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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN 
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TENTANG 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

  Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pembangungan 

kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan periode tahun 2015-2019 adalah Program 

Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat 

melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan  finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat 

dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan 

dan jaminan kesehatan nasional; 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategis 

pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan 

pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi 

peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis 

resiko kesehatan; dan 3) jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan 

sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. 

Program Indonesia sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan 

GERMAS. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk 

meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses 

pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. 

Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga dilaksanakan oleh 

Puskesmas dengan ciri: 1) Sasaran utama adalah Keluarga; 2) Mengutamakan 

upaya Promotif-Preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis 

masyarakat (UKBM); 3) Kunjungan Keluarga dilakukan Puskesmas secara aktif 

untuk peningkatan outreach dan total coverage; dan 4) Pendekatan siklus 

kehidupan atau life cycle approach. Melalui kunjungan keluarga, tim 

Puskesmas sekaligus dapat memberikan intervensi awal terhadap permasalah 

kesehatan yang ada di setiap keluarga. Kondisi kesehatan keluarga dan 



2 

 

permasalahannya akan di catat pada Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga), yang 

akan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan intervensi lanjut. 

Keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga juga 

sangat ditentukan oleh peran dan tanggung jawab sektor-sektor lain di luar 

sektor kesehatan (lintas sektor). 

 Sasaran pokok pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 adalah 

1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 

2) Meningkatnya pengendalian  penyakit; 

3) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan  terutam di daerah 

terpencil, tertinggal dan perbatasan; 

4) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan 

kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan 

5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta 

6) Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.  

  Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 21 

menyatakan  bahwa “Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta 

pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan SDM Kesehatan dalam SKN yang ditetapkan 

pada tahun 2009, pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan diselenggarakan 

melalui 4 (empat) upaya pokok, yaitu (1) perencanaan SDM Kesehatan, (2) pengadaan SDM 

Kesehatan, (3) pendayagunaan SDM Kesehatan serta (4) pembinaan dan pengawasan mutu 

SDM Kesehatan”. 

  Dalam upaya memperlancar pelaksanaan upaya pengembangan dan 

pemberdayaan SDM Kesehatan perlu disusun suatu rencana aksi program badan 

pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2015-2019 yang berisi tujuan, 

sasaran, strategis dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan dan 

pemberdayaan SDM Kesehatan pada tahun 2015- 2019. 

 

B. MAKSUD DAN KEGUNAAN RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM 

KESEHATAN 

  

Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM 

Kesehatan Tahun 2015-2019 merupakan rencana pengembangan dan pemberdayaan SDM 

Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan tahun 2019, 

ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan acuan bagi semua satuan kerja di 

lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan 

dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yang meliputi : upaya 
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perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM 

Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

 

C. PENGERTIAN 

  Ada beberapa pengertian yang dipergunakan dalam Rencana Aksi Program Badan 

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang tertuang dalam Standar Sistem 

Kesehatan Nasional antara lain : 

1. Kesehatan 

 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. 

 

2. Pembangunan Kesehatan  

 Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 

Bangsa Indonesia  yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara social dan ekonomis. 

 

3. Sistem Kesehatan Nasional  

 Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan 

oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna 

menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.   

 

4. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan  

 Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah pengelolaan upaya 

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi : upaya 

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber 

daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangungan kesehatan 

guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

5. Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 

 Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan meliputi perencanaan 

kebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang meliputi 

pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, 

pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, termasuk peningkatan 
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kesejahteraannnya, dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia 

kesehatan. 

 

6. Sumber Daya Manusia Kesehatan  

 

 Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga 

kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja 

serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. 

 

7. Perencanaan SDM Kesehatan  

 Perencanaan SDM Kesehatan adalah Upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, 

dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. 

 

8. Pengadaan SDM Kesehatan 

 Pengadaan SDM Kesehatan adalah upaya yang meliputi pendidikan tenaga 

kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 

kesehatan. 

