja sudah mencapai target capaian kinerjanya yang adalah 100 %.  

 
Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi : 

1. Pelaksanaan review Peraturan Menteri Kesehatan menyesuaikan dengan kondisi 
seperti Permenkes Tempat dan Fasilitas Umum, Permenkes Nomor 736 Tahun 2010 
tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, Permenkes Pangan Siap Saji, 
Permenkes Penyelenggaraan Pasar Sehat. 

2. Penyusunan pedoman seperti Juknis Tatanan Kawasan Kab/Kota Sehat, Standar Baku 
Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Media Udara, Standar Baku Mutu Kesling dan 
Persyaratan Kesehatan Media Tanah,  Pedoman Penilaian Pemetaan Terhadap 
Dampak Perubahan Iklim Bidang Kesehatan, Panduan Praktis 5 Pilar STBM Berbasis 
Rumah Tangga, Modul TOT HSP, Panduan TTG (Teknologi Tepat Guna) Air Minum 
dan Sanitasi, Panduan Pelaksanaan Krida Lingkungan Sehat, Modul KLB Keracunan 
Makanan, Pedoman Pelaksanaan Gerak PKK KKBPK Kesehatan, Juknis Pelaksanaan 
RPAM Komunal, Modul Monev PKAM, Modul Teknis Penyehatan Air, Pedoman Standar 
Peralatan Kesling di Puskesmas, Modul Pelatihan Radioland, Juknis PP, Pedoman 
Pengamanan Pestisida terhadap Kesehatan, Standar Baku Mutu Biomarker, Pedoman 
Pengamanan Dampak Radiasi. 

3. Peningkatan kapasitas petugas untuk pelaksanaan kegiatan kesling melalui kegiatan 
Pembinaan Teknis Kegiatan Kesling, Workshop Kesling, Orientasi Teknis Kesehatan 
Lingkungan, Workshop Wisata Sehat, Workshop Pengelolaan Limbah Medis, Workshop 
Adaptasi Perubahan Iklim di Bidang Kesehatan, Orientasi Kesling di RS, Orientasi 
Teknis Penyehatan Air, Workshop Healthy and Green Building Office (Kantor Sehat), 
Pelatihan Pra Kedaruratan Bidang Kesling/ KLB, Capacity Building Bidang Radiasi, TOT 
Inspektur HSP yang Kompenten. 
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4. Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, 
Puskesmas dan pokja pasar terpilih berdasarkan usulan dari daerah berupa sanitarian 
kit sebanyak 1.009 paket, sarana supply sanitasi (cetakan jamban) sebanyak 1.141 
paket, kit kesling kab/kota sebanyak 17 paket, kit pasar sehat sebanyak 55 paket. 

5. Pemberian dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kesling. 

6. Pemberian sertifikasi dan stikerisasi laik higiene sanitasi pada Sarana Air Minum (SAM), 
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan TTU (Tempat-Tempat Umum). 

7. Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam bentuk pertemuan 
antar stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan 
mendukung pelaksanaan kegiatan kesling. 

8. Bermitra dengan Pramuka, PKK, TNI dan Tokoh Agama/ Majelis Ulama Indonesia 
dalam pelaksanaan kegiatan kesling. 

9. Pengeluaran Surat Edaran Pasar Sehat dimana satu kab/kota diwajibkan mengadopsi 
satu Pasar Percontohan Pasar Sehat. 

10. Pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan kesling seperti 
penilaian kab/kota sehat, lingkungan bersih sehat, kantor sehat, sekolah sehat, kantin 
sehat, pelabuhan/bandara sehat, toilet sehat dll. 

11. Pembangunan sistem monitoring yang berkualitas dan akuntabel melalui sistem 
monitoring berbasis Web dan SMS gateway serta STBM SMART, Emonev HSP, 
Emonev pengelolaan limbah fasyankes, Emonev KKS, Emonev PKAM dan Emonev 
TTU.  
 

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan kegagalan meliputi : 

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas 
dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait kesling serta mutasi petugas 
yang terjadi di daerah. 

2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan terkait kesling. 

3. Untuk sistem pelaporan kegiatan yang sudah berbasis elektronik (internet) masih belum 
optimal terkait dukungan jaringan internet yang belum stabil di seluruh lokasi. 

4. Pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan melibatkan multi sektor sehingga perlu 
memperkuat jejaring kemitraan, dan kapasitas SDM. 

5. Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung  
membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada 
masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari 
secara berkesinambungan. 

6. Masyarakat belum banyak memahami pentingnya kesehatan lingkungan. 
 
Alternatif solusi yang dilakukan meliputi : 
1. Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan secara terintegrasi 

dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh pengelola kesehatan 
lingkungan di daerah dalam percepatan pencapaian target indikator kesehatan 
lingkungan. 

2. Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik maupun surat menyurat 
kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka implementasi serta monitoring evaluasi 
data dan pelaporan tepat waktu. 

3. Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh dukungan terhadap 
pelaksanaan kegiatan kesling khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan 
kesehatan lingkungan untuk mencapai universal akses air dan sanitasi Th 2019. 

4. Pelaksanakan orientasi kesehatan lingkungan secara terintegrasi kepada seluruh 
pengelola kesehatan lingkungan (sanitarian) tingkat Puskemas dan Kabupaten/Kota 
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untuk penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang terstandar dan pelaporan tepat 
waktu melalui sistim monitoring elektronik. 

5. Pemberian sarana dan prasarana pengawasan kesehatan lingkungan sampai tingkat 
Puskesmas yang menjadi sasaran prioritas Kementerian Kesehatan (sasaran lokus 
Puskesmas untuk program Keluarga Sehat) dan pada puskesmas yang tersedia tenaga 
sanitarian aktif. 

6. Pendampingan dana dekon dan DAK yang optimal untuk percepatan capaian kesehatan 
lingkungan secara menyeluruh. 

7. Sosialisasi 5 pilar STBM kepada masyarakat di seluruh kab/kota. 
8. Bermitra dengan Pramuka, PKK, TNI dan Tokoh Agama/Majelis Ulama Indonesia dalam 

pelaksanaan kegiatan kesling sampai dengan basis keluarga. 
9. Melanjutkan pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan kesling 

seperti penilaian kab/kota sehat, lingkungan bersih sehat, kantor sehat, sekolah sehat, 
kantin sehat, pelabuhan/bandara sehat, toilet sehat dll. 

 
2).  Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yakni masalah kesehatan triple 
burden, dimana angka kesakitan penyakit menular masih tinggi namun di sisi lain penyakit 
tidak menular mengalami peningkatan yang cukup bermakna dan penyakit penyakit yang 
seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Data Global Burden of Disease 2010 dan Health 
Sector Review 2014 bahwa menyebutkan  kematian yang diakibatkan PTM, yaitu stroke 
menduduki peringkat pertama. Padahal 30 tahun lalu, penyakit menular seperti infeksi 
saluran pernafasan atas (ISPA), tuberkulosis dan diare merupakan penyakit terbanyak 
dalam pelayanan kesehatan. Pergeseran pola penyakit ini, ditengarai disebabkan 
perubahan gaya hidup masyarakat. Guna menjawab tantangan permasalahan tersebut, 
maka Kementerian Kesehatan telah menetapkan langkah-langkah pencegahan dan 
pengendalian penyakit. Langkah-langkah pencegahan tersebut selanjutnya dirumuskan 
menjadi sejumlah indikator-indikator untuk mengukur capaian kinerjanya. 

 
Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 

tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil capaiannya sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut: 

 
Tabel 3.3.  

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2:  
Meningkatnya Pengendalian Penyakit 

 

SS2: Meningkatnya Pengendalian Penyakit 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

2a. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan pasien 
TB/Succes Rate (SR) 

87% 87% 100% 

2b. Prevalensi HIV <0,5% 0,33% 134% 

2c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria 265 266 100,38% 

2d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 25 25 100% 

2e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis 15 28 186,67% 

2f. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan 
Imunisasi (PD3I) tertentu  

20% 31% 155% 

2g. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan 
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang berpotensi wabah 
 

64% 66% 103,13% 
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2h. Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah 

30% 30% 100% 

2i. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa 

180 187% 103,89% 

 
Uraian tentang keempat IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
 
a. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan pasien TB/Succes Rate  

Tuberculosis (TB) sampai dengan saat ini masih merupakan salah satu masalah 
kesehatan masyarakat di dunia walaupun upaya  penanggulangan TB telah dilaksanakan 
di banyak negara sejak tahun 1995. Jumlah kasus TB di Indonesia menurut laporan 
WHO 2017, diperkirakan ada 1.020.000 kasus TB per tahun dengan angka kematian 42 
per 100.000 penduduk. Jumlah notifikasi kasus (Case Notification) dari semua kasus 
dilaporkan sebanyak 360.565 kasus. Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua 
kasus adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara 
semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Angka ini menggambarkan kualitas 
pengobatan TB. Walaupun angka kesembuhan telah mencapai 85%, hasil pengobatan 
lainnya tetap perlu diperhatikan seperti meninggal, gagal, putus berobat (lost to follow up) 
dan tidak dievaluasi. 

 
Indikator ini dihitung berdasarkan rumus: 
 

Jumlah semua kasus TB yang 
sembuh dan pengobatan lengkap 

X 100% 
Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan 

 
Target persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB (Success Rate) tahun 2015 
adalah sebesar 84%, tahun 2016 sebesar 85% dan tahun 2017 sebesar 87%, sedangkan 
capaian persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB semua kasus adalah sebesar 
84% tahun 2015, 85% tahun 2016 dan 87% tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa selama 3 tahun berturut-turut capaian kinerja sebesar 100%. Dengan tercapainya 
cakupan keberhasilan pengobatan TB pada tahun 2015 – 2016 yang semakin meningkat, 
maka penularan penyakit TB akan berkurang, dan ini akan berdampak pada penurunan 
angka prevalensi TB di wilayah tersebut. Grafik dibawah ini menunjukkan tren 
pencapaian cakupan keberhasilan pengobatan TB selama tahun 2015-2017. 

Grafik 3.12 
Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB (Success Rate) 

Tahun 2015 – 2019 

 
 

Sumber data : Laporan rutin Subdit TB 
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Tercapainya target ini terjadi sejalan dengan ekspansi DOTS (Directly Observed 
Treatment Short-course) sehingga lebih banyak kasus TB yang dapat ditemukan. 
Ekspansi DOTS dimaksudkan untuk memperluas layanan DOTS di fasilitas pelayanan 
kesehatan tidak hanya Puskesmas, tetapi juga sudah ada layanan pada RS Pemerintah 
dan RS Swasta, Dokter Praktek Mandiri dan klinik termasuk klinik di lapas/rutan. Selain 
itu, mutu pengobatan TB juga dapat dipertahankan dengan baik. Sejak tahun 2016 sudah 
terbentuk Komite Ahli (Komli) Penanggulangan TB, yang bertugas antara lain 
memberikan pertimbangan, masukan, melakukan kajian dan memberikan rekomendasi 
dalam penanggulangan TB. Selain adanya Komli, koalisi profesi (IDI, IAI, Laboratorium) 
juga mendukung keberhasilan program penanggulangan TB. Koalisi organisasi profesi 
penanggulangan tuberkulosis adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang 
mempunyai komitmen terlibat dalam penanggulangan TB di tingkat nasional, provinsi dan 
di kabupaten/kota dalam menjalankan peran dalam pelibatan jejaring PPM TB.  
 
Capaian cakupan keberhasilan pengobatan TB tertinggi pada Provinsi Gorontalo (95%) 
dan capaian terendah pada Provinsi Papua (70%). Dari grafik dibawah ini dapat terlihat 
disparitas capaian cakupan keberhasilan pengobatan TB tidak besar diantara Provinsi. 
Secara lengkap capaian indikator cakupan keberhasilan pengobatan TB setiap Provinsi 
adalah sebagai berikut: 
 

Grafik 3.13 
Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB per Provinsi di Indonesia 

Tahun 2015 - 2019 

 
Sumber data : Laporan rutin Subdit TB 
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Dalam mencapai target tersebut diatas, Kementerian Kesehatan telah melakukan 
berbagai upaya antara lain: 
1. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini tercatat jumlah terduga TB yang diperiksa 

sebanyak 18 juta orang, jumlah pasien TB yang ditemukan dan diobati mencapai 
3.084.000 dan 2.672.000, atau lebih dari 86% berhasil disembuhkan di seluruh 
Indonesia. 

2. Upaya akselerasi yang dilakukan program nasional sejak pertama kali diputuskannya 
DOTS sebagai strategi penanggulangan TB di Indonesia selama kurun waktu 8 
tahun pertama (1999-2007) menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

3. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, Program TB telah berhasil menemukan 33.453 
terduga TB MDR/RR di mana 6.084 kasus terkonfirmasi TB MDR/RR dan 4.625 
kasus mendapatkan pengobatan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) lini kedua. 

4. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, sebanyak 78.017 kasus TB mengetahui status 
HIV dan di antara mereka terdapat 14.904 kasus yang hasil tes HIV positif. Dari 
kasus TB HIV posiif tersebut, 4.969 kasus mendapatkan Anti Retroviral Therapy 
(ART) dan 6.559 kasus mendapatkan Pengobatan Pencegahan Kotrimoksasol 
(PPK). 

5. Ekspansi laboratorium pemeriksaan TB. 
6. Pada tahun 2015 terdapat 6.820 laboratorium mikroskopis TB yang terdiri dari 

puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium klinik swasta. Sampai dengan tahun 
2016, terdapat 16 laboratorium biakan yang sudah terstandarisasi dan 13 
laboratorium biakan dan uji kepekaan yang tersertifikasi. Selain itu, pemeriksaan 
molekular TB juga sudah tersedia di 34 provinsi yang tersebar di 6 laboratorium dan 
76 rumah sakit untuk mendiagnosis TB RO (TB Resisten Obat) dan TB HIV.  

7. Ekspansi fasilitas pelayanan TB resistensi obat. Indonesia memulai pengobatan 
pasien TB RO yang diawali di dua Rumah Sakit, yaitu RSUP Persahabatan Jakarta 
dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya melalui KEPMENKES RI 
No.117/MENKES/SK/II/2009 sebagai acuan pelaksanaan TB RO. Perjalanan dari 
tahun ketahun, jumlah kasus TB RO semakin meningkat. Sejak dimulainya Program 
Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resistan Obat (MTPTRO) sampai dengan 
November 2017 sudah terdapat 65.878 terduga, 19.011 terkonfirmasi dan 6.875 
pasien TB RO telah diobati, Jumlah pasien tersebut masih jauh dari kasus yang 
diperkirakan ada yaitu sebanyak 32.000 kasus per tahun (WHO Global TB Report 
tahun 2016). Dengan adanya peningkatan kasus TB RO di Indonesia, maka 
perluasan MTPTRO harus ditingkatkan. Peningkatan akses sangat diperlukan untuk 
dapat memberikan pelayanan kepada seluruh pasien TB RO. Sampai dengan saat 
ini, fasilitas pelayanan kesehatan TB RO dilaksanakann di Fasyankes Rujukan TB 
RO yang ada di 34 Provinsi. Tingginya jumlah kasus yang ada dan terbatasnya 
layanan TB RO berpengaruh terhadap akses layanan juga berpengaruh terhadap 
keberhasilan pengobatan pasien TB RO. Untuk mendekatkan akses, meningkatkan 
cakupan layanan dan keberhasilan pengobatan pasien TB RO perlu dilakukan 
perluasan penyelenggara layanan. Untuk mendukung rencana ekspansi layanan TB 
RO, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/350/2017 tentang “Rumah Sakit dan 
Balai Kesehatan Pelaksana Layanan Tuberkulosis Resistan Obat”.  

8. Pembentukan jejaring riset TB (JetSet TB). Riset menjadi salah satu pilar untuk 
mendukung strategi dan kebijakan TB berbasis bukti. Banyak penelitian TB yang 
tersebar di seluruh Indonesia baik yang dilaksanakan oleh universitas maupun 
lembaga riset yang ada di bawah Kemenkes, Kemenristek Dikti maupun 
Kementerian lain.  Kegiatan riset tersebut harus dapat dimanfaatkan dan diarahkan 
untuk mendukung akselerasi tercapainya eliminasi TB di Indonesia.  Untuk 
mewadahi kegiatan tersebut pada April 2017, telah dibentuk Jejaring Riset TB yang 
disebut dengan JETSET TB Indonesia yang beranggotakan akademisi, profesi, dan 
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peneliti di bidang TB.  Dibentuknya JETSET TB ini bertujuan untuk membangun 
basis data penelitian TB yang aktual dan terkini, membangun kapasitas peneliti TB 
yang professional, membangun komunikasi efektif antar peneliti dan pengambil 
kebijakan dan membangun kemitraan strategis dengan Program TB di seluruh 
Indonesia. 

9. Pendanaan pemerintah pusat untuk penanggulangan TB telah meningkat secara 
bermakna dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat menjadi salah satu upaya exit 
strategy dari ketergantungan terhadap dana dari donor. 

 
Meskipun capaian indikator telah tercapai, dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan  
terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: 
1. Meningkatnya epidemi kasus TB resisten obat. 
2. Belum semua kasus TB berhasil dijangkau. 
3. Pendekatan yang terlalu sentralistis dan global. 
4. Sebagian besar Kab/Kota belum mempunyai komitmen politis yang ditandai dengan 

adanya peraturan daerah dan peningkatan anggaran untuk P2TB. 
5. Lemahnya aspek manajemen program. 
6. Meskipun pendanaan pemerintah pusat meningkat, kontribusi anggaran dari provinsi 

dan kabupaten untuk pengendalian TB masih tetap minimal di kebanyakan daerah.  
7. Banyak mitra pemain tetapi kurang terintegrasi menjadi kekuatan yang sinergis. 
8. Masih lemahnya kemitraan yang bersifat sinergis. 

 
Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya atau alternatif solusi untuk menjawab 
tantangan-tantangan tersebut melalui 6 strategi sebagai berikut: 
1) Penguatan Kepemimpinan Program TB di Kabupaten/Kota 

- Promosi: Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial. 
- Regulasi dan peningkatan pembiayaan. 
- Koordinasi dan sinergi program. 

2) Peningkatan Akses Layanan “TOSS-TB” yang Bermutu  
- Peningkatan jejaring layanan TB melalui PPM (public-private mix) 
- Penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat. 
- Peningkatan kolaborasi layanan melalui TB-HIV, TB-DM, MTBS, PAL dan lain 

sebagainya. 
- Inovasi diagnosis TB sesuai dengan alat / saran diagnostik yang baru. 
- Kepatuhan dan kelangsungan pengobatan pasien atau Case holding 
- Bekerjasama dengan asuransi kesehatan dalam rangka Cakupan Layanan 

Semesta (health universal coverage). 
3) Pengendalian Faktor Risiko 

- Promosi lingkungan dan hidup sehat. 
- Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB. 
- Pengobatan pencegahan dan imunisasi TB. 
- Memaksimalkan penemuan TB secara dini, mempertahankan cakupan dan 

keberhasilan pengobatan yang tinggi. 
4) Peningkatan Kemitraan melalui Forum Koordinasi TB 

- Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di pusat. 
- Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di daerah. 

5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TB 
- Peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat. 
- Pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan 

pengobatan TB. 
- Pemberdayan masyarakat melalui integrasi TB di upaya kesehatan berbasis 

keluarga dan masyarakat. 
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6) Penguatan Sistem kesehatan 
- Sumber daya manusia yang memadai dan kompeten. 
- Mengelola logistik secara efektif. 
- Meningkatkan pembiayaan, advokasi dan regulasi. 
- Memperkuat Sistem Informasi Startegis, surveilans proaktif termasuk kewajiban 

melaporkan (mandatory notification). 
- Jaringan dalam penelitian dan pengembangan inovasi program. 

 
b.     Prevalensi HIV (persen) < 0,5 % 

    Definisi Prevalensi HIV adalah angka pada laporan terakhir estimasi dan proyeksi 
prevalensi HIV penduduk Indonesia 15-49 tahun, yang menunjukkan jumlah penduduk 
laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun yang terinfeksi HIV diantara seluruh 
penduduk usia 15-49 tahun. Formula perhitungan dengan mempergunakan 
perhitungan mathematic modelling, dimana prevalensi HIV di Indonesia didapatkan 
melalui hasil perhitungan estimasi dan proyeksi atau pemodelan matematika yang 
dilakukan rutin 2-3 tahun sekali. Dari hasil pemodelan terakhir di tahun 2016 diketahui 
bahwa prevalensi dalam populasi umum masih rendah. Namun dari hasil Surveilens 
Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) pada populasi berisiko tahun 2015 diketahui 
bahwa prevalensi HIV diatas 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola 
epidemi HIV AIDS di Indonesia masih terkonsentrasi pada kelompok-kelompok 
tertentu. 

 
 Perhitungan estimasi dan pemodelan matematika dilakukan dengan bantuan software 

AEM (Asean Epidemiology Modelling) dan Spectrum. Semenjak tahun 2009 sampai 
2016 telah dihasilkan 4 laporan estimasi dan pemodelan matematika yaitu laporan 
tahun 2009, 2012, 2014, dan 2016. Berdasarkan pemodelan matematika tersebut 
dengan menggunakan laporan terbaru di tahun 2016, capaian prevalensi pada tahun 
2015-2017 yaitu masing-masing 0.33%. 

 
Grafik 3.14 

Target dan Realisasi Capaian Prevalensi HIV Tahun 2015-2017 (%) 

            
          Sumber data : Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2015-2020 

 

     Angka prevalensi HIV yang tetap dari tahun ke tahun tidak semata-mata 
menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pengendalian HIV AIDS di Indonesia. 
Peningkatan prevalensi HIV menunjukkan bahwa adanya upaya dalam penemuan 
kasus HIV dan meningkatkan jumlah orang yang mendapatkan pengobatan ARV 
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Grafik 3.15 
  Jumlah Kasus HIV dan Kasus AIDS  

Tahun 2015 – September 2017 
 

 
    Sumber data Laporan rutin Subdit HIV Tahun 2017 

 
Sejak HIV pertama kali ditemukan di Indonesia berbagai upaya telah dilakukan untuk 
menemukan orang dengan HIV AIDS (ODHA), memberikan pengobatan dan perawatan 
ODHA, dan mencegah penularan kepada orang yang belum terinfeksi. Berbagai 
kebijakan terus dikembangkan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan 
komitmen kebijakan global, tentunya dengan cara mengadaptasi kebijakan dan pedoman 
penanggulangan HIV yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya di Indonesia. 
 
Upaya yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan antara 
lain dengan mengedukasi masyarakat dengan cara memperbanyak jumlah dan 
memperluas jangkauan distribusi media KIE baik cetak maupun elektronik agar 
meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap HIV AIDS. Selain itu 
terus dilakukannya distribusi kondom kepada populasi berisiko tinggi (seperti WPS, LSL, 
Penasun, dll) bekerja sama dengan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dan LSM di 
seluruh Indonesia.  
 
Peningkatan jumlah layanan HIV dari tahun ke tahun menunjukkan upaya yang tinggi dari 
Kementerian Kesehatan dalam memperluas dan meningkatkan akses pelayanan 
terhadap masyarakat yang membutuhkan.  Selain itu pengembangan Layanan 
Komprehensif Berkesinambungan (LKB) di beberapa kabupaten/kota di Indonesia serta 
penerapan SUFA (Strategic Use of ARV) dan TOP (Temukan, Obati, dan Pertahankan) 
dalam upaya pencegahan dan pengobatan dapat mendukung akselerasi upaya 
pencegahan dan penanggulan HIV AIDS. Peningkatan sistem rujukan antar layanan 
termasuk pengembangan laboratorium pemeriksaan HIV (termasuk tes CD4 dan viral 
load).  
 
Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi online untuk pencatatan dan 
pelaporan program HIV AIDS juga merupakan suatu upaya penting sehingga 
keberhasilan dari kebijakan yang telah dilaksanakan dapat terukur dengan baik. Oleh 
karena itu fokus dalam monitoring dan evaluasi bukan hanya pada terlaksananya 
program tetapi juga pada berjalannya pencatatan dan pelaporan di setiap jenjang. 
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Upaya lainnya yang dilaksanakan untuk mengurangi prevalensi HIV adalah: 
1. Peningkatan cakupan tes HIV dan ODHA akses ARV. 
2. Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan 

dan pengendalian penularan HIV. 
3. Peningkatan pengetahuan komprehensif melalui media KIE cetak dan elektronik 

serta kampanye ABAT pada remaja. 
 
                   Gambar 3.2 

Media KIE HIV AIDS 

 
 

1. Peningkatan jumlah outlet, distribusi, dan promosi penggunaan kondom. 
2. Meningkatkan jumlah Puskesmas yang mampu melakukan inisiasi ART. 
3. Peningkatan jumlah layanan Konseling dan Tes (KT) HIV dan layanan Infeksi 

Menular Seksual (IMS) 
4. Meningkatkan kualitas layanan Layanan Alat Suntik Steril (LASS) dan Program 

Terapi Rumatan Metadon (PTRM). 
5. Akselerasi peningkatan orang yang melakukan konseling dan tes HIV antara lain 

melalui mobile konseling dan tes HIV, serta memaksimalkan tes HIV atas inisiatif 
petugas kesehatan (TIPK) 

6. Akselerasi peningkatan ODHA memakai ARV melalui kebijakan SUFA (strategic use 
of ARV), dengan memperluas inisiasi dini ART. 

7. Peningkatan pencatatan dan pelaporan data program baik berbasis manual maupun 
elektronik. 

8. Pelaksanaan kampanye HAS (Hari AIDS Sedunia) disertai dengan promosi tes HIV 
sebagai upaya pencegahan penularan sedini mungkin. 
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Gambar 3.3 
Roadshow Hari AIDS Sedunia 

 

 
 

 
Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan HIV AIDS antara 
lain: 
1.  Masih tingginya penularan HIV dan IMS 

a) Penularan HIV pada subpopulasi heteroseksual masih terus terjadi termasuk 
penularan pada subpopulasi homoseksual dan biseksual.  

b) Penularan IMS dan HIV pada populasi WPS, Waria belum berhasil dikendalikan. 
Hal ini berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat pemakaian kondom secara 
konsisten pada setiap kontak seks berisiko dan kesadaran untuk pemeriksaan 
dan pengobatan IMS yang benar. 

c) Penularan IMS dan HIV pada ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak sudah 
menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama di provinsi-provinsi 
berprevalensi HIV tinggi.  

 
2. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV dan pencegahan penularannya 

masih perlu ditingkatkan. 
a) Masih banyak kelompok di masyarakat yang masih awam terhadap risiko 

penularan HIV, terutama masyarakat dengan keterbatasan sumber informasi dan 
juga pada populasi remaja. 

b) Belum terbangunnya kesadaran pada populasi berisiko untuk menolong diri 
sendiri  dan bertanggung jawab pada anggota keluarga serta masyarakat dari 
risiko penularan HIV-AIDS dan IMS.  

c) Kesadaran masyarakat termasuk populasi berisiko untuk mengetahui status HIV 
nya masih relatif rendah.   

d) Masih tingginya stigma dan perlakuan diskriminatif masyarakat dan petugas 
kesehatan kepada ODHA. 
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3. Terbatasnya Ketersediaan layanan kesehatan komprehensif HIV AIDS dan IMS 
a) Masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang peduli, terlatih dan terampil 

dalam melaksanakan program pengendalian HIV AIDS dan IMS serta penyakit 
oportunistiknya jika dibandingkan dengan luas wilayah prioritas dan besarnya 
populasi berisiko. 

b) Jumlah dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang mampu memberikan 
layanan kesehatan komprehensif terkait masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi 
kebutuhan.  

 
4.  Hambatan dalam sistem pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi 

a) Pencatatan dalam dokumen primer yaitu rekam medis belum mencerminkan 
Penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di Indonesia. 

b) Pelaporan pelayanan kesehatan promosi, pencegahan, pengobatan dan 
rehabilitasi terkait HIV dan IMS belum terintegrasi dalam sistem informasi 
fasilitas layanan kesehatan 

c) Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM petugas pencatatan dan pelaporan 
program HIV AIDS dan IMS 

d) Monitoring dan evaluasi yang tidak kontinyu akibat ketidak seragaman komitmen 
dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan dan 
penganggaran kesehatan menyulitkan pengambilan kebijakan yang tepat dalam 
pengendalian HIV AIDS dan IMS terutama dalam era desentralisasi 

 
Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya atau alternatif solusi untuk menjawab 
tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut: 
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS 

melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, 
pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;  

- Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas;  
- Meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, 

bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya 
preventif dan promotif;  

- Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, 
dengan berfokus pada daerah yang memiliki risiko tertinggi dan beban tertinggi; 

- Meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS melalui Adinkes (Asosiasi 
Dinas Kesehatan seluruh Indonesia);  

- Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang 
merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS;  

- Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan 
penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu 
sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;  

- Penguatan sistem logistik sebagai upaya perbaikan dalam mendistribusikan reagen 
dan obat HIV AIDS dan IMS sehingga tepat guna, serta mengurangi risiko 
kekosongan obat ataupun obat expired; 

- Revitalisasi pengendalian IMS di Puskesmas dan RS; 
- Penguatan surveilans IMS dan HIV di kabupaten/kota prioritas; 
- Peningkatan keterlibatan komunitas/LSM peduli AIDS, populasi kunci dan kader 

masyarakat dalam upaya penjangkauan;  
- Perluasan jangkauan pengobatan ARV sampai ke tingkat Puskesmas; 
- Perluasan kampanye tentang HIV dan AIDS, bahaya Napza, dan seks bebas di 

lingkungan pendidikan formal dan non-formal; 
- Meningkatkan peranan KDS dan keluarga sebagai petugas pendamping ODHA; 
- Memprioritaskan sumber daya pada 238 kabupaten/kota untuk meningkatkan 

cakupan program terutama tes dan pengobatan; 
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- Meningkatkan sistem informasi data dan pemanfaatannya termasuk aplikasi sistem 
informasi logistik. 

 
c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria 

 
Tujuan program malaria di Indonesia adalah untuk mencapai eliminasi malaria yang 
ditegaskan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 293/Menkes/SK/IV/2009 
tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia dan Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Nomor. 443.41/465/SJ tanggal 8 Februari 2010 kepada seluruh Gubernur 
dan Bupati/Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di 
Indonesia yang harus dicapai secara bertahap mulai dari tahun 2010 sampai seluruh 
wilayah Indonesia bebas malaria selambat-lambatnya tahun 2030.  Hal tersebut juga 
telah disepakati oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama kepala negara 
lainnya di kawasan Asia-Pasifik dalam acara East Asia Summit yang Ke-9 di Myanmar. 
 
Berdasarkan SK Dirjen P2PL No. HK.02.03/D.1/I.2/99/2015 tanggal 28 Januari 2015 
tentang Juknis Penilaian Eliminasi Malaria menyebutkan bahwa Kab/Kota dapat 
diusulkan untuk penilaian sertifikasi eliminasi malaria dengan kriteria sebagai berikut: 
1. Slide Positivity Rate (SPR) < 5% 
2. Annual Parasite Incidence (API) <1 per 1000 penduduk 
3. Tidak ada kasus penularan setempat (kasus indigenous) selama 3 tahun berturut-

turut. 
  
Kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan dasar eliminasi malaria tersebut 
diatas, harus mengirimkan surat pengajuan penilaian eliminasi kepada Kementerian 
Kesehatan, kemudian tim penilai eliminasi akan menilai kabupaten/kota tersebut 
menggunakan tools yang telah dibuat dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan 
yaitu: 
1. Pelaksanaan penemuan dan tatalaksana kasus malaria 
2. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko 
3. Surveilans dan penanggulangan KLB 
4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 
5. Peningkatan sumber daya manusia 
6. Komitmen pemerintah daerah 

 
Definisi operasional IKU adalah upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat 
(indigenous) dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus 
malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut sehingga tetap 
dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Formula 
menghitung IKU ini adalah: 

 
Akumulasi jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria 

 
Sampat tahun 2017, jumlah kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi malaria 
sebanyak 266 kabupaten/kota dari target yang ditentukan sebesar 265 kab/kota atau 
pencapaian kinerja sebesar 100,4%. Berikut rincian tabel capaian persentase 
kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 
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Tabel 3.4 
Jumlah Kab/Kota dengan Eliminasi Malaria sampai tahun 2017 

 
No Provinsi  Jumlah 

Kab/Kota 
Jumlah 

Kab/Kota 
dengan eliminasi 

% 

1 Aceh 23 19 83% 

2 Sumatera Utara 33 21 64% 

3 Sumatera Barat 19 16 84% 

4 Riau 12 7 58% 

5 Jambi 11 3 27% 

6 Sumatera Selatan 17 8 47% 

7 Bengkulu 10 3 30% 

8 Lampung 15 7 47% 

9 Bangka Belitung 7 5 71% 

10 Kepulauan Riau 7 3 43% 

11 DKI Jakarta 6 6 100% 

12 Jawa Barat 27 23 85% 

13 Jawa Tengah 35 29 83% 

14 DI Yogyakarta 5 4 80% 

15 Jawa Timur 38 38 100% 

16 Banten 8 6 75% 

17 Bali 9 9 100% 

18 Nusa Tenggara Barat 10 3 30% 

19 Nusa Tenggara Timur 22 0 0% 

20 Kalimantan Barat 14 2 14% 

21 Kalimantan Tengah 14 6 43% 

22 Kalimantan Selatan 13 5 38% 

23 Kalimantan Timur 10 3 30% 

24 Kalimantan Utara 5 1 20% 

25 Sulawesi Utara 15 5 33% 

26 Sulawesi Tengah 13 3 23% 

27 Sulawesi Selatan 24 18 75% 

28 Sulawesi Tenggara 17 8 47% 

29 Gorontalo 6 2 33% 

30 Sulawesi Barat 6 3 50% 

31 Maluku  11 0 0% 

32 Maluku Utara 10 0 0% 

33 Papua Barat 13 0 0% 

34 Papua 29 0 0% 

  Indonesia 514 266 52% 

           Sumber data : Laporan rutin Subdit Malaria Tahun 2017 

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui sebanyak 52% kabupaten/kota di Indonesia telah 
mencapai eliminasi malaria dengan persentase terbanyak pada Provinsi DKI Jakarta, 
Bali, dan Jawa Timur dimana seluruh kabupaten/kotanya telah bebas malaria, sedangkan 
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di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) belum ada kabupaten/kota yang memperoleh 
sertifikat eliminasi malaria. 

 
Grafik 3.16 

Capaian Eliminasi Malaria di Indonesia tahun 2015-2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Sumber data : Laporan rutin Subdit Malaria 

 
Tren capaian eliminasi Malaria dapat digambarkan pada grafik di atas dimana terjadi 
peningkatan capaian realisasi jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 
yakni sebanyak 232 Kab/Kota pada tahun 2016, meningkat menjadi 247 Kab/Kota pada 
tahun 2016 dan menjadi 266 Kab/Kota pada tahun 2017. Peningkatan jumlah Kab/Kota 
yang mencapai eliminasi malaria pada tahun 2017 berasal dari 18 Kab/Kota yakni 4 
Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 3 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2 
Kab/Kota di Provinsi Lampung, 2 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2 Kab/Kota di 
Provinsi Sulawesi Barat dan 1 Kab/Kota di Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, Jawa Tengah serta Jawa Timur. 
 
Untuk mencapai target eliminasi malaria maka diperlukan indikator komposit untuk 
mendukung tercapainya cakupan yaitu persentase konfirmasi sediaan darah dan 
persentase pengobatan standar. Indikator ini juga merupakan indikator Pemantauan 
Program Prioritas Janji Presiden tahun 2017 oleh KSP (Kantor Staf Presiden) yang 
dipantau setiap tiga bulan. Persentase pemeriksaan sediaan darah adalah persentase 
suspek malaria yang dilakukan konfirmasi laboratorium baik menggunakan mikroskop 
maupun Rapid Diagnostik Test (RDT) dari semua suspek yang ditemukan sedangkan 
persentase kasus positif yang diobati adalah proporsi pasien positif yang diobati sesuai 
pedoman dibandingkan dengan jumlah pasien positif.  
 
Capaian indikator KSP adalah sebagai berikut: 
a. Pada indikator Persentase suspek yang dikonfirmasi, dari target yang telah 

ditentukan sebesar 95%, telah tercapai sebesar 97.7% pada check point B12, 
dengan capaian kinerja sebesar 103% 

b. Pada indikator Persentase kasus positif yang di obati, dari target yang telah 
ditetapkan sebesar 90%, telah tercapai sebesar 96.4% pada check point B12, 
dengan capaian kinerja sebesar 107% 

 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 47 

 

Berdasarkan data diatas maka capaian indikator suspek yang dikonfirmasi dan jumlah 
kasus positif yang diobati telah mencapai target.  Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 
eliminasi malaria pada tahun 2017 sebanyak 266 kabupaten/kota, jumlah tersebut telah 
melebihi target indikator RPJMN sebanyak 265 Kabupaten/kota. Indikator ini telah 
tercapai yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adanya kegiatan surveilans 
migrasi sebagai strategi penanggulangan malaria di daerah endemis rendah yang masih 
memiliki daerah reseptif (daerah yang masih ada vektor malaria dan memungkinkan 
adanya vektor malaria) untuk mencegah terjadinya penularan malaria, penyelidikan 
epidemiologi setiap kasus malaria dan skrining malaria pada ibu hamil.  

 
Beberapa upaya telah dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mencapai indikator 
tersebut, antara lain: 
1) Diagnostik Malaria 

Kebijakan pengendalian malaria terkini dalam rangka mendukung eliminasi malaria 
adalah bahwa diagnosis malaria harus terkonfirmasi melalui pemeriksaan 
laboratorium baik dengan mikroskop ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT).  

2) Tatalaksana Kasus Malaria 
Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan pengobatan malaria 
menggunakan obat pilihan yaitu kombinasi derivate artemisinin dengan obat anti 
malaria lainnya yang biasa disebut dengan Artemisinin based Combination Therapy 
(ACT). Pada tahun 2017 bekerjasama dengan BTKLPP dan lembaga Eijkman telah 
dilakukan workshop persiapan. Untuk mencapai eliminasi malaria, salah satu pilar 
yang penting adalah menjamin universal akses dalam pencegahan, diagnosis dan 
pengobatan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan semua sektor terkait termasuk 
swasta dalam bentuk jejaring kemitraan antara pemerintah dan swasta, dengan 
kendali dan dukungan pemerintah. Untuk itu pada tahun 2017 telah diterbitkan 
pedoman jejaring kemitraan pemerintah-swasta dalam layanan pengendalian malaria 
dan telah dilakukan sosialisasi tentang pedoman tersebut. 

3) Surveilans Malaria 
Pada tahun 2017 telah diterbitkan petunjuk teknis penyelidikan epidemiologi kasus 
malaria dan pemetaan wilayah fokus serta telah dilakukan sosialisasi petunjuk teknis 
tersebut. 

 Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung surveilans 
malaria: 
- Workshop pemetaan daerah fokus. 
- Sosialisasi kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus malaria dan pemetaan 

wilayah focus. 
- Pertemuan tes data Elektronik Sistem Informasi Surveilans Malaria (e-SISMAL) 
- Workshop penguatan SDM di KKP dalam surveilans migrasi malaria. 

4) Pengendalian Vektor Malaria 
 Sampai saat ini nyamuk Anopheles telah dikonfirmasi menjadi vektor malaria di 

Indonesia sebanyak 25 jenis (species). Jenis intervensi pengendalian vektor malaria 
dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain memakai kelambu berinsektisida 
(LLINs = Long lasting insecticide nets), melakukan penyemprotan dinding rumah 
dengan insektisida (IRS = Indoor Residual Spraying), melakukan larviciding, 
melakukan penebaran ikan pemakan larva, dan pengelolaan lingkungan.   
Pemakaian kelambu berinsektisida merupakan salah satu strategi untuk mengurangi 
faktor resiko penularan malaria. Kelambu dibagikan kepada penduduk yang tinggal di 
daerah endemis tinggi malaria (API > 5 per 1000), dengan target minimal 80% 
penduduk di daerah tersebut mendapatkan 2 buah kelambu per keluarga. 
Sedangkan di daerah endemis sedang (API 1-5 per 1000) kelambu dibagikan hanya 
kepada kelompok risiko tinggi yaitu penduduk di daerah fokus. Pada tahun 2017 
sebanyak 3.984.224 kelambu telah didistribusikan untuk seluruh wilayah KTI dan 
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daerah fokus di luar KTI. Selain menggunakan kelambu masyarakat juga diharapkan 
dapat melindungi diri dari gigitan nyamuk dengan cara yang alami salah satunya 
dengan menanam tanaman anti nyamuk. Pada peringatan Hari Pengendalian 
Nyamuk di DI. Yogyakarta Tahun 2017, Kementerian Kesehatan mendapatkan Rekor 
MURI kategori penanaman tanaman anti nyamuk terbanyak. 

 
Gambar 3.4 

Pencanangan Kampanye Pekan Kelambu Masal di Provinsi DI Yogyakarta 
Tahun 2017 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.2 

 Peringatan Hari Pengendalian Nyamuk 
 
 

 
 
 

5) Promosi, Advokasi dan kemitraan dalam upaya pengendalian malaria 
Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Percepatan Eliminasi 
Malaria, bekerjasama dengan Asia Pacifik Leaders Malaria Alliance (APLMA) dan 
Global Fund (GF) Komponen Malaria di 4 Provinsi Kawasan Timur Indonesia yakni 
Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan advokasi 
dihadiri oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. H. 
Mohamad Subuh, MPPM, dr. Nafsiah Mboi (Menteri Kesehatan periode 2012-2014) 
sebagai ketua Dewan Komisaris APLMA, Gubernur, Bupati, DPRD, Bapeda, Dinas 
Kesehatan, Kalangan Usaha, Lintas Program/Sektor terkait serta narasumber dari 
Kemenko PMK, Bappenas, Kemendes dan Kemendagri. Selain itu dalam rangka 
membangun jejaring kemitraan, telah dilakukan pula penandatanganan kerjasama 
dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan malaria seperti 
dalam gambar berikut ini: 

 
Gambar 3.5 

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan TNI 
dalam penanggulangan malaria 
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Pada Peringatan Hari Malaria Sedunia tanggal 25 April tahun 2017 telah dilaksanakan 
kegiatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap malaria antara 
lain: 
1. Lomba Pemeriksaan Mikroskopis tingkat Nasional bekerjasama dengan PATELKI. 
2. Penyerahan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada 7 kab/kota dan Jambore Kader PLA 

Malaria Provinsi Maluku Utara dari 527 desa di Ternate. 
 

Kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria di Indonesia telah mencapai target-
target yang ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan  
seperti: 
1. Disparitas angka kejadian malaria antara wilayah Kawasan Timur Indonesia 

khususnya Papua dengan wilayah lainnya. 
2. Akses dan cakupan layanan baik Rumah Sakit, klinik, DPS pada remote area masih 

belum memadai.  
3. Pengendalian resistensi Obat Anti Malaria (OAM) dengan prinsip one gate policy, 

reserve drug policy dan free market control belum optimal.  
4. Rujukan layanan dan jejaring tatalaksana belum optimal. 
5. Manajemen ketersediaan OAM belum optimal.   
6. Pengawasan penggunaan kelambu masih kurang adekuat, daerah belum 

melakukan pengawasan penggunaan kelambu.  
7. Migrasi penduduk mempengaruhi potensi penyebaran malaria. 

 
Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas memerlukan pemecahan masalah 
sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien dan indikator dapat dicapai.  Berikut 
ini beberapa pemecahan masalah yang menjadi terobosan untuk dilakukan: 

1. Intervensi kombinasi (LLIN, IRS, Larvasida, pengelolaan lingkungan, personal 
protection, profilaksis) dengan berbasis bukti melalui pendekatan kolaboratif. 

2. Penguatan kemandirian masyarakat melalui Posmaldes dan UKBM lainnya. 
3. Peningkatan akses layanan malaria yang bermutu. 

- Desentralisasi pelaksanaan program oleh Kab/kota. 
- Integrasi kedalam layanan kesehatan primer. 
- Penemuan dini dengan konfirmasi dan pengobatan yang tepat sesuai dengan 

standar dan pemantauan kepatuhan minum obat. 
- Penerapan sistem jejaring public-privite mix layanan malaria. 

4. Pemantauan efektifitas dan resistensi OAM. 
5. Pencegahan dan pengendalian vektor terpadu. 
6. Penguatan Surveilans termasuk surveilans migrasi, Sistem Kewaspadaan Dini 

Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) dan penanggulangan KLB. 
7. Penguatan manajemen fungsional program, advokasi dan promosi program dan 

berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan. 
8. Penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam kesinambungan 

pemenuhan kebutuhan program. 
9. Penguatan sistem informasi strategis dan penelitian operasional untuk menunjang 

basis bukti program. 
10. Penguatan kemitraan melalui Forum Gerakan Berantas kembali Malaria (Gebrak 

Malaria). 
 

d.  Jumlah Provinsi dengan eliminasi kusta 
 

Eliminasi merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan 
di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah 
mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan. 
Eliminasi kusta berarti angka prevalensi < 1/10.000 penduduk. Secara nasional, 
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Indonesia telah mencapai eliminasi sejak tahun 2000, sedangkan eliminasi tingkat 
provinsi ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2019. Definisi operasional indikator ini 
adalah jumlah provinsi yang mempunyai angka prevalensi kusta kurang dari 1/10.000 
penduduk pada tahun tertentu. 
 
Indikator ini dihitung dengan formula sebagai berikut: 

 
 Jumlah kasus kusta terdaftar akhir tahun X 

10.000 Jumlah seluruh penduduk 
 

Target indikator yang ingin dicapai di tahun 2017, yakni 25 provinsi dengan realisasi 
pencapaian sebesar 25 provinsi sehingga pencapaian indikator ini sebesar 100%. 
Terjadi peningkatan jumlah provinsi yang mencapai eliminasi yakni sebanyak 21 
provinsi pada tahun 2015, meningkat menjadi 23 provinsi pada tahun 2016 dan 
meningkat lagi menjadi 25 provinsi pada tahun 2017.  

 
Grafik 3.17 

Capaian Provinsi dengan Eliminasi Kusta  
Tahun 2014-2019 

 

 
Sumber data : Laporan rutin Subdit PTML Tahun 2017 

 
Dari grafik diatas terihat selama 4 tahun berturut-turut, jumlah provinsi yang mencapai 
eliminasi kusta meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan sehingga 
diperkirakan pada akhir tahun 2019 capaian target juga akan tercapai. Capaian indikator 
eliminasi kusta tercapai disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penemuan kasus 
dini secara rutin, peningkatan Sumber Daya Manusia, adanya dukungan penganggaran 
dan penyusunan NSPK dan kegiatan-kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Provinsi untuk 
meningkatkan penemuan kasus seperti dicanangkan gerakan Cegah Infeksi Kusta pada 
Keluarga (Cinta Keluarga) di Kabupaten Situbondo, di Kabupaten Sampang dan 
Sumenep dilakukan kegiatan inovasi pemberian obat pencegahan (kemoprofilaksis).    
  
Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, jumlah provinsi yang mencapai 
eliminasi di tahun 2017 bertambah 2 Provinsi yakni Provinsi Jawa Timur dan Provinsi 
Sulawesi Tengah. Adapun 9 provinsi yang belum mencapai eliminasi adalah Provinsi 
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, 
Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat.  
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Gambar 3.6 

Peta Eliminasi Kusta Tingkat Provinsi di Indonesia 
Tahun 2016 dan 2017 

 
 

Sejak tahun 2000, prevalensi kusta nasional berada di bawah 1/10.000 penduduk dengan 
jumlah kasus baru yang ditemukan berkisar antara 16.000-17.000 kasus. Berdasarkan 
laporan WHO dalam Weekly Epidemiological Record tahun 2017, jumlah kasus baru di 
Indonesia mencapai 16.826 kasus dan menyumbang 7,8% dari kasus dunia pada tahun 
2016 dan menempati posisi ketiga di dunia setelah India (135.485 kasus) dan Brazil 
(25.218 kasus).     
 
Indikator komposit yang mendukung eliminasi kusta salah satunya adalah proporsi 
penemuan kasus kusta baru tanpa cacat. Pencapaian indikator proporsi cakupan 
penemuan kasus baru kusta tanpa cacat mendukung indikator provinsi dengan eliminasi 
kusta. Tingginya persentase cakupan penemuan kasus baru tanpa cacat 
mengindikasikan kegiatan penemuan kasus yang dilakukan secara dini, sehingga 
penderita kusta yang ditemukan mendapatkan pengobatan secara tepat dan mata rantai 
penularan dapat terputus. Hal tersebut berdampak pada tercapainya status eliminasi di 
tingkat provinsi maupun kabupaten. Terjadi peningkatan capaian penemuan kasus kusta 
baru tanpa cacat sejak tahun 2014-2017 yakni 79,5% pada tahun 2014, meningkat 
menjadi 78,1% pada tahun 2015 dan menjadi 82,3% pada tahun 2016 dan meningkat 
kembali menjadi 84,8% sampai triwulan III tahun 2017, seperti yang terlihat dalam grafik 
dibawah ini: 
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Grafik 3.18 
Proporsi penemuan kasus kusta baru tanpa cacat 

Tahun 2014-2017 
 

 
                        Sumber data : Laporan rutin Subdit PTML Tahun 2017 

 
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian eliminasi kusta 
adalah: 
1. Advokasi dan sosialisasi lintas program/lintas sektor serta pelatihan petugas dalam 

rangka intensifikasi penemuan kasus kusta dan frambusia di wilayah endemis 
dilakukan di 15 kabupaten/kota endemis di regional Papua/Papua Barat dan 13 
kabupaten/kota endemis di regional selain Papua/Papua Barat. Kegiatan ini 
diselenggarakan dengan mengundang lintas program dan lintas sektor serta 
stakeholder terkait lainnya.  

2. Pelaksanaan intensifikasi penemuan kasus kusta dan frambusia dilaksanakan pada 
13 kabupaten/kota endemis di regional Papua/Papua Barat dan 14 kabupaten/kota 
endemis di regional selain Papua/Papua Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan 
menggunakan metode self screening dengan pendekatan keluarga yaitu 
mengikutsertakan masyarakat dalam program deteksi dini kusta.  

3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (pengelola program kabupaten/kota serta 
provinsi) dalam tata laksana kasus dan program yang diselenggarakan sebanyak 2 
batch yang sudah terakreditasi oleh PPSDM tahun 2017 dengan masa berlaku satu 
tahun.  

4. Penyusunan draft Permenkes Penanggulangan Kusta sekaligus revisi pedoman 
nasional sebagai lampiran Permenkes diselenggarakan sebagai upaya memperkuat 
payung hukum pengendalian kusta di Indonesia.  

5. Pengawalan penyusunan Pedoman Nasional Pelayanan Kedoktearn (PNPK Kusta) 
yang diinisiasi oleh Persatuan Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) dan 
melibatkan organisasi profesi terkait lain. Tersusunnya PNPK diharapkan dapat 
menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan terstandar 

6. Advokasi ke Provinsi dan Kabupaten Endemis bersama dengan kunjungan Goodwill 
Ambassador WHO untuk kusta, Yohei Sasakawa, dalam rangka meningkatkan 
kesadaran dan partisipasi masyarakat, petugas kesehatan dan pemangku 
kepentingan lainnya terhadap program kusta, Dalam kegiatan tersebut Goodwill 
Ambassador juga memotivasi Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) untuk 
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dapat saling mendukung dalam mencegah perkembangan cacat, bertukar 
pengalaman dan solusi serta saling mendukung dalam mencapai kemandirian, yang 
dapat diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Perawatan Diri (KPD).    

7. Melanjutkan kegiatan inovasi pengobatan pencegahan kusta/kemoprofilaksis di 
beberapa wilayah endemis di Indonesia, di antaranya Kabupaten Sampang, 
Sumenep, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 
serta melakukan persiapan perluasan daerah implementasi kemoprofilaksis pada 
tahun selanjutnya.    
 

Gambar 3.7 
Kegiatan Kemoprofilaksis di Kabupaten Sumenep Tahun 2017 

 

 
 

8. Menyelenggarakan kegiatan validasi data pada 6 Provinsi dengan kabupaten/kota 
yang belum mencapai eliminasi kusta. Tujuan kegiatan tersebut adalah 
meningkatkan kemampuan pengelola program kab/kota dalam pencatatan dan 
pelaporan program kusta serta melakukan pembersihan (cleaning) register terhadap 
data P2 kusta provinsi dan kabupaten/kota. 

9. Menyelenggarakan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kusta dan 
Frambusia di Regional Barat, Timur serta Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Dari 
pertemuan tersebut dihasilkan Peta Jalan Kabupaten/Kota menuju eliminasi kusta 
serta pelaksanaan validasi data.  

10. Melanjutkan kegiatan inovasi pengobatan pencegahan kusta/kemoprofilaksis di 
beberapa wilayah endemis di Indonesia, di antaranya Kabupaten Sampang, 
Sumenep, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 
serta melakukan persiapan perluasan daerah implementasi kemoprofilaksis pada 
tahun selanjutnya.    

 
     Tantangan yang dihadapi dalam penanganan penyakit kusta adalah: 

1. Sebagian besar wilayah kantong kusta tidak mendapat dukungan lintas program dan 
sektor dalam program pencegahan dan pengendalian kusta.  

2. Angka mutasi petugas kesehatan yg cukup tinggi menyebabkan program pencegahan 
dan pengendalian kusta di daerah berjalan kurang maksimal. 

3. Masih adanya stigma, baik self-stigma pada penderita kusta maupun stigma pada 
masyarakat dan keluarga penderita akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman 
terhadap penyakit kusta. Hal tersebut dapat menghambat penemuan kasus dan 
menghambat penderita untuk mencari pengobatan sedini mungkin. 
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4. Sebagian besar daerah kantung kusta berada di lokasi yang sulit dijangkau 
menyebabkan sulitnya pencarian kasus dan akses masyarakat menuju pelayanan 
kesehatan. 

5. Pada beberapa daerah endemis rendah, rendahnya kesadaran dan pengetahuan 
tentang kusta pada petugas dan masyarakat, serta surveilans tidak berjalan dengan 
adekuat, mengakibatkan terjadinya keterlambatan penemuan kasus.  

6. Stok obat yang diberikan oleh donor tidak sesuai dengan permintaan program, 
sehingga terjadi kekurangan stok obat di beberapa daerah.  

7. Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek dokter 
swasta dalam menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan terstandar 

 
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi program terhadap pemangku kepentingan 

terkait agar dapat meningkatkan komitmen dalam pencapaian eliminasi kusta.  
2. Menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara rutin.  
3. Meningkatkan kegiatan promosi dan sosialisasi serta penyebaran media KIE kepada 

masyarakat dalam rangka menurunkan stigma kusta di masyarakat. 
4. Integrasi dengan program lain serta pelibatan LS/LP, terutama untuk menjangkau 

daerah-daerah terpencil.  
5. Mendorong daerah endemis rendah agar terus melakukan diseminasi informasi 

tentang kusta dan pengamatan kasus kusta dengan tetap memperhatikan kejadian 
kasus kusta pada anak dan kasus cacat.  

6. Mengawal finalisasi Permenkes Penanggulangan Kusta dan PNPK Kusta.  
 

e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis  
Sesuai dengan Permenkes No. 94 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kabupaten/kota 
dengan eliminasi filariasis adalah kabupaten/kota yang berdasarkan hasil survei ulang 
evaluasi kedua menunjukkan tidak terjadi penularan sehingga dapat dinyatakan sebagai 
wilayah eliminasi filariasis. Dalam pengendalian filariasis, sebelum suatu 
kabupaten/kota dinilai tingkat transmisi filariasisnya, kabupaten/kota tersebut harus 
telah selesai melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis 
pada seluruh penduduk sasaran di kabupaten/kota tersebut selama minimal 5 tahun 
berturut-turut dengan cakupan pengobatan minimal 65% dari total jumlah penduduk. 
Kemudian setelah 6 bulan dari pelaksanaan POPM Filariasis tahun ke-5, maka 
dilaksanakan survei evaluasi prevalensi mikrofilaria. Jika hasil survei menunjukkan 
prevalensi angka mikrofilaria  <1% pada kabupaten/kota tersebut maka dilaksanakan 
survei evaluasi penularan (Transmission Assessment Survey/TAS) Filariasis. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, keberhasilan penurunan angka mikrofilaria sangat 
bergantung pada partisipasi masyarakat untuk minum obat filariasis dan perilaku untuk 
menghindari gigitan nyamuk.  
 

Indikator jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis dihitung dengan formula: 

 
Jumlah akumulasi kab/kota yang berhasil lulus 

dalam survei evaluasi penilaian transmisi filariasis tahap kedua 
 

Pada tahun 2017 target indikator jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis 
sebanyak 15 kabupaten/kota, berhasil dicapai sebanyak 28 kabupaten/kota. Dengan 
demikian, capaian kinerja jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis tahun 2017 
adalah sebesar 186,7% seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini seperti yang 
terlihat dalam grafik dibawah ini: 
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Grafik 3.19 
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Filariasis 

Tahun 2015-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber data : Laporan rutin Subdit Filariasis dan Kecacingan Tahun 2017 

 
Pada grafik di atas, tampak terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi 
filariasis dari tahun 2015-2017. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah 
kabupaten/kota yang berhasil menurunkan risiko terjadinya penularan filariasis. 
Sebelum tahun 2015 cakupan POPM Filariasis di beberapa kabupaten/kota sangat 
rendah. Upaya percepatan eliminasi Filariasis ini dimulai dengan Pencanangan Bulan 
Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA) pada tanggal 1 Oktober 2015 oleh Menteri Kesehatan 
RI di Cibinong Kabupaten Bogor. Dengan pencanangan tersebut, maka menjadikan 
bulan Oktober tahun 2015-2019 sebagai “Bulan Pelaksanaan Eliminasi Kaki Gajah”, 
dengan harapan bahwa adanya bulan POPM Filariasis tersebut akan memacu seluruh 
lapisan masyarakat dari pusat hingga daerah tergerak dengan serempak mendukung 
POMP Filariasis di wilayahnya, seiring dengan pemahaman yang semakin tinggi 
terhadap pentingnya program pengendalian filariasis di Indonesia. Hal ini 
mengakibatkan capaian indikator jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis 
sangat meningkat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Adapun 
kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.5 

Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Filariasis 
Tahun 2015-2017 

 

No Provinsi Kab/Kota 

1 Jambi Tanjung Jabung Barat 

2 Banten  Tangerang  

3 Banten  Tangerang Selatan 

4 Banten  Kota Serang 

5 Jawa Barat  Bandung  

6 Jawa Barat  Kota Depok 
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7 Jawa Barat  Kota Bogor 

8 Papua  Merauke 

9 Papua  Jayapura 

10 Riau  Pelalawan 

11 Riau  Kota Dumai 

12 Sumatera Utara  Labuhan Batu 

13 Gorontalo  Gorontalo 

14 Gorontalo  Gorontalo Utara 

15 Gorontalo  Kota Gorontalo 

16 Gorontalo  Pohuwato 

17 Nusa Tenggara Timur  Alor 

18 Sulawesi Barat  Polewali Mandar 

19 Sulawesi Tengah  Parigi Moutong 

20 Kepulauan Bangka Belitung Belitung 

21 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Barat 

22 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat 

23 Sulawesi Selatan Enrekang 

24 Sulawesi Selatan Luwu Timur 

25 Sulawesi tenggara Bombana 

26 Sulawesi tenggara Kolaka Utara 

27 Sumatera Barat Lima Puluh Kota 

28 Sumatera Barat Kota Bukittinggi 
 

Sumber data : Laporan rutin Subdit Filariasis dan Kecacingan Tahun 2017 

 
Indikator kabupaten kota berhasil lulus dalam survei penilaian transmisi filariasis telah 
tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh cakupan penduduk minum obat pencegahan massal 
filariasis selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan cakupan penduduk minum obat 
≥65%.  Upaya tersebut sesuai dengan hasil penelitian para ahli yang menunjukkan 
bahwa cakupan minum obat yang efektif dapat menurunkan angka mikrofilaria ke 
tingkat dimana transmisi kemungkinan tidak lagi berkelanjutan. Selain itu, 
pembangunan fisik dan perkembangan di daerah-daerah endemis juga semakin 
meningkat sehingga mengurangi tempat-tempat perindukan nyamuk vektor filariasis. 
Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk mencapai indikator tersebut 
diantaranya: 
1. Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga) 
 Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pemberian 

obat massal pencegahan (POPM) filariasis adalah dengan menjadikan bulan 
Oktober sebagai “Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA)”. Dengan adanya 
program bulan POPM Filariasis diharapkan seluruh lapisan masyarakat dari pusat 
hingga daerah tergerak dengan serempak mendukung POMP Filariasis di 
wilayahnya, seiring dengan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap 
pentingnya program pengendalian filariasis di Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober 
2017 dilaksanakan Pencanangan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kabupaten Demak 
Jawa Tengah oleh Menteri Kesehatan RI. Pada acara tersebut juga dilaksanakan 
penyerahan sertifikat eliminasi Filariasis kepada 13 kabupaten/kota. 
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Gambar 3.8 
Pencanangan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kabupaten Demak  

  

 

2. Sosialisasi POPM Filariasis secara Intensif 
 Sosialisasi POPM Filariasis secara intensif dilaksanakan ke seluruh lapisan 

masyarakat serta lintas sektor dan lintas program terkait untuk meningkatkan 
cakupan dalam minum obat pencegahan Filariasis baik melalui pertemuan maupun 
melalui media KIE. 

3. Surveilans pasca POPM Filariasis yang memadai untuk mengantisipasi terjadinya 
penularan baru filariasis pada kabupaten/kota yang telah selesai melaksanakan 
POPM Filariasis selama 5 putaran penuh. 

4. Penyediaan dana untuk kegiatan pengendalian dan operasional POPM Filariasis 
melalui dana dekon. 

 
 Meskipun target ini tercapai, namun terdapat tantangan dalam pelaksanaan kegiatan 

diantaranya adalah: 
1. Masalah geografis. Kegiatan POPM dan surveilans filariasis dilaksanakan untuk 

seluruh penduduk di kabupaten/kota endemis filariasis, dimana beberapa daerah 
tersebut merupakan daerah terpencil dan kepulauan yang sulit aksesnya, sehingga 
pelayan POPM Filariasis dan pelaksanaan surveilans di daerah tersebut sulit 
menjangkau seluruh sasaran, terutama di desa-desa terpencil.   

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam minum obat sehingga cakupan POPM 
Filariasis masih dibawah target (< 65%). 

3. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan di daerah terpencil. 
 

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Peningkatan promosi POPM Filariasis melalui media yang efektif dengan 

menggunakan pendekatan kearifan lokal. 
2. Mempersiapkan SDM baik di tingkat pusat maupun daerah, konsolidasi, koordinasi 

serta upaya penguatan kapasitas lainnya. 
3. Melaksanakan pembinaan dan asistensi teknis program eliminasi filariasis di tingkat 

provinsi, kabupaten, dan puskemas 
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f.  Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu  
 

Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) merupakan salah satu 
perhatian dunia dan memiliki target capaian secara global yang wajib diikuti oleh 
semua negara. Pencegahan PD3I secara khusus adalah dengan pemberian imunisasi. 
Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang terbukti 
sangat cost efektif. Imunisasi yang merupakan program prioritas nasional saat ini 
adalah imunisasi untuk mencegah PD3I tertentu yaitu Tuberculosis, Hepatitis B, Polio, 
Difteri, Pertusis, Tetanus, Hemophilus influenza type B, Campak, dan Rubela, yang 
beberapa diantaranya sering menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) di beberapa 
daerah. Diperlukan suatu surveilans berkualitas berupa pengamatan yang sistematis 
dan terus menerus terhadap data dan informasi serta kondisi yang mempengaruhi 
PD3I, untuk mengukur beban penyakit, mendeteksi wabah dan mengevaluasi dampak 
imunisasi untuk PD3I sehingga dapat mengarahkan tindakan pengendalian dan 
penanggulangan PD3I secara efektif dan efisien. PD3I tertentu yang memiliki 
komitmen global untuk diikuti oleh semua negara dunia termasuk Indonesia yaitu 
Eradikasi Polio (ERAPO), Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubela/Congenital 
Rubella Syndrome (CRS) serta Eliminasi Tetanus Maternal Neonatal. 

 
Eradikasi polio ditetapkan sebagai salah satu resolusi dalam sidang WHA Mei 1988 
untuk dicapai secara global pada tahun 2020. Pada tanggal 27 Maret 2014 Regio Asia 
Tenggara telah tersertifikasi bebas poliomyelitis dimana Indonesia termasuk salah 
satu negara yang menerima sertifikat tersebut. Sejalan dengan target global, 
walaupun telah tersertifikasi bebas poliomyelitis, Indonesia harus tetap melakukan 
upaya untuk memastikan setiap wilayahnya bebas dari keberadaan virus polio, baik 
virus polio liar maupun virus polio yang berasal dari vaksin. Upaya tersebut yaitu 
pemberian imunisasi polio secara rutin dengan cakupan tinggi dan merata, pemberian 
imunisasi polio tambahan (PIN, Sub PIN, Mopping-up) pada populasi berisiko tinggi, 
surveilans AFP (Acute Flaccid Paralysis) yang berkualitas, dan pengamanan virus 
polio di laboratorium (Laboratory Containtment).  

 
Selain eradikasi polio, komitmen global lain yang harus diikuti oleh semua negara 
dunia, termasuk Indonesia, yaitu eliminasi campak dan pengendalian rubela/CRS 
pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa strategi untuk 
mencapai komitmen global tersebut, yaitu  penguatan imunisasi rutin campak dosis 
pertama dan dosis kedua secara tinggi (≥ 95%) dan merata, melakukan kampanye dan 

introduksi imunisasi Measles Rubella secara bertahap pada tahun 2017-2018, 
meningkatkan surveilans campak yang berkualitas, melakukan penyelidikan 
epidemiologi KLB campak secara menyeluruh, mengembangkan surveilans CRS 
sentinel di 13 RS di 10 provinsi, serta melakukan konfirmasi laboratorium campak 
100% secara bertahap terhadap kasus campak klinis. 
 
Komitmen global lainnya Eliminasi Tetanus Maternal Neonatal, dimana pada tahun 
2016 Indonesia telah divalidasi oleh Tim WHO dan Unicef dan dinyatakan sudah 
Eliminasi Tetanus Maternal Neonatal. Walaupun telah menerima sertifikat tersebut, 
Indonesia tetap harus mempertahakankan jumlah kasus tetanus maternal neonatal 
<1/1000 kelahiran hidup. Upaya yang dilakukan merupakan integrasi program KIA, 
imunisasi dan surveilans yaitu dengan meningkatkan cakupan Ante Natal Care (ANC), 
Kunjungan Neonatal (KN), persalinan steril, meningkatkan cakupan imunisasi tetanus 
toxoid, serta meningkatkan surveilans TN yang berkualitas. 

 
Defenisi operasional penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
(PD3I) tertentu adalah penurunan kasus PD3I tertentu di seluruh provinsi dalam satu 
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tahun dari baseline data tahun 2013. Indikator ini dinyatakan dalam persen. Yang 
dimaksud dengan PD3I tertentu yaitu Difteri, Campak Klinis, Tetanus Neonatorum dan 
Pertusis.  Adapaun formula untuk menghitung indikator ini adalah: 
 

(Jumlah kasus PD3I tertentu pada baseline) - (jumlah kasus 
PD3I tertentu pada tahun berjalan) 

X 100% 
Jumlah kasus PD3I tertentu 

pada baseline tahun 2013 

 

PD3I tertentu meliputi Difteri, Campak Klinis, Tetanus Neonatorum dan Pertusis. 
Presentase penurunan kasus dihitung dari baseline data jumlah kasus tahun 2013 
dengan total kasus PD3I sebanyak 17.055 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 
11.828 kasus dengan persentase penurunan sebesar 31%.   

 

Tabel 3.6 
 Penurunan Kasus PD3I  
    Tahun 2013 dan 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber data : Laporan rutin Subdit Surveilans Tahun 2017 

 

Tabel diatas menyajikan data jumlah kasus campak menurun dari 11.521 kasus pada 
tahun 2013, menurun menjadi 9.807 kasus pada tahun 2017. Hal yang sama terjadi 
pada kasus TN dimana kasus TN menurun dari 78 kasus pada tahun 2013 menjadi 24 
kasus pada tahun 2017, demikian juga dengan kasus pertusis menurun dari 4.681 
kasus pada tahun 2013 menjadi 1.043 kasus pada tahun 2017 

Grafik 3.20 
Persentase Penurunan Kasus PD3I Tertentu  

Tahun 2015-2017 

 

Kasus Jumlah Kasus 
Tahun 
2013 

Jumlah Kasus 
Tahun 
2017 

Jumlah 
Penurunan 

Kasus 

% 
Penurunan 

Campak 11.521 9.807 -1.714 -15% 

TN  78 24 -54 -69% 

Pertusis 4.681 1.043 -3.638 -78% 

Difteri 775 954 179 23% 

Total 17.055 11.828 -5.227 -31% 
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Persentase penurunan kasus PD3I tertentu mencapai target dari tahun ke tahun yakni 
menurun sebesar 16% pada tahun 2015 dan 31% pada tahun 2017 seperti yang 
digambarkan dalam grafik diatas. Jika dibandingkan jumlah kasus pada tahun 2013 
dengan tahun 2017 terjadi penurunan pada kasus campak, tetanus neonatorum dan 
pertusis sedangkan kasus difteri terjadi peningkatan pada tahun 2017.  
 
Peningkatan kasus difteri ini terjadi karena penyebaran informasi yang berjalan baik 
sehingga kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk pemeriksaan difteri, selain 
itu peran petugas kesehatan dalam penanggulangan difteri juga semakin meningkat. 
Berdasarkan hasil Penyelidikan Epidemiologi dan analisa kasus Kejadian Luar Biasa 
(KLB) difteri menunjukkan bahwa kasus difteri tersebut berasal dari usia balita dan 
dewasa dengan kondisi sebagai berikut: 
- Pada kasus difteri pada anak berasal dari anak yang tidak lengkap imunisasi 

dasarnya, tidak mendapatkan imunisasi lanjutan baik melalui imunisasi lanjutan 
baduta maupun pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

- Untuk kasus difteri pada dewasa, belum ada intervensi imunisasi difteri secara 
khusus diusia dewasa kecuali imunisasi Td pada WUS baik hamil maupun non 
hamil yang baru dilakukan pada tahun 2017.  
 

 

Tercapainya target penurunan kasus PD3I tertentu antara lain didukung oleh upaya 
penguatan imunisasi, penguatan surveilans AFP dan PD3I lainnya, penguatan jejaring 
dan koordinasi mekanisme kerja antar lintas program dan lintas sektor, peningkatan 
kapasitas petugas surveilans dan evaluasi pelaksanaan program surveilans AFP dan 
PD3I lainnya di daerah dengan melakukan monitoring, pertemuan evaluasi dan 
melakukan umpan balik kinerja. 
1) Melakukan penguatan imunisasi rutin dengan cakupan tinggi dan merata; 
2) Meningkatkan jangkauan pelayanan imunisasi dengan melibatkan fasilitas 

pelayanan swasta dan organisasi profesi; 
3) Meningkatkan tingkat perlindungan/imunitas di masyarakat dengan melakukan 

Back Log Fighting (BLF) dan Crash Program pada desa yang sudah 2 atau 3 
tahun berturut-turut tidak UCI; 

4) Meningkatkan kinerja Surveilans AFP dan PD3I lainnya yang berkualitas; 
5) Meningkatkan komitmen dan kapasitas petugas imunisasi dan surveilans PD3I; 
6) Melakukan penguatan jejaring kerja surveilans PD3I dengan klinisi dan 

laboratorium; 
7) Meningkatkan komitmen stakeholder dalam kesinambungan penganggaran; 
8) Meningkatkan penguatan jejaring koordinasi surveilans AFP dan PD3I lainnya 

dengan Komite Ahli Eradikasi Polio, Komite Ahli Surveilans AFP dan Komite Ahli 
Verifikasi Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubela/CRS dalam mendapatkan 
rekomendasi untuk pencapaian indikator; 

9) Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus AFP dan PD3I 
berbasis web; 

10) Monitoring dan evaluasi surveilans AFP dan PD3I lainnya; 
11) Melakukan umpan balik ke provinsi yang ditujukan ke Gubernur dan 

ditembuskan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 
 
Meskipun indikator ini tercapai tetapi terdapat tantangan yang dihadapi diantaranya: 
1) Cakupan imunisasi yang belum tinggi dan merata di semua wilayah; 
2) Kondisi geografis di beberapa daerah sulit di jangkau sehingga petugas 

mengalami kesulitan saat melakukan  imunisasi dan penyelidikan epidemiologi 
(PE) saat terjadi KLB; 

3) Terdapatnya kampanye negatif imunisasi di beberapa daerah; 
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4) Fasyankes swasta belum terlibat dalam sistem pelaporan kasus AFP dan PD3I 
lainnya; 

5) Penggantian petugas yang tinggi sehingga banyak petugas yang belum terlatih; 
6) Sebagian besar petugas surveilans PD3I memiliki tugas rangkap sehingga tidak 

fokus pada fungsinya; 
7) Kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah baik provinsi dan 

kab/kota untuk program surveilans PD3I, sehingga penganggaran tidak 
berkelanjutan; 

8) Penanggulangan KLB tidak tuntas dan efektif 
 

Untuk menghadapi tantangan tersebut, dilakukan berbagai upaya antara lain: 
1) Melakukan penguatan kembali (revitalisasi) komitmen dan advokasi Pemerintah 

Daerah untuk dukungan anggaran dan operasional surveilans PD3I; 
2) Menghimbau Kepala Dinas dan jajarannya ikut memantau dan memperkuat 

kemajuan pencapaian target program PD3I di wilayahnya; 
3) Memberikan umpan balik rutin secara berjenjang dan memantau tindak lanjutnya;  
4) Mengusulkan kegiatan surveilans PD3I untuk daerah melalui dana dekon dan 

DAK/BOK; 
5) Melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam penemuan kasus AFP 

dan PD3I lainnya, serta mengaktifkan Surveilans Aktif RS (SARS) dan Hospital 
Record Review (HRR); 

6) Meningkatkan peran jejaring organisasi profesi dalam imunisasi dan penemuan 
kasus; 

7) Mengadakan pertemuan validasi data di setiap tingkat; 
8) Melakukan pelatihan penanggulangan KLB dan analisa data kepada petugas 

surveilans PD3I; 
9) Melakukan peningkatan kapasitas petugas laboratorium; 
10) Melakukan pengkajian efektifitas penanggulangan KLB. 

 
g. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 
 

Pada era globalisasi di mana lalu lintas orang, barang, dan alat angkut begitu pesat 
dan berlangsung dalam hitungan jam, risiko persebaran penyakit menjadi semakin 
besar, baik pada lintas wilayah regional sampai pada lintas internasional. Kejadian 
penyakit yang menjadi perhatian international (dikenal dengan istilah PHEIC; Public 
Health Emergency of International Concern) semakin meningkat dan berimplikasi 
bukan hanya pada aspek kesehatan, namun juga aspek sosial, ekonomi, politik dan 
pertahanan keamanan. Setiap negara diharapkan mempunyai kemampuan dalam 
sistem kesehatannya untuk mampu melakukan pencegahan, pendeteksian, 
melakukan tindakan penanggulangan dan melaporkan suatu kejadian yang 
berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat. 

 
Definisi operasional IKU ini adalah Kab/kota yang memiliki pintu masuk internasional 
dalam hal ini pelabuhan, bandar udara dan PLBDN melakukan kesiapsiagaan 
terhadap potensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh penyakit, 
bahan kimia, radio nuklir dan keamanan pangan. Upaya kesiapsiagaan dimaksud 
adalah menyusun dokumen rencana kontijensi bersama lintas program dan lintas 
sektor terkait (satuan kerja perangkat daerah) untuk penanggulangan kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.  

 
         Untuk menghitung indikator ini digunakan formulasi sebagai berikut: 
 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 62 

 

Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai 
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah X 100% 
Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki pintu masuk 

internasional (pada saat baseline) 

 
Pada tahun 2017, persentase kabupaten/kota dengan pintu masuk internasional yang 
memiliki dokumen rencana kontinjensi penanggulangan Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat (KKM) telah mencapai 66% dari target 64% sehingga pencapaian sebesar 
103%. Terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yakni dari 
47,2% menjadi 66% seperti dalam tabel berikut ini:  

 
Grafik 3.21 

Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan 
dalam penanggulangan KKM 

Tahun 2015-2017 
 

 
 
Sumber data : Laporan rutin Subdit Surveilans tahun 2017 

 
Capaian Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan 
KKM telah tercapai selama 2 tahun berturut-turut sehingga dapat di proyeksi kan 
target pada akhir tahun 2019 akan dapat tercapai. 
 
Sampai dengan tahun 2017 tercapai 70 kab/kota yang menyusun dokumen rencana 
kontinjensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target 
indikator antara lain: 
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi 

baik verbal maupun surat kepada propinsi/kabupaten/kota sasaran penyusunan 
dokumen. 

2. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan lintas sektor. 

3. Pelaksanaan workshop dan penyusunan dokumen rencana kontinjensi di 
kabupaten/kota dengan anggaran bersumber dari pusat dan dana dekonsentrasi. 

4. Adanya rambu petunjuk perencanaan sehingga Dinas Kesehatan Provinsi dapat 
menyusun anggaran kegiatan terkait kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan 
KKM di wilayah. 
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5. Pelaksanaan pertemuan koordinasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di 
wilayah yang menjadi forum diskusi dan koordinasi serta memfasilitasi komunikasi 
dan diseminasi informasi kepada kabupaten/kota sasaran yang akan melakukan 
penyusunan 

 
Berbagai upaya yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mencapai IKU 
sebagai berikut: 
1. Advokasi dan sosialisasi regulasi kesehatan internasional atau International 

Health Regulations (2005) termasuk kapasitas inti IHR dan paket aksi keamanan 
kesehatan global. 

2. Penilaian pencapaian kapasitas inti IHR di pintu masuk negara, wilayah dan 
nasional dengan melibatkan lintas sektor terkait 

3. Sosialisasi dan advokasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap faktor risiko 
kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan lintas sektor. 

4. Melaksanakan   workshop   penyusunan   rencana   kontinjensi   mencakup 
konsep pedoman penyusunan renkon, identifikasi potensi KKM, pengumpulan data 
dasar dan membangun komitmen lintas sektoral. 

5. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontijensi KKM dengan melibatkan 
seluruh SKPD yang terkait dengan kesiapsiagaan, respon dan koordinasi 
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. 

6. Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di 
Wilayah mengundang seluruh kabupaten/kota sasaran yang akan menyusun 
dokumen dengan metode pemaparan materi, tanya jawab dan Focus Group 
Discussion (FGD) 

7. Review dan update dokumen kebijakan yang telah disusun di kabupaten/kota. 
 
Walaupun indikator ini berhasil dicapai, tetapi masih ditemukan tantangan 
diantaranya adalah belum optimalnya dukungan daerah terhadap pelaksanaan 
kegiatan penyusunan di beberapa daerah dikarenakan masih adanya pemahaman 
SKPD di daerah bahwa penyusunan rencana kontinjensi merupakan tanggung jawab 
instansi kesehatan saja. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian 
Kesehatan telah melakukan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kebijakan kesiapsiagaan terhadap 

kedaruratan kesehatan masyarakat kepada pemerintah daerah sasaran untuk 
menyamakan pemahaman dan rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan 
pembuatan dokumen rencana kontingensi. Hal ini dapat meningkatkan komitmen 
daerah dalam melaksanakan program yang disepakati. 

2. Mengoptimalisasikan potensi daerah dalam kesiapsiagaan kedaruratan khususnya 
kedaruratan bencana non alam untuk memperkaya dan memperkuat substansi 
kedaruratan kesehatan masyarakat. 

Menyesuaikan metode penyusunan dokumen dengan waktu yang tersedia termasuk 
design kegiatan yang interaktif (diskusi, table top, simulasi) dan penyusunan draft 
awal sebelum pertemuan. 

 
h. Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

minimal 50% sekolah  
 
Merokok merupakan salah satu faktor risiko bersama (Common Risk Factor) yang dapat 
menyebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM), dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. 
Sehingga dengan menurunkan prevalensi merokok diharapkan dapat menurunkan 
angka prevalensi PTM. Konsumsi produk tembakau terbukti sebagai faktor risiko utama 
PTM utama seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru, kanker dan lain-
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lain. Data Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011 menunjukkan prevalensi merokok 
orang dewasa Indonesia sebesar 34,8% terbagi atas 67,4% laki-laki, dan 4,5% 
perempuan (GATS 2011). Data Riskesdas menunjukkan terjadinya peningkatan 
prevalensi perokok usia 15 tahun ke atas dari 34,2% pada 2007 menjadi 36,3% pada 
2013. Proporsi perokok wanita lebih rendah dibandingkan pria, tapi terdapat 
peningkatan dari 5,2% pada 2007 menjadi 6,7% pada 2013. Diperkirakan pada tahun 
2013 terdapat 6,3 juta wanita Indonesia usia 15 tahun ke atas yang merokok. 
Sementara di kalangan anak remaja laki-laki 15-19 tahun kenaikan telihat lebih besar 
dibandingkan dengan kenaikan pada dewasa yaitu dari 37,3% laki-laki tahun 2013 
(Riskesdas, 2013) menjadi 54,8% laki-laki pada tahun 2016 (Sirkesnas). Proporsi 
kelompok rentan yang terkena paparan asap rokok orang lain (AROL) di rumah 
terbanyak pada usia balita (0-4 tahun) mencapai 56%. Sedangkan anak berusia (5-9 
tahun) mayoritas terpapar oleh asap rokok orang lain (AROL) di luar rumah, yaitu 
mencapai 57,4% (Riskesdas, 2013).   

 
Hasil kajian Badan Litbangkes  tahun 2013 tentang dampak buruk akibat tembakau dan 
merokok pada kesehatan masyarakat di Indonesia tampak jelas. Hasil kajian ini 
menunjukkan terjadi kenaikan kematian prematur akibat penyakit terkait tembakau dari 
190.260 di tahun 2010 menjadi 240.618 kematian di tahun 2013 dan juga kenaikan 
penderita penyakit akibat konsumsi rokok dari 384.058 orang di tahun 2010 menjadi 
962.403 orang pada tahun 2013 yang menyebabkan peningkatan biaya perawatan 
kesehatan yang terlihat jelas dengan peningkatan kebutuhan dana yang harus 
dikeluarkan oleh BPJS.  
 
Konsumsi rokok yang semakin meningkat tajam terutama di kalangan kelompok rentan 
(anak, ibu hamil dan penduduk miskin), akan meningkatkan angka kesakitan dan 
kematian terkait penyakit akibat konsumsi rokok. Sekitar 78% perokok mengaku mulai 
merokok sebelum umur 19 tahun dan sepertiga dari siswa sekolah mengaku mencoba 
menghisap rokok pertama kali sebelum umur 10 tahun. Selain itu Indonesia sebagai 
negara dijuluki “baby Smoker” karena memiliki 239.000 perokok anak dibawah 10 tahun 
(GYTS 2014). 

 
Oleh karena itu untuk menggambarkan pengendalian PTM dan faktor risikonya disusun 
indikator yang dapat menggambarkan tingkat keparahan kondisi konsumsi rokok 
dimasyarakat yakni Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR di 50% 
sekolah. Indikator ini diperlukan untuk perlindungan terhadap anak, karena anak 
merupakan kelompok masyarakat yang rentan untuk mencontoh perilaku orang dewasa 
dan gencarnya paparan iklan produk di sekitarnya. Selain itu, timbulnya penyakit dampak 
rokok akan semakin cepat dengan semakin mudanya seseorang memulai kebiasaan 
merokok dan terkena paparan asap rokok.   
 
Adapun formula untuk menghitung indikator ini adalah: 
 

Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan KTR 
minimal di 50% sekolah/madrasah sesuai dengan 

peraturan yang mengatur tentang KTR X 100% 
Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia 

 

Pencapaian Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) minimal 50% sekolah, mencapai target yang diharapkan. Dari target 30%, 
realisasi sebesar 30% atau sebanyak 154 kab/kota 514 kab/kota, sehingga pencapaian 
sebesar 100% seperti yang digambarkan dalam grafik berikut ini: 
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Grafik 3.22 
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KTR minimal 50% sekolah 

Tahun 2015-2017 

 
 Sumber data : Laporan rutin Subdit PKGI tahun 2017 

 
Pencapaian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan kab/kota 
yang telah mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok pada 50% sekolah. Pada tahun 
2015, dari 51 Kab/Kota (10%) yang melaksanakan kebijakan KTR minimal 50%  sekolah 
telah tercapai 43 kab/kota (83,7%). Pada tahun 2016, sebanyak 103 sekolah menjadi 
target, telah tercapai 109 (105,8%). Pada tahun 2017, dari target 154 Kab/Kota (30%) 
telah tercapai 154 kab/kota (100%) yang telah mengimplementasikan kebijakan Kawasan 
Tanpa Rokok pada 50% sekolah. Dengan demikian telah terjadi peningkatan capaian 
target dari tahun 2015-2017. Pada tahun 2017, capaian tertinggi persentase kab/kota 
yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok minimal di 50% sekolah 
berdasarkan provinsi pada tahun 2017 adalah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan 
Provinsi Bali. Sedangkan yang terendah capaiannya berada di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur sebesar 9,1%. Secara lengkap digambarkan dalam grafik berikut ini: 

 
Grafik 3.23 

Kab/Kota yang melaksanakan Tahun 2015-2017 

 

Sumber data : Laporan Evaluasi Implementasi KTR  
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Adapun ruang lingkup kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tatanan sekolah yang 
diatur dalam peraturan perundangan Kawasan Tanpa Rokok yang telah melakukan 
penerapan enforcement sesuai kriteria yaitu ditemukan tanda dilarang merokok di 
semua pintu masuk, di seluruh lingkungan sekolah tidak ditemukan orang merokok, 
tidak ditemukan ruang khusus merokok, tidak tercium bau asap rokok, tidak ditemukan 
asbak dan korek api, tidak ditemukan punting rokok, tidak ditemukan penjualan rokok 
termasuk kantin sekolah, tempat tunggu penjemput, dan tidak ditemukan indikasi 
kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok.  
Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target 
indikator yakni: 
 Advokasi dan sosialisasi terhadap pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah 

yang belum memiliki kebijakan KTR dan mendorong terbitnya peraturan KTR di 
kab/kota dan juga implementasinya dalam melindungi perokok pemula dan 
masyarakat dari bahaya merokok. Pada tahun 2017 dilaksanakan 2 (dua) kegiatan 
yakni 1) Pertemuan ICTOH (International Conference on Tobacco or Health) yang 
ke-4, bekerjasama dengan IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia). 
Pertemuan ini dihadiri dari kalangan eksekutif/legislatif, akademisi, NGO/LSM dan 
para pemerhati pengendalian tembakau di pusat dan daerah, media dan juga 
kalangan pelajar, 2) Pertemuan Aliansi Bupati / Walikota dihadiri sekitar 300 Bupati/ 
Walikota yang tergabung dalam Aliansi Bupati/Walikota Peduli KTR dan PTM 

 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pendidikan dalam upaya 
implementasi KTR di sekolah dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang.  

 Penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media cetak dan 
elektronik. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah penayangan iklan 
layanan masyarakat mengenai dampak rokok dengan tujuan memberikan 
pemahaman dan kesadaran masyarakat akan penyakit paru obstrukif kronik 
(PPOK) akibat dampak rokok. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) ini ditayangkan di 
TVRI, TV daerah, dan TV swasta.  

 Penyedian Layanan Quitline (Layanan Konsultasi Jarak Jauh Upaya Berhenti 
Merokok). Kegiatan layanan Quitline merupakan layanan langsung kepada 
masyarakat yang ingin berhenti merokok melalui Toll Free 0-800-1-77-6565. 
Jumlah penelpon layanan quitline menunjukan trend yang meningkat dan 
jangkauan program ini terus meluas hingga mencapai 29 provinsi. Usia klien yang 
menelepon layanan quitline terbanyak di usia 20-24 tahun (34%), dan 25-29 tahun 
(30%). Ini merupkan indikasi yang bagus bahwa kesadaran berhenti merokok di 
usia mudah sudah cukup baik. Penyebaran informasi upaya berhenti merokok juga 
dilaksanakan melalui media sosial baik melalui Facebook, Instagram, Path dan juga 
Tweeter. Pada media sosial Facebook dengan layanan upaya berhenti merokok 
dengan jumlah teman sebanyak 1.354 teman, 522 like. Pada media sosial 
Instagram pada @layananUpaya Berhenti Merokok, dengan jumlah kiriman 205 
post, pengikut 437 teman, dan diikuti oleh 1.974 teman. Pada media sosial Path di 
layanan upaya berhenti merokok dengan jumlah teman 172 teman. Pada media 
sosial Tweeter pada @layanan_upaya berhenti merokok,  jumlah yang diikuti 152, 
pengikut 99 orang dan 12 komunitas. Selain itu juga penyebaran layanan quit line 
dilakukan melalui media cetak (Poster, Stiker, CD, Booklet) yang di distribusikan 
kepada sekolah sebanyak 5.000 sekolah di 100 kabupaten /kota. 