 

9. Pendayagunaan SDM Kesehatan 

 Pendayagunaan SDM Kesehatan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta 

pengembangan SDM Kesehatan. 

 

10. Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan  

 Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan adalah upaya untuk 

mengarahkan, memberikan dukungan, serta mengawasi pengembangan dan 

pemberdayaan SDM Kesehatan. 

 

D. TATA URUT 

 Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 disusun dengan tata 

urut sebagai berikut : 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

SK RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Maksud dan Kegunaan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan 

C. Pengertian 

D. Tata Urut 
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BAB II     GAMBARAN UMUM 

A. Kondisi Umum 

B. Kondisi SDM Kesehatan 

C. Potensi dan Tantangan 

BAB III VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN 

A. Visi  

B. Misi  

C. Arah Kebijakan  

D. Sasaran Strategis 

E. Strategi  

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan PPSDM Kesehatan  

B.  Target Kinerja Kegiatan 

C.  Kerangka Pendanaan 

BAB V. PERGERAKKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM  

A. Kerangka Regulasi 

B. Kerangka Kelembagaan 

C. Koordinasi Hubungan Lintas Sektor dan Lintas Program 

BAB VI PENUTUP 

LAMPIRAN 1   :   Matriks Kinerja dan Pendanaan  

LAMPIRAN 2      :   Matriks Kerangka Regulasi 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR SINGKATAN 

KONTRI 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

A. KONDISI UMUM  

 

Pembangunan kesehatan diselenggarakan guna mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya.  Pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik, 

apabila diselenggarakan secara terarah, sinergi, dan berkesinambungan oleh semua pihak 

pelaku pembangunan. Hambatan, kendala dan tantangan pembangunan kesehatan semakin 

kompleks, berbagai isu strategis ditingkat global muncul mempengaruhi status kesehatan 

masyarakat seperti perubahan iklim, pemanasan global, krisis energi, politik dan globalisasi, 

sementara di tingkat nasional, berbagai isu stategis yang harus dihadapi dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara lain perbedaan status kesehatan, 

desentralisasi dan demokrasi yang belum optimal, ketidaktersediaan SDM Kesehatan belum 

merata, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai, dan 

belum optimalnya pembangunan berwawasan kesehatan. Berbagai isue tersebut menuntut 

upaya secara cepat dan tepat dapat menentukan langkah-langkah kebijakan pembangunan 

kesehatan. Langkah tersebut dimulai sejak penetapan kebijakan pembangunan khususnya 

dalam menyusun perencanaan pembangunan kesehatan di semua tingkatan. SDM kesehatan 

merupakan unsur pelayanan harus mampu mengantisipasi berbagai dinamika yang ada.  

     Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berbagai situasi dan kondisi kesehatan di 

Indonesia pada periode mendatang dihadapkan pada berbagai masalah diantaranya adalah : 

1. Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia 

Angka Kematian Ibu (AKI) naik dari 228 (2007) menjadi 359 (2012), sementara itu, 

penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) melambat terutama kematian neonatal. 

Disparitas AKI dan AKB terdeteksi antar sosial ekonomi, daerah seta kota-desa. 

2. Status gizi masyarakat 

Indonesia menghadapi masalah ganda gizi pada anak, kegemukan dan obesitas pada 

orang dewasa, dan keamanan pangan. Kekurangan gizi anak (underweight, stunting, 

wasting), masalah gizi lebih (kegemukan dan obesitas) mengalami kenaikan. Masalah 

gizi lainnya adalah gizi mikro (anemia, kekurangan kalsium) dan perilaku masyarakat 

yang belum mendukung kesehatan, gizi, sanitasi, higienis dan pola pengasuhan. 

3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

Tingginya penyakit menular disebabkan oleh akses penduduk terhadap air minum dan 

sanitasi masih rendah. Gambaran penyakit menular yang lain adalah prevalensi AIDS dan 

insiden HIV tinggi, malaria, DBD, diare dan TB turun, namun demikian prevalensi 

malaria dan DBD di daerah endemis masih tinggi, Diare dan TB masuk 10 besar 
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penyebab kematian, serta muncul resiko multi-drug resistante TB. Neglected diseases 

juga masih ditemukan; kusta nomor 3 terbesar di dunia dan frambusia di Asia Tenggara 

hanya ditemukan di Indonesia dan Timor Leste. Globalisasi memberikan ancaman 

tambahan penyakit menular (Polio, SARS, Flu Burung, MERS, Zica) dari negara-negara 

lain. Sedangkan naiknya kasus PTM disebabkan oleh meningkatnya faktor resiko : 

hipertensi, tingginya kadar glukosa darah, dan kegemukan (karena pola makan, kurang 

aktifitas fisik dan kebiasaan merokok).  

4. Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan 

Upaya pemenuhan ketersediaan obat dan alat kesehatan dihadapkan pada ketersediaan 

obat dan vaksin tidak merata (Angka ketersediaan nasional 2013 (93 %), dengan variasi 

sangat tinggi (>100 %) ditemukan di 13 provinsi dan kurang 80 % di provinsi lainnya); 

pemenuhan standar mutu, khasiat dan keamanan obat 96,8 % dan alkes 85,84 %, namun 

yang bersertifikat 78,22 % (sarana produksi obat) dan 78,18 % (sarana produksi alkes dan 

PKRT); penggunaan obat generik Puskesmas (96,1 %) lebih tinggi dibandingkan RS 

(74,89 %); penggunaan obat rasional hanya 61 % dan pengetahuan obat generik rendah. 

Walaupun 71,63 % instalasi farmasi memenuhi standar, kesesuaian layanan kefarmasian 

dengan standar hanya 35,3 % (RS) dan 25 % (Puskesmas) 

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dihadapi pada fenomena yang 

menarik diantaranya  kebijakan tidak berwawasan kesehatan; lingkungan yang belum 

mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; belum optimalnya 

pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis masyarakat. Rendahnya 

perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah, ASI ekslusif, cuci 

tangan dan aktifitas fisik serta pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya mendorong 

promosi kesehatan 

6. Pengembangan Program JKN SJSN 

Program Jaminan kesehatan Nasional menghadapi sejumlah masalah dari beberapa aspek, 

diantaranya kepesertaan;  pelayanan; pembayaran provider; pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi; serta regulasi. 

7. Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Berkualitas 

Kondisi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dihadapkan pada berbagai kondisi antara 

lain : keterbatasan akses penduduk pada pelayanan kesehatan ditemukan di DTPK; 

kualitas pelayanan belum optimal karena ketiadaan standar pelayanan dan sistem 

informasi (medical record dan informasi); Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan perlu 

pembenahan; pelayanan kesehatan promotif dan preventif beleum berjalan optimal; dan 

sistem rujukan belum berjalan optimal. 
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8. Pemenuhan SDM Kesehatan 

Masalah krusial yang dihadapi dalam pemenuhan SDM Kesehatan adalah jumlah, 

sebaran dan kualiatas tenaga kesehatan. Kekurangan berbagai jenis tenaga kesehatan 

terjadi disejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Dari 9.550 Puskesmas pada tahun 2014 

ada 9,8 % Puskesmas tanpa dokter, 2.194 Puskesmas tanpa tenaga gizi dan 5.895 

Puskesmas tanpa tenaga promosi kesehatan. Masalah kekurangan tenaga kesehatan 

diperparah oleh distribusi yang tidak merata. 

9. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan,serta Sistem Informasi 

Ketersediaan data untuk perencanaan berbasis evidance dinilai belum cukup dan belum 

didukung oleh sistem informasi yang dapat diandalkan. Sementara itu kapasitas 

penelitian dan pengembangan belum optimal serta lemahnya sinkronisasi perencanaan 

antara perencanaan pada tingat nasioanl, provinsi dan kabupaten/kota. 