 Gerakan Masyarakat (Germas) dalam pengendalian tembakau 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya 
dampak tembakau dan meningkatkan peran guru dan siswa dengan seruan stop 
merokok di sekolah dalam menurunkan prevalensi perokok pemula. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia dalam pesan seruan rokok 
ancam kita dan pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah skrining 
perilaku merokok pada anak sekolah, senam dan  talkshow. 
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 Skreening/deteksi dini dan konseling upaya berhenti merokok di sekolah pada 15 
Provinsi dengan 2 kabupaten/kota terpilih. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 
mendapatkan data dan Informasi terkait perokok usia sekolah di beberapa wilayah 
di Indonesia. Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan ini juga akan memberikan 
gambaran implementasi upaya berhenti merokok di masing-masing sekolah serta 
dalam rangka menyempurnakan surveilans implementasi KTR dan dan konseling 
upaya berhenti merokok di masa mendatang. Sasaran adalah siswa baru di 
Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Umum/ Sederajat. 

 Melaksanakan implementasi KTR dan konseling upaya berhenti merokok di 
sekolah. 

 Melaksanakan kajian implementasi kawasan tanpa rokok di daerah yang telah 
memiliki peraturan KTR.       
 

Dalam pelaksanaan kegiatan dihadapi beberapa tantangan antara lain:         
 Kegiatan advokasi dan sosialisasi di daerah dalam pengendalian konsumsi 

tembakau pada Kab/Kota belum maksimal. 
 Belum optimalnya koordinasi antara Lintas Program dan Lintas Sektor di tingkat 

Kab/Kota dalam upaya pengendalian konsumsi rokok. 
 Daerah yang memiliki kebijakan KTR di daerah masih terbatasnya jumlahnya, dan 

penerapan kebijakan di daerah yang telah memiliki kebijakan KTR belum optimal. 
Dari 514 kab/kota, baru 50,3% telah memiliki peraturan mengenai kebijakan KTR 
atau sebanyak 259 kab/kota.  

 

Untuk menghadapi tantangan tersebut diatas, Kementerian Kesehatan telah melakukan 
beberapa hal yakni: 
1. Optimalisasi dukungan komitmen lintas sektor dan lintas program  dalam upaya 

advokasi dan sosialisasi pengendalian tembakau serta mendorong pengembangan 
regulasi Kawasan Tanpa Rokok di berbagai tingkat pemerintahan yang didukung 
oleh semua pihak terkait dan masyarakat. 

2. Optimalisasi dukungan stakeholder dan mitra kesehatan dalam rangka mencapai 
Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) terutama melaksanakan 
kebijakan KTR. 

3. Mendorong penegakan hukum (law enforcement) secara konsisten sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku.  

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penegakan Kebijakan KTR yang 
telah ditetapkan. 

5. Pemicuan untuk mendapatkan kesepakatan penerapan KTR di rumah tangga, 
RT/RW, Kelurahan/desa, dan Kecamatan. 

 
 

i. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan jiwa  

           
Prevalensi masalah kesehatan jiwa di Indonesia berdasarkan data Riset Kesehatan 
Dasar tahun 2013 cukup besar. Gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan 
ansietas) usia ≥ 15 tahun sebesar 6% atau lebih dari 10 juta jiwa; sedangkan gangguan 
jiwa berat (psikosis) sebesar 1,7 per 1000 penduduk. Dengan jumlah penduduk sebesar 
422 juta jiwa pada tahun 2013, maka diperkirakan lebih dari 400.000 orang menderita 
gangguan jiwa berat (psikosis). 
 
Sementara itu menurut WHO kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Negara-negara 
dengan penghasilan rendah-menengah termasuk Indonesia masih tinggi, yaitu >85%. Hal 
ini berarti kurang dari 15% penderita gangguan jiwa mendapatkan layanan kesehatan 
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jiwa yang dibutuhkan. Melalui estimasi sederhana tentang utilisasi layanan baik di tingkat 
primer maupun sekunder-tersier menunjukkan bahwa ternyata memang cakupan layanan 
kesehatan jiwa di Indonesia masih rendah yaitu <10% (tahun 2013), dan tingkat 
kekambuhan pasien masih cukup tinggi pasca perawatan di Rumah Sakit. 
 
Untuk itu diperlukan upaya kesehatan jiwa di Puskesmas untuk meningkatkan akses 
masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa, baik upaya-upaya pencegahan maupun 
deteksi dan tata laksana secara dini. Agar mutu layanan terjaga, maka dalam kriteria 
indikator tercantum bahwa tenaga kesehatan puskesmas terlatih. 
 
Disebut Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 puskesmas di wilayahnya bila memiliki 
kriteria: 
1. Memiliki minimal 2 (dua) tenaga kesehatan terlatih kesehatan jiwa (dokter dan 

perawat), minimal 30 jam pelatihan 
2. Melaksanakan upaya promotif kesehatan jiwa dan preventif terkait kesehatan jiwa 

secara berkala dan teritegrasi dengan program kesehatan puskesmas lainnya 
3. Melaksanakan deteksi dini, penegakan diagnosis, penatalaksanaan awal dan 

pengelolaan rujukan balik kasus gangguan jiwa.  
 

Oleh karena itu formula untuk menghitung indikator ini adalah: 
 

Akumulasi jumlah kab/kota yang memiliki Puskesmas dengan upaya kesehatan jiwa 
kesehatan jiwa sesuai dengan kriteria 

 
Capaian jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan jiwa merupakan jumlah kumulatif capaian tahun 2015-2017. Capaian indikator 
meningkat dari tahun ketahun yakni sebesar 82 Kab/Kota pada tahun 2015, meningkat 
menjadi 130 Kab/Kota pada tahun 2016 dan menjadi 187 Kab/Kota pada tahun 2017. Bila 
dibandingkan dengan target selama 3 tahun, target telah tercapai 102,5% pada tahun 
2015, 100% pada tahun 2016 dan 103,9% pada tahun 2017. 
 

Grafik 3.24 
Jumlah  kab/kota  yang memiliki puskesmas yang 

menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa Tahun 2015-2017 
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 Sumber data : Laporan rutin Subdit Dewasa dan Lansia 
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Salah satu faktor yang menyebabkan target ini tercapai adalah telah ditetapkannya 
indikator kesehatan jiwa dalam Standar Pelayanan Minimal Prov/Kab/Kota dan Program 
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sejak tahun 2017.   

 
Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mencapai target 
indikator tersebut antara lain: 
1. Melakukan pertemuan advokasi dan evaluasi nasional (2 kali) dengan mengundang 

pengelola kesehatan jiwa semua dinkes propinsi dan beberapa Dinas Kesehatan 
kabupaten/kota yang dianggap berhasil menerapkan program keswa di Puskesmas. 

2. Melakukan Pelatihan Kesehatan Jiwa bagi tenaga kesehatan Puskesmas di 6 
propinsi yang cakupan puskesmasnya masih kurang yakni Provinsi Sulawesi 
Tenggara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, DI. Yogyakarta dan 
Sulawesi Tengah. 

3. Melakukan workshop pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa melalui 
pendekatan religi dan spiritual dengan mengundang psikiater dari 18 Provinsi. 
 

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian 
yakni: 
1. Adanya perubahan SOTK di propinsi dan kab/kota, dimana sebelum bergabung 

dengan bidang P2P, kesehatan jiwa berada dibawah bidang Pelayanan Kesehatan. 
2. Masih kurangnya komitmen daerah terhadap program keswa dan napza terhadap 

anggaran dan regulasi kesehatan jiwa. 
 

Untuk menghadapi tantangan tersebut telah dilakukan upaya antara lain: 
1. Melakukan advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap Lintas 

Program/Lintas Sektor untuk propinsi sehingga ada persamaan persepsi tentang 
kesehatan jiwa di Provinsi  

2. Kesehatan jiwa telah dimasukkan dalam indikator SPM, sehingga dapat menjadi 
pedoman daerah dalam menetapkan anggaran dan regulasi.  
          

3)  Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
H.L Blum, seorang ahli kesehatan, pada tahun 1978 menyatakan bahwa terdapat 4 

(empat) determinan yang menjadi penentu status kesehatan masayarakat. Ke-empat 
determinan tersebut diantaranya faktor perilaku/gaya hidup, faktor lingkungan (sosial, 
ekonomi, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis, cakupan pelayanan, dan kualitas), 
dan faktor genetik. Teori ini sampai saat ini masih cukup relevan dipakai untuk mewujudkan 
dan meningkatkan status kesehatan masyarakat. 

 
Dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan 

melakukan pembinaan pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan akses 
fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat, yang 
diwujudkan dalam sasaran strategis “Meningkatnya AKses dan Mutu Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan”. Sebagai outcome terhadap sasaran strategis ini adalah akreditasi fasyankes 
primer (puskesmas) dan rujukan (rumah sakit). 
 

Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 
dua Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil capaiannya sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut: 
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Tabel 3.7.  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3:  

Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
 

SS2: Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

3a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas 
terakreditasi 

2.800 3.447 123,11% 

3b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD 
terakreditasi 

287 331 115,33% 

 
Uraian tentang kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi 
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyatakan 
Puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan. Namun demikian, pada satu kecamatan 
dapat didirikan lebih dari satu Puskesmas dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan, 
jumlah penduduk dan aksesibilitas. Peraturan tersebut menyatakan pula bahwa dalam 
upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling 
sedikit tiga tahun sekali oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang 
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.  
 
Dengan demikian semakin banyak Puskesmas terakreditasi maka akan lebih menjamin 
terjadinya peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas. IKU ini bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas. Semakin banyak kecamatan 
yang memiliki minimal satu Puskesmas terakreditasi maka semakin meningkat akses dan 
mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama. IKU ini akan dianggap semakin baik bila 
realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang ditargetkan. 
 
Yang dimaksud kecamatan yang memiliki satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 
yaitu kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang telah memiliki sertifikat 
akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi atau 
Komisi Akreditasi FKTP sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Adapun formula untuk menghitung capaian IKU tersebut adalah: 
 
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi dihitung dengan 
menjumlahkan seluruh kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi 
(kumulatif). Sedangkan cara mengukur adalah dengan dibuktikan adanya sertifikat 
akreditasi untuk Puskesmas yang dikeluarkan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama.  

 
Pada tahun 2017 realisasi kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas tersertifikasi 
akreditasi sebanyak 3.447 Kecamatan (sumber data dari laporan Komisi Akreditasi per 
31 Desember 2017). Dari tabel 3 menunjukan bahwa capaian melampaui dari target 
tahun 2017. 
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                                          Grafik 3.25.  
                    Capaian dan Target akreditasi Puskesmas 

                      Periode tahun 2015-2017. 
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Dari grafik 3.25. tersebut menunjukan bahwa baik target Renstra Kemenkes 2015-2019 
maupun target RPJMN 2015-2019 dalam on the track  sesuai target yang telah 
ditetapkan. 
 
Adapun perkembangan pencapaian target yang ditetapkan dalam RPJMN setiap 
tahunnya, adalah sebagai berikut: 
1. Tahun 2015 terdapat 93 kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi, 

angka capaian ini jauh di bawah target (350 kecamatan) dikarenakan pada tahun 
tersebut anggaran DAK Non Fisik untuk akreditasi belum dialokasikan.  

2. Tahun 2016 terdapat 1.308 kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas 
terakreditasi, jauh melampui target sejumlah 700 kecamatan. Prestasi ini diperoleh 
karena penganggaran DAK Non Fisik untuk akreditasi sudah teralokasikan. Capaian 
tahun 2016 meningkat sebanyak 1.215 kecamatan dibandingkan dengan capaian 
tahun 2015. 

3. Tahun 2017 terdapat 3.447 kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas 
terakreditasi, melampui target sejumlah 2.800 kecamatan. Capaian jumlah ini 
meningkat sebanyak 2.139 kecamatan dibandingkan capaian tahun 2016. 

4. Berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMN, target jumlah 
kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi di akhir tahun 2019 
adalah 5.600 kecamatan, maka masih ada 2.153 puskesmas lagi yang menjadi target 
akreditasi ini. Dengan memperhatikan capaian di tahun 2017, maka baru tercapai 
61,55% dari angka target akhir tahun 2019. Dengan demikian, masih diperlukan 
upaya yang cukup keras untuk mencapai angka target yang telah ditetapkan. 

 
Grafik 3.26. berikut mengambarkan distribusi capaian Akreditasi Puskesmas per provinsi 
secara kumulatif selama periode tahun 2015-2017 dengan total 4.223 Puskesmas 
tersebar di 3.447 kecamatan, dan di 468 kab/kota dan 34 provinsi. 
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Grafik 3.26.  
Distribusi Realisasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2017 

Per Provinsi 

       
Untuk mewujudkan pencapaian IKU tersebut, disusun rencana aksi sebagai berikut: 
a) Mewujudkan tersedianya regulasi dan NSPK dalam peningkatan mutu melalui 

pelaksanaan akreditasi Puskesmas 
b) Mewujudkan penguatan tugas dan fungsi Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota 
c) Penguatan Komisi Akreditasi FKTP 
d) Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas 

dan FKTP lainnya 
e) Penguatan dukungan Stakeholder terkait. 

 
Upaya–upaya yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mencapai target 
adalah: 
a) Dukungan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan Puskesmas melalui 

Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2017.  
b) Dukungan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

untuk akreditasi Puskesmas untuk 422 Kabupaten/Kota 
c) Dukungan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas melalui Dana Dekonsentrasi tahun 

2017 untuk kegiatan Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP dan Workshop Teknis 
Akreditasi FKTP di 34 Provinsi 

d) Penyediaan minimal 1 (satu) Tim Pelatih Pendamping Akreditasi di tingkat Provinsi. 
Sampai saat ini sudah tersedia 74 tim pelatih akreditasi FKTP yang tersebar di 34 
provinsi. 

e) Penyediaan minimal 1 (satu) Tim Surveior per Provinsi. Sampai saat ini sudah tersedia 
612 Surveior (204 Tim) yang tersebar di 34 provinsi. Penyediaan calon surveior tahun 
2017 melalui Kegiatan Peningkatan Teknis Calon Surveior FKTP sebanyak 8 
angkatan. 

f) Penyediaan minimal 1 (satu) Tim Pendamping Akreditasi di setiap Kab/kota. Saat ini 
sudah tersedia Tim pendamping Akreditasi sebanyak 1405 Tim yang tersebar di 497 
Kab/Kota di 34 provinsi. Bagi Kabupaten/Kota yang belum memilki Tim Pendamping 
Akreditasi terlatih akan dipenuhi di 2018. 
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g) Penyusunan pedoman penyelenggaran akreditasi Puskesmas, seperti: Buku Pedoman 
Pendampingan Akreditasi FKTP, Buku Pedoman Petunjuk Teknis Survei akreditasi 
FKTP, Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer, Pedoman 
Penyelenggaran Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko di FKTP, Pedoman 
Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen, Pedoman Bimtek Mutu dan Akreditasi 
FKTP 

h) Pengembangan sistem pencatatan pelaporan pelaksanaan akreditasi FKTP yang real 
time berbasis internet (website) melalui WebSite SIAF https://siaf.kemkes.go.id 

i) Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Akreditasi FKTP dalam rangka evaluasi teknis 
penyelenggaraan akreditasi Puskesmas  

j) Peningkatan Kemampuan Teknis Pelatih Pendamping Akreditasi FKTP (1 angkatan). 
k) Lomba inovasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Puskesmas dalam 

rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 53 tahun 2017 dan untuk 
menjamin kesinambungan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas sebagai garda 
terdepan dalam upaya pelayanan kesehatan tingkat primer. Kegiatan ini merupakan 
salah satu bentuk penghargaan yang diberikan secara institusi kepada Puskesmas. 

 
Meski indikator ini berhasil dicapai, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian 
Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah: 
a) Keterlambatan pencairan anggaran akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik), sebagian 

besar dicairkan pada pertengahan tahun sehingga berpengaruh pada persiapan 
akreditasi yang pada gilirannya menyebabkan satker baru dapat mengusulkan survei 
di akhir tahun. 

b) Tenaga pendamping akreditasi di kab/kota yang sudah terlatih dimutasi/alih 
fungsi/tugas. 

c) Karena pengusulan survei menumpuk diakhir tahun sehingga menyebabkan 
ketidakseimbangan antara ketersediaan surveior dengan permintaan survei. 

d) Meskipun sudah disediakan aplikasi sistem pengusulan berbasis internet (WebSite 
SIAF: https://siaf.kemkes.go.id), namun selain karena kesulitan akses internet juga 
karena belum siapnya tenaga Puskesmas 

e) Waktu persiapan akreditasi (pendampingan) dan waktu survei dilaksanakan pada 
tahun yang sama, sehingga mempengaruhi kesiapan Puskesmas yang pada 
gilirannya diusulkan survei pada akhir tahun. 

f) Tingkat kelulusan akreditasi masih didominasi tingkat dasar dan madya. 
g) Belum optimalnya pembinaan akreditasi pasca Survei hal ini dibuktikan belum 

optimalnya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil survei 
 

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan 
beberapa hal sebagai upaya terobosan, diantaranya sebagai berikut: 

 Berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menghimbau Bupati/Walikota agar 
mempercepat pencairan dana DAK Non Fisik. 

 Diusulkan dana DAK Non Fisik bidang kesehatan terpisah dari sektor non kesehatan 

 Merubah menu DAK Non Fisik untuk akreditasi Puskesmas (Permenkes 61 tahun 
2017 tentang Juknis DAK) 

 Menghimbau kepada Dinkes Kabupaten/Kota agar mempercepat akreditasi 
Puskesmas melalui SE Dirjen Pelayanan Kesehatan 

 Menghimbau kepada Dinkes Kabupaten/Kota agar menyediakan akses internet dan 
menyediakan tenaga khusus yang kompeten terkait dengan tehnologi informasi  

 Menambah tenaga surveior sesuai dengan kebutuhan  

 Untuk menghindari penumpukan usulan survei di akhir tahun, maka pada tahun 
anggran 2018 dilakukan hal perubahan menu DAK Non Fisk untuk akreditasi menjadi 

https://siaf.kemkes.go.id/
https://siaf.kemkes.go.id/
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3 menu, yaitu: Menu Persiapan akreditasi Puskesmas, Menu Survei akreditasi 
Puskesmas, Menu persiapan dan survei akreditasi Puskesmas 

 Untuk meningkatkan kelulusan akreditasi maka dilakukan hal-hal sebagai berikut, 
antara lain: a) Bimtek kepada daerah yang memiliki komptensi masih kurang terhadap 
akreditasi Puskesmas, b) Membuat SE Dirjen Yankes untuk mempercepat akreditasi 
dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas c) DAK non fisik TA 2018 
dapat digunakan untuk workshop pendukung peningkatan mutu (audit internal dan rtm 
serta manajemen resiko dan keselamatan pasien) d)Dana dekonsentrasi, untuk tahun 
2018 untuk Workshop teknis percepatan akreditasi FKTP dan peningkatan teknis 
kemampuan pendamping  

 Implementasi aplikasi SIAF berbasis web pada tahun 2017 
 

b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi 
 

RSUD adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang 
dan jenis penyakit yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah 
(kabupaten, kota atau provinsi).  
 
Yang dimaksud kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi 
akreditasi nasional yaitu kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang telah 
memiliki sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Lembaga independen penyelenggara 
akreditasi atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) versi 2012 baik lulus perdana, 
dasar, madya, utama atau paripurna sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 
IKU ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan mutu pelayanan di RSUD. Semakin 
banyak kabupaten yang memiliki minimal satu RSUD terakreditasi maka semakin 
meningkat akses dan mutu pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. IKU ini akan dianggap 
semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang ditargetkan 

 
Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi dihitung dengan 
menjumlahkan kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi 
akreditasi nasional. Sedangkan cara pengukuran hasil adalah dengan dibuktikan adanya 
sertifikat akreditasi rumah sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 
 

Grafik 3.27.  
Capaian dan Target akreditasi rumah sakit 

Periode tahun 2015-2017. 
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Pada tahun 2017, pencapaian indikator sebanyak 331 kabupaten/kota yang memiliki 
minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional. Data capaian berasal dari laporan 
Komisi Akreditasi Rumah Sakit per 31 Desember 2017. Analisa Pencapaian tahun 2017 
adalah sebagai berikut: 
a) Pencapaian tahun 2017 sebanyak 331 kab/kota apabila dibandingkan dengan target 

tahun 2017 (287 kab/kota), maka persentase capaiannya sebesar 115,33% 
b) Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 (201 kab/kota), maka pencapaian 

tahun 2017 meningkat sebesar 64,67%. 
c) Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah (481 kab/kota), maka baru 

mencapai 68,8%, sehingga masih perlu upaya yang keras untuk mencapainya. 
 

Grafik 3.28.  
Distribusi Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Minimal 1 RSUD 

Terakreditasi Berdasarkan Provinsi 
           

 
     Sumber: KARS tanggal 31 Desember 2017 

 
Pada tahun 2017 sebanyak 465 RS Daerah yang sudah terakreditasi di 331 kab/kota 
tersebut di atas. Adapun tingkat kelulusannya bervariasi, yaitu 144 RS lulus perdana, 16 
RS lulus dasar, 29 RS lulus madya, 49 RS lulus utama dan 227 RS lulus paripurna. 
Adapun presentasi kelulusannya dapat dilihat dalam grafik 3.4 berikut ini:. 
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Grafik 3.29. 
Tingkat Kelulusan Akreditasi 465 RS Daerah 

         

 
Sumber : KARS tanggal 31 Desember 2017 
 

Pada tahun 2017 di Indonesia terdapat 1.481 RS rumah sakit yang sudah terakreditasi 
nasional (versi 2012) yang terdiri dari 604 RS Pemerintah dan 877 RS swasta. Adapun 
tingkat kelulusan sebagai berikut: 

 
Grafik 3.30. 

 Tingkat Kelulusan Akreditasi RS di Indonesia 
 

  
 
Sumber : KARS tanggal 31 Desember 2017 
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Untuk mencapai jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi pada tahun 
2017, terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan sebagai pendukung 
keberhasilan tersebut, yaitu: 
a. Penyusunan Juknis Standar Mutu dan Akreditasi RS dengan menyusun Indikator Mutu 

di Pelayanan Kesehatan Rujukan sampai saat ini telah dilakukan pertemuan dan 
pembahasan yang dilakukan serta ujicoba di beberapa rumah sakit didapatkan 12 
indikator mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sifatnya wajib. 

b. Pendampingan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Standar Internasional (JCI) pada 
rumah sakit rujukan nasional. Pada tahun 2017 dilaksanakan pendampingan pada 8 
rumah sakit dibawah ini : 
1. RSUP H. Adam Malik Medan (Persiapan akreditasi JCI) 
2. RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado (Persiapan akreditasi JCI) 
3. RSUP dr. Wahidin Sudiro Husodo Makasar (Persiapan Trienial Survey JCI) 
4. RSUP dr. Sardjito Yogyakarta (Persiapan Trienial Survey JCI) 
5. RS Mata Cicendo Bandung (Persiapan Survey JCI) 
6. RS Kanker Dharmais (Persiapan Survey JCI) 
7. RSUP M Djamil (Persiapan Survey JCI) 
8. RSUP dr. Soetomo Surabaya  (Persiapan Survey JCI) 

c. Melakukan pertemuan bimbingan teknis tim pokja akreditasi rumah sakit yang sudah 
terakreditasi paripurna menjadi tim pendamping akreditasi Kemenkes.  

d. Melakukan kegiatan Bimtek Akreditasi RS sebagai surveior verifikator bagi tenaga 
SDM Dinas Kesehatan Provinsi di 34 propinsi.  

e. Melakukan kegiatan pelaksanaan pendampingan magang survey verifikasi bagi 
tenaga medis kesehatan propinsi. Kegiatan dilakukan di RS disetiap propinsi yang ada 
RS terjadwal survei verifikasi dari KARS di 18 Rumah Sakit. 

f. Melakukan Kegiatan pendampingan Akreditasi Nasional pada RSUD Kabupaten/ Kota 
dan RS TNI POLRI bersama tim dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau tim 
pendamping yang terlatih pada 11 RSUD dan 15 RS TNI POLRI. 

g. Mengalokasikan dana DAK Non Fisik akreditasi rumah sakit tahun 2017 untuk 73 RS 
dalam rangka percepatan pencapaian target akreditasi RSUD. 

h. Mengalokasikan dana Dekonsentrasi untuk mendukung pelaksanaan akreditasi rumah 
sakit tahun 2017 untuk 12 Dinas Kesehatan Propinsi, yaitu Bimtek SDM RS dan 
Dinkes Kabupaten/Kota terkait standar PMKP dan TKP.  

i. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait dengan mutu dan 
akreditasi pelayanan kesehatan rujukan dengan KARS, PERSI, ARSADA, Kemenhan, 
Kemenpan, RS Vertikal dan RS Lain yang sudah terakreditasi nasional dan 
internasional. 

j. Melakukan pendampingan evaluasi dalam persiapan akreditasi di beberapa RS. 
k. Sosialisasi SNARS Edisi I untuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Vertikal untuk 28 RS 

Vertikal di Jakarta. 
l. Sosialisasi SNARS Edisi I untuk Dewan Pengawas RS Rujukan Nasional, Rujukan 

Propinsi dan Rujukan Regional di Jakarta untuk 49 RS. 
 

Meski hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian 
Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah: 

 Belum semua Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang mendukung 
pelaksanaan akreditasi di RSUD wilayah kerjanya. 

 Keterlambatan pencairan anggaran DAK Non Fisik di Pemerintah Daerah. 

 Adanya self blocking dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan dengan dana 
dekonsentrasi menyebabkan beberapa kegiatan pendampingan di RSUD terhambat. 

 Adanya pemotongan APBD untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan. 

 Kesalahan daerah dalam membuat Rencana Anggaran Biaya yang dikaitkan dengan 
ketidaksesuaian dengan Juknis DAK. 
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 Proses akreditasi merupakan rangkaian yang panjang dan memakan waktu yang 
lama, mulai dari pelatihan sampai terakreditasi. 

 RSUD yang melakukan workshop, bimbingan, maupun survey simulasi harus masuk 
dalam waiting list oleh KARS karena banyaknya permintaan RS, sedangkan jumlah 
SDM pembimbing terbatas. Padahal penggunaan anggaran hanya berlaku 1 tahun. 

 Komitmen pemerintah daerah yang belum merata sehingga kurang mendukung 
persyaratan pelaksanaan akreditasi yaitu dengan menunjuk direktur rumah sakit yang 
bukan tenaga medis, sehingga struktur organisasi RS tidak sesuai dengan Perpres 
Nomor 77 tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit. 

 Komitmen Pimpinan RS dan pegawai yang kurang sehingga tidak terlibat aktif dalam 
kegiatan persiapan akreditasi dan kurang mendukung kegiatan akreditasi. 

 Ketersediaan SDM tenaga kesehatan yang masih belum memenuhi kebutuhan 
pegawai sesuai dengan kelas RS. 

 Diperlukan perubahan budaya kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan yang 
senantiasa berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan standar 
akreditasi. 

 Minimnya pelatihan SDM dalam memenuhi persyaratan akreditasi seperti pelatihan 
Bantuan Hidup Dasar (BHD), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Sasaran 
Keselamatan Pasien (SKP), Manajemen Penggunaan Obat (MPO), Keselamatan 
danKesehatan Kerja (K3) rumah sakit sesuai dengan standar Manajemen Fasilitas 
dan Keselamatan (MFK). 

 Mutasi pegawai yang sudah terlatih akreditasi sehingga tidak dapat berperan optimal 
dalam akreditasi. 

 Kemampuan tenaga dinas kesehatan provinsi dalam persiapan akreditasi belum 
cukup untuk mendorong dinkes dalam menjalankan fungsi pembinaan sesuai 
Permenkes 12/2012.  

 Masih banyak RS yang akan diakreditasi namun belum memiliki sarana, prasarana 
dan alat kesehatan sesuai dengan standar misalnya RS belum memiliki IPAL yang 
menjadi persyaratan mutlah bagi akreditasi RS. 

 
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai 
upaya, diantaranya adalah:  
1) Menyediakan alokasi DAK Non Fisik akreditasi RS pada tahun 2018. 
2) Melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk dapat meningkatkan komitmen 

Pemerintah Daerah dalam pencairan DAK Non Fisik. 
3) Mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan dana akreditasi rumah sakit 

bersumber APBD. 
4) Berkoordinasi dengan KARS untuk menjadwalkan survey simulasi akreditasi agar 

sesuai dengan target indikator RS terakreditasi. 
5) Melakukan advokasi kepada dinkes provinsi untuk mengatur jadwal pendampingan 

akreditasi ke RSUD target Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran. 
6) Peningkatan keterlibatan dinas kesehatan propinsi dan kab/kota dalam persiapan 

akreditasi RS. 
7) Koordinasi dengan Kemendagri untuk dapat menguatkan komitmen pemerintah 

daerah dalam penyiapan SDM sesuai standar pelaksanaan akreditasi RS. 
8) Melakukan koordinasi dengan Badan PPSDMK untuk melakukan pemenuhan 

kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan kelas RS. 
9) Membuat pakta integritas direktur RS terutama RS rujukan regional dalam persiapan 

akreditasi. 
10) Melakukan sosialisasi transformasi budaya kerja untuk meningkatkan budaya mutu. 
11) Membentuk tim pendamping akreditasi yang dapat memberikan bimbingan kepada 

RS yang membutuhkan sesuai dengan penugasan Kemenkes. 
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12) Mengalokasikan anggaran DAK Fisik 2018 untuk seluruh RSUD dalam pemenuhan 
sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar kelas RS. 

 
4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akses, Kemandirian, dan Mutu Sediaan Farmasi 

dan Alat Kesehatan 
 
Dalam Sistem Kesehatan Nasional, sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan 

salah satu subsistem dalam kelompok komponen pengelolaan kesehatan di samping 
komponen upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan 
kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, manajemen, informasi, dan regulasi 
kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian sediaan farmasi dan alat 
kesehatan memiliki peran strategis untuk berjalannya pengelolaan kesehatan nasional. 

 
Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 

tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: 
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas  
2. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (Alkes) yang 

diproduksi di dalam negeri (kumulatif) 
3. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 

 
Setelah dilakukan Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 IKU 
sasaran strategis sebagai berikut: 
 

Tabel 3.8.  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 4:  

Meningkatnya Akses, Kemandirian, dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 
 

SS4: Meningkatnya Akses, Kemandirian, dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

4a. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan 
vaksin esensial 

85% 85,99% 101,16% 

4b. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap 
diproduksi di dalam negeri dan jumlah jenis/varian alat 
kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif): 
a. Target bahan baku sediaan farmasi 
b. Target alat kesehatan 

 
 
 

20 
14 

 
 
 

23 
14 

 
 
 

115,00% 
100% 

4c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di 
peredaran yang memenuhi syarat 

83% 88,16% 106,22% 

 
Uraian tentang ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 
Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 
merupakan indikator pada Revisi Renstra tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/Menkes/422/2017. 
 
Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 
bertujuan untuk memantau ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas. IKU 
akan dianggap semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang 
ditargetkan. 
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Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dihitung dengan 
formulasi sebagai berikut: 

 
Jumlah Puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial X 

100% Jumlah Puskesmas di Indonesia yang melapor  
 

Indikator sebelumnya adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 
memiliki target pada tahun 2015 sebesar 77%, dengan capaian sebesar 79,38%. Pada 
tahun 2016 memiliki target sebesar 80% dengan capaian sebesar 81,57%. Sementara 
pada tahun 2017, memiliki target sebesar 83% dan capaian sebesar 89,30%. 

 
Grafik 3.31.  

Target dan Realisasi Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di 
Puskesmas Tahun 2015-2019 
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Capaian IKU Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial tahun 
2017 sebesar 85,99%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes 
Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 85% dengan capaian sebesar 101,16%. Realisasi indikator 
di tahun ketiga Renstra menunjukkan hal yang positif dan diharapkan dapat mencapai target 
indikator akhir tahun Renstra 2015-2019 yakni sebesar 95%. 
 

Tabel 3.9. 
 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan 

Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2017 

 

Indikator Kinerja Target 2017 Realisasi 2017 Capaian 2017 

Persentase Puskesmas dengan 
ketersediaan obat dan vaksin 
esensial 

85% 85,99% 101,16% 
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Grafik 3.32.  
Target dan Realisasi Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan 

Vaksin Esensial Tahun 2017-2019 
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Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November 2017 dimana jumlah 
Puskesmas yang melapor sebanyak 8.472 Puskesmas dari 9.816 Puskesmas di 
Indonesia (86,31%), dengan jumlah Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin 
essensial sebanyak 7.285 Puskesmas. 
 
Indikator Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial memiliki 
target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 85,99% atau capaian 101,16%. Hal ini 
disebabkan karena adanya kebijakan program Kementerian Kesehatan dalam 
penyediaan obat dan vaksin esensial melalui anggaran pusat dan Dana Alokasi Khusus 
Bidang Kesehatan Tahun 2017. Penyediaan obat melalui alokasi pusat ditujukan untuk 
penyediaan obat dan vaksin program kesehatan seperti penyediaan vaksin imunisasi 
dasar, penyediaan obat program TB, penyediaan obat program Malaria, penyediaan obat 
program penyakit menular dan filarisasis dan lain-lain. 
 
Sementara melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2017 yaitu pada 
Subbidang Pelayanan Kefarmasian disediakan anggaran penyediaan obat dan BMHP 
untuk penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar di kabupaten/kota. 
 
Upaya lainnya antara lain pengaturan/kebijakan majemen pengelolaan obat sektor publik 
dari seleksi (FORNAS, DOEN), perencanaan (RKO, e-Monev), pengadaan (e-
Purchasing) sampai dengan monitoring dan evaluasi. 
 
Jumlah Puskesmas yang melapor mengalami peningkatan yang signifikan bila 
dibandingkan tahun 2015 dan 2016 yaitu sebanyak 1.013 Puskesmas dan 1.133 
Puskesmas. Hal ini dikarenakan di tahun 2015 dan 2016 jumlah Puskesmas yang 
menjadi target merupakan sampel yang ditetapkan berdasarkan metode proportional 
random sampling berbasis Provinsi sesuai jumlah Puskesmas dan rasio Puskesmas 
Perawatan dan Non perawatan. Sedangkan di tahun 2017 jumlah Puskesmas yang 
menjadi target adalah seluruh Puskesmas di Indonesia. 
 
Capaian tertinggi persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 
pada tahun 2017 yakni sebesar 100% dan dicapai oleh delapan provinsi, yaitu Sumatera 
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Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan provinsi dengan ketersediaan terendah 
adalah Sumatera Selatan dengan capaian sebesar 52,40%. 
 
Item obat yang memiliki ketersediaan tertinggi di Puskesmas Tahun 2017 adalah 
Amoxicillin 500 mg tablet dengan ketersediaan sebesar 97,90% (terdapat di 8.294 
Puskesmas dari 8.472 Puskesmas yang melapor), sedangkan item obat yang memiliki 
ketersediaan terendah adalah Diazepam injeksi 5 mg/ml dengan ketersediaan sebesar 
56,95%  
 
Sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan untuk mencapai persentase 
puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial pada tahun 2017 adalah 
sebagai berikut: 
1) Penyediaan dukungan anggaran melalui mekanisme DAK maupun Dekonsentrasi. 
2) Pemantapan sistem e-Logistik. 
3) Pembinaan dan bimbingan teknis. 

 
Walaupun telah mencapai target, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian 
Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah 
1) Puskesmas melaporkan ketersediaan beberapa item obat yang sebenarnya tidak 

dibutuhkan sehingga tidak pernah disediakan dengan nilai nol (0). Contohnya adalah 
item obat Oksitosin Injeksi dan Magnesium Sulfat 20% Injeksi, dimana untuk 
Puskesmas yang tidak melayani persalinan, obat tersebut tidak dibutuhkan sehingga 
tidak disediakan. Puskesmas juga melaporkan ketersediaan beberapa item obat 
yang digunakan, yang jenisnya berbeda namun memiliki khasiat yang sama dengan 
item obat indikator yang dipantau, dengan nilai nol (0). Contohnya adalah item obat 
indikator Furosemid Tablet dimana di Puskesmas menggunakan Hidroklorotiazid 
Tablet. Ataupun item obat indikator Glibenklamid Tablet dimana di Puskesmas 
menggunakan Metformin Tablet. Hal tersebut mempengaruhi hasil perhitungan data 
indikator. 

2)    Masih ada keterlambatan pelaporan data ketersediaan item obat indikator baik dari 
Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Puskesmas. Laporan yang dikirimkan melewati 
tanggal yang telah ditetapkan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan sehingga 
mempengaruhi hasil capaian kinerja. Hal ini disebabkan Direktorat Tata Kelola Obat 
Publik dan Perbekalan Kesehatan wajib melaporkan hasil capaian indikator 
kinerjanya secara berjenjang setiap triwulan ke Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan 
Alat Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran (melalui e-Performance), 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (melalui e-Monev Bappenas) 
hingga Kantor Staf Presiden (KSP). Hal tersebut menyebabkan waktu pelaporan 
menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. 

3)   Masih ada Puskesmas yang tidak melaporkan data ketersediaan item obat indikator. 
 

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
1.   Membuat Surat Edaran Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor 

FO.02.01/11/0736/2017 mengenai Tata Laksana Indikator Kinerja Tata Kelola Obat 
Publik dan Perbekalan Kesehatan sekaligus melakukan sosialisasi kepada Provinsi, 
Kabupaten/Kota dan Puskesmas mengenai surat edaran tersebut, dimana di 
dalamnya disebutkan bahwa untuk obat dan vaksin dari 20 item obat indikator yang 
tidak digunakan/tidak dibutuhkan di Puskesmas dilaporkan sebagai N/A (Not 
Available) dan dimaknai sebagai angka satu (1) pada perhitungan persentase 
ketersediaan. 

N/A 
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2.   Melakukan sosialisasi langkah-langkah strategis pengumpulan data indikator 
Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial. 

3.   Mengirimkan umpan balik berupa surat pemberitahuan mengenai pelaporan data dan 
hasil evaluasi capaian indikator kinerja kepada Kepala Daerah guna 
menginformasikan ketaatan pelaporan dan manfaat hasil laporan bagi Daerah. 

 
b. Jumlah Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Siap Diproduksi di Dalam Negeri dan 

Jumlah Jenis Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri (Kumulatif) 
 
Obat dan alat kesehatan memiliki kontribusi cukup besar dalam pembiayaan kesehatan. 
Karena itu, Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan untuk mendorong agar bahan 
baku sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat diproduksi di dalam negeri.  
 
Diharapkan dengan melakukan produksi di dalam negeri, harga obat dan alat kesehatan 
dapat ditekan sekaligus mengurangi ketergantungan pada luar negeri. IKU ini bertujuan 
untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan produksi sediaan farmasi dan alat 
kesehatan di dalam negeri. IKU akan dianggap semakin baik bila realisasinya lebih besar 
atau lebih tinggi dari yang ditargetkan. 
 
Pada Revisi Renstra tahun 2015-2019 terjadi perubahan nomenklatur dan target capaian 
indikator jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan 
jumlah jenis alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif). 
 
Jumlah Bahan Baku Sediaan Farmasi serta Alat Kesehatan (Alkes) yang siap diproduksi 
di dalam negeri dihitung dengan cara menjumlahkan bahan baku sediaan farmasi yang 
siap diproduksi dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang telah mampu diproduksi, 
oleh industri di dalam negeri setiap tahunnya secara kumulatif. 
 

 
Pada tahun 2017, terjadi revisi renstra yang menyatakan bahwa target indikator jumlah 
bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri dan jumlah jenis alat 
kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) ditetapkan sebanyak 34 jenis dan 
tercapai sebanyak 37 jenis dengan rincian jumlah realisasi bahan baku sediaan farmasi 
sebesar 23 jenis dan jumlah realisasi alat kesehatan sebesar 14 jenis. 

 
Tabel 3.10.  

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Bahan Baku Sediaan Farmasi yang 
Siap Diproduksi di Dalam Negeri dan Jumlah Jenis Alat Kesehatan yang 

Diproduksi di Dalam Negeri (Kumulatif) Tahun 2017 

Indikator Kinerja Target 2017 Realisasi 2017 Capaian 2017 

Jumlah bahan baku sediaan farmasi 
yang siap diproduksi di dalam negeri 
dan jumlah jenis alat kesehatan yang 
diproduksi di dalam negeri 
(kumulatif) 
 

34 37 108,82% 

- Bahan Baku Sediaan 
Farmasi 

20 23 115,00% 

- Jenis/Varian Alat Kesehatan 14 14 100,00% 
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Grafik 3.33 
Target dan Realisasi Indikator Jumlah Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Siap 
Diproduksi di Dalam Negeri dan Jumlah Jenis Alat Kesehatan yang Diproduksi 

di Dalam Negeri (Kumulatif)  
Tahun 2015-2019 
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Target pencapaian kinerja untuk indikator jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap 
diproduksi di dalam negeri (kumulatif) tahun 2017 ditetapkan sejumlah 20 (dua puluh) 
jenis. Adapun capaian jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam 
negeri tahun 2017 adalah sejumlah 7 jenis. Dikarenakan pengukuran indikator ini 
dilakukan secara kumulatif, maka jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap 
diproduksi di dalam negeri tahun 2017 adalah sejumlah 23 jenis atau mencapai 115,00 % 
dari target yang ditetapkan untuk tahun 2017 sejumlah 20 jenis. Jumlah 23 jenis tersebut 
terdiri dari capaian tahun 2015 sejumlah 8 jenis, tahun 2016 sejumlah 8 jenis, tahun 2017  
sejumlah 7 jenis. 
 

Tabel 3.11.  
Daftar Nama Bahan Baku Sediaan Farmasi yang Siap Diproduksi di Dalam Negeri 

Tahun 2015-2017 
NO BAHAN BAKU SEDIAAN FARMASI 

Tahun 2015 

1 Ekstrak Terstandar Daun Kepel (Stelechocarpus 
burahol (BI.) Hook.f. & Th) 

2 Ekstrak Umbi Bengkoang (Pachyrrhizus erosus L.) 

3 Ekstrak Aktif Terstandar Daun Mimba (Azadirachta 
indica) 

4 Ekstrak Biji Klabet (Trigonella foenum-graecum L.) 

5 Pemanis Alami Glikosida Steviol 

6 Ekstrak Terstandar Strobilanthes crispus L.  

7 Ekstrak Terstandar Kelopak Bunga Rosela (Hibiscus 
sabdariffa L.) 

8 Karagenan Pharmaceutical Grade 

Tahun 2016 

9 Kristal PGV-6 

10 Kristal HGV-6 

11 Kristal GVT-6 

12 Fraksi Gel dan Fraksi Antrakinon Terstandar Daun 
Lidah Buaya (Aloe vera L.) 

13 Ekstrak Terstandar Daun Sendok (Plantago major) 
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14 Fraksi Polisakarida Buah Mengkudu (Morinda citrifolia 
L.) 

15 Phlobaphene 

16 Fraksi Bioaktif Biji Pala (Myristica fragrans Houtt) 

Tahun 2017 

17 Ekstrak Kayu Manis (Cinnamomum burmanii) 

18 Asam Mefenamat 

19 Kombinasi Ekstrak Air Tempuyung (Sonchus arvensis) 
dan Keji Beling (Strobilanthes cripus) 

20 Amilum Sagu (Metroxylon SP) Terpregelatinasi 

21 Fraksi Aktif Terstandar Herba Kumis Kucing 
(Orthosiphon arisatus (Blume)) 

22 Parasetamol 

23 Ekstrak Terstandar Daun Pepaya (Carica papaya) 

 
Target pencapaian kinerja untuk indikator jumlah alat kesehatan yang siap diproduksi di 
dalam negeri (kumulatif) tahun 2017 ditetapkan sejumlah 14 jenis. Adapun capaian 
jumlah alat kesehatan yang siap diproduksi di dalam negeri tahun 2017 adalah sejumlah 
7 jenis. Dikarenakan pengukuran indikator ini dilakukan secara kumulatif, maka jumlah 
alat kesehatan yang siap diproduksi di dalam negeri tahun 2017 adalah sejumlah 14 jenis 
atau mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2017 sejumlah 14 jenis. 
Jumlah 14 jenis tersebut terdiri dari capaian tahun 2015 sejumlah 3 jenis, tahun 2016 
sejumlah 4 jenis, tahun 2017 sejumlah 7 jenis. 

 
Tabel 3.12.  

Daftar Nama Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri  
Tahun 2015-2017 

NO ALAT KESEHATAN 

Tahun 2015 

1. Karixa Renograf  

2. Triton Synthetic-Biological Sutures 

3. Triton T-Skin Marker 

Tahun 2016 

4. DOMAS FLEXI-CORD Progressive 

5. ORTHINDO Pedide Screw Titanium 

6. ID BIOSENS Dengue NS1 

7. INA-SHUNT Semilunar Flushing Valve System 

Tahun 2017 

8. RENOMA Blood Lancet 

9. NPC Strip G 

10. ENESERS Anaesthesia Machine 

11. ONEMED Uro One Folley Catheter 

12. TESENA Electrocardiograph 12 Channel 
Telemetry 

13. ZENMED + Orthopedic Plate 

14. Paket Benang Bedah Triton 

 
Indikator sebelumnya adalah jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat 
kesehatan (Alkes) yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) dengan target pada tahun 
2015 sebesar 7 jenis dan capaian sebesar 11 jenis, sedangkan target 2016 sebesar 14 
jenis dan capaian sebesar 23 jenis.  
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Keberhasilan Indikator Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di 
dalam negeri dan jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi didalam negeri 
(kumulatif) dapat tercapai disebabkan karena kebijakan Kementerian Kesehatan yang 
mendukung upaya tersebut. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan kemandirian 
bahan baku sediaan farmasi dan fasilitasi pengembangan bahan baku sediaan farmasi 
bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Kemenristek Dikti, adanya paket regulasi 
melalui paket kebijakan ekonomi XI serta Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. 
 
Dalam hal pembinaan produksi alat kesehatan adanya kebijakan untuk mendukung 
perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri melalui kegiatan survei kemampuan 
industri alat kesehatan dalam negeri, membuat aplikasi sistem pendataan, mendorong 
hilirisasi hasil riset alat kesehatan, workshop peningkatan penggunaan alkes dalam 
negeri kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pameran hari 
kesehatan nasional. 
 

Grafik 3.34  
Target dan Realisasi Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta 

Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam Negeri (Kumulatif)  
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Pada tahun 2017 terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan untuk 
mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja, sebagai berikut: 
1) Membentuk Kelompok Kerja Kemandirian bahan baku obat yang beranggotakan 

kementerian/lembaga serta stakeholder terkait. 
2) Melakukan kerjasama dan memfasilitasi penelitian dengan lembaga penelitian (BPPT 

dan LIPI) dan perguruan tinggi, antara lain mengadakan kerjasama dengan Institut 
Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjajaran. 

3) Mendorong hilirisasi penelitian di bidang alat kesehatan. 
4) Membentuk jejaring dengan stakeholder terkait, misal institusi penelitian, kalangan 

industri, dan asosiasi pengusaha. 
5) Melakukan bimbingan teknis pada pelaku usaha yang akan membangun industri alat 

kesehatan. 
6) Melakukan sosialisasi dan promosi peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam 

negeri termasuk kepada fasilitas pelayanan kesehatan serta menyelenggarakan 
pameran alat kesehatan dalam negeri. 

 
Meski hasilnya baik, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian Kementerian 
Kesehatan. Tantangan tersebut adalah: 
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1. Komitmen pelaku industri dalam melakukan produksi bahan baku farmasi di Indonesia 
karena dalam prosesnya perlu mempertimbangkan berbagai aspek kelayakan baik 
teknis maupun ekonomi. 

2. Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi serta SDM dalam melakukan produksi 
bahan baku di Indonesia. 

3. Kurangnya fasilitas pendukung untuk melakukan penelitian, pengembangan dan 
upscaling bahan baku di Indonesia. 

4. Kurang sinergisnya hasil riset alat kesehatan yang dilakukan oleh akademisi dalam 
memenuhi pengembangan bisnis industri serta sebaliknya kurangnya akses informasi 
yang dimiliki oleh industri terhadap hasil-hasil riset alat kesehatan yang sudah dan 
akan diteliti. 

 
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya-
upaya untuk mengatasinya sebagai berikut: 
1. Koordinasi antara Academic, Business dan Government untuk memfasilitasi 

kebutuhan masing-masing, sehingga pengembangan bahan baku dapat dilakukan 
secara sinergis. 

2. Melakukan pendampingan kepada industri farmasi untuk bertransfomasi menjadi 
perusahaan berbasis riset yang diawali dengan penguasaan bahan baku. 

3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM di Indonesia baik melalui training atau studi 
sesuai dengan kebutuhan. 

4. Menyediakan area khusus produk hasil riset alat kesehatan dalam negeri pada 
pameran pembangunan kesehatan dan produksi alat kesehatan dalam negeri 
sehingga dapat mempertemukan akademisi dengan industri. 

 
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 

Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengendalian pasca 
pemasaran (post-market) untuk memastikan bahwa alat kesehatan dan PKRT yang telah 
memiliki ijin edar dapat terus menerus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, manfaat, 
dan penandaan yang telah disetujui. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan 
sampling produk alat kesehatan dan PKRT. Kegiatan sampling dilakukan dalam rangka 
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan manfaat alat 
kesehatan dan PKRT yang beredar di Indonesia. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat keamanan mutu alat kesehatan dan PKRT yang beredar. Indikator ini akan 
dianggap semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang 
ditargetkan. 
 
Pada tahun 2017, terjadi revisi renstra yang menyatakan bahwa target indikator 
persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat yang 
sebelumnya ditetapkan sebesar 79% naik menjadi 83%. 
 
Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 
dihitung dengan formulasi sebagai berikut: 

 
Jumlah sampel alat kesehatan dan PKRT yang diuji dan memenuhi 

syarat 
X 

100% 
Jumlah sampel alat kesehatan dan PKRT yang diuji 

 
Pada tahun 2017 dilakukan pengambilan sampel alat kesehatan dan PKRT di 34 provinsi 
dan pengujian sampel dilakukan di beberapa laboratorium yaitu di Pusat Pemeriksaaan 
Obat dan Makanan Nasional (PPOMN-BPOM), Laboratorium Balai Besar Pemeriksaan 
Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi DKI Jakarta, Balai Pengujian Mutu Produk 
Tanaman Kementerian Pertanian, IPB Culture Collection Departemen Biologi Fakultas 
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Matematika dan IPA, Unit Layanan Pengujian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, 
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK), PT Sucofindo. 
 
Produk yang di sampling adalah alat kesehatan non elektromedik steril dan non 
elektromedik non steril seperti Dysposable Syringe, Benang bedah, Sarung tangan steril, 
Infusion Set, Sarung tangan steril, IV Catheter, Kasa steril, Kondom, Urine bag, Folley 
Catheter, Popok dewasa, Pembalut wanita, Pantyliners, Sphygmomanometer, Antiseptik 
dan Kontak lensa, sedangkan sampel Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 
antara lain popok bayi, pembersih lantai, pestisida rumah tangga (anti nyamuk bakar, 
oles, cairan/aerosol, elektrik), handsanitizer, handwash, antiseptik dan sabun pencuci 
piring. 
 
Jumlah sampel alat kesehatan yang sesuai dengan standar terhadap parameter uji yang 
telah ditetapkan sebanyak 924 sampel dari 934 sampel yang telah memiliki sertifikat hasil 
uji (98,93%). Sampel PKRT yang sesuai dengan standar terhadap parameter uji sejumlah 
551 sampel dari 739 sampel yang telah memiliki sertifikat hasil uji (74,56%). Sehingga, 
capaian indikator kinerja persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang 
memenuhi syarat sebesar 88,16%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra 
Kemenkes Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 83% dengan capaian sebesar 106,22%. 
Realisasi indikator di tahun ketiga Renstra perlu dipertahankan sehingga dapat mencapai 
target indikator akhir tahun Renstra 2015-2019 yakni sebesar 90%. 
 

Tabel 3.13.  
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan 
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Peredaran yang Memenuhi Syarat 

Tahun 2017 

 
Indikator Kinerja Target 2017 Realisasi 2017 Capaian 2017 

Persentase produk alat kesehatan 
dan PKRT di peredaran yang 
memenuhi syarat 

83% 88,16% 106,22% 

 
Grafik 3.35.  

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan 
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Peredaran yang Memenuhi Syarat 
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Indikator Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi 
syarat tercapai karena adanya kebijakan dalam pembinaan pengawasan alat kesehatan. 
Keberhasilan dalam pembinaan pre-market alat kesehatan akan berdampak tercapainya 
indikator ini. Selain itu juga dilakukan pembinaan terhadap post market berupa 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian alat kesehatan di provinsi dan 
kabupaten/kota. 
 
Indikator sebelumnya adalah Persentase Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Peredaran yang Memenuhi Syarat dengan target 
pada tahun 2015 sebesar 75% dan capaian sebesar 78,18%, target 2016 sebesar 77% 
dan capaian sebesar 94,80%, sedangkan pada tahun 2017 target 79%.  

 
Grafik 3.36.  

Target dan Realisasi Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 
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Meski hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian 
Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah 
1. Belum sinkronnya penggunaan  standar pengujian produk Alkes & PKRT sebagai 

persyaratan izin edar di pre market dan pengawasan produk post market melalui 
kegiatan sampling surveilans. 

2. Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan sampling surveilans. 
3. Masih terbatasnya jumlah dan kemampuan laboratorium uji untuk parameter uji 

sterilitas, anti mikroba milik pemerintah. 
 

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya-
upaya sebagai berikut: 
1. Memperkuat koodinasi dan sinkronisasi dalam menyusun standar pengujian produk 

Alkes & PKRT sebagai persyaratan izin edar di pre market dan pengawasan produk 
post market melalui kegiatan sampling surveilans. 

2. Meningkatkan kompetensi SDM di pusat maupun daerah agar mampu melakukan 
pengawasan Produk Alat Kesehatan dan PKRT dengan membuat Kurikulum dan 
Modul Pelatihan Pengawasan Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang terakreditasi 
oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan. 

3. Melakukan koordinasi kepada laboratorium uji pemerintah atau swasta lainnya agar 
meningkatkan kemampuan laboratorium uji dan mengakreditasikan parameter uji 
sterilitas dan anti mikroba. 
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Dibalik pencapaian IKU pada tahun 2017 yang menunjukkan hasil cukup baik, terdapat 
sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan sebagai pendukung keberhasilan 
tersebut. Indikator yang terkait dengan kegiatan atau upaya tersebut, yaitu: 
1) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. 
2) Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. 
3) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di 

Puskesmas. 
4) Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen 

pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar. 
5) Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan 

aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). 
6) Persentase penilaian pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Good Review Practices. 
7) Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara 

pembuatan yang baik (GMP/CPAKB). 
8) Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri formulasi menjadi 

industri berbasis riset (kumulatif). 
9) Persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu. 
10) Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu. 

 
5) Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan 

Tenaga Kesehatan 
 

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam rangka terselenggaranya pelayanan 
kesehatan masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan pemenuhan dan pemerataan 
tenaga kesehatan guna memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang 
bermutu. 

 
Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 

tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil capaiannya sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut: 

 
Tabel 3.14 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 5: 
Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan 

 

SS5: Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

5a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis 
tenaga kesehatan 

3.000 2.641 88,03% 

5b. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 
dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang 

40% 54,22% 135,55% 

5c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan 
kompetensinya 

33.060 65.573 198,35% 

 
Uraian tentang ketigas IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 

Indikator ini merupakan Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam target indikator 
RPJMN 2015-2019 dalam mendukung terwujudnya Program Indonesia Sehat dan 
GERMAS, serta merupakan gambaran terpenuhinya tenaga kesehatan khususnya 
tenaga kesehatan promotive dan preventif dalam rangka memperkuat pelayanan 
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kesehatan, dimana Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer menjadi soko guru dari 
pelayanan kesehatan, bukan saja menjadi gate keeper untuk rujukan tetapi juga 
membina masyarakat umum untuk mempunyai kemampuan untuk hidup sehat. 

 
IKU ini bertujuan untuk menjamin Puskesmas untuk memiliki sumber daya yang 
diperlukan guna melaksanakan fungsinya secara optimal. IKU akan dianggap semakin 
baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang ditargetkan. 
 
Definsi Operasional dari indikator  : Jumlah puskesmas yang telah memiliki tenaga sesuai 
standar ketenagaan berdasarkan PMK 75 tahun 2014 terutama untuk 5 jenis  tenaga 
kesehatan promotive dan preventif yakni tenaga kesehatan lingkungan, tenaga 
kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga analis kesehatan. 
 
Capaian IKU ini pada tahun 2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 
2016, yakni capaian tahun 2017 : 88,03% atau tercapai 2.641 Puskesmas dengan 
ketersediaan tenaga sesuai standar sedangkan capaian tahun 2016 : 80,90%  atau 1.618  
dari target 2.000 Puskesmas dengan ketersediaan tenaga sesuai standar, indikator ini 
sifatnya tahunan dan kumulatif. Belum tercapainya indikator ini pada tahun 2017 akan 
menjadi hutang pada tahun berikutnya, sehingga belum dapat disimpulkan tidak tercapai.  
 

Grafik 3.37.  
Target dan Capaian Indikator Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 (lima) Jenis 

Tenaga Kesehatan tahun 2015-2019 
   

 
 

Jika dibandingkan antara capaian tahun 2017 dengan target tahun 2019, maka indikator 
ini sudah tercapai sebesar 47,17 %. Namun, apabila diproyeksikan antara  target dan 
capaian tahun 2015 sampai dengan 2017, maka pada tahun 2019 dari target 5.600 
Puskesmas (100%) akan tercapai 96,29% atau 5.392 Puskesmas terpenuhi sesuai 
standar.  
 
Sebagaimana diketahui bersama tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% 
dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Sebenarnya kondisi tenaga kesehatan di 
Indonesia terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun masih 
belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama 
pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.  
 
Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 
Masyarakat, pasal 16 disebutkan bahwa sumber daya manusia Puskesmas terdiri dari 
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tenaga kesehatan dan non kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud paling sedikit 
terdiri atas : 
a. dokter atau dokter layanan primer; 
b. dokter gigi; 
c. perawat; 
d. bidan; 
e. tenaga kesehatan masyarakat; 
f. tenaga kesehatan lingkungan; 
g. ahli teknologi laboratorium medik; 
h. tenaga gizi; dan 
i. tenaga kefarmasian 
 
Permasalahan belum tercapainya capaian indikator kesatu yang merupakan gambaran 
terpenuhinya dan pemerataan tenaga kesehatan diantaranya : 
1. Upaya pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan yang dilakukan masih 

merupakan upaya Pusat. Badan PPSDM Kesehatan mengajak peran serta pemerintah 
daerah dalam pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya di Puskesmas.  

2. Dukungan Pemerintah Daerah pada program penugasan tenaga kesehatan 
(Nusantara Sehat), khususnya penugasan khusus yang berbasis tim dan individu yang 
kurang. 

3. Masih lemahnya penguatan Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang 
mengatur tentang  tenaga Kesehatan Strategis. 

4. Regulasi penguatan SI SDMK yang masih kurang, dimana hasil pemetaan SDM 
Kesehatan di Puskesmas yang belum terpenuhi  belum menjadi dasar dalam usulan 
formasi kebutuhan tenaga kesehatan daerah.  

 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, telah dilakukan upaya sebagai 
berikut: 
1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan/ Nusantara Sehat Berbasis 

Program ini bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan 
Indonesia Sehat melalui peningkatan jumlah, distribusi, komposisi, dan mutu tenaga 
kesehatan. Pada tahun 2017, jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan melalui tim 
Nusantara Sehat sebanyak 188 tim atau sebanyak 1.064 orang. Sedangkan 
penempatan tenaga kesehatan dalam rangka penugasan khusus individu di fasilitas 
pelayanan kesehatan adalah sebanyak 1.663 orang.  

2. Menyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan pemerintahan yang 
mengatur tentang   Penempatan SDM Kesehatan strategis.  
Seperti NSPK tentang penugasan khusus individual, dan NSPK lain yang dibutuhkan. 
Perlu dipikirkan pula upaya penguatan program Nusantara Sehat untuk meningkatkan 
motivasi tenaga kesehatan strategis misalnya dukungan peraturan kepegawaian yang 
memberikan jaminan karier bagi para tenaga kesehatan yang telah bersedia 
ditempatkan khususnya di DTPK. Membuat regulasi yang memungkinkan daerah 
dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar dengan skema 
penugasan khusus individu yang ada. 

3. Penguatan Regulasi SI SDMK 
Membuat regulasi yang menghubungkan updating SI SDMK dengan usulan formasi 
kebutuhan tenaga kesehatan daerah dan penempatan WKDS di daerah.   
Informasi SDM Kesehatan Indonesia yang dimuat dalam web 
http://sisdmk.bppsdmk.kemkes.go.id/ merupakan output Sistem Informasi SDM 
Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota melakukan input data SDM 
Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun masyarakat 
(swasta) di wilayah kabupaten/kota dan provinsi. Hasil input data SDM Kesehatan 
kemudian di integrasikan dengan data dari berbagai sistem informasi dilingkungan 
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Badan PPSDM Kesehatan, Unit Utama Kementerian Kesehatan, dan stakeholder 
lintas program dan lintas sektor terkait. Data dan informasi yang disajikan diharapkan 
bermanfaat bagi pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dan 
pembangunan kesehatan. 
 
Adapun upaya Badan PPSDM Kesehatan yang akan dilakukan 2018-2019 dalam 
rangka pemenuhan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan adalah  melalui 
program : 
 
Pendayagunaan lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di 
seluruh fasilitas pelayanan 
 
                     Gambar 3.9 
Pendayagunaan Tenaga Laboratorium 

 
Sebanyak 38 Politeknik Kesehatan  
(Poltekkes Kemenkes) Kementerian 
Kesehatan yang merupakan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Badan PPSDM 
Kesehatan, rata-rata kurang lebih 22.000 
tenaga kesehatan per tahun diproduksi 
berbagai jurusan dan program studi yang 
ada.  
  
                             Gambar 3.10 
            Pendayagunaan Tenaga Perawat 
  

 
Untuk tahun 2017, total jumlah lulusan tenaga 
kesehatan dari Politeknik Kesehatan 
Kementerian Kesehatan adalah sebanyak 
22.367 orang lulusan. Para lulusan Poltekkes 
Kemenkes ini diharapkan siap didayagunakan di 
seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. 
   
 

 
Gambar 3.11.  

Pembekalan Tim Nusantara Sehat 
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Keseluruhan tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan 
melalui program Nusantara Sehat selama tahun 2015 – 2017 sudah sebanyak 4.149 
tenaga kesehatan. Lokasi penempatan untuk team based  di 29 Provinsi, 116 
Kabupaten dan 319 Puskesmas. Sedangkan untuk penugasan khusus individu di 
tempatkan di 28 Provinsi, 161 Kabupaten dan 612 Puskesmas. 
 

Namun ada beberapa permasalahan dan tantangan dalam program penugasan khusus 
tenaga kesehatan  yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2017 untuk antara lain : 
a. Minat beberapa jenis tenaga kesehatan untuk mengikuti penugasan khusus tenaga 

kesehatan (tim dan individu) masih kurang terutama dokter dan dokter gigi termasuk 
tenaga kesling, tenaga ahli tek. Lab Medik dan tenaga gizi; 

b. Tingkat kelulusan calon peserta masih rendah; 
c. Komitmen daerah (sarana prasarana, fasilitas rumah tinggal, penjemputan) masih 

belum optimal; 
d. Perubahan status keterpencilan Puskesmas. 
e. Lokus penempatan kurang; sasaran penempatan penugasan khusus tenaga 

kesehatan hanya di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan sementara target 
indikator kesatu adalah  jumlah puskesmas keseluruhan.  

 
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan sehubungan pemenuhan tenaga 
kesehatan adalah sebagai berikut : 
a. Sosialisasi penugasan khusus tenaga kesehatan (Tim dan Individu) kepada 

Organisasi Profesi/ mahasiswa/ Institusi Diknakes terutama untuk profesi yang masih 
kurang. Upaya pengusulan kenaikan insentif ke Kemenkeu; 

b. Evaluasi pelaksanaan rekrutmen dan menyusun profil ideal nakes sebagai dasar 
pelaksanaan rekrutmen; 

c. Optimalisasi pelaksanaan komitmen daerah; 
d. Desk dengan daerah, up dating status keterpencilan 
e. Pembahasan lokus 2018 di tahun 2017, penambahan lokus; 
f. Advokasi ke pemerintah daerah untuk pemenuhan tenaga kesehatan di wilayahnya 

sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan 
kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta merupakan urusan pemerintah 
yang wajib karena bersifat pelayanan dasar. 

 
b. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 

3 dokter spesialis penunjang 
 
Dalam rangka menjalankan fungsinya, Rumah Sakit memerlukan sumber daya yang 
memadai. Salah satu sumber daya yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan. Pada 
Rumah Sakit Kelas C, kebutuhan akan dokter spesialis sangat penting. Kementerian 
Kesehatan telah menetapkan IKU ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan Rumah 
Sakit.  
 
Definisi Operasional : Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 dokter 
spesialis dasar dan 3 dokter Spesialis Penunjang. 
Yang dimaksud empat dokter spesialis dasar adalah dokter spesialis obstetri dan 
ginekologi, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter bedah, 
sedangkan tiga dokter spesialis penunjang yaitu dokter spesialis radiologi, dokter 
spesialis anestesi, dan dokter spesialis patologi klinik. 
 
Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 
dokter spesialis penunjang dengan formulasi sebagai berikut: 
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Jumlah RS kabupaten/kota kelas C yang telah terpenuhi 4 dokter 

spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang 
 

X 100% 
Total jumlah RSUD kabupaten/kota kelas C 

  
Perhitungan :   
180       =  54,22%  

332  
  

Dibandingkan target tahun 2017 : 40%  
54,22% = 135,55%  

40%  
 

Tabel 3.15 :  
Perbandingan Capaian Indikator Kedua  

Tahun 2016 – 2017 
 

NO Keterangan Tahun 2016 Tahun 2017 

1 Total Jumlah RSUD Kab/Kota Kelas C 314 332 

2 RS Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 
Dokter spesialis dasar dan 3 dokter 
spesialis penunjang 

142 180 

3 % Capaian 45,22 % 54,22 % 

4 Target Indikator 35 % 40 % 

5 % Capaian dari Target Indikator  129,20 % 135,55 % 

 
Angka capaian diperoleh dari menghitung jumlah rumah sakit kabupaten/kota kelas C 
yang terdata tahun 2017 adalah 332 rumah  sakit. Dari total 332 rumah sakit 
kabupaten/kota kelas C,  yang telah memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga 
spesialis penunjang  sebanyak 180 rumah sakit atau tercapai sebanyak 54,22%. 
Sehingga persentase capaian dibandingkan target adalah 135,55% RS Kabupaten/ Kota 
kelas C sudah memiliki dokter spesialis sesuai standar. Capaian indikator kedua ini pada 
tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. 
 
Pada tahun 2016 Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 dokter 
spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang adalah 142 (45,22%) dari total 314 RS 
Kabupaten/ Kota yang terdata, sehingga capaian indikator ini adalah 129.20%. 
 
Dari perhitungan diatas, dapat dianalisa bahwa pada tahun 2017 terdapat tambahan 18 
RS Kabupaten/ Kota kelas C milik Pemerintah Daerah dan 38 RS Kabupaten/ Kota kelas 
C yang sudah memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang.  
 
Walaupun secara persentase sudah tercapai, namun masih 152 jumlah RS yang belum 
terpenuhi. Capaian IKU kedua ini salah satunya diperoleh melalui program wajib kerja 
dokter spesialis, dimana program ini baru dilaksanakan dan tercapai pada bulan April 
2017 melalui beberapa tahapan seleksi. 
 
Apabila diproyeksikan terhadap target yang ingin dicapai di tahun 2019, maka persentase 
kinerja IKU kedua ini telah mencapai 90,37 %  yang dapat dilihat pada grafik capaian 
berikut : 
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Grafik 3.38 
Target dan Capaian Indikator Persentase RS Kabupaten/Kota kelas C yang Memiliki 4 

dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang per Tahun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebagaimana ditetapkan dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan 
Perizinan Rumah Sakit, bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. SDM di rumah sakit menjadi hal 
penting yang mendukung berkembangnya rumah sakit dan menjadi tolak ukur penting dalam 
penilaian pengembangan mutu pelayanan di rumah sakit. Oleh karena itulah beberapa 
upaya dilakukan melalui program yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dalam 
mencapai IKU kedua sebagai berikut : 
 

1.  Penugasan Khusus Residen.  
 
Untuk tahun 2017 ini, jumlah residen yang ditempatkan melalui penugasan khusus 
sebanyak 619 orang atau 77,38% orang.  

 
Gambar 3.12 
Penugasan Khusus Residen 
 
Penugasan khusus resdien  ini 
diatur dalam  Permenkes No 80 
Tahun 2015 tentang perubahan 
atas peraturan Menteri Kesehatan 
nomor 9 tahun 2013 tentang 
penugasan khusus tenaga 
kesehatan. Residen terdiri dari 
Residen Senior dan Residen 
Pasca Jenjang I.   

 
 
Residen Senior adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan 
spesialis yang khusus dan sudah memasuki tahap akhir pendidikan di rumah sakit 
pendidikan atau di rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. 
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2. Program Wajib Kerja Dokter Spesialis 
 
 
 Program Wajib Kerja Dokter Spesialis 

merupakan program pemenuhan 
kebutuhan dan peningkatan akses 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang berkualitas di seluruh 
Indonesia. Pada  tahun 2017,  jumlah 
lulusan dokter spesialis yang mengikuti 
WKDS mencapai 870 orang. Program 
WKDS ini diatur  dalam Peraturan Presiden 
Nomor 4  Tahun 2017 Wajib Kerja Dokter 
Spesialis.  

 
Peserta yang mengikuti program Program 
Wajib Kerja Dokter Spesialis atau Wajib 
Kerja Sarjana adalah dokter spesialis yang 

baru lulus pendidikan profesi program dokter spesialis dari Perguruan Tinggi Negeri di 
dalam negeri dan Perguruan Tinggi di Luar Negeri. Jangka waktu program Program 
Wajib Kerja Dokter Spesialis peserta mandiri 1 (satu) tahun, peserta penerima 
beasiswa dan atau pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangan. 
 
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis dan dokter gigi spesialis 
di Rumah Sakit, pemerintah memberikan bantuan biaya bagi dokter dan dokter gigi 
untuk mengikuti program  pedidikan profesi kesehatan. Berdasarkan Permenkes 
nomor 44 tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter 
Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, perencanaan kebutuhan Program Bantuan 
PDS/PPDGS mengutamakan pemenuhan 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar 
dan 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik. Empat pelayanan medik 
spesialis dasar yang dimaksud meliputi Obstetri dan Ginekologi, Bedah, Anak dan 
Penyakit Dalam. Sementara empat spesialis penunjang yang dimaksud adalah 
Anestesi, Radiologi, Patologi Klinik, dan Rehabilitasi Medik. Sementara untuk program 
pendidikan dokter gigi spesialis, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan PPSDMK, 
diprioritaskan untuk Bedah Mulut, Konservasi Gigi dan Penyakit Mulut. Setelah selesai 
masa pendidikan, mereka wajib mengikuti masa pengabdian yang lamanya telah 
diatur dalam Permenkes tersebut.  
 

Selain beberapa hal diatas, upaya lainnya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk 
meningkatkan kinerja pemenuhan tenaga kesehatan adalah: 
1) Melakukan update dan pengayaan modul pembelajaran secara terus menerus. 
2) Memantapkan program e-learning PPDS/PPDGS berbasis website yang telah 

dikembangkan sejak tahun 2014. 
3) Melakukan pemantauan atas program pembelajaran jarak jauh untuk mengetahui 

apakah telah tepat sasaran. 
 
c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 

 
Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 
disebutkan bahwa sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun 
tenaga pendukung/penunjang kesehatan wajib memiliki kompetensi untuk mengabdikan 
dirinya di bidang kesehatan. IKU ini bertujuan untuk memastikan terjadinya peningkatan 
kinerja dengan cara meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan. 

     Gambar 3.13. 

            WKDS 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 98 

 

 
Definisi operasional  indikator adalah jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan 
kompetensinya diperoleh dengan merekap jumlah aparatur, tenaga pendidik dan 
kependidikan serta tenaga kesehatan non aparatur dan masyarakat yang telah 
ditingkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dengan memperoleh ijazah dari program 
studi pada perguruan tinggi yang terakreditasi dan atau memperoleh sertifikat melalui 
pelatihan yang terakreditasi. 
 
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2017  tercapai 
198,35% atau sebesar 65.573 orang dari target 33.060 orang. Pada tahun 2017 angka 
capaian IKU ketiga ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 
2016 : 37.830 orang (176%). Kenaikan pada tahun 2017 yakni sebesar 27.743 orang 
SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.  
 
Kenaikan capaian ini dikarenakan terdapat kenaikan pada angka capaian pelatihan SDM 
Kesehatan sebesar 43.691 SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan 
teknis dan fungsional terakreditasi, dan kenaikan pada angka capaian Pendidikan SDM 
Kesehatan  yakni pada program peneriman bantuan Pendidikan DIII sebesar 15.388 
orang. 
 
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian kinerja indikator ini sudah 
melebihi target sebesar  115,22 %. 

 
Grafik 3.39.  

Target dan Capaian Indikator Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan 
Kompetensinya per Tahun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenaikan angka capaian per indikator komposit dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 
 
 
 

 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 99 

 

Tabel 3.16.  
Komposit Kenaikan Capaian Indikator Ketiga  

Tahun 2015-2017 
 

   Capaian Kenaikan 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Data Pelatihan SDM Kesehatan 

(Jumlah SDM Kesehatan yang  mendapat sertifikat pada 

pelatihan terakreditasi) 

34.142 43.691 9.819 

Data Puskatmutu SDM 

- Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan 

Pendidikan berkelanjutan (tugas belajar) 

1.103 2.171 

 

Tidak bisa 

disandingkan 

(revisi renstra) 

- Jumlah peserta penerima bantuan Pendidikan profesi 

kesehatan (PPDS/PPDGS) 

150 : 
PPDS/PPDGS 
angkatan  XVI 

246 :PPDS/PPDGS 

2.893 Tidak bisa 

disandingkan 

(revisi renstra) 

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan 

- Jumlah tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan 

masyarakat yang ditingkatan kemampuannya melalui 

pelatihan 

2.189 (94,76%)  Tidak bisa 

disandingkan 

(revisi renstra) 

- Jumlah tenaga kesehatan yang belum DIII penerima 

program bantuan Pendidikan 

 15.388 

(95,05%) 

 

Total Keseluruhan 37.830 65.573 27.743 

 
Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa kenaikan pada indikator ketiga dengan latar 
belakang diantaranya : 

1) Perubahan indikator Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai berikut : 

Semula Menjadi 

Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat 
sertifikat pada pelatihan terakreditasi 

 

Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat 
sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional 
terakreditasi 

 

 

Dari perubahan indikator tersebut angka capaian pelatihan SDM Kesehatan yang semula 
hanya menghitung pelatihan yang terakreditasi oleh BBPK/ Bapelkes di pusat dan daerah 
saja, bertambah dengan angka capaian jumlah pelatihan baik teknis dan fungsional yang 
terakreditasi 

2) Perubahan indikator Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terdapat peubahan 
indikator sebagai berikut  
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Semula Menjadi 

Jumlah peserta baru penerima bantuan 
Pendidikan 

 

- Jumlah SDM Kesehatan peneriman program 
bantuan Pendidikan berkelanjutan (orang) 

- Jumlah peserta peneriman bantuan 
Pendidikan profesi kesehatan (orang) 

 
a. Dari perubahan indikator tersebut angka capaian yang semula hanya menghitung 

peserta tubel baru, bertambah capaiannya dengan menghitung mahasiswa di tahun 
2016 (masih aktif peserta tubel lama), ditambah dengan mahasiswa peserta baru di 
tahun 2017 

b. Tambahan capaian dengan menghitung jumlah peserta penerima bantuan 
Pendidikan profesi kesehatan (PPDS/PDGS) 

 

3) Perubahan indikator Pusat Pendidikan SDM Kesehatan 

Semula Menjadi 

Jumlah pendidik, tenaga kesehatan lainnya 
yang mendapatkan pelatihan 

 

Jumlah tenaga kesehatan yang belum DIII yang 
menerima bantuan  

 
Dari perubahan indikator pusdik tersebut yang semula hanya menghitung jumlah 
pelatihan untuk tenaga kesehatan untuk pendidik saja, berubah menjadi menghitung  
jumlah seluruh tenaga kesehatan yang belum DIII menerima bantuan program bantuan 
Pendidikan. 
 
Sebagaimana diketahui bersama bahwa sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan 
yang sangat penting sebagai pilar utama sekaligus penggerak roda dalam upaya 
mewujudkan tercapainya tujuan. Oleh karena itu peningkatan kompetensi SDM sangat 
diperlukan agar optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Dalam Peraturan Presiden 
nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, yang dimaksud dengan 
sumber daya manusia kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga 
kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan 
bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Dalam 
Perpres tersebut disebutkan pula bahwa sumber daya manusia kesehatan baik tenaga 
kesehatan maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan wajib memiliki kompetensi 
untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan. 
 
Angka capaian indikator merupakan komposit dari angka capaian indikator jumlah SDM 
Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan tekhnis dan fungsional 
terakreditasi (orang), ditambah jumlah peserta penerima program bantuan pendidikan 
kesehatan berkelanjutan (orang), ditambah jumlah peserta penerima bantuan profesi 
kesehatan (orang) dan jumlah tenaga kesehatan yang belum DIII penerima program 
bantuan Pendidikan.  
1. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan tekhnis dan 

fungsional terakreditasi 
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Gambar 3.14 
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kesehatan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikasi pada pelatihan teknis dan 
fungsional terakreditasi pada tahun 2017 adalah sebesar 43.691 orang.  
 
Capaian diperoleh dengan menghitung Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan Untuk 
Peserta Pelatihan Yang Mengikuti Pelatihan Terakreditasi. Pelaksanaan pelatihan 
dilaksanakan dengan bersinergi dan bekerja sama dengan UPT di lingkungan Badan 
PPSDM Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan 3 (tiga) Balai 
Pelatihan Kesehatan yaitu BBPK Jakarta, BBPK Ciloto, BBPK Makassar, Bapelkes 
Cikarang, Bapelkes Semarang dan Bapelkes Batam serta pelaksanaan pelatihan yang 
dilakukan dengan dana dekonsentrasi di 34 provinsi di Indonesia.  
 
Adapun jenis pelatihan sebagaimana yang diselenggarakan terdiri dari : 
Capaian diperoleh dengan menghitung Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan Untuk 
Peserta Pelatihan Yang Mengikuti Pelatihan Terakreditasi. Pelaksanaan pelatihan 
dilaksanakan dengan bersinergi dan bekerja sama dengan UPT di lingkungan Badan 
PPSDM Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan 3 (tiga) Balai 
Pelatihan Kesehatan yaitu BBPK Jakarta, BBPK Ciloto, BBPK Makassar, Bapelkes 
Cikarang, Bapelkes Semarang dan Bapelkes Batam serta pelaksanaan pelatihan yang 
dilakukan dengan dana dekonsentrasi di 34 provinsi di Indonesia. Adapun jenis 
pelatihan sebagaimana yang diselenggarakan terdiri dari : 

         Pre service  
a. Prajabatan 
b. Pratugas 

1. In Service 
a. Penjenjangan 
b. Manajemen 

- Manajemen Kesehatan 
- Manajemen non Kesehatan 

c. Teknis  
- Teknis Profesi kesehatan 
- Teknis Program Kesehatan 
- Teknis Umum/ Administrasi dan Manajemen 

d. Fungsional 
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Table 3.17.  
Rincian Capaian Indikator Pelatihan Teknis Dan Fungsional Terakreditasi  

 
2.  Jumlah Peserta penerima program bantuan pendidikan kesehatan berkelanjutan   
 Pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya dalam 

meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Tujuan dari pendidikan berkelanjutan tenaga 
kesehatan adalah meningkatnya mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Program tugas belajar 
Kementerian Kesehatan diselenggarakan dalam rangka menyediakan tenaga 
kesehatan yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pembangunan dan 
pelayanan kesehatan. 

  
     Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan berasal dari 

peserta lama (aktif) dan peserta baru. Peserta lama adalah peserta penerima bantuan 
pendidikan berkelanjutan yang belum menyelesaikan pendidikan dan masih 
mendapatkan bantuan pendidikan dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan peserta 
baru adalah peserta penerima bantuan pendidikan tugas belajar SDM Kesehatan 
tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan.    

  
     Pada tahun 2017, jumlah SDM Kesehatan penerima program bantuan pendidikan 

berkelanjutan tercapai 3.601 orang atau  99,06 %. Perhitungan capaian kinerja 
sebanyak 3.601 orang tersebut terdiri dari peserta lama sebanyak 2.171 orang dan 
peserta baru sebanyak 1.430 orang, hal ini berdasarkan SK penetapan oleh Menteri 
Kesehatan tahun 2017. Pada tahun 2017 pada indikator ini dilakukan revisi 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang dalam perhitungan capaiannya 
selain peserta baru, juga memperhitungkan jumlah peserta lama yang masih diberikan 
bantuan pendidikan berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2017 
adalah sebagai berikut : 
1) Perencanaan penempatan paska tubel oleh Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan 

dan Badan Kepegawaian Daerah) belum optimal.  
2) Penetapan grading biaya pendidikan (uang kuliah tunggal) untuk peserta tugas 

belajar SDM Kesehatan oleh Perguruan Tinggi menggunakan grade tertinggi dan 
tidak sama besaran di setiap perguruan tinggi mengakibatkan perencanaan 
anggaran kurang adekuat.  

3) Banyak peserta yang tidak mengajukan biaya kedatangan dari tempat asal dan 
kepulangan dari institusi pendidikan.   

 
Upaya  yang  telah dan akan dilakukan badan PPSDM Kesehatan diantaranya adalah:   
1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan paska tugas belajar di 

unit kerjanya sesuai dengan perjanjian pada saat akan mengikuti tugas belajar.  
2) Membuat perencanaan anggaran tugas belajar sesuai dengan besaran biaya 

Pendidikan yang telah ditetapkan institusi pendidikan.  

No. Penyelenggara Pelatihan 
(Pelatihan Teknis dan Fungsional 

bagi SDM Kesehatan) 

1 BBPK/BAPELKES 16,694 

2 DINKES PROVINSI (DANA DEKON) 10,176 

3 UNIT PROGRAM KEMENKES 5,851 

4 SWASTA DAN RS 10,970 

TOTAL 
 

43,691 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 103 

 

3) Melakukan  sosialisasi  prosedur  dan  syarat-syarat  pengajuan  biaya kedatangan 
dan kepulangan peserta tugas belajar. 

 
3. Jumlah peserta penerima bantuan profesi kesehatan 
 Bantuan pendidikan profesi kesehatan dalam hal ini bantuan pendidikan dokter 

spesialis/dokter gigi spesialis diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pelayanan kesehatan spesialistik di tanah air. Capaian indikator tahun 2017 sebesar 
100,38% atau 2.893 peserta penerima bantuan profesi kesehatan. Capaian kinerja 
sebanyak 2.893 orang tersebut terdiri dari peserta lama sebanyak 2.472 orang dan 
peserta baru berdasarkan SK penetapan oleh Menteri Kesehatan tahun 2017 
sebanyak 421 orang. Pada pertengahan tahun 2017 terdapat perubahan target, 
dimana target semula sebesar 4.660 orang menjadi 2.882 orang. Pengurangan target 
didasarkan oleh pengaruh kebijakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Efisiensi Belanja Barang Kementerian/ Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. 

                  
                           Gambar 3.15 
Peserta Penerima Bantuan Profesi Kesehatan 

 
Jumlah peserta penerima bantuan 
pendidikan profesi kesehaan (PPDS/ 
PGDS) saat ini berjumlah 2.893 
orang, yang terdiri dari peserta lama 
Angkatan VII dan XVII sebanyak 
2.472 orang dan peserta baru tahun 
2017 (Angkatan XVIII dan Angkatan 
XIX sebanyak 421 orang. 

 
 
 

 
Grafik 3.40 

Jumlah Total Peserta PPDS/PPDGS per Program Studi (sesuai indikator) 
Sampai Dengan Tahun 2017 

 

(Sumber : Hasil Olahan Data SDM Kesehatan, Subbagian Data dan Informasi, Setbadan 
PPSDMK, 2017) 
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Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekunder dan tersier di Rumah Sakit Rujukan 
Nasional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional dibutuhkan 
tenaga dokter sub spesialis sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Untuk memenuhi 
kebutuhan dokter sub spesialis tersebut, diperlukan pendidikan dokter sub spesialis yang 
saat ini masih terbatas di Indonesia yakni hanya diselenggarakan di Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Fakultas Kedokteran 
Universitas Sriwijaya.  
 
Selain itu untuk menyelesaikan Pendidikan doker sub spesialis membutuhkan waktu cukup 
lama. Oleh sebab itu diperlukan pemenuhan kompetensi dokter spesialis melalui fellowship. 
Fellowship merupakan upaya pemenuhan kompetensi dokter spesialis yang 
diselenggarakan di Rumah Sakit tipe A dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun oleh 
Kolegium dan Organisasi Profesi terkait. 

 
Pada tahun 2017 Kementerian Kesehatan ikut berperan dalam penyusunan regulasi dan 
memfasilitasi pendanaan kegiatan fellowship, khususnya bagi peserta fellowship onkologi 
medik dan hematologi bagi dokter spesialis penyakit dalam serta konsultan bagi dokter 
spesialis jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya di tahun mendatang akan dikembangkan 
kepada dokter spesialis lainnya. Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2017 adalah  
sebagai berikut :  
1) Masih rendahnya jumlah peserta bantuan PPDS/PDGS  yang berasal dari daerah 

terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), disebabkan oleh rendahnya  tingkat  
kelulusan  seleksi  akademik  dari  calon   peserta PPDS/PDGS.   

2) Kurangnya  dukungan  Pemerintah  Daerah  dalam  penyiapan  sarana prasarana di 
rumah sakit untuk penempatan kembali dokter spesialis dan tidak adanya formasi serta  
insentif bagi lulusan PPDS/PDGS  non PNS.  

3) Rendahnya kepatuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis untuk ditempatkan di DTPK 
atau daerah yang kurang diminati. 

4) Masih  kurangnya  kecukupan  jumlah dokter spesialis sesuai dengan jenis klasifikasi 
Rumah Sakit. 

 
Upaya yang dilakukan oleh Badan PPSDM Kesehatan dalam mengatasi permasalahan 
adalah sebagai berikut : 
1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan paska tugas belajar di unit 

kerjanya.  
2) Mendorong Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membuat perencanaan 

kebutuhan dokter spesialis di RS lebih optimal sesuai      dengan jenis pelayanan 
kesehatan yang dibutuhkan.  

3) Peningkatan  kemampuan  calon  peserta  PPDS/PDGS  dari DTPK   (Papua dan 
Papua Barat) melalui program pemantapan/peningkatan kompetensi bagi calon peserta 
PPDS/PDGS.    

4) Berkoordinasi   dengan   Pemerintah   Daerah  dalam   hal  regulasi penyiapan sarana 
dan prasarana  di rumah sakit untuk penempatan lulusan PPDS/PDGS.  

5) Berkoordinasi  dengan  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan 
Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan jenjang karir bagi lulusan PPDS/PDGS 
non PNS dan mempercepat proses status kepegawaian menjadi PNS.  

   
4. Jumlah tenaga kesehatan yang belum DIII penerima program bantuan Pendidikan 
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                     Gambar 3.16 
Program bantuan Pendidikan Kesehatan 

 
Tahun 2017 jumlah 
tenaga kesehatan 
yang mendaftar untuk 
menerima bantuan 
Pendidikan yang 
belum DIII adalah 
sebesar 15.513 
orang, sedangkan  
yang mendapatkan 
bantuan  sebesar 
15.388 orang atau  
95.05% . 
Berdasarkan amanat 
Undang – Undang 
Nomor 36 tahun 2014 

pasal 8   yang dimaksud tenaga di bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan dan asisten 
tenaga kesehatan. Dan dalam pasal 9 dijelaskan yang dimaksud dengan Tenaga kesehatan 
harus memiliki kualifikasi minimum diploma III, kecuali tenaga medis.  
 
Kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016, tentang Program 
Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, serta telah terbitnya 
Permenristekdikti Nomor 26 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Badan 
PPSDM Kesehatan bersama Kemenristekdikti telah mengembangkan Program Percepatan 
Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Diploma III melalui RPL. Berdasarkan itulah Program 
RPL Khusus Tenaga Kesehatan jenjang Pendidikan Menengah dan Diploma I ke jenjang 
penyetaraan kualifikasi ke Diploma III diselenggarakan.  
  

Gambar 3.17 
Calon Peserta Melakukan Asesmen RPL di Poltekes Kemenkes Jayapura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jumlah peserta penerima bantuan Pendidikan berkelanjutan diperoleh melalui Program 
Percepatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Dari 
Pendidikan Menengah dan Diploma I Ke Diploma III.  
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Pencapaian program ini dilakukan melalui beberapa upaya, diantaranya sebagai berikut : 
a. Tahap persiapan (penyusunan regulasi),  
b. Tahap perancangan, dihasilkan beberapa pedoman, petunjuk teknis serta beberapa 

kegiatan seperti workshop, uji coba dan sounding,  
c. Tahap pengembangan, dalam pengembangan SDM pengelola program telah 

dilaksanakan sosialisasi melalui rapat rapat koordinasi dan workshop dengan 
melibatkan nara sumber dari Kemenkes, Kemenristek Dikti, Kementerian PAN RB, 
dan Badan Kepegawaian Negara dengan peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi, 
Perguruan Tinggi Penyelenggara serta organisasi profesi, 

d. Implementasi program, sebanyak 255 Prodi dari PT Penyelenggara program telah 
melaksanaan proses penerimaan calon peserta program melalui assesment RPL. 
Pada proses assesment RPL di masing-masing PT, calon peserta program 
memperoleh informasi terlebih dahulu sebagai tahap konsultasi untuk pengisian 
formulir asesmen mandiri dan aplikasi RPL yang berisi portofolio dilengkapi dengan 
bukti pendukungnya. 
 