10. Pembiayaan Kesehatan 

Walaupun alokasi anggaran kesehatan sudah mencapai 5 % dari alokasi APBN, namun 

alokasi dana untuk layanan kesehatan primer lebih kecil dibanding layanan sekunder, 

alokasi dana program kesehatan masyarakat sangat rendah dibanding dengan layanan 

kuratif; dan belanja obat menyerap porsi signifikan (> 40 %) terhadap total belanja 

kesehatan. 

 

B. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 

  Berdasarkan gambaran situasi dan kondisi masalah kesehatan yang telah 

disebutkan diatas, masalah krusial yang dihadapi dalam pemenuhan SDM Kesehatan 

adalah jumlah, sebaran dan kualitas tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemenuhan SDM 

Kesehatan dalam pembangunan kesehatan pada umumnya dan Program PPSDM 

Kesehatan pada khususnya pada lima tahun mendatang menjadi tantangan tersendiri 

dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan.  

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan dan 

masuk pada sasaran pokok pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 adalah 

terpenuhinyan tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di 

masyarakat. Menurut pendataan Badan PPSDMK, jumlah SDM Kesehatan yang 

didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2015 yang tercatat sebanyak 

878.037 yang terdiri dari tenaga medis 101.872 orang, psikologi klinis 1.211 orang, 

keperawatan 224.035 orang, kebidanan 111.896 orang, kefarmasian 30.343 orang, 

kesehatan masyarakat 30.373 orang, kesehatan lingungan 13.178 orang, gizi 15.355 

orang, keterafian fisik 4.866 orang, keteknisan medis 18.510 orang, teknik biomedika 

24.266 orang, tenaga kesehatan tradisonal 6 orang, tenaga kesehatan lainnya 72.312 

orang dan tenaga penunjang lainnya 229.814 orang.  
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  Dari seluruh SDM kesehatan yang ada, sebanyak 335.142   orang bekerja di 

Puskesmas, dengan jumlah Puskesmas yang  9.742 buah saat ini, maka berarti rata-rata di 

tiap Puskesmas bekerja 34 (34.4)  orang SDM kesehatan. Namun demikian faktanya tidak 

demikian, karena ternyata persebaran SDM kesehatan tersebut tidak merata. Beberapa 

puskesmas yang mempunyai rata-rata SDM kesehatan cukup banyak adalah puskesmas di 

Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau (58 orang per Puskesmas) sedangkan puskesmas yang 

mempunyai rata-rata jumlah SDM kesehatan paling rendah adalah puskesmas di Provinsi 

Papua (17 orang per puskesmas) dan puskesmas di Provinsi Papua Barat ( 18 orang per 

puskesmas). Selain itu, dari 335.142 orang SDM kesehatan yang bekerja di Puskesmas 

tersebut, komposisi jenis tenaganya pun masih sangat tidak berimbang.  Data pada 

dokumen rencana kebutuhan SDMK Tahun 2014 menunjukkan bahwa ratio dokter per 

puskesmas adalah 1,8, perawat 10,8, perawat gigi 1,1, bidan 10,28, tenaga kesehatan 

masyarakat 2,17, sanitarian 1,1, dan tenaga gizi 1,0. Tetapi tenaga kesehatan masyarakat, 

sanitarian, gizi, dan penyuluh kesehatan yang tugas utamanya melakukan upaya promotif 

dan preventif, bahkan masih sangat kurang.  

  Jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang peran utamanya adalah 

promotif-preventif, ternyata jenis dan proporsi tenaganya masih didominasi oleh kuratif 

rehabilitatif, karena yang betul-betul petugas kesehatan masyarakat hanya 11,9 % . 

  Kekurangan tenaga kesehatan juga terjadi di rumah sakit. Kekurangan tenaga 

kesehatan di rumah sakit tersebut pada tahun 2013 mencapai 26,3% (26,27%) dokter 

spesialis anak, 22,4% (22,45%) dokter spesialis kandungan, 29,8% (29,79%) dokter 

spesialis bedah, dan  25,5% (25,51%) dokter spesialis penyakit dalam. Pada tahun 2013, 

sekretariat KKI mencatat dokter umum yang memiliki STR berjumlah  94.727 orang, 

sehingga rasio dokter umum sebesar 38 orang dokter per 100.000 penduduk. Angka ini 

sudah mencapai target renstra Kemenkes sebelumnya sebesar 30 orang dokter per 

100.000 penduduk. Namun terdapat disparitas yang cukup besar antar Provinsi di 

Indonesia, dimana rasio terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 8,9 orang 

dokter per 100.000 penduduk dan rasio tertinggi terdapat di provinsi DKI Jakarta sebesar 

156 orang dokter per 100.000 penduduk. Padahal menurut rekomendasi WHO seharusnya 

10 orang dokter umum per 10.000 penduduk.  

  Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta era liberalisasi 

perdagangan jasa diprediksi migrasi tenaga kesehatan baik dari dalam negeri ke luar 

negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri akan terus meningkat,sehingga daya 

saing dan mutu tenaga kesehatan Indonesia perlu menjadi pokok perhatian, apalagi dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Indonesia telah meratifikasi MRA 

(Mutual Recognition Arrangements) untuk tenaga dokter (ASEAN MRA on Medical 

Practitioners pada tanggal 26 Februari 2009), dokter gigi (ASEAN MRA on Dental 
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Practitioners pada tanggal 26 Februari 2009) dan perawat (ASEAN MRA on Nursing 

Service pada tanggal 8 Desember 2006). 

MRA merupakan suatu kesepakatan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme 

akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar 

negara dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk 

para profesional yang ingin berpraktik di negara-negara ASEAN terkait dengan  

pelayanan kesehatan.  

Sementara itu, mutu lulusan tenaga kesehatan juga masih belum menggembirakan. 

Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi masih belum banyak, yakni dokter 

71,3%, dokter gigi 76%, perawat 63%, D III Keperawatan 67,5%, dan D III Kebidanan 

53,5%.   

  Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 

kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari 

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. 

Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen 

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mutu 

SDM Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan standardisasi, sertifikasi dan lisensi, 

dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti 

Organisasi Profesi Kesehatan, dan pemerintah daerah. 

Menurut data dari MTKI, pada tahun  2015 tenaga kesehatan diluar dokter, dokter gigi 

dan tenaga kefarmasian yang mengajukan dan telah diproses STRnya berjumlah 508.222 

orang dari 19 profesi tenaga kesehatan dari berbagai  jenis program studi dan pendidikan 

di bidang kesehatan.  

  Di bidang pelatihan SDM Kesehatan  terdapat terdapat 6  Institusi Pelatihan yang 

terdiri dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, BBPK Ciloto, BBPK 

Makassar, Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang, Bapelkes Semarang, Bapelkes 

Batam dan 24 Bapelkes Daerah. Jumlah Widyaiswara tahun 2014 di  6 institusi pelatihan 

tersebut sebanyak 85 orang, dengan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 122 pelatihan. 

Sampai dengan tahun 2014 hampir semua Institusi Diklat terkreditasi hanya 4 institusi 

diklat yang masih terakreditasi bersyarat. 

 Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan pada periode 2010 – 2014 

mengalami dinamika yang sangat berarti.   Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

telah dialihbinakan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti tersebut 

dalam SK Kemdikbud Nomor 355/E/O/2012 tentang alih bina penyelenggaraan Program 

Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan 

kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alih bina Politeknik Kesehatan 
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Kementerian Kesehatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 

Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan 

Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011  tentang Penyelenggaraan 

Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan kepada 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam SKB disebutkan bahwa Menteri 

Kesehatan mempunyai peran melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan 

pendidikan sedang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan akademik 

terhadap penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kementerian Kesehatan. 

 Seiring dengan diundangkannya Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, terjadi pergeseran dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal sekarang 

menjadi mandatori, bukan sebagai “pelengkap”dari Sistem Pernjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. Sistem penjamin mutu pendidikan tinggi sesuai dengan Undang-undang 

Pendidikan Tinggi dibagi menjadi dua yaitu, Sistem Penjaminan Internal yang harus 

dikembangkan oleh satuan pendidikan dan Sistem Penjaminan Eksternal yang dilakukan 

melalui akreditasi. 