Selain beberapa hal diatas, upaya lainnya yang dilakukan Badan PPSDM Kesehatan untuk 
keberhasilan tujuan program Percepatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 
Pendidikan Tenaga Kesehatan Dari Pendidikan Menengah dan Diploma I Ke Diploma III 
adalah melakukan pemantauan atas program pembelajaran jarak jauh untuk mengetahui 
apakah telah tepat sasaran. 

 
6)  Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Sinergitas antar Kementerian/Lembaga 

Kementerian Kesehatan menyadari bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan 
kesehatan akan sulit terlaksana tanpa adanya dukungan dari kementerian atau lembaga 
lainnya di pemerintahan. Untuk itu Kementerian Kesehatan menetapkan sasaran strategis: 
meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga. 

 
Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 

dua Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil capaiannya sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut: 

 
Tabel 3.18. 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 6:  
Meningkatnya Sinergitas antar Kementerian/Lembaga 

 

SS6: Meningkatnya Sinergitas antar Kementerian/Lembaga 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

6a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung 
pembangunan kesehatan 

30% 41,17% 137,23% 

6b. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang 
menyampaikan laporan capaian SPM 

310 438 141,29% 

 
Uraian tentang kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a. Jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan 
Suatu kementerian dikategorikan mendukung pembangunan kesehatan bila kementerian 
tersebut telah menjalin suatu kerjasama yang dituangkan ke dalam dokumen tertulis. 
Dokumen tersebut dapat berupa Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Surat 
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Keputusan Bersama (SKB), Surat Edaran Bersama (SEB), Nota Kesepahaman atau 
Memorandum of Understanding (MoU), Peraturan Menteri, dan sebagainya. IKU 
bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan kementerian lain dalam program kesehatan 
sehingga sasaran pembangunan nasional di bidang kesehatan dapat tercapai. IKU akan 
dianggap semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang 
ditargetkan. 
 
Jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan dihitung dengan 
formulasi sebagai berikut: 

 
Jumlah kementerian yang mendukung pembangunan kesehatan X 

100% Jumlah seluruh Kementerian 
 

Pada tahun 2017, terdapat 34 kementerian di Kabinet Kerja, dan 14 diantaranya telah 
mencatatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam berbagai bentuknya. 
Dengan merujuk kepada data tersebut, capaian indikator jumlah kementerian lain yang 
mendukung pembangunan kesehatan dinilai baik karena telah berhasil mencapai target 
yang ditetapkan sebesar 41,17%. Kementerian-kementerian yang telah bekerjasama 
terlihat pada tabel berikut. 

 
 Grafik 3.41 

Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan 
                                           Tahun 2015-2016 
 

 
 

Indikator ini merupakan indikator yang bersifat dinamis. Meskipun indikator ini bersifat 
positif (semakin banyak semakin baik), namun penetapan target setiap tahunnya 
menyesuaikan dengan kebijakan dan perkembangan situasi nasional.  
 
Bila dilihat perbandingan dengan tahun sebelumnya seperti tergambar pada grafik 3.41, 
terlihat bahwa jumlah kementerian yang mendukung pembangunan kesehatan pada 
tahun 2016 lebih banyak dibandingkan tahun 2015 dan Tahun 2017 
 

Tabel 3.19. Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan  
Tahun 2017 

 
No Nama Kementerian Dukungan Program Pembangunan Kesehatan 

1 Kementerian Dalam Negeri 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang 
kesehatan, Gerakan Masyarakat 
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Sehat,Posbindu dan Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK). 

2 Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS) 

1. Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat (Germas). 
 

3 Kementerian Keuangan 1. Dana Alokasi Khusus (DAK)bidang 
Kesehatan dan Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK)Operasional Kesehatan. 

4 Kementerian Pertanian 1.    Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) 

5 Kementerian Desa, Perbatasan 
dan Daerah Tertinggal 

1.   Mendukung Germas 

6 Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 

1. Rumah Sehat 

7 Kementerian Perindustrian 1. Riset Tanaman Obat dan Jamu, Produksi dan 
Distribusi Farmasi 

8 Kementerian Perdagangan 1. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 

9 Kementerian Sosial 1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

10 Kementerian Pertahanan 1. Nusantara Sehat 

11 Kementerian Perhubungan 1. Keselamatan Berkendaraan 

12 Kementerian Agama 1. Kesehatan Haji, Pos Kesehatan Pesantren, 
Vaksinasi TT Calon Pengantin 

13 Kementerian Koordinator dan 
Perekonomian 

1. Poliklinik Umum dan Gigi, Papsmear 
(pemeriksaan gratis untuk pegawai) 
sosialisasi penyalagunaan narkoba 
(seminar,dll) senam peregangan 

14 Kementerian Kominfo 1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Stunting 

 
 

Jumlah Kementerian yang mendukung program pembangunan kesehatan pada tahun 
2017 telah mencapai target. Sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan 
dukungan terhadap pembangunan kesehatan adalah: 
1) Dukungan kebijakan pimpinan nasional. 
     Tiga fokus utama pembangunan nasional yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo 

adalah: 1) Infrastruktur; 2) Pembangunan Manusia; dan 3) Kebijakan Deregulasi 
Ekonomi. Pada fokus pembangunan manusia, tiga hal yang terkait dengan 
Kementerian Kesehatan adalah: 1) Mewujudkan Keluarga Indonesia Sehat; 2) 
Program Nusantara Sehat; dan 3) Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional.  

2) Dukungan Kebijakan Pimpinan Kementerian Kesehatan 
     Kementerian Kesehatan menjalankan pendekatan pembangunan kesehatan yang 

bersifat lebih komprehensif. Ketika di internal Kementerian Kesehatan diluncurkan 
Program Indonesia Sehat melalui pendekatan Keluarga yang dikenal dengan Program 
Keluarga Sehat, di lingkup nasional terdapat program Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat atau Germas. Kedua program dimaksud merupakan penjabaran dari seluruh 
komponen pengelolaan kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional, yaitu 
1) upaya kesehatan; 2) penelitian dan pengembangan kesehatan; 3) pembiayaan 
kesehatan; 4) sumber daya manusia kesehatan; 5) sediaan farmasi alat kesehatan, 
dan makanan; serta 6) pemberdayaan masyarakat. 

3) Menyelenggarakan koordinasi antar Kementerian Kesehatan dengan kementerian lain 
     Secara proaktif Kementerian Kesehatan terus melakukan koordinasi, sosialisasi, dan 

advokasi kepada kementerian lain dalam jajaran pemerintahan guna memperoleh 
dukungan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Forum yang rutin 
dilaksanakan antara lain dalam kesempatan Rapat Kabinet, Rapat Koordinasi lintas 
kementerian, maupun dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional setiap 
tahunnya. 
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Meski hasilnya cukup baik, masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian 
Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah: 
1. Pemahaman atau persepsi tentang program kesehatan di berbagai kementerian masih 

berbeda-beda.  
2. Masih terdapatnya ego sektoral atau ego kementerian yang dapat menyebabkan 

terhambatnya program pembangunan kesehatan. 
 
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan terus melakukan 
pendekatan persuasif, advokasi, serta komunikasi lebih intensif dengan seluruh 
kementerian terkait. 

 
b. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM 

 
Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, indikator ini mengalami 
perubahan menjadi jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan 
capaian SPM.  
 
Definisi operasional indikator ini yaitu provinsi dan kabupaten/kota dinyatakan melapor 
capaian SPM jika mengirimkan capaian SPM dengan keterisian variabel sekurang-
kurangnya 70% dan pemantauannya dilakukan melalui aplikasi Komunikasi Data. 
Provinsi akan disertakan menjadi target setelah SPM provinsi ditetapkan. Target pada 
tahun 2017 yaitu 310 kabupaten/kota menyampaikan laporan capaian SPM. 

 
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM dihitung 
dengan formulasi sebagai berikut: 

 
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan 

capaian SPM 
 
 

 
SPM bidang kesehatan mulai tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan 
dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun sehubungan penilaian 
SPM dilakukan setelah satu tahun berjalan, maka pada tahun 2017 menilai laporan 
capaian SPM tahun 2016 yang masih mengacu pada SK Menteri Kesehatan Nomor  
828/Menkes/SK/IX/2008. Indikator pelayanan yang dinilai berjumlah 18 indikator.  
 
Sebelum dilakukan revisi Rencana strategis pengukuran capaian indikator ini 
menggunakan formula: 
 

kabupaten/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM X 
100% Jumlah seluruh kabupaten/kota 

 
Berdasarkan data yang dihimpun di Kementerian Kesehatan pada tahun 2016, terdapat 
239 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota telah mendapat predikat baik dalam 
pelaksanaan SPM atau mencapai 46,5%. Bila dibandingkan capaian tahun 2017 dengan 
capaian pada tahun 2016 maka diperoleh gambaran capaian tahun sebelumnya 
sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini: 
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Grafik 3.42  
Target dan Realisasi Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapat Predikat Baik 

Tahun 2015 – 2019 
 

 
                 Sumber : Lakip Eselon I Kementerian Kesehatan 

 
 

Pencapaian pada tahun 2017 yang melampaui target tersebut didukung oleh sejumlah 
upaya, yaitu: 
1. membentuk tim pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan pemantauan 

serta berkomunikasi dengan pengelola data di dinas kesehatan provinsi;  
2. memberikan umpan balik keterisian data ke dinas kesehatan provinsi;  
3. pendampingan pengisian data SPM melalui pelatihan dan atau pertemuan;  
4. update Aplikasi Komunikasi Data;  
5. menjaga keamanan informasi data dengan sertifikasi ISO 27001:2013; serta  
6. implementasi Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR).  

 
Meski hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan dan kendala masih perlu menjadi 
perhatian Kementerian Kesehatan. Kendala yang dihadapi yaitu (1) Adanya perubahan 
indikator SPM bidang kesehatan, sehingga beberapa daerah masih mengalami kesulitan 
dalam perhitungan indikator baru; (2) Aplikasi baru untuk pelaporan SPM belum 
menampilkan persentase capaian  

 
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Menjalin komunikasi dan diskusi aktif dengan pengelola SIK di tingkat provinsi melalui 

group komunikasi (whatsapp) 
2) Memberikan umpan balik (feedback) terhadap data SPM yang telah dilaporkan 
3) Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis dalam perhitungan dan penggunaan 

aplikasi SPM. 
4) Melakukan sosialisasi indikator SPM baru.  
5) Melakukan pengembangan (update) dashboard pelaporan SPM melalui Aplikasi 

Komunikasi Data. 
 

Gambar dibawah memperlihatkan salah satu tampilan laporan capaian SPM 
kabupaten/kota. 
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Gambar 3.18 

Tampilan Laporan Capaian SPM Kabupaten/Kota pada Aplikasi Komunikasi Data  
 

 
Sumber : www.spm.kemkes.go.id 

 
7). Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Daya Guna Kemitraan Dalam dan Luar Negeri 

Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 
tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil capaiannya sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut: 

 
Tabel 3.20  

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 7:  
Meningkatnya Daya Guna Kemitraan Dalam dan Luar Negeri 

 

SS7: Meningkatnya Daya Guna Kemitraan Dalam dan Luar Negeri 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

7a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk 
program kesehatan 

12 16 133,33% 

7b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan 
sumber dayanya untuk mendukung kesehatan 

9 9 100% 

7c. Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang 
kesehatan yang diimplementasikan 

8 8 100% 

 
Uraian tentang kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a. Dunia usaha yang Memanfaatkan CSR nya untuk Program Kesehatan 
Pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan 
saja, Dunia usaha dan swasta memiliki kewajiban untuk turut serta dalam 
pembangunan kesehatan. Melihat peluang besar dukungan yang dapat dioptimalkan 
melalui peran serta  dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility 

file:///F:/www.spm.kemkes.go.id
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(CSR)-nya, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
menggalang kemitraan dengan dunia usaha.   
 
Sesuai Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015  tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, indikator jumlah dunia usaha yang 
memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan dan jumlah organisasi 
kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan 
merupakan salah satu Indikator Kinerja Kegiatan  (IKK) di Pusat Promosi Kesehatan. 
Selanjutnya, pada tahun 2016 berdasarkan Permenkes 64 tahun 2015 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terjadi restrukturisasi 
organisasi dimana  Pusat Promosi Kesehatan bergabung dengan Ditjen Kesehatan 
Masyarakat menjadi Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 
sehingga kedua indikator tersebut menjadi indikator kinerja kegiatan promosi 
kesehatan sesuai Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Revisi 1-Tahun 2017. Dalam 
perjalanannya, kedua indikator tersebut masih tercantum dalam dokumen perjanjian 
kinerja kementerian kesehatan dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya daya 
guna kemitraan dalam dan luar negeri. 
 
Definisi operasional indikator Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya 
untuk program kesehatan adalah jumlah dunia usaha yang telah melakukan 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan 
CSR-nya untuk program kesehatan. 
 
Target capaian indikator Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya Tahun 
2015 sampai dengan Tahun 2019 bersifat absolut dengan kenaikan target 
capaiannya setiap tahun sebanyak 4 Dunia Usaha dengan perhitungan jumlah 
absolut dunia usaha yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 
Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan CSR-nya 

 
Grafik 3.43 

Target dan Capaian Indikator Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan 
CSR Nya untuk Program Kesehatan 

Tahun 2015-2019. 
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Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 
Pada tahun 2017 Capaian jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk 
program kesehatan pada tahun 2017 adalah 16 dunia usaha atau 133,33% (12 
Dunia Usaha dari target yang telah ditetapkan). Ada pun dunia usaha baru yang 
melakukan perjanjian kerja dengan Kemeterian Kesehatan pada tahun 2017 antara 
lain :   

1. PT. BTPN Tbk 
    BTPN adalah bank devisa yang memfokuskan diri untuk melayani dan  

memberdayakan segmen masyarakat berpendapatan rendah yang terdiri dari 
para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta 
komunitas prasejahtera produktif (mass market). BTPN telah menempuh 
perjalanan panjang sejak didirikan di Bandung, Jawa Barat pada 1958 sebagai 
Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil) hingga berubah nama pada 1986 
menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional. BTPN mulai tercatat di Bursa Efek 
Indonesia pada 2008. Selanjutnya BTPN berkembang secara berkelanjutan 
dengan melahirkan berbagai inovasi bisnis yang melengkapi portofolio layanan 
perbankan pensiun yang telah dirintis sejak 1958. Ruang likup kerja sama 
dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang 
akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi kegiatan : Kesehatan Lansia dan 
Pemberdayaan Lansia 

2. AXA Indonesia 
      AXA beroperasi dengan fokus pada asuransi jiwa, asuransi umum dan 

manajemen aset melalui beragam jalur distribusi dibawah PT AXA Financial 
Indonesia, PT Asuransi AXA Indonesia, dan PT AXA Asset Management 
Indonesia. Ruang likup kerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi 
isu Germas, Kampanye kesehatan terkait resiko dan penyakit krisis tidak 
menular menulai fasilitas media sosial. 

3. PT. Bayer Indonesia  
     Bayer adalah perusahaan global dengan kompetensi di bidang Life Science 

terkait kesehatan dan pertanian. Produk serta layanan Bayer dirancang untuk 
memberikan manfaat serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Group Bayer 
bertujuan untuk menciptakan nilai melalui inovasi, pertumbuhan dan daya 
penghasilan tinggi. Sebagai korporasi, Bayer memegang teguh prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan serta tanggung jawab sosial dan etika. Bayer 
beroperasi di Indonesia dengan badan hukum, PT. Bayer Indonesia. Kami 
memproduksi dan memasarkan berbagai produk farmasi (Obat dengan resep 
dokter), produk non-resep dan produk untuk industri pertanian. Bayer 
mengoperasikan dua pabrik di Indonesia yang merupakan bagian dari 
fasilitas supply chain fasilitas produksi Bayer global. Sebagian besar produk dari 
kedua pabrik tersebut diekspor ke negara-negara di seluruh dunia serta 
dipasarkan di Indonesia. Ruang likup kerja sama dengan Direktorat Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 
2018 meliputi kegiatan : Edukasi  DBD, Edukasi Malaria, Kesehatan Ibu dan 
Anak 

4. PT Novell Pharmaceutical 
 PT Novell Pharmaceutical Laboratories merupakan Perusahaan Manufacturing 

di bidang farmasi / obat2an berstandar GMP Nasional dan Internasional, berdiri 
sejak tahun 1998. Plant PT Novell Pharmaceutical Labs yang terletak di Gunung 
Putri Bogor merupakan perusahaan farmasi yang berkembang cukup pesat dan 
telah masuk dalam jajaran 15 besar perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. 
Ruang likup kerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan 
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Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi 
kegiatan  Sosialisasi dan aktifasi Germas 

5. PT. AstraZeneca Indonesia 
 AstraZeneca merupakan perusahaan bio farmasi global yang digerakkan oleh 

inovasi yang memperkerjakan sekitar 57,200 orang (tahun 2012, 46% di Eropa, 
31% di Amerika serta 23% di Asia Pacific). Perusahaan menemukan, 
mengembangkan, memproduksi dan memasarkan obat-obatan resep untuk 
enam area penting Kesehatan, yang mencakup beberapa penyakit dunia yang 
paling serius seperti Kanker, jantung, pencernaan, infeksi, neuroscience, dan 
pernapasan dan peradangan. Ruang likup kerja sama dengan Direktorat 
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2018 meliputi kegiatan : 

 Pengendalian PTM (jantung, penyakit metabolik, penyakit paru, dan kanker 

 Promotif  dan preventif mendukung Germas 

 Health financing di pemerintahan 

6. PT. Biofarma 
 Biofarma merupakan BUMN produsen Vaksin dan Antisera, saat ini berkembang 

menjadi perusahaan Life Science., didirikan 6 Agustus 1890. Selama 126 tahun 
pendiriannya Bio Farma telah berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup 
bangsa, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara. Lebih dari 130 
negara telah menggunakan produk Bio Farma terutama negara-negara 
berkembang, dan 50 diantaranya adalah negara yang tergabung dalam 
Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Produksi Vaksin Bio Farma telah memenuhi 
standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) dan mendapatkan pra kualifiasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). 

 Dengan kapasitas produksi lebih dari 3,2 Miliar dosis pertahun, Bio Farma telah 
memenuhi kebutuhan vaksin Nasional dan kebutuhan vaksin dunia melalui WHO 
dan UNICEF. Dengan filosofi Dedicated to Improve Quality of Life, Bio Farma 
berperan aktif meningkatkan ketersediaan dan kemandirian produksi Vaksin di 
negara-negara berkembang dan negara-negara Islam untuk menjaga keamanan 
kesehatan global (Global Health Security). Ruang likup kerja sama dengan 
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi kegiatan : 

 PHBS dan Kesehatan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat  

 Peningkatan kapasitas kader dan nakes 

 Peningkatan aksesbilitas layanan kesehatan (imunisasi dan sarana 
 prasarana kesehatan) 

 Sosialisasi dan edukasi kesehatan 

7. PT.Herbalife Indonesia 
 Herbalife adalah perusahaan produk nutrisi dan kesehatan kulit dunia. 

Perusahaan ini didirikan tahun 1980 dan memperkerjakan sekitar 4,000 orang di 
seluruh dunia. Herbalife berpusat di Los Angeles, California. Herbalife 
melaporkan penjualannya dari 2.7 miliar USD dari 2.1 juta distibutor independen, 
dari seseorang yang melakukan pendapatan laba pada penjualan produk dan 
komisi tambahan dari struktur kompesasi pemasaran berjenjang. Perusahaan ini 
didirikan oleh Mark Hughes. Di Indonesia, Herbalife berpusat di Jakarta dan 
telah memiliki puluhan outlet di Indonesia. Ruang likup kerja sama dengan 
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi kegiatan Edukasi hidup sehat, PHBS, 
aktifitas fisik 

 
 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 115 

 

8. PT. Mayora Indah Tbk 
 PT. Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan 

terkemuka di Indonesia. Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu 
perusahaan Fast Moving Consumer Goods Industry yang telah diakui 
keberadaan-nya secara global. Terbukti bahwa Mayora Indah telah 
menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek 
terkenal di dunia, seperti Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika dan lain-lain. 
Perusahaan ini pertama kali didirikan sejak 17 Februari 1977 sebagai sebuah 
industri biskuit rumah sederhana yang hingga sekarang mampu berkembang 
dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang ter-integrasi di 
Indonesia. Perkembangan perusahaan juga ditorehkan dengan merubah status 
perusahaan menjadi perusahaan terbuka seiring dengan pencatatan saham 
perusahaan untuk pertama kali di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1990. Pada 
tahun-tahun berikutnya perusahaan terus melakukan ekspansi cepat untuk 
menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Salah satu usaha-nya yakni 
mendirikan fasilitas produksi dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di 
beberapa negara di Asia Tenggara. Ruang likup kerja sama dengan Direktorat 
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2018 meliputi kegiatan : Promosi Kesehatan tentang gizi bagi 
kesehatan, Pembinaan posyandu, Pojok gizi di Rumah Sakit, Puskesmas, 
Edukasi Gula Garam Lemak (GGL) 

9. PT. Phapros 
 PT Phapros, Tbk adalah perusahaan farmasi yang merupakan anak perusahaan 

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang saat ini menguasai saham sebesar 
56,6% dan sisanya dipegang oleh public termasuk karyawan. Sejak didirikan 
lebih dari enam dasawarsa yang lalu, tepatnya pada 21 Juni 1954, PT Phapros, 
Tbk yang semula merupakan bagian dari pengembangan usaha Oei Tiong Ham 
Corcern dengan nama NV Pharmaceutical Processing Industries telah 
memproduksi lebih dari 284 macam obat, sebagian besar diantaranya adalah 
hasil pengembangan sendiri (non-lisensi) yang diklasifikasi dalam kelompok 
produk etikal, generic, OTC, dan Agromed. Selain memproduksi bat yang 
diperdagangkan sendiri, PT Phapros, Tbk dipercaya industri farmasi lain untuk 
memproduksi obat melalui kerjasama Contract Manufacturing. Produk tersebut 
selain untuk kebutuhan nasional juga untuk kebutuhan negara lain melalui 
kerjasama ekspor yang dirintis sejak tahun 2013. Hingga saat ini sudah ada 6 
produk yang diizinkan untuk beredar di negara tetangga, yaitu Kamboja. Ruang 
likup kerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi kegiatan : 

 Pendampingan Posyandu dan Posyandu Remaja; 

 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; dan 

 Peningkatan Kesehatan Lingkungan. 

10. PT. Mundipharma Health Care Indonesia 
 Sebagai jaringan perusahaan asosiasi independen, Mundipharma menempatkan 

pasien di jantung segala hal yang yang diupayakan perusahaan. Ini termasuk 
komitmen untuk menyediakan perawatan yang terjangkau, dan berfokus pada 
area terapi khusus di mana Mundipharma mempunyai fokus pada : Analgesia, 
Onkologi, Oftalmologi, Pernapasan, Perawatan Khusus, dan Kesehatan 
Konsumen. Ruang likup kerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi 
kegiatan : 

 Peningkatan upaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada kelompok 
 masyarakat dan jemaah haji/umroh 
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 Peningkatan upaya kesehatan reproduksi kepada remaja dan Wanita Usia 
 Subur.   

11. PT. Roche 
 Roche adalah perusahaan perintis di bidang farmasi dan diagnostik di dunia, 

dengan fokus pada pengembangan sains untuk meningkatkan kualitas hidup 
pasien. Ruang likup kerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi 
kegiatan :  

 Pencegahan Penyakit Tidak Menular (Kanker, Kanker pada anak, Artritis 
 Reumatoid, Penyakit Ginjal, Idiopathic Pulmonary Fibrosis dan Hemofilia) 
 melalui edukasi kepada masyarakat 

 Dukungan penyelenggaraan rumah singgah untuk anak-anak penderita 
 kanker dan keluarganya melalui Yayasan terkait 

 Peningkatan kapasitas advokasi organisasi pasien kanker. 

12. PT. Tirta Investama 
 PT. Tirta Investama beroperasi pada pengemasan industri air minum, dan juga 

industri pengemasan, perdagangan dan jasa umum. Perusahaan dan grup 
adalah pemilik merek air minum “AQUA”, “EVIAN”, and “VIT”. Produk ini 
dipasarkan di Indonesia, dan juga diekspor ke beberapa negara seperti 
Australia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Tirta Investama memiliki affiliasi, 
Frucor Beverages Australia Pty. Ltd., yang berperan pada penjualan botol air 
minum. Ruang likup kerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi 
kegiatan : Edukasi gaya hidup sehat, Gizi seimbang, PHBS, Lingkungan sehat 
bagi masyarakat. 

13. PT. Media Inovasi Global 
 Media Inovasi Global adalah perusahaan yang didirikan dengan semangat sosial 

untuk mempromosikan kualitas yang lebih baik sumber daya manusia di 
indonesia. Visi Media Inovasi Global adalah menjadi perusahaan sosial 
terkemuka dalam mempromosikan anak-anak di Indonesia untuk mencintai 
membaca dan untuk mewujudkan potensinya dengan cara berupaya 
menghasilkan karya-karya edukatif yang dapat diakses dengan mudah, 
sehingga kualitas pendidik dan peserta didik akan lebih baik. Ruang likup kerja 
sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi kegiatan Edukasi Kesehatan 
untuk anak usia Sekolah Dasar melalui majalah dinding 

14. Conocophillips (Grisik) Ltd 
 ConocoPhillips terkenal di seluruh dunia dengan keahlian teknologi di bidang 

eksplorasi dan produksi di laut dalam, eksploitasi dan manajemen reservoir, 
teknologi seismik 3-D, petroleum coke upgrading kelas tinggi, dan sulfur 
removal. Bermarkas di Houston, Texas, ConocoPhillips beroperasi pada lebih 
dari 40 negara. Perusahaan ini mempunyai sekitar 38.300 karyawan di seluruh 
dunia dan aset bernilai USD 164 miliar. Perusahaan ini mempunyai 4 aktivitas 
utama di seluruh dunia : eksplorasi dan produksi minyak bumi, Pengilangan, 
pemasaran, suplai, dan transportasi minyak bumi, Pengumpulan, pengolahan 
dan pemasaran gas alam. Ruang likup kerja sama dengan Direktorat Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 
2018 meliputi kegiatan  : 

 Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak, Remaja, dan Lansia. 

 Peningkatan kapasitas kader kesehatan dalam mendukung Gerakan 
 Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). 

 Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 
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 Penyuluhan Anti Narkoba dan HIV AIDS 

 Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan 

15. PT. Astra International 
 PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah 

perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Astra 
telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang 
berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada tujuh segmen usaha, terdiri dari : 
Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi & Energi, 
Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik, Teknologi Informasi, Properti. Ruang likup 
kerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi kegiatan : 
Peningkatan Kesehatan Ibu, Peningkatan  Kesehatan Anak, Peningkatan 
Kesehatan Remaja, dan Peningkatan kapasitas kader kesehatan. 

16. Yayasan Danamon Peduli 
 PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance 

mendirikan Yayasan Danamon Peduli pada tanggal 17 Pebruari 2006. 
Penyelarasan kegiatan tanggung jawab sosial dengan pendekatan bisnis 
perusahaan merupakan hal yang signifikan, baik untuk kesinambungan usaha itu 
sendiri maupun sebagai investasi sosial di masa depan. Dasar utama 
dibentuknya Yayasan Danamon Peduli sebagai sebuah organisasi untuk 
merealisasikan visi dan nilai ke dalam pergerakan sosial yang berdampak nyata 
bagi masyarakat. Ruang likup kerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 
meliputi kegiatan Penyehatan Lingkungan di Pasar Rakyat melalui Program 
Pasar Sejahtera (Fasilitasi perbaikan sarpras Pasar Rakyat dan Fasilitasi 
pemberdayaan dan edukasi komunitas Pasar Rakyat) 

 
Langkah-langkah  yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2017 

 Mengidentifikasi perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan 
Kementerian Kesehatan dan Perusahaan yang memiliki interest terhadap 
kesehatan 

 Mereviu kerjasama yang telah habis masa berlakunya dan mondorong untuk 
membuat kerjasama baru serta mengembangkan ruang lingkup kerjasama untuk 
mendukung program kesehatan prioritas.    

 Memperkenalkan kepada dunia usaha potensial terkait program kesehatan 
prioritas yang bisa dilakukan dengan kemitraan melalui program CSR.  

 Pelaksanaan CSR Award bidang Kesehatan sebagai bentuk apresiasi kepada 
Dunia Usaha yang telah menjalankan CSR bidang Kesehatan. 

 Pemantauan terhadap pelaksanaan CSR bidang Kesehatan untuk memastikan 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan. 

 
Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator 

 Dukungan kesepakatan global dalam tujuan SDGs ke 17 yaitu memperkuat 
saran pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan 
berkelanjutan. 

 Dukungan dari Forum Filantropi yang merupakan perhimpunan independen dan 
nirlaba yang dipercaya oleh pemerintah dan sektor usaha dalam menjalan 
menjalankan sosial-kemanusian dan lingkungan di Indonesia.  

 Pemberian CSR Award Bidang Kesehatan menjadi daya tarik perusahaan untuk 
bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. 

 Dunia usaha yang bergerak dibidang farmasi cenderung ingin bekerjasama 
dengan Kementerian Kesehatan. 
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 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Dalam pasal 74 
ayat 1 s/d 3 bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di 
bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan dan merupakan kewajiban perseoran 
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan.  

 Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan 
lingkungan perseroan terbatas merupakan penjelasan dari Undang-Undang No. 
40 tahun 2007, bahwa setiap perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan 
lingkungan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan dengan 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran 

 
Analisis hambatan pencapaian indikator  

 Keterbatasan sumber daya untuk membuat komitmen dengan dunia usaha untuk 
menggalang kemitraan melalui program CSR 

 Tidak semua Dunia Usaha tertarik untuk melakukan kerjasama jangka panjang 
dan berkelanjutan. 
 

Alternatif solusi yang dilakukan 

 Meningkatkan kapasitas sumber daya Direktorat Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Kemitraan Kesehatan  

 Meningkatkan kepercayaan Dunia Usaha untuk mau melakukan kerjasama 
jangka panjang dan berkelanjutan 
 

Kegiatan inovasi yang dilakukan: 

 Membuat kerjasama dengan beberapa dunia usaha yang memiliki ruang lingkup 
yang sama dalam perayaan Asia Dengue Day tingkat nasional dengan 
melibatkan siswa SD sebagai agen perubahan   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.19 
Penandatanganan MoU oleh Sekretaris 

Jenderal dan   Pimpinan  

PT. Astrazeneca 

Gambar 3.20 
Penandatanganan MoU oleh 

Sekretaris Jenderal dan 
Pimpinan PT.  Novell 

Pharmaceutical 
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Penandatanganan MoU pada saat Rakerkesnas 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Gambar 3.21 
Penandatanganan MoU oleh 

Sekretaris Jenderal dan   
Pimpinan PT. BTPN 

Gambar 3.24 
Penandatanganan MoU oleh 

Sekretaris Jenderal dan Pimpinan 
PT. Phapros 

Gambar 3.25 
Penandatanganan MoU oleh Sekretaris 

Jenderal dan Pimpinan PT. 
Mundipharma 

Gambar 3.22 
Penandatanganan MoU oleh 

Sekretaris Jenderal dan Pimpinan 
Conocophillips (Grisik) Ltd 

Gambar 3.23 
Penandatanganan MoU oleh 

Sekretaris Jenderal dan Pimpinan 
PT. Roche Indonesia 

Gambar 3.26 
Foto bersama Sekretaris 

Jenderal dengan Para 
Pimpinan Perusahaan yang 

menandatangani MoU  
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Pemberian Penghargaan CSR Award 2017 

 
 

 
 
 

b. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya 
untuk Mendukung Kesehatan 
 
Organisasi kemasyarakatan merupakan kelompok potensial untuk meningkatkan 
perilaku sehat masyarakat karena mereka memiliki sumberdaya sampai di grass 
root. Direktorat Promosi Kesehatan & Pemberdayaan  menggalang peran serta 
ormas baik ormas keagamaan, kepemudaan, dan wanita untuk meningkatkan 
jangkauan akses informasi kesehatan dan pemberdayaan program kesehatan 
prioritas terhadap masyarakat luas.  
 
Target capaian jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber 
Dayanya untuk Mendukung Kesehatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 
bersifat progresif dengan kenaikan target capaiannya setiap tahun sebesar 3 
Organisasi Kemasyarakatan. 
 
 
 
 

Gambar 3.27 
Pimpinan Yayasan Danamon 

Peduli menerima 
penghargaan CSR bidang 

kesehatan 
 

Gambar 3.28 
Foto bersama Menteri 

Kesehatan dengan penerima 
penghargaan CSR Award 
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Grafik 3.44 
Target dan Capaian Indikator Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang 

Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan 
Tahun 2015-2019. 

 

 
Pada tahun 2017 Capaian Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber 
Dayanya untuk Mendukung Kesehatan adalah 9 (enam) ormas atau 100% dari target 
yang telah ditetapkan. Ada pun Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan 
Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan tersebut antara lain :   
1. PBNU 
 Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) adalah organisasi kepengurusan  ormas 

keagamaan terbesar di Indonesia Nadlatul Ulama (NU). NU sendiri adalah 
organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, 
sosial, dan ekonomi. Jumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) atau basis 
pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta orang, dari beragam 
profesi. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia 
pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU. 
Ruang lingkup kegiatan dalam mendukung Program Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat melalui Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas) PBNU adalah dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Germas.    

 
 
 

Gambar 3.29 
PBNU Promosikan Gerakan 

Pesantren Sehat 

 
2. PP Aisyiah 
 Pimpinan Pusat Aisyiah adalah Dewan Kepengurusan Pusat Aisiyiah yang 

merupakan salah satu satu organisasi otonom bagi Wanita Muhammadiyah yang 
didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 
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oleh Nyai Ahmad Dahlan. 'Aisyiyah yang merupakan komponen perempuan 
Persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah 
sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak 
gerakannya. Ruang lingkup kegiatan dalam mendukung Program Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan (Ormas) „Aisyiah adalah dukungan terhadap pelaksanaan 
kegiatan Germas.    

 
 
 
 
 

Gambar 3.30 
Orientasi Kader 

'Aisyiyah Gerakan 
Masyarakat Hidup 

Sehat (GERMAS) di 
Jawa Tengah 

 
 
3. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 
 PHDI adalah majelis organisasi umat Hindu Indonesia yang mengurusi 

kepentingan keagamaan maupun sosial. PHDI yang awalnya bernama Parisada 
Hindu Dharma Bali ini didirikan di pada tahun 1959 untuk memperjuangkan agar 
agama Hindu menjadi agama yang diakui di Indonesia. Pada tahun 1964, nama 
organisasi ini diubah menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang 
mencerminkan upaya-upaya selanjutnya untuk mendefinisikan Hindu tidak hanya 
sebagai kepentingan Bali tetapi juga nasional. Pengurus Pusat PHDI 
berkedudukan di Jakarta. Ruang lingkup kegiatan dalam mendukung Program 
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) PHDI adalah dukungan terhadap 
pelaksanaan kegiatan Germas.   

4. Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (Pelkesi) 
 Pelkesi didirikan pada tanggal 17 September 1983 di Balige, Sumatera Utara, 

pada Pertemuan ke-3 Pimpinan Lembaga Pelayanan Kesehatan Kristen. Adapun 
pertemuan pertama dilaksanakan di Tomohon, Sulawesi Utara, pada tahun 1978 
dilanjutkan oleh pertemuan ke-2 di Jakarta tahun 1980. Pelkesi adalah satu 
wadah persekutuan dari Lembaga-Lembaga dan Insan Kristen dalam bidang 
pelayanan dan pendidikan kesehatan se Indonesia, dalam usahanya mewujudkan 
cita-cita dan tugas panggilan gerejawi. Pembentukan Pelkesi dimaksudkan untuk 
mengajak Gereja-gereja di Indonesia untuk mengembangkan pelayananan 
kesehatan secara holistik meliputi fisik, sosial, ekonomi dan spiritual. Disamping 
memfasilitasi pengembangan kerjasama diantara lembaga pelayanan Kristen di 
bidang kesehatan. Ruang lingkup kegiatan dalam mendukung Program Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan (Ormas) Pelkesi adalah dukungan terhadap pelaksanaan 
kegiatan Germas.    
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5. Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI) 
 PERDHAKI didirikan tanggal 22 Juli 1972 dengan SK Menteri Kehakiman Nomor : 

Y.A.5/415/23 tanggal 6 Desember 1975. Kedudukan PERDHAKI berpusat di 
Jakarta dengan pengurus wilayah regional di beberapa wilayah di Indonesia. Visi 
PERDHAKI adalah terwujudnya persatuan dalam karya pelayanan kesehatan 
yang didasari oleh nilai-nilai kristiani. PERDHAKI memiliki misi :  

 Mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai martabat manusia dan 
keluhuran hidup dalam pelayanan kesehatan 

 Mengupayakan agar nilai-nilai kristiani senantiasa menjiwai pelaksanaan karya 
kesehatan anggota 

 Memberikan pelayanan kepada karya kesehatan dalam upaya meningkatkan 
mutu layanan yang menghargai martabat manusia 

 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama berlandaskan communio antar 
anggota dan wilayah untuk mengembangkan sistem yang mampu menjawab 
tantangan zaman 

 Meningkatkan daya tanggap terhadap perubahan sosial politik dan teknologi 
yang berdampak kepada sektor kesehatan 

 Mengupayakan agar anggota berperan serta aktif dalam upaya pembangunan 
kesehatan masyarakat 

 Mengembangkan jalinan kerja sama dengan pihak lain yang terkait 
 Ruang lingkup kegiatan dalam mendukung Program Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat melalui Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas) PERDHAKI adalah dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Germas.    

6. Persatuan Islam (Persis)  
 Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 

September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam 
pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji 
Muhammad Yunus.Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman 
Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Saw dan 
memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang 
dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid 
buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan 
membuka Kitab-kitab Hadits yang shahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya 
seperti Ahmad Hassan yang juga dikenal dengan Hassan Bandung atau Hassan 
Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan 
Hadits. Organisasi Persatuan Islam telah tersebar di banyak provinsi antara lain 
Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, dan Gorontalo. Persis bukan organisasi 
keagamaan yang berorientasi politik namun lebih fokus terhadap Pendidikan 
Islam dan Dakwah dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa 
dicampuri khurafat, syirik, dan bid'ah yang telah banyak menyebar dikalangan 
masyarakat. 

                                                                                                    
 
 

Gambar 3.31 
orientasi 
Gerakan 

Masyarakat 
Hidup Sehat 

(Germas), dan 
terbentuknya 
Santri Siaga. 
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7. Muhammadiyah 
 Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 

Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad 
Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan. Beliau adalah pegawai 
kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. 
Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan 
penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk 
mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan 
Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan 
dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang. 

 Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan persyarikatan 
Muhammadiyah sejak kelahirannya, memperhatikan faktor-faktor yang 
melatarbelakangi berdirinya, aspirasi, motif, dan cita-citanya serta amal usaha dan 
gerakannya, nyata sekali bahwa didalammya terdapat ciri-ciri khusus yang 
menjadi identitas dari hakikat atau jati diri Persyarikatan Muhammadiyah. Secara 
jelas dapat diamati dengan mudah oleh siapapun yang secara sepintas mau 
memperhatikan ciri-ciri perjuangan Muhammdiyah itu adalah sebagai berikut : 

 Muhammadiyah adalah gerakan Islam 

 Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma‟ruf nahi munkar 

 Muhammadiyah adalah gerakan tajdid 
 Ruang lingkup kegiatan dalam mendukung Program Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat melalui Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas) PP Muhammadiyah adalah dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan 
Germas    

8. Muslimat NU 
 Salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) 

yang lahir pada tanggal 31 
Januari 1926 merupakan 
organisasi yang pada 
mulanya hanya 
beranggotakan kaum laki-
laki. Melihat fenomena ini 
Ny. Djunaisih sebagai 
perintis organisasi 
Muslimat NU memiliki 
gagasan bahwa, “Dalam 
agama Islam tidak hanya 
laki-laki saja yang harus 
dididik berkenaan dengan 
ilmu agama melainkan 
perempuan juga harus dan 
wajib mendapat didikan 
yang selaras dengan 
tuntutan dan kehendak 
agama Islam”. Gagasan 
tersebut disampaikan 
dalam pidatonya dalam 
Kongres NU ke-13 di 
Menes Banten tahun 1938 
yang menjadi cikal bakal 
lahirnya Muslimat NU 
(Ma‟shum dan Ali Zawawi 
110). Meskipun gerakan 

Gambar 3.32 
Pencanangan Germas PP 

Muhammadiyah 
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yang diprakarsai ini sarat dengan pengaruh tradisi dan budaya patriarki namun 
kaum perempuan pada masa itu berhasil bangkit dan menyuarakan pentingnya 
perempuan berorganisasi dan berperan aktif tidak hanya di wilayah domestik. 
Ruang lingkup kegiatan dalam mendukung Program Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat melalui Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas) Muslimat NU adalah dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Germas. 

 
Gambar 3.33 

Pencanangan Germas PP Muslimat NU 

 
  
     Pimpinan Pusat Muslimat NU melakukan mobilisasi kader muslimat NU dalam 

pergerakan santri dan jamaah majelis taklim di Provinsi Kalsel guna melakukan 
gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) 

    
9. PP Fatayat NU 
 Berdirinya Fatayat NU tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Nahdlatul 

Ulama (NU) sebagai organisasi induknya, dan sejarah Indonesia sebagai tanah 
airnya. Penjajahan selama bertahun-tahun telah menyebabkan bangsa Indonesia 
terpuruk. Perjuangan melawan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan 
keterpurukan akibat penjajahan ini kemudian mengkristal dan melahirkan 
semangat kebangkitan di seantero negeri hingga mencapai puncaknya pada 
tahun 1908 yang dikenal sebagai tahun Kebangkitan Nasional. Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU) kemudian menyetujui pembentukan Pengurus Pusat 
Puteri NUM yang diberi nama Dewan Pimpinan Fatayat NU pada tanggal 26 
Rabiul Akhir 1939/14 Februari 1950. Selanjutnya Kongres NU ke-XVIII tanggal 20 
April-3 Mei 1950 di Jakarta secara resmi mengesahkan Fatayat NU menjadi salah 
satu badan otonom NU. Ruang lingkup kegiatan dalam mendukung Program 
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Fatayat NU adalah dukungan terhadap 
pelaksanaan kegiatan Germas.    

 
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 
Pencapain Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber 
Dayanya untuk Mendukung Kesehatan  pada 2016 mencapai 6 ormas (capaian 
100%), sedangkan pada Tahun 2017 capaian Jumlah Organisasi Kemasyarakatan 
yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan adalah 
sebanyak 9 ormas (100%). Dapat disimpulkan bahwa trend positif capain target 
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kinerja jumlah ormas pada tahun 2015 (3 ormas), 2016 (6 ormas), pada tahun 2017 
dapat kembali dipertahankan. Berdasarkan kondisi tersebut Direktorat Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat optimis Pencapain Jumlah Organisasi 
Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung 
Kesehatan pada Tahun 2018 akan kembali tercapai.    
 
Langkah-langkah  yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2017 

 Melakukan sosialisasi Program Prioritas Kesehatan dengan Organisasi 
Kemasyarakatan  

 Penggalangan komitmen Organisasi Kemasyarakatan yang telah MoU dengan 
Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan dukungan sumberdaya yang dimiliki 
organisasi kemasyarakatan    

 Penguatan jejaring organisasi kemasyarakatan untuk mendapatkan dukungan 
sumberdaya organisasi kemasyarakatan sehingga jejaring organisasi 
kemasyarakatan juga menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan untuk 
mendukung program kesehatan 

 Koordinasi dengan Lintas Program terkait identifikasi organisasi kemasyarakatan 
yang telah bekerjasama dengan Program di lingkup Kementerian Kesehatan 

 
Analisis keberhasilan pencapaian indikator  
Faktor pendukung yang mempengaruhi upaya pencapain kinerja  

 Organisasi Kemasyarakatan yang telah MoU dengan Kementerian Kesehatan 
memiliki kriteria : legal aspek, kemampuan teknis dan administrasi, wilayah dan 
kader penggerak untuk melaksanakan program prioritas kesehatan. 

 Permasalahan kesehatan merupakan salah satu tema sentral yang juga menjadi 
fokus dan perhatian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada selain isu-
isu sosial lainnya seperti lingkungan hidup, keagamaan, pembangunan, dan lain 
sebagainya. 

 
Analisis hambatan pencapaian indikator  

 Tidak semua ormas calon mitra potensial memenuhi persyaratan untuk MoU 
dengan Kementerian Kesehatan sesuai Permenkes No 84 Tahun 2015 tentang 
Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan. 

 Terbatasnya sumber daya yang dimiliki ormas untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang mendukung upaya pembangunan kesehatan.   

 
Alternatif Solusi yang Dilakukan  

 Pembinaan terhadap Ormas yang belum memenuhi syarat sesuai Permenkes No 
84 Tahun 2015 tentang Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 
dalam bentuk mendorong organisasi kemasyarakatan untuk membangun jejaring 
dengan berbagai pihak potensial lainnya. 

 Pendampingan teknis dan administrasi yang lebih intens untuk meningkatkan 
kinerja ormas yang telah bekerjasama. 

 
 

c. Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan  
IKU ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Indonesia untuk melakukan kerjasama 
dan kesepakatan internasional, termasuk di tingkat regional, atau bilateral yang akan 
berpengaruh pada pembangunan kesehatan di Indonesia. Selain itu IKU ini juga dalam 
rangka melaksanakan misi pembangunan nomor 3 dari 7 misi pembangunan sebagai 
upaya mewujudkan visi dan misi Presiden yaitu “mewujudkan politik luar negeri  bebas 
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dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim”. Capaian IKU akan dianggap 
semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang ditargetkan. 
 
Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan dihitung dengan cara 
menjumlahkan dokumen kesepakatan international yang telah ditandatangani termasuk 
kesepakatan dalam persidangan international yang bersifat kepemerintahan dan telah 
diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran 
strategis pembangunan kesehatan yang diukur dengan pelaporan monitoring dan 
evaluasi secara berkala dan komprehensif dalam satu tahun. 
 
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dikoordinir oleh Biro Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian Kesehatan, jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri yang disepakati 
untuk diimplementasikan berjumlah 8 (delapan) kesepakatan. Capaian indikator ini 
memenuhi target yang ditetapkan yakni sebanyak 8 dokumen pada tahun 2017. Rincian 
kesepakatan yang diimplementasikan adalah sebagai berikut: 
 

 
Tabel 3.21 

Tabel Daftar Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri di Bidang Kesehatan 
yang Diimplementasikan Tahun 2017 

 
No Uraian 

Kerjasama Luar Negeri Bilateral 

1 Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – Denmark 
Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kesehatan RI dan 
Kementerian Kesehatan Denmark di Bidang Kerja Sama Kesehatan pada tanggal 24 Mei 
2017 di sela-sela sidang WHA ke-70 di Jenewa, Swiss. Menteri Kesehatan (Menkes) RI 
menegaskan bahwa MoU diharapkan akan mendorong peningkatan kerja sama kedua 
negara yang lebih konkrit untuk mendukung upaya pembangunan kesehatan di masing-
masing negara. 
 

2 Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – Qatar 
MoU di Bidang Kerja Sama Kesehatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Negara Qatar telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI dan Menteri 
Luar Negeri Negara Qatar pada tanggal 18 Oktober 2017 di Istana Bogor dalam 
rangkaian Kunjungan Kenegaraan Emir Qatar, H.H Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani 
ke Indonesia. Dalam MoU tersebut, kedua negara bersepakat untuk mendorong kerja 
sama di bidang kesehatan, terutama dalam bidang-bidang sebagai berikut: 
a. Sistem Pelayanan Kesehatan. 
b. Obat-obatan. 
c. Hukum kedokteran. 
d. Rekrutmen Tenaga Kerja dan Profesional Kesehatan Indonesia yang telah 

memenuhi kriteria perekrutan Kementerian Kesehatan Masyarakat Qatar. 
e. Pencegahan dan pengendalian penyakit. 
f. Bidang kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak. 
 

3 Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – RRT 
MoU Kesehatan RI-RRT ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Nasional dan Keluarga 
Berencana RRT, Li Bin, pada tanggal 28 November 2017 di Solo, dan dilanjutkan 
penandatanganan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Nila F. Moeloek, tanggal 4 
Desember 2017 di Jakarta 
Dengan ditandatanganinya MoU Kesehatan tersebut, maka RI dan RRT memiliki program 
kerja sama pada bidang (1) Pencegahan dan pengendalian penyakit; (2) Pelayanan 
kesehatan primer dan Jaminan Kesehatan Semesta; (3) Pengembangan sumber daya 
manusia; (4) Promosi kesehatan dan gaya hidup sehat; (5) Kesehatan Ibu dan Anak. 
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Kerjasama Luar Negeri Regional 

4 Joint Statement of the 7
th

 APEC High Level Meeting (HLM7) on Health & the 
Economy 
Pertemuan HLM7 adalah pertemuan tingkat Menteri dalam kerangka kerja sama APEC 
yang diselenggarakan atas kerja sama HWG dan LSIF, utamanya untuk membahas isu-
isu penting terkait hubungan antara Kesehatan dan Ekonomi yang menjadi prioritas di 
kawasan Asia Pasifik. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para pakar kesehatan, pakar 
ekonomi, pejabat perdagangan, akademisi dan para pemuka bisnis, serta perwakilan dari 
organisasi regional dan internasional. 
HLM7 dihadiri oleh Menteri atau pejabat tinggi yang mewakili Menteri dari Jepang, 
Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, Thailand, Chinese Taipei, Amerika Serikat, Peru, 
dan Singapura. Turut hadir perwakilan dari organisasi internasional, universitas dan 
industri, antara lain: WHO, World Bank, UNAIDS, UNDP, JHPIEGO, Victoria University 
Australia, James Cook University Australia, Murdoch University Australia, University of 
British Columbia Canada, China National Health Development Research Center, 
QuintilesIMS, Viet Nam Health Strategy and Policy Institute, Asia Pacific Economist 
Intelligence Unit, MSD Asia-Pacific, Asia Pacific Leaders‟ Malaria Alliance, Institute of 
Health Metrics and Evaluation, Pharmaceutical research and Manufacturers of America, 
MicroInsurance Centre LLC, Sanofi, Samsung Life Insurance Co., GlaxoSmithKline, 
Merck KgaA, Janssen Asia Pacific, Operation Smile Inc., Stop TB Partnership, dan US 
Pharmacopeia. 
 

5 ASEAN Leader Declaration of the 13th ASEAN Health Ministers Meeting 
Para Menteri Kesehatan telah menyepakati 3 rancangan ASEAN Leader Declaration 
(ALD) yang akan diajukan untuk dapat disahkan pada KTT ASEAN  bulan November 
2017 di Filipina, yaitu : (1) ALD on Ending All Forms of Malnutrition; (2) ALD on 
Combating Anti-Microbial Resistance; dan (3) ALD on Disaster Health Management. 
Para Menteri Kesehatan menilai pentingnya komitmen para pemimpin ASEAN dalam 
menyikapi  perkembangan ketiga isu tersebut di kawasan melalui komitmen kerja sama 
yang lebih erat, termasuk rencana aksi berkelanjutan.  
Pertemuan Menkes ASEAN yang membahas tema “Together towards a healthy ASEAN” 
mengapresiasi program “Indonesia Sehat” dengan 3 pilar : (1) paradigma sehat, (2) 
penguatan system kesehatan, dan (3) jaminan kesehatan nasional. Hal tersebut menjadi 
pilar kerangka kerja sama ASEAN menuju ASEAN Sehat 2025. 
 

Kerjasama Luar Negeri Multilateral 

6 
 

Resolusi World Health Assembly of the World Health Organization ke-70 
Pada 22-31 Mei 2017 diselenggarakan pertemuan sesi ke-70 World Health Assembly 
(WHA) di Jenewa. Delri pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Kesehatan RI, 
beranggotakan para pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemlu, Badan 
Pengawas Obat dan Makanan, PTRI Jenewa, dan PT. Biofarma. 
Dalam Sidang WHA ke-70 ini, Indonesia telah menjadi lead mewakili negara SEAR 
dalam pembahasan isu Antimicrobial resistance dan adopsi resolusi Improving the 
prevention, diagnosis, and clinical managements of sepsis pada sidang WHA ke-70 
tanggal 22-31 Mei 2017 di Jenewa, Swiss. Selain itu, Indonesia berhasil menjadi 
sponsor/co-sponsor penyelenggaraan beberapa side event, diantaranya: GHSA, 
MIKTA, ASEAN role on NCDs, persiapan Global Ministerial Conference TB Moscow, 
dan Launching EAT Asia Pacific Forum.  
 

7 Eat Asia-Pasific 2017 Post Event Report 
Eat Asia-Pasific 2017 Food Forum atau Forum Pangan Asia-Pasifik untuk pertamakalinya 
diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30-31 Oktober 2017. Forum yang dihadiri lebih 
dari 60 pembicara dari dalam dan luar negeri dan dibuka oleh Wakil Presiden Republik 
Indonesia. 
Forum telah berhasil mengidentifikasi tantangan besar dalam penyediaan pangan sehat, 
aman dan berkelanjutan untuk 9 miliar penduduk bumi pada tahun 2050. Dalam hal ini, 
kawasan Asia-Pasifik sebagai wilayah terpadat di dunia, memiliki peran penting dalam 
menanggulangi berbagai masalah terkait pangan dan melakukan upaya transformasi 
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sistem pangan yang tertuang dalam Eat Asia-Pasific 2017 Post Event Report. 
 

8 Jeddah Declaration & Resolutions of the 6
th

 Session of the Islamic Conference of 
Health Ministers 
Pada tanggal 6-7 Desember 2017 telah diselenggarakan Islamic Conference of Health 
Ministers (ICHM) OKI ke-6 di Jeddah, Arab Saudi. Konferensi dihadiri oleh para Menkes 
dari 57 negara anggota OKI. Delegasi RI dipimpin oleh Menkes RI dengan anggota 
Delegasi terdiri dari wakil Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Bio Farma, 
KBRI Riyadh, dan KJRI Jeddah. 
Menkes RI pada Sesi penyampaian Statement oleh para Ketua Delegasi pada tanggal 6 
Desember 2017 menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Indonesia mendorong agar Negara-negar OKI lebih memperkuat kerja sama 

kesehatan, khususnya implementasi SHPA 2014-2023 dan SDGs 2030; 
2. Menyampaikan capaian Pembangunan Indonesia Sehat yang sejalan dengan SHPA 

dan SDGs melalui 3 pilar mencakup antara lain program Gerakan Masyarakat Sehat 
(Germas), penguatan puskesmas dan sistem rujukan, pelaksanaan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN), Nusantara Sehat, dan Wajib Kerja Dokter Spesialis; 

3. Kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman terbaik dengan Negara-negara OKI 
lainnya, termasuk Istithaah Kesehatan Haji dan Joint External Evaluation IHR (2005); 

4. Menyampaikan peran aktif Indonesia sebagai Ketua Tematik untuk Kerja Sama 
Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi selama tahun 2013-2015 dan 2015-2017; 

5. Menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi Centre of Excellence on Vaccines 
and Biotechnology Products OKI; 

6. Menyampaikan kesiapan menjadi Co-Lead Tematik Vaksin, Obat, dan Alat 
Kesehatan. 

 

 
 

Pada grafik 3.45 dapat diketahui bahwa target jumlah kesepakatan luar negeri di bidang 
kesehatan yang diimplementasikan selalu dapat dicapai. Berdasarkan data capaian dua 
tahun tersebut, diharapkan realisasi pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai pula. 
 

Grafik 3.45  
Target dan Realisasi Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang 

kesehatan yang diimplementasikan Tahun 2015-2019 
 

 
 
Dibalik terpenuhinya target jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang 
kesehatan yang diimplementasikan pada tahun 2017, terdapat sejumlah kegiatan atau 
upaya yang telah dilakukan sebagai pendukung keberhasilan tersebut, yaitu: 
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1) Keberhasilan Indonesia atau Kemenkes menyelenggarakan pertemuan internasional. 
2) Komitmen pimpinan nasional dan Kementerian Kesehatan untuk mengikuti 

perkembangan isu-isu internasional, terutama terkait bidang kesehatan.  
3) Tersedianya dukungan pembiayaan yang cukup. 
 
Meski hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian 
Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah: 
1) Dinamika internasional berlangsung dengan sangat cepat, khususnya perkembangan 

isu-isu politik dan ekonomi. Kesehatan merupakan isu yang tidak dapat melepaskan 
diri dari pengaruh perkembangan isu-isu lainnya di dunia internasional.  

2) Sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk 
berkontribusi di forum internasional masih terbatas. Ini akan berpengaruh pada mutu 
kesepakatan internasional yang dihasilkan.  

 
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan kementerian atau lembaga 

terkait, terutama Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui peta politik dan ekonomi 
di dunia internasional. 

2) Memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan 
untuk meningkatkan kompetensinya, termasuk melalui pemberian kesempatan 
mengikuti kegiatan internasional. 

3) Terus meningkatkan koordinasi, baik di internal Kementerian Kesehatan maupun di 
lingkup nasional.  
 

8). Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Integrasi Perencanan, Bimbingan Teknis, dan 
Pemantauan Evaluasi 
 

Keberhasilan pembangunan kesehatan akan tercapai bila memperoleh dukungan 
manajemen yang memadai. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program 
pembangunan kesehatan adalah komponen administrasi manajemen yang sangat penting. 
Kualitas perencanaan yang baik disertai pendampingan dalam pelaksanaannya berupa 
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi program yang valid dan komprehensif 
akan menentukan tingkat kesuksesan pembangunan kesehatan.  

 
Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 

dua Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil capaiannya sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut: 

 
Tabel 3.22 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Integrasi Perencanan, 
Bimbingan Teknis, dan Pemantauan Evaluasi 

 

SS8: Meningkatnya Integrasi Perencanan, Bimbingan Teknis, dan Pemantauan Evaluasi 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

8a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan 
anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber 

25 25 100% 

8b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu 34 34 100% 

 
Uraian tentang kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan 

terintegrasi dari berbagai sumber 
 
Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi 
dari berbagai sumber dihitung dengan cara menjumlahkan provinsi yang telah memiliki 
perencanaan dan anggaran yang terintegrasi dari berbagai sumber. 
 
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, 
jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi 
dari berbagai sumber pada akhir tahun 2017 mencapai 25 provinsi, yaitu: 
1) Nanggroe Aceh Darussalam 
2) Sumatera Utara 
3) Sumatera Selatan 
4) Riau 
5) Bengkulu 
6) Bangka Belitung 
7) Lampung 
8) Banten 
9) DKI Jakarta 
10) Jawa Barat 
11) Jawa Timur 
12) Jawa Tengah 
13) DI Yogyakarta 
14) Bali 
15) Nusa Tenggara Timur 
16) Nusa Tenggara Barat 
17) Kalimantan Barat 
18) Kalimantan Timur 
19) Kalimantan Selatan  
20) Sulawesi Selatan 
21) Sulawesi Barat 
22) Sulawesi Tengah 
23) Sulawesi Utara 
24) Gorontalo 
25) Maluku 

 
Dengan merujuk kepada data tersebut, capaian indikator jumlah provinsi yang memiliki 
rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber dinilai 
cukup baik karena telah memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 25 Provinsi pada 
tahun 2017.  
 
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan terlihat bahwa realisasi capaiannya 
terpenuhi secara konsisten setiap tahun. Pada tahun 2015, target 9 provinsi dapat 
terpenuhi 100%. begitu pula pada tahun 2016 target 16 provinsi dapat terpenuhi 100%, 
dan pada tahun 2017 target 25 provinsi dapat dipenuhi 100%. 
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Grafik 3.46  
Target dan Realisasi Jumlah Provinsi yang Memiliki Rencana Lima Tahun dan 

Anggaran Kesehatan Terintegrasi dari Berbagai Sumber 
Tahun 2015-2019 

 

 
 

Dengan asumsi realisasi capaian target setiap tahun konstan sebesar 100% hingga 
tahun 2019, kemungkinan besar target 34 provinsi pada akhir periode Renstra Tahun 
2015-2019 dapat dipenuhi. 
 
Hasil pencapaian pada tahun 2017 yang menunjukkan hasil cukup baik didukung oleh 
kegiatan atau upaya sebagai berikut: 
1) Melaksanakan sosialiasi dan advokasi kepada Pemda, misal pada kegiatan rutin 

seperti Rapat Kerja Kesehatan Nasional, Rapat Kerja Kesehatan Daerah, Rapat 
Konsolidasi/Koordinasi Dana Alokasi Khusus dan sebagainya. 

2) Meningkatkan kapasitas tenaga perencana di Pemda atau Dinas Kesehatan melalui 
penyelenggaraan pelatihan. 

3) Melaksanakan pendampingan dalam perencanaan dan penganggaran. 
 

Meskipun hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian 
Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah: 
1. Komitmen Pemda masih belum kurang dalam mendukung pelaksanaan program 

kesehatan. Beberapa Pemda justru memiliki kecenderungan untuk mengurangi 
anggaran kesehatan dari Pemda bila Pemerintah Pusat memberikan tambahan 
alokasi anggaran ke daerah tersebut. 

2. Kompetensi, kapasitas, dan jumlah tenaga perencanaan di daerah masih perlu 
ditingkatkan. 

3. Koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran baik di internal Pemda maupun 
antara Pemda dan Pemerintah Pusat masih belum optimal. 

 
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan hal-hal 
sebagai alternatif solusi berikut: 
1) Mendorong komitmen Pemda untuk terus meningkatkan perhatian pada bidang 

kesehatan, dibuktikan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk 
pembangunan kesehatan. Ke depan, akan terus dikembangkan pola reward and 
punishment yang dapat diimplementasikan, misal pemberian penghargaan oleh 
Menteri Kesehatan kepada Pemda (diwakili olehKepala Dinas Kesehatan) yang 
memiliki alokasi anggaran kesehatan tertinggi dalam dokumen APBD-nya. 

2) Melanjutkan pemberian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi 
tenaga perencana di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. 

3) Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, misal Bappenas, 
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri agar lebih banyak Pemda yang 
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mampu menyusun rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari 
berbagai sumber. 

4) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan secara kontinyu. 
 
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu 

Kementerian Kesehatan memandang penting monitoring dan evaluasi dalam 
pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Sejak tahun 2015 Kementerian 
Kesehatan memiliki kebijakan monitoring dan evaluasi program pembangunan kesehatan 
dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unit eselon I, tidak lagi berjalan parsial oleh 
masing-masing unit. Monitoring dan evaluasi program pembangunan kesehatan 
dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan yang lebih komprehensif. IKU ini bertujuan 
agar seluruh masalah pelaksanaan program pembangunan kesehatan di seluruh wilayah 
Indonesia dapat dicarikan alternatif-alternatif solusi yang integratif dan komprehensif. IKU 
akan dianggap semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang 
ditargetkan. 

 
Indikator Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu dihitung dengan cara 
menghitung jumlah dokumen rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan monitoring 
evauasi terpadu yang dihasilkan pada satu tahun tertentu. 

 
Target jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu ditetapkan dengan asumsi setiap 
kali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu program pembangunan kesehatan di 
suatu wilayah pada suatu provinsi akan menghasilkan satu dokumen rekomendasi. 
Ketika Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 disusun terdapat 34 provinsi. 
Jumlah tersebut yang digunakan sebagai dasar penetapan target pada tahun 2015 
hingga tahun 2019. 

 
Pada tahun 2017 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu di seluruh wilayah 
Indonesia dan hasil pengumpulan dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi 
terpadu menghasilkan sebanyak 34 dokumen rekomendasi..  
 
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan terlihat bahwa realisasi capaian 
terpenuhinya secara konsisten setiap tahun. Pada tahun 2016, target 34 dokumen 
rekomendasi dapat terpenuhi 100%. begitu pula pada tahun 2017 target 34 dokumen 
rekomendasi dapat terpenuhi 100%. 

 
Grafik 3.47.  

Target dan Realisasi 
Jumlah Rekomendasi Monitoring Evaluasi Terpadu Tahun 2015-2019 
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Pada grafik 3.48. dapat dilihat bahwa dengan hasil capaian pada tahun 2017 yang masih 
on track, dapat diperkirakan target pada tahun 2019 sebesar 34 dokumen rekomendasi 
(target akhir periode Renstra Kemenkes 2015-2019) masih sangat mungkin tercapai. Ke 
depan, perlu komitmen kuat serta perencanaan dan koordinasi yang lebih baik guna 
menjamin tercapainya target pada tahun 2019. 

 
Pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 yang menunjukkan hasil baik didukung 
oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu: 
1) Komitmen pimpinan Kementerian Kesehatan. 
     Menteri Kesehatan telah menetapkan Surat Keputusan tentang Pembina, 

Pendamping, dan Koordinator Wilayah serta Pendukung Pembina Wilayah di 
lingkungan Kementerian Kesehatan. SK pertama diterbitkan pada tahun 2015, yaitu 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/42/2015 yang kemudian 
diperbarui dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/221/2016. 

2) Dukungan lintas sektor 
     Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kementerian Kesehatan dengan pendekatan 

kewilayahan membutuhkan koordinasi dan keterlibatan semua kementerian/lembaga 
terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 
Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian yang 
berperan penting sebagai pembina pemerintah daerah, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen 
PPN/BAPPENAS) memiliki kewenangan dalam perencanaan nasional, berperan 
dalam pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang 
mempertemukan jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengelola 
sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan nasional, serta memiliki 
keterkaitan tugas dan fungsi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA). Kementerian Keuangan berperan sentral dalam mengelola keuangan 
negara, termasuk pengelolaan dana transfer ke daerah. Pemda masih memerlukan 
dukungan pendanaan yang berasal dari dana transfer. 

 
Meski hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian 
Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah: 
1. Meski pimpinan komitmen pimpinan Kementerian Kesehatan telah cukup tinggi, 

namun dalam pelaksanaanya tidak mudah untuk mengirimkan tim monitoring dan 
evaluasi yang berisi perwakilan dari seluruh unsur unit eselon I karena faktor 
kesibukan masing-masing.  

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu sangat tergantung kepada kondisi 
lapangan di daerah yang akan dituju. Masih terdapat wilayah dengan akses 
transportasi yang sulit sehingga menjadi kendala dalam melakukan kunjungan 
lapangan. 

 
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Melakukan persiapan, penjadwalan, dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi terpadu lebih dini secara intensif dengan memperhatikan 
agenda kerja (khususnya agenda kerja para pejabat eselon I dan II) masing-masing 
unit. 

2) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan berbagai pihak, terutama Pemerintah 
Daerah yang akan dikunjungi dalam rangka pelaksanaan kunjungan lapangan ke 
wilayah-wilayah sulit. 
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9).Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Efektivitas Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan 
 
Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam rangka terselenggaranya pelayanan 

kesehatan masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan pemenuhan dan pemerataan 
tenaga kesehatan guna memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang 
bermutu. 

Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 
tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil capaiannya sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut: 

 
Tabel 3.23 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 9:  
Meningkatnya Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

 

SS9: Meningkatnya Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

9a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI 5 6 120% 

9b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis  penelitian dan 
pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke 
pengelola program kesehatan dan atau pemangku 
kepentingan. 

24 27 112,5% 

9c. Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) 
bidang kesehatan dan gizi masyarakat 

2 2 100% 

 
Uraian tentang ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a.  Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI 
Kementerian Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah 
melakukan sejumlah penelitian dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan di 
Indonesia. Penelitian merupakan investasi yang sangat berharga bagi ilmu pengetahuan, 
khususnya bidang kesehatan sehingga perlu diatur penggunaan dan pemanfaatannya.  
 
Secara nasional, pengaturan pemanfaatan hasil penelitian adalah dengan 
mendaftarkannya sebagai Hasil Kekayaan Intelektual (HKI) pada Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia. IKU ini bertujuan agar semua hasil penelitian di bidang 
kesehatan dapat tercatat secara sah sehingga pemanfaatannya lebih terjamin. IKU akan 
dianggap semakin baik bila realisasinya semakin besar. 

 
Formulasi IKU dengan cara menghitung jumlah hasil penelitian dan pengembangan 
kesehatan yang didaftarkan HKI dengan bukti telah menerima nomor registrasi. 
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  Grafik 3.48.  Jumlah Hasil Penelitian yang didaftarkan HKI Tahun 2015-2019 
 

 
 

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Badan Litbang Kesehatan 
telah berhasil mencapai kinerja yang ditargetkan yaitu sebesar 100%. Sementara itu, di 
tahun 2017 indikator jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI berhasil melebihi target 
yang ditetapkan sebesar 120%. Dengan melihat hasil capaian jumlah hasil penelitian 
yang didaftarkan HKI pada tahun 2015 sampai tahun 2017 selalu memenuhi target yang 
ditetapkan, bila tren ini dapat dipertahankan, diperkirakan target pada tahun 2019 secara 
kumulatif sebesar 35  (target akhir periode Renstra Kemenkes 2015-2019) dapat 
tercapai.  
 
Capaian HKI tahun 2017 telah memenuhi 120% dari target yang direncanakan. Upaya 
yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut   adalah : 
1. Tahun 2017 Kementerian Kesehatan membentuk Tim Sentra Kekayaan Intelektual 

yang bertugas untuk mendorong terwujudnya peningkatan potensi kekayaan 
intelektual yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Tim ini dibentuk berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Badan Litbangkes. 

2. Melakukan sosialisasi penelusuran potensi kekayaan intelektual untuk mendorong 
motivasi peneliti agar mampu menghasiilkan teknologi inovatif yang bernilai komersial 
dan berdaya saing menuju upaya industrialisasi sektor kesehatan dengan 
memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di sekitar. 

3. Melakukan temu bisnis antara para peneliti dan mitra usaha (misalnya IKAPI dan PT. 
Sinde Budi Sentosa) untuk mendorong para peneliti agar lebih giat menghasilkan ide 
kreatif tehnologi inovatif yang bernilai ekonomis. 

4. Melakukan kerjasama dengan Pusat Inovasi LIPI untuk memperkenalkan kepada para 
peneliti tentang proses dan tahapan lanjut pasca perolehan potensi kekayaan 
intelektual.  

5. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2015 
Tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Royalti 
Paten Kepada Inventor,  memberikan dampak positif dan meningkatkan motivasi para 
peneliti untuk menghasilkan inovasi dan mendorong pertumbuhan kegiatan riset 
inovatif yang berorientasi Paten. 

 
Walaupun pada tahun 2017 Kementerian Kesehatan telah berhasil mencapai target 
kinerja yang direncanakan, selama proses mencapai target indikator kinerja tersebut 
ditemukan beberapa kendala yaitu  
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1. Belum adanya kesadaran dan kepedulian bahwa penelitian yang dilaksanakan 
ternyata dapat berpotensi kekayaan intelektual. 

2. Pada saat proses penyusunan protokol, belum adanya sistem untuk melakukan 
identifikasi potensi Kekayaan Intelektual terhadap penelitian yang akan dilaksanakan 

3. Belum adanya pedoman dan petunjuk teknis tentang potensi kekayaan intelektual 
dalam penelitian. 

4. Alokasi anggaran yang belum memadai untuk melakukan temu bisnis dalam 
mempromosikan hasil-hasil penelitian yang berpotensi kekayaan intelektual.  

 
Menindaklanjuti kendala yang terjadi, Kementerian Kesehatan melakukan  berbagai 
upaya, diantaranya adalah 
1. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kekayaan intelektual 
2. Melakukan proses identifikasi potensi Kekayaan Intelektual lebih awal sejak 

penyusunan protokol penelitian  
3. Melakukan mekanisme quality control untuk memilah kandidat kekayaan intelektual 

yang akan didaftarkan dan memenuhi kebutuhan program. 
4. Menyusun rencana pelatihan pelaksanaan drafting paten untuk meningkatkan 

semangat berinovasi dan berkreasi agar menghasilkan invensi/teknologi yang 
bermanfaat serta menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan Kekayaan 
Intelektual, khususnya paten  

 
Berikut adalah daftar HKI yang didaftarkan dan telah mendapatkan nomor registrasi HKI 
adalah sebagai berikut: 
 

                                                        Tabel 3.21    
Capaian Indikator Jumlah Penelitian yang Didaftarkan HKI Tahun 2017 

 

 

No Judul  No Pendaftaran Penyusun  

1 Medium Alternatif Untuk 
Identifikasi Penyebab Difteri 
dan Sifat Toksigenisitasnya 

P00201705505 
22/08/2017 

Dr. Fitriana Puslitbang 
SDPK 

2 Metode PCR Multipleks 
untuk Identifikasi Cepat 
Penyebab Difteri 

P00201705507 
22/08/2017 

Dr. Sunarno Puslitbang 
BTDK 

3 Protein Rekombinan prM/E 
Virus Dengue Serotype 1 
Strain Indonesia (T072) dan 
Metode Pembuatan Protein 
Rekombinan Gen prM/E 
Virus Dengue Serotype 1 
Strain Indonesia (T072) 
Dengan Sistem Ekspresi 
Secara Sekresi di Pichia 
Pastoris yang halal (Porcine 
Free) 

P00201705509 
22/08/2017 

DR. dr Christina 
Safira Whinie 
Lestrai, M.Kes dkk 

4 Sistem Aplikasi E-Riset versi 
1.0 berbasis Web 

C 00201702271 
31/05/2017 

Dwi Hapsari 
Tjandrarini dkk 

Lab Mandat 
Sekretariat 

5 Standar Kelambu 
Berinsektisida Efektif dalam 
Mengendalikan Malaria 

C 00201700432 
09/02/2017 

Prof. Damar Tri 
Buwono dkk 

Balai Besar 
VRP Salatiga 

6 Aplikasi Mobile Balita Sehat C 00201706083 
21 /12/ 2017 

Nur Handayani 
Utami, SP, M. Gizi 

Puslitbang 
UKesmas 
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b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan 
yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku 
kepentingan 
IKU didefinisikan dengan jumlah rekomendasi kebijakan (policy brief/policy paper) yang 
ditulis berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang disampaikan 
dalam forum atau pertemuan kepada pengelola program dan atau pemangku 
kepentingan. IKU ini bertujuan untuk efektivitas pemanfaatan hasil penelitian yang telah 
dihasilkan. IKU akan dianggap semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi 
dari yang ditargetkan. 
 
IKU dihitung dengan cara menghitung jumlah rekomendasi kebijakan (policy brief/policy 
paper) yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang 
disampaikan dalam forum atau pertemuan kepada pengelola program dan atau 
pemangku kepentingan yang dibuktikan dengan adanya policy paper dan laporan 
forum/pertemuan. (menghitung target/baseline berdasarkan perhitungan rekomendasi 
sesuai isu strategis yang telah diadvokasikan). 
 

Grafik 3.49 
Jumlah Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan Kesehatan 

yang diadvokasikan ke Pengelola Program Kesehatan dan atau Pemangku 
Kepentingan tahun 2015-2019 

 

 
 
Realisasi tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 secara kumulatif  
mengalami peningkatan. Tahun 2016 capaian persentase sebesar 100%, sedangkan 
pada tahun 2017 capaian persentase realisasi sebesar 112,5%. 
  
Pada grafik 3.50. dapat dilihat pula bahwa dengan hasil capaian rekomendasi kebijakan 
berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola 
program kesehatan dan atau pemangku kepentingan selama tahun 2015 sampai dengan 
tahun 2017 selalu memenuhi target yang ditetapkan. Bila tren ini dapat dipertahankan, 
diperkirakan target pada tahun 2019 sebesar 120 (target akhir periode Renstra 
Kemenkes 2015-2019) dapat tercapai.  
 
Indikator jumlah rekomendasi kebijakan berbasis litbangkes yang diadvokasikan ke 
pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan tahun 2017 secara 
kumulatif telah berhasil melebihi dari target yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019. 
Rekomendasi kebijakan yang telah diadvokasikan pada tahun 2017 dijabarkan pada 
tabel berikut.  
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Tabel 3.25 
Judul Rekomendasi Kebijakan yang telah Diadvokasikan 

pada Tahun 2017 
 

Satker No Judul 

Puslitbang Biomedis dan 
Teknologi Dasar Kesehatan 

1 Kurangi Pajanan Timbal, Selamatkan Balita Indonesia dari Risiko 
Penurunan IQ 

2 Menyikapi Resistensi Penisilin pada Bakteri Penyebab Difteri 

Puslitbang Sumber Daya dan 
Pelayanan Kesehatan  

3 Meningkatkan  Skrining Pemeriksaan Payudara Klinis dan 
Inspeksi Visual Asam Asetat Guna Deteksi Dini Kanker Payudara 
dan Serviks di Indonesia 

4 Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 
Sebagai Wahana Integrasi Program 

5 Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga Sebagai 
Fokus dalam Pelatihan Keluarga Sehat 

6 Perluasan Pemanfaatan Alat Tes Cepat Molekuler (TCM) 
Tuberkulosis untuk Pemeriksaan Viral Load HIV 

Puslitbang Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

7 Pengendalian Merokok untuk Mencegah kerugian Ekonomi 

8 Penguatan Peran Lintas Sektor dalam Pengendalian 
Schistosomiasis Menuju Eradikasi Schistosomiasis 

9 Pentingnya pencantuman Informasi kandungan Gula Garam 
Lemak dan Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan 
Siap saji 

10 Optimalisasi Pemanfaatan Buku KIA untuk meningkatkan Akses 
Pelatyanan Kesehatan Ibu dan Anak 

 11 Mengatasi Kerentanan Air di Rumah Tangga Indonesia 

12 Menerapkan Reduce, Reuse, Recycling (3R) sampah di Rumah 
Tangga untuk mengurangi Praktik Membakar Sampah dalam 
Menunjang Keluarga Sehat 

13 SNI garam Beriodium : perlukah direvisi? 

Puslitbang Humaniora dan 
Manajemen Kesehatan 
 
 

14 Modifikasi Pengelolaan Daging Babi pada Barapen di Lanny Jaya: 
Upaya Pengurangan Risiko Kecacingan Taenia Solium (Cacing 
Pita) 

15 Melawan Stigma Kusta pada Etnik Madura: Upaya Eliminasi 
Penyakit Kusta pada Etnik Madura 

16 Rekonstruksi Pelayanan HIV dalam Menjangkau Komunitas Gay, 
Waria dan Lelaki yang Berhubungan Seks dengan Lelaki 

17 Upaya Pengurangan Nyeri dan Percepatan Persalinan dengan 
Budaya Pijat Punggung Uruik dan Usapan Rendaman Paku Air 

18 Pemanfaatan Masyarakat Adat (Wunang) dalam Penanggulangan 
TB Paru di Sumba Timur 

19 Alokasi Anggaran UKM dan UKP di Dinkes Kab/Kota dan 
Puskesmas 

20 Tarif INA CBGs: Sudahkah memenuhi rasa keadilan pembiayaan 
rumah sakit? 

21 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Badan Layanan 
Umum (BLUD) 

22 Urgensi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jamaah Umrah 

23 Penyediaan Informasi Penyebab Kematian mendukung Sistem 
Registrasi Sipil dan statistik Vital Indonesia 

B2P2TOOT Tawangmangu 24 Memanfaatkan P4TO dengan Budidaya Tanaman Obat Lekat 
Pekarangan 

25 Jamu Saintifik Radang Sendi (Osteoartritis) : Obat Tradisional 
Yang Terbukti Aman dan Berkhasiat 

B2P2VRP Salatiga 26 Pemantapan Eliminasi Filariasis Limfatik Tepat waktu di Propinsi 
Jawa Tengah 

27 Menjamin Eliminasi Malaria dengan Surveilans Aktif 
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Tercapainya target indikator ini karena adanya upaya yang telah dilakukan diantaranya: 
1. Dukungan kebijakan  dan komitmen pimpinan untuk terus mendorong pelaksanaan 

advokasi rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.  

2. Peningkatan kapasitas peneliti dan pengelola manajemen dalam kualitas pembuatan 
rekomendasi kebijakan 

3. Tanggung jawab dari semua pihak untuk Menyebarluaskan hasil Litbang Kesehatan  
dan mengawal para pengambil kebijakan dalam menyusun, melaksanakan dan 
mengevaluasi kebijakan serta intervensi yang dilakukan 
 

Dalam proses pelaksanaan masih terdapat tantangan dan kendala yaitu rekomendasi 
kebijakan yang diserahkan dari satker masih belum sesuai dan membutuhkan perbaikan.  
 
Upaya yang dilakukan untuk perbaikan di  tahun 2018 adalah : 
1. Perencanaan advokasi dilakukan sejak awal tahun, sehingga mempunyai waktu yang 

cukup untuk menyusun, demikian juga dengan advokasi dilakukan secara bertahap 
sejak awal tahun melalui berbagai kesempatan mulai dari Rapat Pimpinan, Rapat 
Terbatas, dan pertemuan yang dirancang khusus baik di tingkat Puslitbang maupun 
daerah/ampuan 

2. Rekomendasi kebijakan yang diserahkan sudah merupakan hasil final, meskipun 
masih ada perbaikan namun tidaklah signifikan.  

3. Membuat mekanisme, peningkatan kapasitas untuk penyiapan rekomendasi kebijakan 
dan materi  

4. Penyerahan rekomendasi kebijakan sebaiknya melalui kepala satuan kerja eselon 2 
setelah melalui PPI masing-masing eselon 2. 

 
c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi 

masyarakat 
 
IKU ini memiliki definisi operasional jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional yang 
dituliskan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan (sesuai dengan agenda 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan). IKU ini bertujuan untuk  mendorong 
lebih banyak penelitian dan pengembangan bidang kesehatan yang dihasilkan. IKU akan 
dianggap semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang 
ditargetkan. 
 
IKU dihitung dengan formulasi Jumlah laporan Riskesnas yang ditulis berdasarkan hasil 
Litbang Kesehatan, dibuktikan dengan adanya laporan nasional Riskesnas  
 
Berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan, Kementerian Kesehatan, jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional 
(Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat pada tahun 2017 sejumlah 2 
dokumen. Secara kumulatif capaian IKU ini dinilai cukup baik karena telah memenuhi 
target yang telah ditetapkan.   
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Grafik 3.50 
Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan  

dan gizi masyarakat tahun 2015-2019 
 

 
 

Pencapaian Riskesnas pada tahun 2016 dan 2017 berhasil memenuhi target yang 
diperjanjikan yaitu sebesar 100%. Dilihat dari grafik diatas dari tahun 2015 sampai 
dengan tahun 2017 selalu berhasil memenuhi target yang diperjanjikan. Terjadi 
peningkatan secara terus menerus dan dengan melihat tren capaian diperkirakan pada 
akhir periode Renstra akan dapat dicapai.  
 
Riset Kesehatan Nasional yang dilakukan pada tahun 2017 adalah Riset Ketenagaan di 
bidang Kesehatan (Risnakes) dan  Riset Khusus Vektor dan Reservoar (Rikhus Vektora). 

 
Risnakes merupakan kegiatan Survei yang secara umum bertujuan untuk memperoleh 
gambaran ketenagaan di bidang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini 
adalah Rumah Sakit dan Puskesmas pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan 
Nasional. Ada beberapa manfaat yang dihasilkan dari kegiatan Risnakes ini, yaitu 
pemetaan tenaga di bidang kesehatan, dasar penetapan kebutuhan Re-distribusi tenaga 
di bidang kesehatan, mengalokasikan peran yang lebih tajam, dan menjadi bagian 
Formulasi Kebijakan ketenagaan di bidang kesehatan. Pelaksanaan Risnakes dilakukan 
secara serempak di 34 provinsi dengan jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang 
tersebar di kabupaten / kota sebanyak 9767 Puskesmas dan 2539 Rumah Sakit (RS 
Umum dan Khusus, RS Pemerintah dan Swasta). 
 

Gambar 3.34 
Pelaksanaan Risnakes di Wamena, Papua 
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Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit bertujuan untuk memperoleh pemutakhiran 
data vektor dan reservoir penyakit sebagai dasar pengendalian penyakit tular vektor dan 
reservoir (baik jenis penyakit infeksi baru maupun yang muncul kembali) di Indonesia 
dilaksanakan di 7 propinsi.  
 

Gb 3.35 
Perpindahan titik pantai dekat pemukiman dan pemanenan kelelawar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walaupun pada tahun 2017 Kementerian Kesehatan telah berhasil mencapai target 
kinerja yang direncanakan, selama proses mencapai target indikator kinerja tersebut 
masih ditemukan beberapa kendala yaitu proses pengadaan barang cetakan di korwil 
tertentu diselesaikan tidak sesuai dengan jadual yang ditentukan,  kendala lapangan 
terkait wilayah sulit seperti Propinsi Papua, Papua Barat, sulitnya puldat di rumah sakit 
swasta, penolakan responden terkait pertanyaan sensitif. 
  
Menindaklanjuti kendala yang dihadapi, Kementerian Kesehatan melakukan upaya 
dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait menyangkut teknis penyiapan 
barang cetakan, institusi maupun individu. Secara umum proses pengumpulan data 
hingga penyusunan laporan riset dapat diselesaikan sesuai dengan jadual yang 
ditentukan.  
 
Untuk antisipasi agar tidak mengulangi hambatan serupa ditahun mendatang upaya yang 
dilakukan Kementerian Kesehatan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait lebih intensif.  

         
 
10).  Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan 
 Bersih 

 
Kementerian Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal telah meningkatkan peran Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal dan memastikan berjalannya proses 
Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kementerian Kesehatan berjalan dengan baik. Hal 
ini diwujudkan pada peningkatan peran APIP dalam memberikan keyakinan atas 
pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini (early 
warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena 
kelemahan sistem ataupun akibat tindak pelanggaran individu.  
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Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu 
instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah 
ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahaan diperlukan 
untuk mendorong terwujudnya good governance dan mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari 
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 
Dalam kaitan tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan sasaran strategis 
Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih dengan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%. 
Gambaran capaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 
Tabel 3.26 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 10:  
Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih 

 

SS10: Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

10a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki 
temuan kerugian negara ≤1% 

94% 95,78% 101,89% 

 
Uraian tentang IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Definisi operasional dari Satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% adalah 
“Satuan kerja pengelola APBN Kementerian Kesehatan dengan temuan kerugian negara 
≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan 
laporan hasil audit (Audit Operasional oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Audit 
Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Semua Jenis Audit oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)”. 
 
IKU bertujuan untuk mendorong penggunaan anggaran yang lebih akuntabel di 
lingkungan Kementerian Kesehatan. IKU ini akan dianggap semakin baik apabila 
realisasinya lebih tinggi dari yang ditargetkan. 
Persentase satuan kerja pengelola APBN yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian 
negara ≤1% dihitung dengan formulasi sebagai berikut: 

 
Jumlah satuan kerja pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan 

kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit 
X 

100% 
Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes yang diaudit 

 
Pada tahun 2017 satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah diaudit 
oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat Jenderal Kemenkes dan BPKP) 
serta Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah 
sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) satuan kerja, dari hasil audit tersebut terdapat 
10 (sepuluh) satuan kerja yang memiliki kerugian negara diatas 1 %, sehingga 
perhitungan persentase satuan kerja yang memiliki kerugian negara ≤ 1% adalah sebagai 
berikut: 
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 237 satker – 10 satker = 227 satker 
 
 227 satker KN  ≤ 1%        X 100%      =  95,78% 
 237 satker yang diaudit 

 
Apabila capaian kinerja Kementerian Kesehatan diperbandingkan dengan target capaian 
kinerja jangka menengah maka dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut: 

 
Grafik 3.51. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2017  

dengan Target Jangka Menengah Renstra 2015 - 2019  
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Dari tabel di atas dapat terlihat perbandingan realisasi IKU persentase satuan kerja yang 
dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara ≤1% pada tahun 2016 adalah sebesar 
94,97% dari target 91% yang dilakukan terhadap 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) 
satuan kerja dengan 25 (dua puluh lima) satker memiliki kerugian negara di atas 1 %. Dan 
pada tahun 2017 capaian realisasi IKU sebesar 95,78% dari target 94% yang dilakukan 
terhadap 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) satker dengan 10 (sepuluh) satker memiliki 
kerugian negara di atas   1 %.  

 
Keberhasilan pencapaian target sasaran strategis tahun 2017 tersebut didukung dengan 
pelaksanaan kegiatan reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya secara 
berkesinambungan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan 
diantaranya sebagai berikut: 
a. Reviu Laporan Keuangan 
     Dalam rangka mempertahankan opini laporan keuangan Kementerian Kesehatan, maka 

dilaksanakan kegiatan reviu atas laporan keuangan. Reviu laporan keuangan tersebut 
bertujuan memberikan keyakinan tentang akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi 
yang disajikan pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan tingkat Kementerian 
Kesehatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 

b. Pengamanan Aset Kementerian Kesehatan 
     Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya mendorong 

terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, terutama pada satuan kerja penerima dana Tugas Pembantuan (TP) yang 
dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK); 

c. Pendampingan/Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa 
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     Pendampingan/konsultasi pengadaan barang/jasa dilakukan untuk menjaga tingkat 
kepercayaan publik dan peserta tender, meyakinkan keputusan yang dibuat terhindar dari 
tuntutan hukum, menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa, dan 
menghindari terjadinya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme; 

d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja 
Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di setiap satuan kerja, Kementerian 
Kesehatan melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) kepada seluruh entitas satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. 
Evaluasi ini dilakukan sebelum Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi SAKIP 
Kementerian Kesehatan. Sebelum pelaksanaan evaluasi SAKIP Kementerian Kesehatan 
terlebih dahulu melaksanakan reviu Laporan Kinerja (LKj) di tingkat unit eselon I dan 
tingkat Kementerian Kesehatan. 

e. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran 
     Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran Kementerian 

Kesehatan telah melaksanakan kegiatan reviu Rencana Kerja Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada masing-masing satuan kerja di lingkungan 
Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sebelum dilakukan penelaahan oleh 
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 

f. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  
Kementerian Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal memastikan setiap satuan kerja 
menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil audit internal maupun eksternal. Oleh 
karena itu, Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau 
percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai 
ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran 
data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada 
satuan kerja untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala; 

g. Kerjasama Pengawasan  
Kementerian Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal menjalin kerjasama dengan Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lain diantaranya, Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal K/L, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. 

h. Penanganan Pengaduan Masyarakat 
     Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat, Kementerian 

Kesehatan telah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Permenkes nomor 13 tahun 2017 
tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian 
Kesehatan  

i. Implementasi Whistleblowing System (WBS) 
Dalam rangka meningkatkan implementasi WBS di lingkungan Kementerian Kesehatan, 
Inspektorat Jenderal melakukan sosialisasi secara berkesinambungan melalui media 
informasi online (Website, Media Sosial Online, Poster, dll); 

j. Pengendalian Internal 
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) Kementerian Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi 
dan pendampingan SPIP pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan; 

k. Pembentukan Zona Integritas 
Kementerian Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal mendorong satuan kerja di 
lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB. 