  Menurut data Pusat Pendidikan SDM Kesehatan  Badan PPSDM Kesehatan 

jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan di lingkungan Kemenkes ada 38 Politeknik 

Kesehatan Kemenkes dengan 397 program studi yang tersebar di 33 provinsi. Jumlah 

program studi Diploma III sebanyak 262 Prodi, Diploma IV sebanyak 132 Prodi dan 3 

Prodi Magister Terapan.. Jumlah prodi yang sudah terakreditasi sebanyak 268 prodi yang 

terdisri dari 217 prodi Diploma III dan 21 prodi Diploma IV.Prodi yang terakreditasi 

sangat baik 199 prodi yang terdiri dari 168 prodi Diploma III dan 31 prodi Diploma IV. 

Jumlah prodi yang terakreditasi baik sebanyak 69 prodi. 

  Jumlah dosen di seluruh Poltekkes Kemenkes sebanyak 4.640 orang dengan 

rincian kualifikasi pendidikan dosen, pendidikan D3 sebanyak 2 orang, pendidikan D4/S1 

sebanyak 754 orang, pendidikan profesi dan spesialis sebanyak 24 orang, S2 sebanyak 

3.531 orang dan S3 sebanyak 135 orang. Jumlah dosen yang sudah tersertifikasi 

berjumlah 3.345  orang  dan jumlah mahasiswa  sebanyak 80.178  orang. 

 Disamping itu, kebutuhan akan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan 

Program PPSDMK perlu mendapat perhatian tersendiri,  apalagi terhadap regulasi yang 

bermasalah, dengan memenuhi kriteria dari aspek legalitas (tidak bertentangan dengan 

regulasi yang lebih tinggi, tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang sederajat dan 

tidak multitafsir), berdasarkan kebutuhan (memenuhi kemanfaatan bagi masyarakat, 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran dan target 

pembangunan nasional dan beban yang ditimbulkan (tidak membebani APBN dan/atau APBD 

tanpa suatu manfaat yang besar serta tidak membebani masyarakat ). 
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C. POTENSI DAN TANTANGAN 

 

  Kementerian Kesehatan pada tahun 2010-2014, telah melakukan berbagai upaya 

untuk mengatasi berbagai masalah yang berhubungan dengan pengembangan dan 

pemberdayaan SDM Kesehatan yaitu : 

1. Menempatkan tenaga PTT, Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Strategis dan 

Penugasan Khusus Residen Senior untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan  dan 

mengurangi disparitas di wilayah –wilayah yang kurang diminati; 

2.  Akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi yang dilakukan secara berkesinambungan 

dan berkala.  Akreditasi pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu 

penyelenggara pelatihan dengan pembinaan yang terarah, sistematik dan 

berkesinambungan.  Akreditasi Institusi Pelatihan merupakan suatu pengakuan yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada Institusi Pelatihan yang telah memenuhi standard 

yang telah di tetapkan. 

3. Inovasi pelatihan  yang dikembangkan adalah mengembangkan model Diklat 

Aparatur Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), yaitu pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan, 

Advokasi bagi petuga Promosi Kesehatan, Jabfung pengangkatan pertama penyuluh 

Kesehatan Masyarakat, Konselor HIV, Manajer Rumah Sakit dan Tuberkolosis. PJJ 

merupakan model pelatihan yang dapat di akses secara online atau secara non online. 

Sasaran peserta PJJ adalah aparatur kesehatan yang masih jarang bahkan belum 

pernah mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan. Pertimbangan lainnya adalah 

masalah geografis Indonesia yang sagat luas dan berbentuk kepulauan, serta sudah 

tersedianya infrastruktur ICT (Information and Communication Technology) yang 

semakin mudah diakses. 