 
Kinerja Inisiatif Pencegahan Korupsi: 
Selama tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan inisiatif pencegahan Korupsi yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan antara lain: 
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a. Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama membahas pembentukan Satgas 
Penanganan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tanggal 22 Februari 2017; 

b. Sosialisasi Permenkes 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan 
dengan peserta para pengurus organisasi profesi / perhimpunan / asosiasi bidang 
kesehatan, para pengurus asosiasi / perhimpunan perusahaan / industri bidang 
kesehatan, serta para pimpinan Rumah Sakit Umum Vertikal dan Daerah pada tanggal 
11 April 2017; 

c. Menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/310/2017 
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan. Dimana ditetapkan 21 (dua puluh satu) pelayanan publik yang 
harus melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di lingkungan Kementerian 
Kesehatan pada Tanggal 3 Juli 2017;  

d. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Kemenkes, KPK dan BPJS 
Kesehatan Tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program JKN pada 
tanggal 19 Juli 2017; 

e. Survei Penilaian Integritas di Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh KPK 
bekerjasama dengan BPS dalam upaya peningkatan integritas birokrasi dan perbaikan 
sistem pencegahan korupsi. Survei ini memotret integritas sebuah lembaga pemerintah 
melalui dua sumber yaitu internal pegawai dan dari publik yang pernah berhubungan 
atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal) dimulai pada tanggal 1 Agustus 
2017; 

f. Evaluasi Internal Audit – Capability Model (IA-CM) pada Inspektorat Jenderal 
Kemenkes dilaksanakan oleh BPKP RI. Ruang lingkup evaluasi tersebut antara lain 
melakukan validasi terhadap perbaikan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenkes 
RI dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya ke level yang lebih baik. Dari laporan 
hasil evaluasi IA-CM yang diterbitkan pada 10 Agustus 2017, saat ini Aparatur 
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kemenkes RI berada di level 
2 dengan perbaikan; 

g. Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Kemenkes 
tentang Koneksitas Whistleblowing System (WBS) online bersama-sama dengan 17 
(tujuh belas) Kementerian/Lembaga terpilih bertempat di Auditorium LPSK, Jl.Raya 
Bogor KM 24, No. 47-49, Jakarta Timur pada tanggal 27 September 2017; 

h. Berperan aktif sebagai salah satu anggota Pokja Komite Advokasi Nasional Antikorupsi 
Sektor Kesehatan dalam rangka upaya pencegahan korupsi pada praktik bisnis bidang 
kesehatan bersama dengan stakeholder lain seperti: Gabungan Perusahaan Alat 
Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab), Dirjen Bea dan Cukai, Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia (Kadin), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Gabungan Perusahaan 
Farmasi (GP Farmasi), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Direktorat 
Penilaian Alat Kesehatan & PKRT Kemenkes RI; 

i. Pembentukan zona integritas dan pembinaan satker berpredikat Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selama tahun 
2017 terdapat usulan satker untuk dinilai sebagai satker WBK/WBBM dari masing-
masing unit utama sebanyak 84 satker dan telah dilakukan Pre Assesment sebanyak 
33 satker. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selama 
tahun 2017 sebanyak 45 satker. Dari 45 satker tersebut telah dilakukakan kegiatan self 
assesment pada 25 satker dan yang telah memenuhi satker berpredikat WBK dari 
Kementerian Kesehatan sebanyak 13 satker. Satker yang diusulkan ke Kemenpan RB 
selaku Tim Penilai Nasional (TPN) WBK/WBBM sebanyak 6 satker dan yang telah 
dinilai oleh TPN sebanyak 4 satker;  
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j. Menindaklanjuti Rencana Aksi atas Saran Perbaikan Hasil Kajian Perizinan dan 
Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain: 

 Merevisi KMK No: HK.02.02/MENKES/524/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Formularium Nasional; 

 Menyusun Juknis Permenkes Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotik dengan 
memasukkan klausul pengawasan penjatuhan sanksi administrasi; 

 Menyusun pembuatan Sistem Monitoring Nasional (SIMONA) sebagai salah satu 
tools dalam memantau pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Sarana Pelayanan 
Kefarmasian; 

 Merevisi Permenkes Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan E-
Catalogue (penggantian obat TMS pada saat proses pengadaan e-katalog obat); 

 Mengembangkan sistem monitoring baku atas pengawasan terhadap sarana 
produksi dan distribusi kefarmasian oleh BPOM dan Dinas Kesehatan, termasuk 
tindak lanjut hasil pengawasan yang terkoneksi dengan system e-licensing yang 
direncanakan dengan konsep single submission dan single risk managemen; 

 Memberikan akses kepada Balai/Balai Besar POM terkait pelaporan SIPNAP; 

 Mengembangkan sistem e-licensing terintegrasi dengan e-report.     
k. Pengelolaan Gratifikasi dilingkungan Kementerian Kesehatan melalui Unit 

Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kesehatan, pada tahun 2017 terdapat 89 
laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh 
Inspektorat Jenderal. Dari 89 barang gratifikasi yang telah dilaporkan tersebut 69 
diantaranya telah mendapatkan status dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu: 
23 menjadi Milik Negara, 3 menjadi Milik Penerima, 42 dikelola UPG, dan 1 sebagian 
Milik Negara. Sedangkan 20 masih dalam proses; 

l. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) Berdasarkan 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 
HK.03.01/MENKES/066/I/2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan Permenkes 
No. 35 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan, Itjen Kemenkes mendorong pelaporan LHKPN tersebut 
kepada seluruh satker di lingkungan Kemenkes. Sampai dengan 31 Desember 2017 
dari jumlah wajib lapor Penyelenggara Negara sebanyak 3.562, yang telah 
menyampaikan LHKPN adalah 3.328 orang (93,00%).  
 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Realisasi capaian sasaran strategis 10 tahun 2017 adalah sebesar 95,82% dari target 94%. 
Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 
Rp114.153.583.000,-. Dengan terget fisik sebanyak 3.120 dokumen/laporan. Namun pada 
Agustus 2017 terdapat perubahan anggaran dan target fisik dari Rp114.153.583.000,- 
menjadi Rp96.356.716.000,- dengan target fisik dari 3.120 menjadi 3.415 laporan dalam 
satu tahun. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017, tanggal 16 Agustus 
2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. 
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Grafik 3.52 
Realisasi Anggaran Pencapain Sasaran Strategis 10 

Tahun 2017 
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Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebesar 
Rp91.260.793.981,- (94,71%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 3.457 laporan 
(101,23%).  
 

Grafik 3.53 
Realisasi Target Laporan 

Tahun 2017 
 

 
 

 
Jika melihat capaian kinerja sasaran strategis 10 tahun 2017 adalah sebesar 95,78% 
dan penyerapan anggaran sebesar 94,71% dengan realisasi fisik sebesar 101,23% 
maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya baik SDM ataupun anggaran. 
Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan pembinaan dan 
pengawasan dalam satu penugasan mengingat terbatasnya SDM pengawasan di 
Kementerian Kesehatan yang berjumlah 155 orang terdiri dari  Auditor Pertama  77 
orang, Auditor Muda 47 orang, dan Auditor Madya 24 orang. 
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Grafik 3.54 
Jumlah SDM Pengawasan 

Tahun 2017 

 

 
11). Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur 
Kementerian Kesehatan 

 
Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 

dua Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil capaiannya sebagaimana tergambar dalam 
tabel berikut: 

 
Tabel 3.27.  

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 11:  
Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur Kementerian Kesehatan 

 

SS11: Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur Kementerian Kesehatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Realisasi 

11a. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator 
Dan Pengawas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 
Yang Kompetensinya Sesuai Persyaratan Jabatan 
 

80% 82,14% 102,68% 

11b. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan 
nilai kinerja minimal baik 

88% 98,66% 112,11% 

 
Uraian tentang kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan pengawas dilingkungan 
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai  persyaratan jabatan  
 
Indikator ini merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2012 
tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan. 
Definisi Operasional IKU ini adalah Jumlah Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan 
pengawas dilingkungan Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi sesuai standar 
kompetensi jabatan. 
 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 150 

 

IKU ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaaan reformasi birokrasi yang 
mengharapkan pelayanan publik yang lebih baik. IKU akan dianggap semakin baik bila 
realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang ditargetkan. 
 
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan pengawas dilingkungan 
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai  persyaratan jabatan,dihitung dari 
persentase Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dilingkungan 
Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi atau sesuai dengan standar kompetensi 
jabatan. Standar kompetensi tersebut diantaranya adalah memenuhi persyaratan jabatan 
yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku 
 
Berdasarkan data yang diperoleh Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, terdapat 
2.206 orang pejabat struktural, dan 1.812 pejabat telah memenuhi kompetensi sesuai 
persyaratan. Dengan demikian, 82,14% dari total pejabat struktural telah memiliki 
kompetensi sesuai persyaratan pada akhir tahun 2017. Dengan merujuk kepada data 
tersebut, capaian indikator kinerja persentase pejabat struktural di lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan dinilai cukup 
baik karena telah melebih target yang ditetapkan sebesar 80%.  
 
Pada grafik 3.55 dapat dilihat pula bahwa dengan hasil capaian pada tahun 2017 yang 
masih on track serta menunjukkan kecenderungan meningkat. Diperkirakan target pada 
tahun 2019 sebesar 90% (target akhir periode Renstra Kemenkes 2015-2019) dapat 
dicapai.  

 
Grafik 3.55 

Persentase pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas  
di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Kompetensinya  

sesuai Persyaratan Jabatan 
 

 
 
Dibalik pencapaian kinerja pada tahun 2017 yang menunjukkan hasil cukup baik, 
terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan sebagai pendukung 
keberhasilan tersebut, yaitu: 
1) Melaksanakan proses pelaksanaan penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan atau BAPERJAKAT. 
2) Melaksanakan pengisian jabatan eselon I dan II yang dilaksanakan oleh Panitia 

Seleksi Terbuka (PANSEL) yang dalam penentuan mutasi dan promosi jabatan eselon 
I dan II juga memperhatikan kompetensi pejabat yang akan menduduki jabatan. 

3) Melakukan pemanggilan pejabat yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 
Kepemimpinan (DIKLATPIM). 
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b. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik 
 
Sejak tahun 2014, sistem penilaian kinerja pegawai mengalami perubahan. Sistem 
penilaian kinerja dengan menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 
telah diubah dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. IKU ini bertujuan 
untuk mendorong terjadinya peningkatan pegawai yang akan memberi pengaruh positif 
pada meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam lingkup Kementerian Kesehatan. IKU 
akan dianggap semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang 
ditargetkan. 
 
Definisi Operasional IKU adalah Jumlah CPNS dan PNS dilingkungan Kementerian 
Kesehatan yang mempunyai hasil penilaian SKP dengan kriteria minimal baik 
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik dihitung 
dengan formulasi sebagai berikut: 

 
 
 

 
 
 
 

Pegawai Kementerian Kesehatan yang melakukan penilaian prestasi kerja sebanyak 
50.197 pegawai, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 49.525 (98,66%) pegawai bernilai 
baik dan sangat baik. Jika melihat capaian tersebut maka secara keseluruhan dapat 
dikatakan bahwa capaian realisasi penilaian prestasi kerja pegawai telah memenuhi IKU 
yang telah ditetapkan yaitu 88%. Jumlah persentase realisasi capaian ini tentunya 
meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 89,96%. Capaian pada tahun 2016 lebih kecil 
dengan tahun 2017 hal ini disebabkan pada tahun 2016 jumlah penghitungan dengan 
kriteria sangat baik belum dimasukan menjadi nilai capaian dikarenakan belum 
disusunnya pedoman penilaian SKP. 
 
Seperti terlihat pada grafik 3.56. hasil capaian pada tahun 2017 yang masih on track 
serta menunjukkan kecenderungan meningkat. Bila tren ini terus bertahan dapat 
diperkirakan target pada tahun 2019 sebesar 94% (target akhir periode Renstra 
Kemenkes 2015-2019) masih mungkin tercapai. 

 
Grafik 3.56.  

Persentase Pegawai Kementerian Kesehatan dengan Nilai Kinerja Minimal Baik  
Tahun 2015-2019 
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Dari hasil capaian Tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, 
terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan sebagai pendukung 
keberhasilan tersebut, yaitu : 
1. Melakukan updating database pegawai melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMKA). 
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan evaluasi prestasi kinerja. 
3. Menyusun draft Permenkes tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan. 
4. Menyusun draft Kepmenkes tentang Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai 

di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 
5. Mengembangkan aplikasi SIPEKA (Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai) yaitu aplikasi 

untuk seluruh pegawai yang bertujuan untuk melakukan pencatatan pekerjaan harian 
yang dapat secara langsung dilakukan penilaian oleh pejabat penilai baik itu capaian 
sasaran kerja pegawai maupun perilaku pegawai. 

 
Meski hasilnya cukup baik, sejumlah hal masih perlu ditindaklanjuti untuk memudahkan 
proses penilaian SKP, yaitu: 
1) Sosialisasi penggunaan aplikasi SIPEKA (sistem pengukuran kinerja pegawai) agar 

digunakan oleh seluruh pegawai Kementerian Kesehatan sehingga pegawai dapat 
mencatat semua yang dikerjakan setiap hari dan memudahkan pejabat penilai dalam 
melakukan penilaian karena terintegrasi dengan aplikasi PPKPNS. 

2) Sosialisasi Permenkes tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di 
Lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga pejabat penilai mempunyai acuan untuk 
melakukan penilaian secara objektif. 

3) Sosialisasi Kepmenkes tentang Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai di 
Lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga pegawai yang menduduki jabatan 
pelaksana memiliki standar minimal pekerjaan yang dilaksanakan. 

4) Pengembangan aplikasi PPKPNS terkait penilaian perilaku dengan metode 360°. 
5) Membuat draft Petunjuk Teknis integrasi SKP dengan DUPAK. 

 
12). Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan Integrasi 

 
Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi 

dua Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Kemenkes 2015-2019 sebelum dilakukan 
revisi, yaitu: 
a.   Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas 
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk 

pelaksanaan e-kesehatan 
 

Setelah Revisi Renstra Kemenkes 2015-2019 terdapat 3 (tiga) indikator pada sasaran 
strategis, dengan hasil capaiannya sebagaimana tergambar dalam tabel berikut: 

 
TabeI 3.28 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Sistem Informasi 
Kesehatan Integrasi 

 

SS12: Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan Integrasi 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

Realisasi 

12a. Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data 
kesehatan prioritas  

308 266 86,36% 
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12b Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan 
komunikasi data untuk untuk pelaksanaan e-
kesehatan 

154 187 121,43% 

12c Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan 
pemetaan keluarga sehat 

64 307 479,69% 

 
Uraian tentang ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut: 

a.   Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas 
Data kesehatan prioritas dilaporkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui 
Aplikasi Komunikasi Data. IKU ini bertujuan untuk mendapatkan data kesehatan yang 
diperlukan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan 
penyusunan perencanaan program. IKU akan dianggap semakin baik bila realisasinya 
lebih besar atau lebih tinggi dari yang ditargetkan. 
 
Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan 
tepat waktu dihitung dengan formulasi sebagai berikut: Jumlah kabupaten/kota yang 
melaporkan data kesehatan prioritas  
 
Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang 
penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi, data 
kesehatan prioritas merupakan muatan data dalam penyelenggaraan Komunikasi Data. 
Data kesehatan prioritas adalah sekumpulan data kesehatan yang menjadi prioritas 
kebutuhan informasi bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai 
indikator strategis nasional dan global bidang kesehatan. Data kesehatan prioritas terdiri 
atas sejumlah elemen data yang dikelompokkan menjadi  data derajat kesehatan, 
upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, determinan kesehatan atau terkait lainnya. 
Data kesehatan prioritas dilaporkan melalui Aplikasi Komunikasi Data. Aplikasi ini dapat 
diakses di www.komdat.kemkes.go.id .  

 
Merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017, pada tahun 
2017 target kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas ditetapkan 
sebesar 308 kabupaten/kota atau 60% dari 514 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang 
dikategorikan melapor apabila kabupaten/kota tersebut mengirimkan laporan data 
prioritas kesehatan minimal 80% variabel data bulanan. Realisasi indikator ini yaitu 266 
kabupaten/kota atau 86,36%. Angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. 
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, realisasi tahun 2017 mengalami 
penurunan. 

 
Grafik.3.55 

Target dan Realisasi Jumlah Kabupaten Kota yang Melaporkan  
Data Kesehatan Prioritas  

Tahun 2015-2019 

 
     Sumber : Lakip Eselon I Kementerian Kesehatan 2015-2017 

http://www.komdat.kemkes.go.id/
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Kendala/hambatan yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini yaitu (1) perubahan 
struktur organisasi di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan 
perubahan personil pengelola data; (2) masih perlu ditingkatkan kapasitas tenaga 
pengolah data/pengelola SIK di daerah; (3) mutasi pegawai yang sangat cepat tanpa 
adanya kaderisasi yang memadai; (4) data dari Puskesmas setiap bulannya sering 
terlambat untuk disampaikan ke dinas kesehatan kabupaten/kota; (5) beberapa variabel 
data kesehatan prioritas perlu ditelaah kembali sesuai program nasional; (6) belum 
optimalnya fungsi dari unit-unit utama di Kementerian Kesehatan dalam hal verifikasi data 
yang telah dilaporkan dari kabupaten/kota dan provinsi; serta (7) pada tahun 2017 
anggaran dekonsentrasi untuk provinsi kegiatan pengelolaan data dan informasi 
mengalami efisiensi, sehingga cukup mempengaruhi  

 
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan data kesehatan prioritas, Kementerian 
Kesehatan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. memfasilitasi pendanaan kegiatan data dan informasi melalui dana dekonsentrasi 

provinsi, menu kegiatan sebagai berikut: 

 honorarium pengelola SIK dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota 

 pertemuan Rapat Konsolidasi Teknis SIK yang dihadiri pengelola SIK dinas 
kesehatan provinsi dan kabupaten/kota  

 pertemuan pemutakhiran dan analisis data kesehatan tingkat provinsi (dihadiri 
pengelola SIK dinas kesehatan kabupaten/kota, pengelola program dinas 
kesehatan provinsi) 

 konsultasi petugas SIK dinas kesehatan provinsi ke pusat  
2) membentuk tim pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan 

pemantauan serta berkomunikasi dengan pengelola data di dinas kesehatan 
provinsi;  

3) memberikan umpan balik keterisian data ke dinas kesehatan provinsi;  
4) pendampingan pengisian data kesehatan prioritas melalui pelatihan dan atau 

pertemuan;  
5) menjaga keamanan informasi data dengan sertifikasi ISO 27001:2013; serta 

menyediakan jaringan komunikasi data intranet (Virtual Private Network) untuk dinas 
kesehatan provinsi. 

 
b. Jumlah Kabupaten/Kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-

kesehatan 
 
Jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan adalah jaringan komputer 
WAN dalam lingkup ekosistem kesehatan yang digunakan sebagai media koneksi 
pertukaran data pada penyelenggaraan sistem elektronik kesehatan seperti aplikasi 
sistem informasi puskesmas, aplikasi sistem informasi rumah sakit (RS), pembelajaran 
kesehatan jarak jauh, telemedicine, telediagnostik, teleradiologi, dan sebagainya.  
 
Salah satu model pelaksanaan e-kesehatan di puskesmas yang dikembangkan 
Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi yaitu Aplikasi SIKDA Generik. 
Aplikasi SIKDA Generik terus dikembangkan dan saat ini yang digunakan yaitu Aplikasi 
SIKDA Generik versi 1.4. Aplikasi ini dapat diakses di www.sikda.kemkes.go.id dan 
tampilan muka seperti terlihat pada Gambar 3.18 
 

 
 
 
 
 

http://www.sikda.kemkes.go.id/
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Gambar 3.36 
Tampilan Muka Aplikasi SIKDA Generik versi 1.4 

 

 
Sumber: Pusat Data dan Informasi, 2018 

 
Jumlah Kabupaten/Kota dengan jaringan komunikasi data e-health dihitung dengan 
formulasi sebagai berikut: jumlah kabupaten/kota yang tersedia jaringan komunikasi data 
dan melaksanakan e-kesehatan 

 
Pada tahun 2017 target kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk 
pelaksanaan e-kesehatan ditetapkan sebesar 154 kabupaten/kota (30% dari 514 
kabupaten/kota). Kabupaten/kota dikategorikan tersedia jaringan komunikasi data dan 
melaksanakan e-kesehatan jika di wilayah kabupaten/kota terdapat puskesmas yang 
melaksanakan sistem informasi puskesmas dan melaporkan datanya secara online ke 
dinas kesehatan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2017 terdapat 187 
kabupaten/kota yang menerapkan Aplikasi SIKDA generik di puskesmas. Angka ini 
sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 
2016, realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan. 
 

Grafik.3.58 
Target dan Realisasi Jumlah Kabupaten Kota yang Melaksanakan e-Kesehatan 

Tahun 2015-2019 
 

 
Sumber : Lakip Eselon I Kementerian Kesehatan 2015-2017 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 156 

 

 
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator ini, pada tahun 
2017 adalah yaitu: (1) sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SIKDA Generik bagi 
daerah yang akan dan telah mengembangkan aplikasi tersebut; (2) menyelenggarakan 
workshop sistem informasi puskesmas (SIP) menggunakan dana dekonsentrasi; (3) 
advokasi ke daerah untuk pembangunan infrastruktur SIK melalui Dana Alokasi Khusus 
(DAK) fisik bidang kesehatan dan pengadaan internet melalui DAK non fisik bidang 
kesehatan; (4) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 
penyediaan internet sampai ke puskesmas; (5) sewa jaringan (intranet, internet), 
operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi.  
 
Kendala/hambatan yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini yaitu (1) masih 
terbatasnya anggaran daerah dalam penyediaan infrastruktur SIK; (2) keterbatasan 
jumlah dan kapasitas tenaga pengelola teknologi informasi di daerah seiring dengan 
pergantian kepala daerah sering diikuti pergantian pejabat di lingkungan dinas kesehatan 
serta rotasi staf. 
 
Untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut Kementerian Kesehatan melakukan upaya: 
1. melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan di daerah agar menggunakan aplikasi 

SIKDA Generik 
2. melakukan sosialisasi dalam memanfaatkan DAK fisik bidang kesehatan dan 

pengadaan internet melalui DAK non fisik bidang kesehatan pada pertemuan 
Rakontek SIK 

3. melakukan pengembangan (update) Aplikasi SIKDA Generik 
4. mengupayakan fasilitasi dana hibah baik untuk penyediaan perangkat maupun untuk 

peningkatan kapasitas tenaga pengelola SIK di puskesmas 
5. terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 

penyediaan internet sampai ke puskesmas 
 

c. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemetaan Keluarga Sehat 
Merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, indikator ini yaitu jumlah 
kabupaten/kota yang Melaksanakan Pemetaan Keluarga Sehat. Definisi operasional 
indikator ini yaitu kabupaten/kota dinyatakan melaksanakan pemetaan keluarga sehat 
jika terdapat data keluarga sehat di wilayah kabupaten/kota dan data keluarga sehat 
dipantau melalui aplikasi Keluarga Sehat. Target pada tahun 2017 yaitu 64 
kabupaten/kota melaksanakan pemetaan keluarga sehat. 
 
Dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, telah 
dikembangkan Aplikasi Keluarga Sehat. Aplikasi Keluarga Sehat merupakan bentuk 
dukungan teknologi informasi terhadap proses pengambilan data lapangan, pengolahan 
dan analisis data, penyajian data agregat Indeks Keluarga Sehat (IKS), dengan 
memanfaatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga dari 
Dukcapil, serta membuat Nomor Register Rumah Tangga untuk kepentingan pendataan 
kesehatan keluarga di lapangan.  
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga menetapkan 12 indikator utama 
sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga, yaitu (1) keluarga mengikuti 
program Keluarga Berencana (KB); (2) ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 
(3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; (4) bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) 
eksklusif; (5) balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; (6) penderita tuberkulosis 
paru mendapat pengobatan sesuai standard; (7) penderita hipertensi melakukan 
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pengobatan secara teratur; (8) penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan secara 
teratur; (9) anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) keluarga sudah menjadi 
anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) keluarga mempunyai akses sarana air 
bersih; dan (12) keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Informasi 
lebih lengkap mengenai Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdapat 
pada www.kemkes.go.id, seperti terlihat pada Gambar 3.19  
 

Gambar 3.37 
Pojok Informasi Keluarga Sehat pada Website Kementerian Kesehatan 

 

 
Sumber: www.kemkes.go.id 

 
 
 
Kondisi yang dicapai Sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat 4.805.320 keluarga yang 
telah terdata kondisi kesehatannya dan 307 kabupaten/kota yang telah mendata diatas 
1.000 keluarga pada tahun 2017. Angka ini sudah mencapai target tahun 2017 dengan 
capaian sebesar 479,69%. Indikator ini merupakan salah satu indikator baru yang dinilai 
pada Renstra, sehingga tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
 

Grafik.3.59 
Target dan Realisasi Jumlah Kabupaten Kota  
yang Melaksanakan Pemetaan Keluarga Sehat 

Tahun 2015-2019 

 
  Sumber : Lakip Eselon I Kementerian Kesehatan 2017 

 

http://www.kemkes.go.id/
http://www.kemkes.go.id/
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Upaya dalam pendataan keluarga sehat, yaitu: (1) memfasilitasi kegiatan bimbingan 
teknis implementasi aplikasi dan pengelolaan data Keluarga Sehat pengelola SIK dinas 
kesehatan provinsi ke dinas kesehatan kabupaten/kota melalui dana dekonsentrasi 
provinsi; (2) pelatihan pendataan dan penggunaan aplikasi keluarga sehat untuk dinas 
kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas; (3) pemberian 
akses admin puskesmas; (4) pendampingan penggunaan aplikasi dan pendataan 
keluarga sehat; (5) penyediaan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi keluarga 
sehat; (6) feedback dan evaluasi pendataan; serta (7) analisis dan diseminasi hasil 
pendataan keluarga sehat, salah satunya melalui www.pispk.kemkes.go.id.  
 
Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, diantaranya: 
1. jaringan internet belum merata di semua daerah sehingga aplikasi tidak maksimal 

digunakan dan pendataan masih dilakukan secara manual;  
2. aplikasi belum menampilkan IKS wilayah secara otomatis.  

 
Solusi yang dilakukan untuk menjawab kendala yaitu: 
1. penyediaan aplikasi yang dapat diakses secara offline melalui perangkat android; 
2. peningkatan kapasitas server untuk aplikasi dan database agar dapat diakses oleh 

banyak pengguna/user dan menampung banyak data; 
3. membentuk tim pendampingan aplikasi berdasarkan provinsi. 

 
B. Realisasi Anggaran 

 
1. Realisasi DIPA Kementerian Kesehatan  

Gambaran alokasi dan realisasi anggaran kementerian Kesehatan Tahun 2015 sampai 
dengan tahun 2019 digambarkan sebagai berikut: 

 
Grafik 3.60.  

Tren Realisasi Kementerian Kesehatan  
Tahun 2015-2019 

 

 
 

Tabel 3.29  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan  

Tahun 2015-2019 
 

TAHUN ANGGARAN ALOKASI REALISASI %

2015 54.337.519.430.000,00 48.918.755.422.869,00 90,03%

2016 60.107.442.417.000,00  57.010.830.185.609,00  94,85%

2017 59.099.331.539.000,00  55.177.469.926.213,00  93,36%  
 

http://www.pispk.kemkes.go.id/
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Realisasi TA 2015 dan 2016 bersumber dari laporan keuangan audited. Realisasi tahun 
2016 dengan menggunakan online monitoring SPAN, realisasi DIPA Kementerian 
Kesehatan TA 2016 untuk semua jenis belanja mencapai 94,85% atau sebesar Rp 
57.010.830.185.609 dari total pagu sebesar Rp 60.107.442.417.000.  
 
Realisasi tahun 2017 dengan menggunakan online monitoring SPAN, realisasi DIPA 
Kementerian Kesehatan TA 2017 untuk semua jenis belanja mencapai  93,36% atau 
sebesar Rp 55.177.469.926.213 dari total pagu sebesar Rp 59.099.331.539.000. Total 
anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Penerimaan 
Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, Hibah Luar Negeri dan Hibah Langsung 
Luar Negeri. 

 
Grafik 3.61 

Alokasi dan Realisasi Kementerian Kesehatan Menurut Jenis Belanja  
Tahun Anggaran 2017 

 

 
 
 

Tabel 3.27 
Jumlah Alokasi dan Realisasi Belanja  

Tahun 2017 
 

JENIS BELANJA ALOKASI REALISASI %

BELANJA PEGAWAI 6.436.175.130.000           4.801.051.956.510           74,59%

BELANJA BARANG 23.586.304.268.000         21.978.000.272.363         93,18%

BELANJA MODAL 3.574.452.141.000           2.980.620.644.340           83,39%

BELANJA BANSOS 25.502.400.000.000         25.417.797.053.000         99,67%

TOTAL 59.099.331.539.000         55.177.469.926.213         93,36%  
 

Alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis belanja pada 
tahun 2017 untuk belanja pegawai terealisasi Rp 4.801.051.956.510 atau 74,59% dari 
total alokasi 6.436.175.130.000. Adapun untuk belanja barang direalisasikan 
21.978.000.272.363 atau 93,18% dari total anggaran 23.586.304.268.000. Belanja 
Bansos menjadi proporsi terbesar dari alokasi dibandingkan belanja pegawai, belanja 
barang dan belanja modal.  
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Grafik 3.62 
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan  

Menurut Jenis Kewenangan  
Tahun Anggaran 2017 

 

 
 

Tabel 3.31 
Jumlah Alokasi dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kewenangan 

Tahun 2017 
 

JENIS KEWENANGAN ALOKASI REALISASI %

KANTOR PUSAT 37.043.037.008.000 35.145.331.641.063 94,88%

KANTOR DAERAH 20.989.593.155.000 19.092.083.597.874 90,96%

DEKONSENTRASI 1.066.701.376.000    940.054.687.276       88,13%

KEMENKES 59.099.331.539.000 55.177.469.926.213 93,36%  
 

Alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis kewenangan 
pada tahun 2017, untuk belanja kantor pusat terealisasi Rp 35.145.331.641.063 atau 
94,88% dari total alokasi 37.043.037.008.000. Adapun untuk belanja kantor daerah 
direalisasikan 19.092.083.597.874 atau 90,96% dari total anggaran 20.989.593.155.000. 
sedangkan belanja dekonsentrasi terealisaai sebesar 940.054.687.276 atau sebesar 
88,13% dari total anggaran 1.066.701.376.000.  

 
C. Capaian Kinerja Lainnya 

Beberapa capaian kinerja lainnya diuraikan sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan Kepegawaian 

a) Pelaksanaan Pengadaan CPNS  
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) RI Nomor 69 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang 
Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan 
Tahun Anggaran 2017, ditetapkan bahwa kebutuhan aparatur sipil negara 
Kementerian Kesehatan untuk mengisi 19 (sembilan belas) jabatan pada 1000 
(seribu) formasi prioritas yang mendukung pelayanan kesehatan di unit pelaksana 
teknis Kementerian Kesehatan seluruh wilayah Indonesia. 
 
Selanjutnya untuk mewujudkan prinsip pengadaan CPNS ditetapkan pedoman 
pelaksanaan pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan, yang mengatur mulai dari 
perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil 
seleksi, usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP), sampai dengan 
penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil.  
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Gambar 3.38 
Penyusunan Pedoman Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan  

Tahun 2017 

 
 

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI selaku Ketua Tim Pelaksana 
Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2017 menetapkan Pengumuman 
Nomor KP.01.01/IV/779/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Penerimaan 
CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2017. Dalam Pengumuman Sekretaris 
Jenderal Kementerian Kesehatan RI selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan 
CPNS Kementerian Kesehatan disampaikan juga tahapan pendaftaran terdiri atas 
pendafataran online melalui portal PANSELNAS (https://sscn.bkn.go.id) dan portal 
Kementerian Kesehatan (http://cpns.kemkes.go.id), serta pengiriman berkas 
pendaftaran ke PO BOX Sub Tim Regional Provinsi sesuai lokasi ujian. Dalam 
rangka persiapan pelaksanaan Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan secara 
online, maka dilaksanakan kegiatan Pengembangan aplikasi Seleksi CPNS 
Kementerian Kesehatan secara online.  

 
Tabel 3.32 

Rekapitulasi Pelamar CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2017 

SSCN Registrasi Berkas 
Masuk 

Validasi Hadir 
SKD 

Hasil Ujian 
SKD 

Hadir 
SKB 

Kelulusan 
Akhir 

115.017 79.553 64.859 51.769 45.064 2.063 1.980 849 

 
Pengangkatan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2017 ditetapkan melalui 
Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan CPNS Kementerian 
Kesehatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018. Selanjutnya berdasarkan Surat 
Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor 
KP.01.02/1/3447/2017 tanggal 18 Desember 2017 hal Evaluasi Pengadaan CPNS 
Kementerian Kesehatan Tahun 2017 dan Penyampaian SK CPNS Kementerian 
Kesehatan Tahun 2017, maka Keputusan Menteri Kesehatan tentang 
Pengangkatan CPNS Kementerian Kesehatan tersebut disampaikan kepada 
Pimpinan UPT Kementerian Kesehatan terkait agar dapat segera menindaklanjuti 
dengan penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai 
tanggal 2 Januari 2018 bagi CPNS dimaksud.  

 
b) Pengangkatan dan Pengelolaan Administrasi Tenaga PTT/PPPK/Penugasan 

Khusus. 
Pengangkatan dan Pengelolaan Administrasi Tenaga PTT/PPPK/Penugasan 
Khusus untuk memenuhi ketersediaan tenaga PTT di sarana pelayanan kesehatan 
(daerah Terpencil, Sangat Terpencil dan Kepulauan dan Perbatasan) serta daerah 
biasa yang tidak diminati.  
 

https://sscn.bkn.go.id/
http://cpns.kemkes.go.id/
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Selama tahun 2017 proses pengangkatan dokter maupun dokter gigi PTT sudah 
tidak dilaksanakan lagi namun untuk perpanjangan tenaga PTT hingga Desember 
2017 masih ada usulan untuk dilakukan perpanjangan, hal tersebut dapat dilihat 
melalui grafik 3.8 dibawah ini : 

 
Grafik 3.63 

Perpanjangan tenaga dokter umum, dokter gigi, 
 dr/drg spesialis PTT Tahun 2015 – 2017 

 

 
 

Dilihat dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa perpanjangan dokter/dokter gigi 
PTT sebanyak 41 dokter umum dan 12 dokter gigi diperpanjang masa 
penugasannya pada tahun 2016. Demikian juga untuk dr/drg spesialis yang 
diperbolehkan 1 (satu) kali perpanjangan dengan masa penugasan 1 (satu) tahun. 
Pada tahun 2017, sebanyak 6 dr/drg spesialis diperpanjang masa penugasannya. 
 

Grafik 3.64 
 Realisasi pengangkatan dan perpanjangan Bidan PTT 

 Tahun 2015 – 2017 
 

 
 

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2017 tidak ada 
pengangkatan bidan PTT dan jumlah perpanjangan bidan PTT sebanyak 738 
orang. 
 

c) Implementasi ISO Pelayanan Administrasi Kepegawaian.  
Implementasi ISO Pelayanan Administrasi Kepegawaian 9001:2008 di Kementerian 
Kesehatan telah dilaksanakan sejak tahun 2011, dimana didalamnya sudah ada 15 
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produk administrasi kepegawaian yang tersertifikasi ISO 9001:2008, namun dengan 
masa akan berakhirnya versi 9001:2008 dan menjadi 9001:2015, serta adanya 
perubahan SOTK di lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan perubahan 
SOP di lingkungan Biro Kepegawaian serta Audit Mutu Internal yang berlangsung 
secara berkala. Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Administrasi Kepegawaian  
9001:2015 ini dilaksanakan dengan agenda perbaikan SOP produk kepegawaian di 
lingkungan Biro Kepegawaian, pelatihan Awareness and Internal Audit ISO 
9001:2015, audit internal dan eksternal sertifikasi versi 2015.  
 
Kementerian kesehatan melalui Biro Kepegawaian akan terus menjaga 
kelangsungan penerapan ISO dan memperbaiki proses-proses kepegawaian yang 
saat ini sudah berjalan. Penerapan ISO 9001:2015 merupakan salah satu program 
dukungan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan. 

 
Gambar 3.39 

Sertifikat ISO Pelayanan Kepegawaian 
 

 
 

d) Pemetaan Konsep Dalam Rangka Pelaksanaan Assessment PNS Kementerian 
Kesehatan. 
Untuk mengetahui potensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan yang 
dipersyaratkan dilakukan penilaian potensi Pegawai Negeri Sipil. Penilaian potensi 
tersebut dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel. Salah satu cara 
penilaian potensi tersebut dengan menggunakan metode Assessment Center yang 
dilakukan pihak/lembaga yang telah memiliki kredibilitas dan profesionalitas di 
bidang potensi sumber daya manusia. Berdasarkan hasil Assessment Center 
diperoleh profil potensi seorang pegawai yang dapat digunakan untuk berbagai 
tujuan dalam bidang sumber daya manusia, baik untuk kepentingan organisasi 
maupun untuk individu pegawai.  
 
Pelaksanaan Assessment diikuti pegawai jabatan pelaksana dan jabatan fungsional 
tertantu di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebanyak 863 
pegawai. Output dari kegiatan ini adalah laporan hasil assessment (General 
Potential Mapping) masing-masing pegawai yang mengikuti assessment tersebut. 

 
2. Program Jaminan Kesehatan Nasional 

Sejak di implementasikan pada tahun 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional 
telah berhasil mencapai perkembangan yang signifikan. Dari sisi cakupan, pada awal 
JKN tahun 2014 jumlah peserta JKN 133,4 juta jiwa sampai dengan 31 Desember 
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2017 kepesertaan program JKN-KIS telah mencapai 187, 9 juta jiwa atau kurang lebih 
71% dari seluruh penduduk Indonesia. Kenaikan cakupan kepesertaan sebesar 40,8% 
dari sejak diluncurkan JKN pada tahun 2014 dan di harapkan kepesertaan JKN dapat 
mencapai cakupan kepesertaan semesta atau universal health coverage pada tahun 
2019 seperti yang dicita-citakan sebagaimana RPJMN tahun 2015-2019. 
 
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima 
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan bertugas untuk 
mendaftarkan dan membayarkan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan kepada BPJS 
Kesehatan. Sampai dengan 31 Desember 2017, jumlah cakupan peserta PBI Jaminan 
Kesehatan adalah sebanyak 92,315 juta jiwa dengan jumlah iuran yang dibayarkan 
Rp. 25,4 trilyun per tahun. Pada tahun 2017 walaupun tidak terdapat penambahan 
pada kuota PBI JKN dibandingkan tahun sebelumnya, namun koordinasi teknis dalam 
melaksanakan verifikasi dan validasi kepesertaan PBI JKN semakin baik, dengan 
adanya alur rekonsiliasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan 
Kementerian Sosial.  Untuk meningkatkan kepesertaan JKN, Kementerian Kesehatan 
telah melaksanakan proses advokasi integrasi Jamkesda ke dalam JKN kepada 
daerah yang belum mengintegrasikan sistem jamkesdanya. Sampai dengan 31 
Desember 2017 tersisa 35 Kab/kota dari 514 Kab/kota di seluruh Indonesia yang 
belum berintegrasi dengan JKN. Ke 35 Kab/Kota tersebut berasal dari 6 (enam) 
provinsi yaitu: Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, 
Papua dan Paua Barat. 
 
Dari sisi regulasi, Kementerian Kesehatan sebagai regulator senantiasa 
melaksanakan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku dalam JKN, pada akhir tahun 
2017, Kementerian Kesehatan memprakarsai Perubahan Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan tersebut terutama 
dimaksudkan dalam rangka penyusunan bauran kebijakan untuk pengendalian deficit 
Dana Jaminan Sosial. Proses Perubahan Peraturan Presiden tersebut dilakukan oleh 
Kementerian Kesehatan dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait seperti : 
Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, DJSN 
dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan, diharapkan Peraturan Presiden tersebut dapat 
selesai pada tahun 2018.  
 
Alokasi yang ditetapkan untuk program JKN khususnya alokasi bantuan sosial untuk 
cakupan peserta Penerima Bantua Iuran (PBI) melalui program JKN/KIS pada tahun 
2015 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial adalah sejumlah 88.231.816 
jiwa dengan besaran premi sebesar Rp. 19.225,0 sehingga total keseluruhan sebesar 
Rp. 20.355.080.000.000,0. Sedangkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2015 
untuk jumlah peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan setiap bulannya selalu 
berubah-ubah namun hingga bulan Desember 2015 jumlah peserta yang terdaftar di 
BPJS Kesehatan adalah sejumlah 87.882.867 jiwa atau realisasi anggaran sebesar 
Rp. 19.884.364.285.200,0 atau sebesar 97,69% dari pagu yang tersedia. Rincian 
perhitungan dapat dilihat pada table-1 dibawah. 
 
Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah cakupan peserta peserta Penerima Bantua Iuran 
(PBI) melalui program JKN/KIS pada tahun 2016 yang ditetapkan melalui Peraturan 
Menteri Sosial adalah sejumlah 92.400.000 jiwa dengan besaran premi sebesar Rp. 
23.000.000,0 sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 25.502.400.000.000,0, namun 
pada perjalanannya anggaran tersebut di efisiensikan sebesar Rp. 510.740.421.000,0 
atau menjadi Rp. 24.991.659.579.000,0 Sedangkan realisasi sampai dengan akhir 
tahun 2016 untuk jumlah peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan setiap bulannya 
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selalu berubah-ubah namun hingga bulan Desember 2016 jumlah peserta yang 
terdaftar di BPJS Kesehatan adalah sejumlah 91.137.1977 jiwa atau realisasi 
anggaran sebesar Rp. 24.814.983.852.125,0 atau sebesar 99,29% dari pagu yang 
tersedia.  
 
Pada tahun 2017 jumlah cakupan peserta peserta Penerima Bantua Iuran (PBI) 
melalui program JKN/KIS yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial adalah 
sejumlah 92.400.000 jiwa dengan besaran premi sebesar Rp. 23.000.000,0 sehingga 
total keseluruhan sebesar Rp. 25.502.400.000.000,0, Sedangkan realisasi sampai 
dengan akhir tahun 2017 untuk jumlah peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan 
setiap bulannya selalu berubah-ubah namun hingga bulan Desember 2017 jumlah 
peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan adalah sejumlah 92.268.608 jiwa atau 
realisasi anggaran sebesar Rp. 25.391.816.897.000,0 atau sebesar 99,67% dari pagu 
yang tersedia.  
 
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi peserta dan juga realisasi 
anggaran PBI setiap tahunnya mengalami kenaikan. 
 
Jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang menerima layanan JKN/KIS meningkat 
setiap tahunnya. Pada fasilitas tingkat pratama sebanyak 19.969 Faskes (2015), 
20.708 Faskes (2016), dan 21.763 Faskes (2017). Pada fasilitas kesehatan tingkat 
lanjutan sebanyak 1.847 Faskes (2015), 2.068 Faskes (2016), dan 2.292 Faskes 
(2017). Pada fasilitas apotik dan optikal sebanyak 2.813 Faskes (2015), 2.921 Faskes 
(2016), dan 3.380 Faskes (2017). 
 
JKN telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, dapat dilihat dari tren 
total pemanfaatan JKN/KIS yang terus meningkat dari waktu ke waktu Tahun 2014 
sebesar 92,3 juta orang, tahun 2015 sebesar 146,7 juta orang, tahun 2016 sebesar 
192,9 juta orang, dan pada Oktober 2017 sebesar 182,7 juta orang. 
 