4. Inovasi pendidikan yang juga dikembangkan adalah Pendidikan Jarak Jauh yang 

sudah dilakukan oleh Poltekkes Kupang dan Poltekkes Kalimantan Timur yang 

bekerjasama dengan Universitas Terbuka . 

5. Bantuan pendidikan yang diberikan kepada calon peserta yang diusulkan oleh rumah 

sakit yang masih mengalami kekurangan dokter spesialis/dokter gigi spesialis 

berdasarkan standar kebutuhan tenaga dokter spesialis/dokter gigi spesialis di rumah 

sakit. Peserta PPDS/PPDGS diprioritaskan pada 4 spesialisasi dasar (Obgyn, Ilmu 

Kesehatan Anak, Ilmu Bedah dan Ilmu Penyakit Dalam), 4 spesialis penunjang 

(anestesiologi, Radiologi, Patologi Klinik dan Rehabilitasi Medik) dan spesialis 

lainnya (Patologi Anatomi, Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Syaraf, Jantung dan 

Pembuluh Darah, Kulit dan Kelamin, Kedokteran Jiwa dan Paru), sedangkan untuk 

PPDGS, yaitu Bedah Mulut, Konservasi, dan Penyakit Mulut. 
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   Mencermati kondisi umum dan permasalahan tersebut di atas, serta pemenuhan 

kewajiban sebagai konsekuensi regulasi yang ada, Program Pengembangan dan 

Pemberdayaan SDM Kesehatan ke depan akan menghadapi tantangan sebagai berikut : 

1. Pemenuhan tenaga kesehatan masyarakat khususnya untuk Puskesmas dan jenjang 

institusi di atasnya. 

2. Peningkatkan sosialisasi dan advokasi dari Kementerian Kesehatan ke Pemerintah 

Daerah untuk menambah formasi dan rekrutmen tenaga kesehatan, khususnya tenaga-

tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, analis kesehatan dan tenaga gizi. 

3. Penerapan sistem insentif finansial dan non-finansial yang memadai untuk menarik dan 

mempertahankan tenaga-tenaga kesehatan bekerja di daerah, khususnya di bagian timur 

Indonesia, di perdesaan, dan di DTPK. 

4. Pelaksanaan sistem subsidi, beasiswa dan ikatan dinas bagi pendidikan tenaga kesehatan 

masyarakat, sanitarian, dan tenaga gizi. 

5. Penerapan standardisasi pelatihan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi 

diklat yang terarah, sistematik dan berkesinambungan 

6. Penerapan standarisasi mutu tenaga kesehatan melalui akreditasi institusi pendidikan dan 

uji kompetensi yang efektif. 

7. Penguatan regulasi untuk menjamin pengadaan tenaga kesehatan, mutu tenaga kesehatan, 

dan pemerataan persebarannya. 

8. Peningkatan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan. 

9. Peningkatan pengawasan dan pendayagunaan bagi tenaga kesehatan Warga Negara Asing 

yang bekerja di pelayanan  kesehatan 
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BAB III 

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN 

 

A.  VISI 

 

 Rencana Aksi Program tidak memiliki visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi 

Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

2015-2019  yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong-royong”. 

 

B.  MISI  

 

 Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:  

1.  Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.  

2.   Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan 

14negara hukum.  

3.   Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim.  

4.   Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.  

5.  Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  

6. Mewujudkan Indonesia menjadi 14negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan 

berbasiskan kepentingan nasional, serta  

7.  Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

  

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin 

diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:  

1.  Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga Negara.  

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.  

3.  Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan.  

4.  Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang 

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.  

5.   Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  

6.   Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.  
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7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan  menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik.  

8.   Melakukan revolusi karakter bangsa.  

9.   Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.  

 Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh 

Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

C. ARAH KEBIJAKAN  

Arah kebijakan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan adalah 

meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan kesehatan. 

 

D. TUJUAN PROGRAM 

Tujuan program PPSDM Kesehatan adalah  sebagai upaya untuk menggerakkan semua 

pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, 

yang meliputi : upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan 

pengawasan mutu SDM Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

 

E. SASARAN STRATEGIS 

 Sasaran strategis program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan adalah 

meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan. Indikator pencapaian 

sasaran adalah: 

1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 

Puskesmas. 