Pemanfaatan JKN/KIS yang dimaksud meliputi pemanfaatan di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama seperti Puskesmas, dokter, praktek perorangan/klinik pratama, 
pemanfaatan di poliklinik rawat jalan rumah sakit, dan pemanfaatan pada rawat inap 
rumah sakit. 

 
3. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji. 

Penyelenggaraan ibadah haji tidak saja terkait rangkaian ritual haji mengantarkan 
jamaah menggapai haji mabrur, tetapi juga terkait aspek-aspek tata kelola pelayanan 
publik dalam menjamin kemampuan (istithaah) jamaah. Aspek ini sejatinya justru 
sangat menentukan keberhasilan jamaah haji dalam melaksanakan ritual-ritual haji. 
Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jemaah haji agar dapat 
melaksanakan ibadahnya, Kementerian kesehatan menerbitkan Permenkes No. 15 
Tahun 2016 Tentang Istitha‟ah Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka mempersiapkan 
jemaah haji menuju istithaah melalui kegiatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan 
jemaah haji.  
 
Istithaah adalah kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan 
dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban 
terhadap keluarga. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji 
dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan 
ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam. Kementerian Kesehatan dalam mendukung 
kesehatan jemaah haji memiliki peranan menjalankan kewajiban, tugas, dan tanggung 
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jawab dari negara untuk melayani kesehatan jemaah haji. Namun sekarang dengan 
adanya tuntutan pelayanan kesehatan haji yang menerapkan nilai-nilai revolusi 
mental, Kementerian Kesehatan memiliki peranan dengan orientasi baru, yang 
tercantum dalam Permenkes RI nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan 
Jemaah Haji yaitu menjalankan amanah dari negara dalam melindungi hak-hak warga 
negara untuk Istithaah Kesehatan pada setiap tahapan proses perjalanan ibadah haji. 
 
Kementerian Kesehatan, salah satu institusi pemerintah sesuai amanat undang 
undang no 13 tahun 2008 tentang penyelenggaran haji pasal 31 bertanggung jawab 
dibidang kesehatan jamaah haji, sejak persiapan keberangkatan sampai pelaksanaan 
penyelenggaraan ibadah haji. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi jajaran 
Kementerian Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada 
jamaah haji baik tantangan internal maupun eksternal. Tantangan pelayanan 
kesehatan haji terus berubah dan bertambah, Tantangan internal berupa peningkatan 
jumlah calon jamaah haji yang berisiko tinggi, ragam latar pendidikan, sosial, dan 
budaya. Tantangan eksternal berupa kondisi lingkungan Arab Saudi yang berbeda 
sangat bermakna (musim dingin, kelembapan rendah, kepadatan populasi jemaah). 
Kondisi tersebut dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan dan keselamatan 
jemaah haji Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih banyak penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan belum menjamin istithaah kesehatan pada setiap tahapan. 
 
Dalam menjamin terwujudnya istithaah kesehatan jemaah dalam penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan yang mengikuti prosedur secara bersama, cepat, tepat dan 
bersahabat. Jemaah haji / masyarakat (kelompok) juga berperan serta dalam 
mendukung terwujudnya istithaah kesehatan jemaah melalui kepesertaan JKN dan 
komitmen dalam masa pembinaan kesehatan selama masa menunggu 
keberangkatan, masa perjalanan sampai kembali ke tanah air. Perlunya sosialisasi 
pemahaman bersama dalam rangka orientasi baru dalam menjalankan ibadah haji 
dengan tertib istithaah kesehatan berdasarkan nilai-nilai revolusi mental. 
 
Presentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah (kemampuan) 
kesehatan haji tahun 2017 sebanyak 70% terpenuhi tanggal 27 Juni 2017 dari total 
jemaah haji Indonesia 221.000 orang (204.000 jemaah regular dan 17.000 PIHK). 
Capaian hasil pemeriksaan pertama jemaah haji perpropinsi sebagaimana gambar  
berikut. 

 
Grafik 3.65.  

Capaian Hasil Pemeriksaan Tahap II Kesehatan Jemaah Haji  
Berdasarkan Tempat Pemeriksaan 
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Dari hasil pemeriksaan, status istithaah kesehatan jemaah haji dapat dikelompokkan 
sebagai berikut : 
1. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji sebesar 70,60%. 
2. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji Dengan Pendampingan sebesar 

29,02%. 
3. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji Untuk Sementara sebesar 0,30%. 
4. Tidak  Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji sebesar 0,08%. 
Dengan total jemaah risiko tinggi sebanyak 128.666 (63,4%) 
 
Pembinaan terhadap petugas haji dilaksanakan dengan kegiatan pembekalan 
operasional pembinaan kesehatan haji bagi petugas kabupaten/kota dan puskesmas. 
Pesertanya terdiri dari pengelola program kesehatan haji, pengelola program penyakit 
tidak menular dan pengelola kesehatan olah raga di kabupaten/kota serta KBIH yang 
tergabung di kabupaten/kota. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu 
wilayah barat (Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI jakarta), wilayah tengah (Provinsi 
Jawa tengah dan DI Yogyakarta) dan wilayah timur (Provinsi Jawa timur) dengan 
jumlah petugas yang mengikuti pertemuan sebanyak 117 Petugas. Terlampir data 
kabupaten/kota dengan jumlah petugas yang mendapatkan pembekalan operasional 
pembinaan kesehatan haji bagi petugas kabupaten/kota dan puskesmas (data 
terlampir). 

 
Pembinaan kesehatan Jemaah haji dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan 
kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilaksanakan pada saat mendaftar 
untuk mendapat nomor porsi. pembinaan kesehatan dilaksanakan baik pada Jemaah 
haji risti dan non risti. Pembinaan yang dilakukan Setelah pemeriksaan tahap pertama 
adalah pembinaan masa tunggu. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap 
pertama, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan setelah 
diumumkan kuota keberangkatan pada tahun berjalan. Rekomendasi pemeriksaan 
kesehatan tahap kedua menghasilkan rekomendasi/penetapan kriteria istithaah. 
Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan, diusulkan untuk ditunda 
atau tidak perlu diberangkatkan. Pembinaan kesehatan setelah pemeriksaan 
kesehatan tahap kedua ini adalah pembinaan kesehatan masa keberangkatan. 
Pembinaan masa keberangkatan adalah pembinaan yang dilakukan setelah jemaah 
haji melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua sampai keberangkatan. 
Pembinaan kesehatan di masa keberangkatan dilakukan pada jemaah haji yang telah 
memiliki kuota keberangkatan, artinya Jemaah tersebut sudah dipastikan akan 
berangkat tahun berjalan, setelah memperoleh konfirmasi keberangkatan dari 
Kementerian Agama.  

 
Kegiatan pembinaan kesehatan yang dapat dilakukan pada masa keberangkatan 
adalah sebagai berikut Konseling, Latihan Kebugaran, Pemanfaatan Posbindu, 
Kunjungan rumah, Bimbingan Manasik kesehatan Haji, Pembinaan Terpadu Jemaah 
Haji,  

 
4. Peran Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan bencana 

Keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam kegiatan tanggap darurat selaku 
subklaster kesehatan, mencakup kegiatan sebagai berikut: 
a. Mobilisasi Tim Bantuan Kesehatan. 
b. Mobilisasi logistik Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan. 
c. Menyelenggarakan rapat koordinasi teknis penanggulangan krisis kesehatan. 
d. Memberikan pendampingan kaji cepat bidang kesehatan, dan 
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e. Memberikan pendampingan penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sumber 
daya kesehatan dan penyusunan rencana aksi. 

 
Pada tingkat internasional, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan 
telah menyandang predikat sebagai World Health Organization Collaborating Centre 
(WHO CC) untuk Pelatihan dan Penelitian dalam Pengurangan Risiko Bencana pada 
bulan November tahun 2012. Penunjukan sebagai WHO CC ini berlaku hingga bulan 
November tahun 2016.  Pada tahun 2016 Pusat Krisis Kesehatan berhasil 
memperpanjang predikat ini untuk masa kerja 4 (empat) tahun hingga bulan 
November tahun 2020. 

 
WHO CC merupakan institusi yang ditunjuk oleh WHO Director General untuk 
bersama-sama membentuk jaringan kolaborasi internasional serta menjalankan 
aktivitas yang mendukung program-program WHO. Kerja sama awal berakhir setelah 
4 tahun dan setelah itu dapat dilakukan proses penunjukan ulang atau re-designation. 
Dengan adanya kolaborasi tersebut, WHO mendapatkan manfaat karena telah dibantu 
oleh institusi-institusi terbaik di seluruh dunia untuk menjalankan program-program 
yang telah dimandatkan pada WHO. Begitu pula dengan institusi-institusi yang 
berkolaborasi,  
 
Penunjukan sebagai WHO CC membuat program kesehatan institusi-institusi tersebut 
semakin mendapatkan perhatian dari para pemegang kebijakan dan masyarakat, juga 
mendapatkan kesempatan untuk bertukar informasi serta mengembangkan kerjasama 
teknis dengan insitusi-institusi lainnya di seluruh dunia. Keuntungan lainnya adalah 
institusi tersebut memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan sumber-sumber 
daya yang dibutuhkan dari pihak donor. Kegiatan-kegiatan terkait WHO CC mengacu 
pada workplan yang disepakati PKK dan WHO untuk kegiatan tahun 2016 – 2020 
yaitu :  
1. Memperkuat manajemen risiko di wilayah risiko tinggi bencana; 
2. Memperkuat kesiapsiagaan fasilitas kesehatan untuk bencana; 
3. Memperkuat koordinasi klaster/sektor kesehatan dan mobilisasi sumber daya untuk 

program pengurangan risiko bencana; 
4. Memperkuat Sistem informasi dan komunikasi untuk kedaruratan; 
5. Program pelatihan pengurangan risiko bencana baik nasional maupun 

internasional. 
 

5. Inisiatif dalam Pengembangan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja 
Menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Kesehatan 
telah melakukan upaya untuk membangun suatu sistem aplikasi berbasis jaringan 
untuk pemantauan kinerja Kementerian Kesehatan secara terintegrasi. Pada tahun 
2017 telah diintegrasikan aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja (e-
performance) kedalam website Kementerian Kesehatan. 

 
E-performance merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung 
penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam akuntabilitas dan 
peningkatan kinerja, dan selanjutnya dapat meningkatkan remunerasi atau tunjangan 
kinerja, serta sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan Good Governance dan 
Clean Government. E-performance merupakan aplikasi yang dapat menfasilitasi 
system monitoring  capaia kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 
yang terintegrasi dalam lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.   
 
Sistem e-performance merupakan sistem terpadu untuk entitas Satker, entitas unit 
organisasi, dan Kementerian yang digunakan untuk mempermudah perencanaan, 
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penganggaran, dan evaluasi pada Kementerian Kesehatan terututma terkait capaian 
kinerja. Pengembangannya dilakukan secara lintas unit yang melibatkan Biro 
Perencanaan dan Anggaran, Pusat Data dan Informasi, serta semua unit Eselon I di 
lingkungan Kementerian Kesehatan. 

 
6. Penghematan energi 

Kementerian Kesehatan telah meraih prestasi untuk program hemat energi 
dilingkungan Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi 
dan Sumberdaya Mineral. Sejak tahun 2014 Kementerian Kesehatan RI telah 
memperoleh penghargaan yaitu peringkat ketiga, sedangkan pada tahun 2015 
Kementerian Kesehatan memperoleh peringkat keempat dan pada tahun 2016 
Kementerian Kesehatan kembali memperoleh peringkat ketiga, dan pada tahun 2017 
ini Kementerian Kesehatan memperoleh peringkat kedua dalam nominasi hemat 
energi award yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM pada tanggal 29 
September 2017. 
 
Secara operasional, upaya konservasi energi dilakukan melalui rekayasa sarana dan 
prasarana sebagai berikut: 
a. Menggunakan Lampu Hemat Energi sesuai peruntukkannya.  
b. Membuat grouping listrik atau mengatur saklar berdasarkan kelompok area 

sehingga dengan pemanfaatan ruangan. 
c. Mengadakan sensor gerak pada lampu toilet. 
d. Memanfaatkan air dan sisa pembuangan kondensasi AC Central dan sisa air 

buangan cuci pantry untuk menyiram tanaman. 
e. Menambahkan kran tekan atau kran hemat energi. 
f. Memasang banner, poster, sticker, pesan multimedia, dan website. 
g. Memberikan voice attention melalui pengeras suara tentang himbauan 

Penghematan Energi dan Keselamatan Kerja setiap mendekati waktu pulang kerja. 
h. Menugaskan pegawai yang bertanggung jawab melakukan pengecekan ke setiap 

ruangan terkait penghematan energi dan kesehatan dan keselamatan kerja. 
 

7. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Germas 
Dalam rangka mendukung kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  (Germas), 
yang berfokus pada tiga kegiatan yaitu melakukan olah raga atau aktifitas fisik rutin 30 
menit perhari, mengkonsumsi sayur dan buah, dan memeriksakan kesehatan secara 
rutin minimal 6 bulan sekali sebaga upaya deteksi dini penyakit, telah disediakan 
fasilitas kegiatan dengan menyiapkan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Germas di 
Gedung Kementerian Kesehatan. 

 
Gambar 3.40 

Ruang Terbuka Hijau dan Taman Germas 
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8. Kantin Sehat 
 Keberadaan kantin sangat dibutuhkan bagi Pegawai Kemenkes terutama yang sehat 

dan hygienis, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai, karena mendapat 
asupan gizi yang cukup dan seimbang, jumlah gerai yang ada adalah sebanyak 18 
buah, yang menjual berbagai makanan yang dapat memenuhi kebutuhan pegawai 
kemenkes dan juga tamu dari luar. 

 
Gambar 3.41 

Pelayanan di Kantin Sehat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

9. Perpustakaan Kementerian, Layanan Pengaduan dan Sarana Informasi Publik 
a) Perpustakaan Kementerian 

Perpustakaan Kementerian Kesehatan adalah perpustakaan pembina bagi semua 
perpustakaan yang ada dibawah Kementerian Kesehatan. Perpustakaan 
Kementerian Kesehatan telah memiliki sertifikasi  ISO 9001-2015, melakukan 
layanan koleksi secara langsung maupun elektronik atau digital dalam rangka 
penelusuran literasi/rujukan/referensi, akses internet, serta audio visual produk 
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Kemenkes. Selain itu, disiapkan juga layanan penelusuran Katalog Induk Nasional 
Kesehatan (KINK)  yang sudah berjalan sejak tahun 2013, Melalui kink one search 
perpustakaan yang sudah bergabung dan masyarakat bisa memanfaatkan 
informasi perpustakaan .Perpustakaan yang sudah bergabung, yaitu Perpustakaan 
Unit Utama, Rumah Sakit dan Politeknik Kesehatan.   

 
Gambar 3.42 

Sertifikat ISO 9001-2015 Perpustakaan Kementerian Kesehatan 
 
 
 
 
 
 

Kementerian Kesehatan selalu meningkatkan dan 
mengembangkan jejaring terus menerus. Pada 
tahun 2017 menggabungkan 6 (enam) 
perpustakaan Poltekkes.   

 
Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka dalam 
penyediaan informasi Perpustakaan Kementerian 
Kesehatan telah melanggan e-journal dan 
membeli e-book yang bisa di akses oleh 
perpustakaan di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan Journal yang di langgan adalah: 
 

b) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 
Fasilitas   yang  tersedia   dalam   memberikan   layanan   informasi   publik   di 
Kemenkes, yaitu: 
- Halo Kemenkes 1500567 

Kementerian Kesehatan membangun Halo Kemenkes 1500567 yang bertujuan 
untuk memberikan layanan pengaduan dan  informasi secara cepat dan cermat 
yang diperlukan masyarakat dalam bidang kesehatan dan memberikan respons 
cepat terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan 
melalui hotline 1500567.  
 
Halo Kemenkes merupakan layanan terintegrasi yang memadukan kanal-kanal 
seperti telepon, SMS, Email dan Media Sosial dalam satu aplikasi yang 
dinamakan SIAP. No telepon call center di (kode lokal) 1500 567. Waktu 
pelayanan Halo Kemenkes adalah 24 jam. Pemanfaatan Halo Kemenkes tidak 
hanya dari masyarakat dalam negeri tetapi juga luar negeri. Sebagian besar 
masyarakat memanfaatkan Halo Kemenkes untuk meminta informasi, 
pengaduan, dan memberikan saran.  
 
Jumlah telepon tahun 2017 sebanyak 5054 penelepon dan yang telah 
diselesaikan 5033. Halo Kemenkes sudah mendapatkan ISO 9001-2008.  
Jam operasional : Setiap hari selama 24 jam (non-stop) 
Saluran Komunikasi lainnya : 

 SMS  : 081281562620 
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 Email  : kontak@kemkes.go.id 

 Media sosial : twitter (@KemenkesRI)  dan facebook (sehatnegeriku page) 

 Surat  : Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; gd. Adhyatma, 
 jl. HR Rasuna Said blok X5 Kav. 4-9 

 Laman PPID  :www.ppid.kemkes.go.id 
 http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/kontak/ 

 
Gambar 3.43 

Pelayanan Informasi Publik 
 
 
 
 
 

- SMS, E-mail, LAPOR! 
Sejak tahun 2010, telah dikembangkan saluran permohonan informasi dan 
pengaduan melalui fax (021-52921669), SMS (081281562620), dan e-mail 
(kontak@depkes.go.id). Sementara,Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengembangkan akses pengaduan 
dan permintaan masyarakat melalui Unit Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!).  
SMS (No SMS : 081281562620)  
Permintaan Informasi melalui SMS Halo Kemenkes selama tahun 2017 
sebanyak 3361 SMS dengan rincian 3339 sms berstatus close dan 22 sms 
berstatus open. 

 
LAPOR Merupakan layanan aspirasi dan pengaduan yang dikelola oleh Kantor 
Staf Presiden. Selama 2017 tercatat Kementerian Kesehatan telah melakukan 
391 layanan. 

 
Email (kontak@kemkes.go.id) 
Email merupakan salah satu layanan yang telah diintegrasikan dalam aplikasi 
SIAP, selama 2017 telah masuk sebanyak 4933 email dengan rincian  
permintaan informasi (4672 close, 29 open), 105 email pengaduan dan 134 
email saran dari masyarakat. 
 
Sejak tahun 2015 dikembangkan aplikasi terpadu SIAP (Saluran Informasi 
Aspirasi & Pengaduan) Kemenkes RI yang mengintegrasikan semua saluran 
pelayanan informasi yang ada. Tujuannya, agar masyarakat mudah dan cepat 
mengakses informasi dan keluhan serta mempercepat petugas merespons 
permintaan informasi dan keluhan. Selain itu, pimpinan dapat mengetahui 
penyelesaian akhir secara real time. Saat ini para admin Unit Utama dan admin 

mailto:kontak@kemkes.go.id
http://www.ppid.kemkes.go.id/
http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/kontak/
mailto:kontak@depkes.go.id
mailto:kontak@kemkes.go.id
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unit teknis bisa saling berhubungan, diharapkan kedepannya, SIAP bisa 
berhubungan dengan PPID Pelaksana, RS Vertikal dan UPT Vertikal. 

 
- Pelayanan Informasi Publik 

 
                       Gambar 3.44 
                Ruang Informasi Publik 

Kementerian Kesehatan 
membuka saluran komunikasi 
agar masyarakat dengan leluasa 
dapat mengakses informasi. 
Kanal yang dibuka adalah : 
Contact Center (surel, surat dan 
faximili), dan datang langsung ke 
Pojok Informasi di Gedung Prof. 
Sujudi Lt. 1. 
Daftar saluran informasi : 
Fax   : 021-52921669 

 
Email  : kontak@kemkes.go.id 
Surat  : Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; Gd.  
                           Adhyatma, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9. 
Laman PPID  : www.ppid.kemkes.go.id dan www.kemenkes.go.id 
Untuk Pojok Informasi dikelola khusus dan bagi masyarakat yang berkeingingan 
untuk datang tatap muka dengan petugas informasi di gedung Prof. Sujudi, lantai 
satu, Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9.  

 
- Unit Layanan Terpadu (ULT) 

Unit Layanan Terpadu (ULT) merupakan implementasi dari  Undang Undang RI 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian dibentuk Unit 
Layanan Terpadu (ULT) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 
509/MENKES/SK/2010 pada tanggal 26 April 2010. Unit ini terletak di gedung 
Prof. Dr. Sujudi lantai 1 dengan tujuan mempermudah penyelenggaraan 
pelayanan perizinan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan serta memotong 
birokrasi yang panjang di bidang kesehatan. 

 
Gambar 3.45 

Ruang Unit Layanan Terpadu (ULT) 
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Jenis layanan yang ada di ULT termuat dalam tabel berikut: 
 

Tabel 3.33  
Jenis Layanan Loket ULT 

Jenis Layanan Loket PJ 

Perizinan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 

 Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)  

 Izin Prinsip Industri Farmasi   

 Izin Industri Farmasi (IF)   

 Izin Prinsip Industri Obat Tradisional  

 Izin Industri Obat Tradisional (IOT)  

 Izin Prinsip Industri Ekstrak Bahan Alam 

 Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) 

 Izin Produksi Kosmetika    

 IT/IP/EP/ET Narkotika, Psikotropika dan 
Prekusor Farmasi   

 SPI/SPE Narkotika, Psikotropika dan 
Prekusor Farmasi 

Loket 1 
Loket 2 

Direktorat Produksi dan 
Distribusi Kefarmasian 

Pengurusan Surat Keterangan Alkes  
Pengurusan Izin Edar Alkes dan PKRT 
(registrasi Alkes dan PKRT) 

Loket 3 
Loket 4 

Direktorat Penilaian Alkes 
dan PKRT 

Pengurusan Izin Penyalur Alat Kesehatan 
(IPAK), dan  
Perizinan Sertifikasi Produksi Alkes dan PKRT 

Loket 5 Direktorat Pengawasan 
Alkes dan PKRT 

Administrasi Surat Tanda Registrasi Apoteker 
(STRA) 

Loket 6 Sekretariat Ditjen Farmalkes 

Layanan DUPAK Jabatan Fungsional Tenaga 
Kesehatan  
Input Administrasi DUPAK Jabatan 
Fungsional Tenaga Kesehatan dari 
persuratan (pos) 

Loket 7 
 
Loket 13 

Sekretariat Ditjen Pelayanan 
Kesehatan 

Layanan Kepegawaian Kemenkes Loket 8 dan 
Loket 9 

Biro Kepegawaian 

Konsultasi tentang Alkes dan PKRT serta  
Konsultasi IPAK 

Loket 10 & 
Loket 11 

Direktorat Penilaian Alkes 
dan PKRT  
Direktorat Pengawasan 
Alkes dan PKRT 

Layanan Informasi SDM Kesehatan 
(Internship, Nakes WNA, Nusantara Sehat, 
Tubel, PPDS) 

Loket 12 Set Badan PPSDM Kes 

Loket Pengambilan (STRA) – November 2017 Loket 14 Biro Kom Yanmas 

Layanan Informasi dan pengaduan Loket 15/ 
Koord. ULT 

Biro Kom Yanmas 

  
 

10. SPGDT 119 
Salah satu upaya penguatan akses pelayanan kesehatan antara lain dengan Sistem 
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), yang bertujuan untuk 
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan medik, serta 
mempercepat waktu respon penanganan pasien gawat darurat dalam upaya 
menurunkan angka kematian dan kecacatan. SPGDT merupakan layanan emergensi 
medik di Indonesia yang diselenggarakan melalui layanan berbasis call center yaitu 
Pusat Komando Nasional (National Comand Center/NCC) 119 dan Public Safety 
Center (PSC) 119. 
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NCC merupakan pusat panggilan kegawatdaruratan medik dengan nomor akses 
tunggal 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia, yang berada di 
Kementerian Kesehatan. 
 
PSC merupakan pusat layanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal 
yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medik yang berada di kabupaten/kota 
yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.  
 
Fungsi PSC antara lain (1) Pemberi pelayanan gawat darurat, (2) Pemandu 
pertolongan pertama (first aid), (3) Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat dan 
(4) Pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.  
 
Tugas PSC yaitu: 
1. Menerima  terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari NCC 119;  
2. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme 

kegawatdaruratan;  
3. Memberikan layanan ambulans;  
4. Memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan  
5. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.  
Saat ini sudah terbentuk 135 PSC yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  
 
Dalam ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara (Kemenpan) terkait inovasi pelayanan publik, NCC 119 (Kolaborasi 
Nasional Layanan Emergensi Medik) berhasil meraih penghargaan Top 99 dan Top 
40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. 

 
11. Pengembangan Telemedicine  

Pelayanan Telemedicine merupakan salah satu terobosan Kementerian Kesehatan 
dalam memberikan pelayanan kesehatan menggunakan teknologi informasi untuk 
mendekatkan akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Layanan 
Telemedicine ini juga diharapakan dapat memudahkan komunikasi antara dokter 
umum yang berada di daerah terpencil ataupun daerah yang jauh dari pusat kota 
dengan dokter spesialis, subspesialis guna meningkatkan derajat kesehatan 
perorangan dan masyarakat. 
 
Telemedicine sudah dikembangkan di Indonesia sebagai pilot project yang diawali 
dengan teleradiologi, tahun 2012 dengan Jenis layanan tele-radiologi dan sampai 
tahun 2017  telah ada tiga jenis layanan  telemedicine yaitu Tele-radiologi, tele-EkG 
dan Tele-USG. Pelayanan Telemedicine memiliki Konsep Pengampuan dimana 
sebagai Pengampu adalah RS Rujukan Nasional, Rujukan Provinsi dan Rujukan 
Regional, dan sebagai Diampu adalah Rumah Sakit yang tidak memiliki tenaga 
Spesialis dan/atau Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis terutama terletak di 
daerah DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan). 
 
Kementerian Kesehatan menyediakan Aplikasi pelayanan telemedicine dengan 
alamat www.temenin.kemkes.go.id, yang dapat diakses oleh semua fasilits 
pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan telemedicine. 

 
 
 
 
 
 

http://www.temenin.kemkes.go.id/
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Gambar 3.46 
Dashboard Aplikasi Telemedicine 

 

 

 
 

 
Gambar dibawah merupakan Foto Implementasi Telemedicine Indonesia berupa 
pemeriksaan EKG dan upload hasil pemeriksaan pada aplikasi telemedicine di 
Puskesmas 

 
Gambar 3.47 

Implementasi Telemedicine di Puskesmas 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Sistem Pendaftaran rawat melalui SMS Gateway 
Di era JKN ini, kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas pelayanan 
kesehatan (fasyankes) baik Puskesmas maupun Rumah Sakit semakin meningkat. 
Namun, kapasitas fasyankes dalam melayani masyarakat masih belum memadai 
yang dapat dilihat dengan sering terjadinya antrian pasien rawat jalan yang panjang 
di beberapa rumah sakit, sehingga terjadi penumpukan pasien dan waktu tunggu 
yang lama, yang pada akhirnya mengakibatkan mutu pelayanan pasien rawat jalan 
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juga ikut terganggu. Hal ini menjadi keluhan masyarakat kepada Kementerian 
Kesehatan dan telah menjadi sorotan dari berbagai pihak seperti Presiden, DPR, 
KPK, dan lembaga lainnya.  
 
Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pelayanan Kesehatan membuat inovasi 
aplikasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan melaui SMS Gateway. SMS Gateway 
bersama dengan Sistem Pendaftaran Online (berbasis web dan android) diharapkan 
dapat membantu menyelesaikan masalah antrian pasien tersebut. 
 
Tujuan lainnya dari inovasi ini adalah untuk membangun dan mengembangkan 
sistem informasi pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, bersahabat, sehingga 
memberikan kemudahan bagi pasien rawat jalan untuk mendaftar ke rumah sakit 
yang dituju. Saat ini, sistem SMS Gateway sedang diujicoba pada 3 RS Vertikal di 
Jakarta, yaitu: RSUP Fatmawati, RSAB Harapan Kita, dan RS Pusat Otak Nasional. 
 

Gambar 3.48.  
Aplikasi Pendaftaran Rawat Jalan Melalui SMS Gateway 

 

 
 

Selain sebagai salah elemen penilaian dalam Standar Akreditasi Nasional (SNARS), 
Sistem Pendaftaran Pasien (baik online maupun melalui SMS Gateway) juga 
merupakan salah satu indikator kinerja yang harus dicapai oleh RS Vertikal dan 
pencapaiannya ikut menetukan dalam pemberian remunerasi. 

 
13. Rumah Sakit Terakreditasi Internasional 

Dalam rangka menghadapi persaingan perdagangan bebas dunia terutama di 
ASEAN, maka perlu meningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan 
standar kelas dunia (internasional). Kementerian Kesehatan berupaya untuk 
mewujudkan hal tersebut yaitu dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 
yang tersertifikasi akreditasi internasional oleh lembaga independent dalam hal ini 
Joint Commision International (JCI).  

 
Sampai dengan tahun 2017 terdapat 24 rumah sakit yang telah tersertifikasi 
akreditasi dari JCI, yaitu: 
a. RS Pemerintah 

a) RS UPT Vertikal 
1. RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta 
2. RSUP Fatmawati Jakarta 
3. RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung 
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4. RSUP dr. Kariadi Semarang 
5. RSUP dr. Sardjito Yogyakarta 
6. RSUP Sanglah Bali 
7. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 
8. RSUP Moh. Hoesin Palembang 
9. RS Jantung Harapan Kita 

b) RS Pemerintah Lainnya 
1. RSPAD Gatot Soebroto Jakarta 

b. RS Swasta 
1) RS Awal Bros Bekasi 
2) RS Awal Bros Pekanbaru 
3) RS Awal Bros Batam 
4) RS Awal Bros Tangerang 
5) RS Eka Hospital BSD 
6) RS Eka Hospital Pekanbaru 
7) RS Siloam Kebun Jeruk 
8) RS Siloam Karawaci 
9) RS Siloam Hospital Bali 
10) RS Premier Jatinegara 
11) RS Premiere Surabaya 
12) RS Premier Bintaro 
13) RS Pondok Indah-Puri Indah Jakarta 
14) RS Pondok Indah-Pondok Indah Jakarta 
15) RS Mata JEC Jakarta 
 

D. Penghargaan/prestasi yang dicapai oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2017 
Berbagai penghargaan telah diraih Kementerian Kesehatan sepanjang tahun 2017. 
Dengan adanya penghargaan yang diraih, diharapkan dapat terus memacu semua lini 
Kementerian kesehatan untuk meningkatkan kinerja. 
Beberapa penghargaan diantaranya adalah: 
1. Penghargaan pada Program Pelayanan NCC 119  
       Dalam ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara (Kemenpan) terkait inovasi pelayanan public, NCC 119 (Kolaborasi 
Nasional Layanan Emergensi Medik) meraih penghargaan Top 99 dan Top 40 
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. 

 
                Gambar 3.49. 
 Piagam Penghargaan NCC 199 
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2. Tiga Satuan Kerja memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari 
Kementerian PAN & RB Tahun 2017  
 

                                                            Gambar 3.50 
                     Pemberian Penghargaan WBK oleh KemenPAN dan RB 

 
 

 
 

Tiga Satuan Kerja Kementerian Kesehatan, Yaitu RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro 
Klaten, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, dan RS Jiwa Prof Dr. Soeroyo 
Magelang Menerima Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN & RB tahun 2017. Predikat diberikan 
kepada satuan kerja yang telah menerapkan 4 (empat) Indikator Pengungkit dan 2 
(dua) indikator hasil. 

 
3. Penghargaan Sebagai K/L Dengan Implementasi e-LHPKN Terbaik Dengan 

Kategori Pilot Project Terbaik 
 
                                                            Gambar 3.51 
                                     Pemberian Implementasi e-LHPKN Terbaik 

 

 
 

Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian /Lembaga 
Dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik Untuk Kategori Pilot Project Terbaik Tahun 
2017 dari KPK; 
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4. Penghargaan Sebagai K/L Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik 
 Tahun 2017  

 
Gambar 3.52 

Pemberian Penghargaan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik 
 

 
 
Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian/Lembaga 
Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017 dari KPK. 

 
 

5. BKN Award 
 

     BKN Award diberikan sebagai penghargaan dalam Transformasi Digital dalam 
Manajemen ASN. Birokrasi di Kementerian Kesehatan sudah berlangsung cepat 
sekaligus akurat, dimana dengan teknologi membantu ASN untuk mewujudkan 
kinerja yang cepat, sehingga reformasi birokrasi dapat dirasakan hasilnya oleh 
publik. BKN Award juga diberikan sebagai pengelola kepegawaian terbaik. 

 
Gambar 3.53 

Piagam penghargaan BKN Award 
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6. Penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers 
 

Tahun 2017 Media kesehatan (Mediakom) mendapatkan 3 penghargaan dari ajang 
Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMa) 2017 yang diselenggarakan oleh Serikat 
Perusahaan Pers (SPS), antara lain Mediakom edisi 71 meraih penghargaan Gold 
Winner the Best Government Inhouse Magazine Award (InMA) 2017, Mediakom edisi 
75 meraih penghargaan Silver Winner the Best Government Inhouse Magazine 
Award (InMA) 2017 dan Mediakom edisi 68 meraih penghargaan Silver Winner the 
Best of E- Magazine 2017.  

 
Gambar 3.54 

Pemberian Penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers 
 

.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selain mendapatkan penghargaan dari ajang Indonesia Inhouse Magazine Awards 
(InMa) 2017, Mediakom juga memperoleh 2 penghargaan dari ajang PR Indonesia 
Awards (PRIA) 2017 yang juga diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers 
(SPS), yaitu Mediakom edisi 69  meraih Silver Winner untuk Kategori Majalah Cetak 
dan Mediakom edisi 74 meraih  Bronze Winner untuk Katagori e-Magazine.  

 
Gambar 3.55 

Penghargaan PRIA 
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7. Penghargaan dari Majalah PR Indonesia 
 

Gambar 3.56 
Piagam penghargaan PR Indonesia 

 

 
 

Penghargaan ini merupakan penghargaan kategori Menteri sebagai Best 
Communicators  Tahun 2017 yang diberikan Kepada Menteri Kesehatan Nila Farid 
Moeloek, Sp.M (K). 

 
8. Penghargaan dari Kementerian Keuangan terhadap Pengelolaan BLU 

 
Gambar 3.57 

Piagam penghargaan Pengelolaan BLU 
 

 
 

 
Penghargaan ini diberikan kepada Kementerian Kesehatan sebagai  Kementerian 
Negara/Lembaga Pembina Teknis Kinerja Pengelolaan Badan Layanan Umum 
Terbaik  2017. 
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9. Arsip Nasional Indonesia 
 

Pada tahun 2017, Kemenkes melalui Biro Umum memperoleh penghargaan dari 
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Unit Kearsipan Terbaik Nasional 
kategori Kementerian yang dilaksanakan tanggal 01 Maret s/d 21 Juli 2017 dan 
memperoleh Juara 1 (satu). Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Menpan RB 
kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal 17 Agustus 2017. 

 
Gambar 3.58 

Piagam penghargaan Unit Kearsipan terbaik 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

10. Apresiasi PPM 2017  
 

Gambar 3.59 
Piagam penghargaan Komitmen Pengembangan Organisasi 

 

 
 
Apresiasi PPM 2017 diberikan sebagai penghargan dalam Ketegori: Komitmen 
Pengembangan Organisasi Terintegrasi.  
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11. Penghargaan dari Kepolisian Republik Indonesia 
 

Gambar 3.60 
Piagam penghargaan dari POLRI 

 
 
Kepolisian Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kementerian 
Kesehatan pada Tahun 2017  atas meningkatnya keselamatan dan kelancaran arus 
mudik lebaran Tahun 2017.  
 

12. Penghargaan dari Kementerian Perhubungan Tahun 2017. 
 

Gambar 3.61 
Piagam penghargaan dari Kementerian Perhubungan 

  

 
 
Pada Tahun 2017 Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan kepada 
Kementerian Kesehatan dalam hal Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2017, 
dimana Kementerian Kesehatan memfasilitasi Karyawan dan keluarga mudik ke 
kampung halaman.  
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13. Penghargaan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 
2017  

 
Gambar 3.62 

Piagam penghargaan dari Unit Kerja Presiden 
 

 
 
Penghargaan ini diberikan dalam rangka penghargaan terhadap kinerja positif dalam 
pengamanan, pengendalian, dan kelancaran agenda lebaran Tahun 2017.  

 
 

14. Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2017 
 

Gambar 3.63 
Penghargaan NCC 119 

 

 
 
NCC 119 : “Kolaborasi Nasional Layanan Emergensi Medik di Indonesia” 
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15. Penghargaan Tata Kelola BMN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
 

Gambar 3.64 
Penghargaan Tata Kelola BMN 

 

 
 
Penghargaan ini diberikan dalam rangka Peningkatan Tata Kelola BMN yang 
Berkelanjutan. 
 

16. Penghargaan Penyelenggaraan Operasional Haji 
     Dalam penyelenggaraan operasional kesehatan haji tahun 2017 Kementerian 

Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Haji mendapat penghargaan atas dukungan dan 
upaya penyelenggaraan kesehatan haji dari Direktorat Jenderal Urusan Kesehatan 
Kementerian Kesehatan Arab Saudi.  

 
Gambar 3.65 

                           Penghargaan Penyelenggaraan Operasional Kesehatan Haji 
 

 
 
 

 
 



Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 187 

 

17. Hemat Energi 
Kementerian Kesehatan dalam hal ini Biro Umum telah meraih prestasi untuk 
program hemat energi dilingkungan Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Sejak tahun 2014 Kementerian 
Kesehatan RI telah memperoleh penghargaan yaitu peringkat ketiga, sedangkan 
pada tahun 2015 Kementerian Kesehatan memperoleh peringkat keempat dan pada 
tahun 2016 Kementerian Kesehatan kembali memperoleh peringkat ketiga, dan pada 
tahun 2017 ini Kementerian Kesehatan memperoleh peringkat kedua dalam nominasi 
hemat energi award yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM pada tanggal 29 
September 2017. 

  
Gambar 3.66 

                                     Pemberian penghargaan oleh Kementerian ESDM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18. Penghargaan atas laporan keuangan dari Kementerian Keuangan 
 

Gambar 3.67 
    Pemberian penghargaan atas Laporan Keuangan 
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Penghargaan ini diberikan kepada kepada Kementerian Kesehatan terkait 
Pencapaian Standar Tertingggi dari Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan 
TA 2016 

 
19. Penghargaan Opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan  

 
Gambar 3.68 

    Pemberian penghargaan Opini WTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Penghargaan atas LPJ Bendahara dari KPPN VII 
 

Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras satuan kerja untuk menyampaikan LPJ 
Bendahara di awal waktu periode bulan Januari hingga Oktober 2017, maka KPPN 
Jakarta VII memberikan penghargaan kepada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan 
Perbekalan Kesehatan. Penghargaan ini juga sebagai bentuk Penghargaan Atas 
Ketertiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tahun Anggaran 
2017. 

 
    Gambar 3.69 

          Penghargaan atas LPJ Bendahara dari KPPN VII 
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21. Resertifikasi ISO 9011 untuk Pelayanan Jasa Otoritas Alkes dan PKRT 
 

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT memperoleh resertifikasi ISO 9001: 
2015 pada tanggal 7 Desember 2017 terkait Pelayanan Jasa Otoritas Alat Kesehatan 
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 

 
Gambar 3.70 

   Resertifikasi ISO 9011 untuk Pelayanan Jasa Otoritas Alkes dan Perbekkes 
 

                                    
 
 

22. Penghargaan Sebagai Satker Pengelola Anggaran Terbaik Peringkat Ketiga Untuk 
Direktorat Tata Kelola Obat Publik Tahun Anggaran 2017 

 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta 
melaksanakan kegiatan Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 
2017. Kegiatan tersebut menghasilkan daftar satuan kerja dengan predikat 
pengelolaan anggaran terbaik dan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan 
Perbekalan Kesehatan berhasil meraih peringkat ketiga dari 1.800 satuan kerja yang 
menjadi mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI 
Jakarta. 

 
Gambar 3.71 

    Penghargaan Pengelola Anggaran Terbaik 
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BAB IV  
PENUTUP 

 
Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017 disusun sebagai wujud 

pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang 
ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Laporan ini 
disusun sesuai amanat Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara 
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
 

Sepanjang tahun 2017, Kementerian Kesehatan telah mencatatkan sejumlah 
keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja, namun masih terdapat hasil pencapaian 
sasaran yang belum menggembirakan. Semua capaian tersebut akan menjadi bahan 
instropeksi dan evaluasi Kementerian Kesehatan untuk terus memperbaiki diri dan 
meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. 
 

Dari 36 Indikator Kinerja pada 12 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang 
dijanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, terdapat 34 Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis yang memiliki kinerja sesuai atau melebihi target, dan terdapat pula 2 
Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang belum mencapai target yaitu Jumlah Puskesmas 
yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan dan Jumlah kabupaten/kota yang 
melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap. 
 

Beberapa kendala dalam pencapaian sasaran strategis diantaranya a) masih adanya 
kesenjangan cakupan antar provinsi, b) belum meratanya jumlah tenaga kesehatan di 
daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, c) Kondisi geografis masyarakat yang 
tinggal di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan menyebabkan kesulitan 
untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, dan d) Masih kurangnya sumber daya 
dalam pelaksanaan pencapaian sasaran. 
 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Kementerian Kesehatan dalam menghadapi 
tantangan ke depan adalah a) Mempererat koordinasi dan kerjasama dengan seluruh 
jajaran pemerintahan maupun masyarakat diantaranya dengan pelaksanaan Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat sebagai upaya melibatkan semua komponen pemerintah dan 
masyarakat dalam pembangunan kesehatan, b) Meningkatkan dukungan pelaksanaan 
program dan kegiatan Kementerian Kesehatan, mencakup penyediaan sumber daya 
anggaran, sumber daya manusia, regulasi yang diperlukan, hingga tersedianya sistem 
informasi yang semakin andal terutama untuk terpencil, perbatasan, dan kepulauan c) 
Memantapkan pengelolaan sistem aplikasi terintegrasi berbasis jaringan sehingga dapat 
mendukung pencapaian kinerja Kementerian Kesehatan, d) Dukungan Lintas 
Program/Lintas Sektor dan organisasi profesi didalam pelayanan kesehatan e) 
Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, dengan 
berfokus pada daerah yang memiliki risiko tertinggi dan beban tertinggi. 

 
Terkait pencapaian indikator Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga 

kesehatan, masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya a) Minat beberapa jenis 
tenaga kesehatan untuk mengikuti penugasan khusus tenaga kesehatan (tim dan individu) 
masih kurang terutama dokter dan dokter gigi termasuk tenaga kesling, tenaga ahli tek. Lab 
Medik dan tenaga gizi, b) Tingkat kelulusan calon peserta masih rendah, c)  Komitmen 
daerah (sarana prasarana, fasilitas rumah tinggal, penjemputan) masih belum optimal, d) 
Perubahan status keterpencilan Puskesmas,  
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Untuk itu Kementerian Kesehatan telah melakukan kegiatan diantaranya Penugasan 

Khusus Tenaga Kesehatan/Nusantara Sehat, Sosialisasi penugasan khusus tenaga 
kesehatan (Tim dan Individu) kepada Organisasi Profesi/mahasiswa/Institusi Diknakes 
terutama untuk profesi yang masih kurang. Upaya pengusulan kenaikan insentif ke 
Kemenkeu, Advokasi ke pemerintah daerah untuk pemenuhan tenaga kesehatan di 
wilayahnya sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan 
kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta merupakan urusan pemerintah yang wajib 
karena bersifat pelayanan dasar. 

 
Pada Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas 

secara lengkap, masih terdapat kendala dalam pencapaian sasaran yaitu perubahan 
struktur organisasi di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan 
perubahan personil pengelola data, 2) masih perlu ditingkatkan kapasitas tenaga pengolah 
data/pengelola SIK di daerah, 3) belum optimalnya fungsi dari unit-unit utama di 
Kementerian Kesehatan dalam hal verifikasi data yang telah dilaporkan dari kabupaten/kota 
dan provinsi. Untuk itu Kementerian Kesehatan melakukan upaya a) membentuk tim 
pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan pemantauan serta berkomunikasi 
dengan pengelola data di dinas kesehatan provinsi, b) memberikan umpan balik keterisian 
data ke dinas kesehatan provinsi, c) pendampingan pengisian data kesehatan prioritas 
melalui pelatihan dan atau pertemuan d) menjaga keamanan informasi data dengan 
sertifikasi ISO 27001:2013; serta menyediakan jaringan komunikasi data intranet (Virtual 
Private Network) untuk dinas kesehatan provinsi. 

 
Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan 

akuntabel bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholders Kementerian Kesehatan. 
Diharapkan pula Laporan Kinerja ini akan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka 
meningkatkan pengelolaan kinerja di Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan 
berharap dapat terus memberikan andil yang semakin besar dalam mewujudkan cita-cita 
berbangsa dan bernegara di bidang kesehatan. 
 
 
 
 
 

 
 