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

dokter spesialis penunjang sebesar 60%.  

3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang. 

 

Sedangkan pencapaian target indikator kinerja program  setiap tahunnya dapat dilihat pada  

Tabel 3.1 di bawah ini :
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Tabel. 3.1. Target Kinerja Indikator Kinerja Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN TARGET 

      2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Puskesmas yang 

minimal memiliki 5 jenis 

tenaga kesehatan 

Jumlah puskesmas yang telah memiliki 

tenaga sesuai standarketenagaan 

berdasarkan PMK 75 tahun 2014 terutama 

untuk 5 tenaga kesehatan yaitu tenaga 

kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, 

tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, 

dan analis kesehatan  

Nilai absolut puskesmas yang telah 

terpenuhi tenaga kesehatan sesuai standar 

terutama untuk tenaga kesehatan 

lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga 

gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan 

analis kesehatan  

        

1,200  

           

2,000  

       

3,000  

          

4,200  

        

5,600  

Persentase RS 

Kabupaten/Kota kelas C 

yang memiliki 4 dokter 

spesialis dasar dan 3 

spesialis penunjang 

Persentase RSUD Kab/kota kelas C yang 

terpenuhi 4 dokter spesialis dasar (Obgin, 

anak, penyakit dalam, dan bedah) dan 3 

spesialis penunjang 

Jumlah RSUD Kab/Kota kelas C yang 

telah terpenuhi 4 dokter spesialis dasar 

(Obgin, anak, penyakit dalam, dan bedah) 

dan 3 spesialis penunjang dibagi total 

jumlah RSUD Kab/Kota Kelas C 

            

30  

                

35  

            

40  

              

50  

             

60  

Jumlah SDM Kesehatan 

yang ditingkatkan 

kompetensinya (kumulatif) 

SDM Kesehatan yang mengikuti  

pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi 

Jumlah aparatur, tenaga pendidik dan 

kependidikan serta tenaga kesehatan non 

aparatur dan masyarakat yang telah 

ditingkatkan kemampuannya dengan 

memperoleh sertifikat melalui pendidikan 

dan pelatihan yang sudah terakreditasi 

      

10.200  

         

21.510  

     

33.060  

        

44.850  

       

56.910  
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F. STRATEGI 

Dalam upaya mencapai sasaran pokok dan sasaran strategis Badan PPSDM 

Kesehatan pada tahun 2019, ditempuh  berbagai srategi sebagai berikut : 

1. Penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis Tim Team Based), individu maupun calon 

dokter spesialis (residen). 

2. Wajib kerja sarjana bagi lulusan pendidikan dokter spesialis.. 

3. Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik  

4. Pengembangan  insentif baik material dan non material  untuk tenaga kesehatan dan 

SDM Kesehatan 

5. Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu 

6. Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh 

tenaga kesehatan 

7. Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan 

8. Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan 

9. Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh 

10. Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan 

11. Pengembangan sistem kinerja 

12. Penataan SDM aparatur kesehatan sesuai dengan jabatan 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

A. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN  FUNGSI BADAN 

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 

 

 Sesuai dengan Permenkes 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana 

Kementerian Kesehatan, struktur organisasi Badan PPSDM Kesehatan dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini : 

 

Dari gambar di atas, Badan PPSDM Kesehatan memiliki 5 Kantor Pusat yang terdiri dari 4 

Pusat dan 1 Sekretariat Badan, sedangkan Kantor Daerah sebanyak 44 yang terdiri dari 38 

Politeknik Kesehatan Kemenkes, 3 Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan 3 Balai Pelatihan 

Kesehatan. 

Badan PPSDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, sedangkan fungsinya adalah 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 

kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan 

pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan; 

2. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 

kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan 

pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan; 
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3. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 

kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan 

pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;  

4. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di 

bidang perencanaan, pendayagunaan, dan peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu 

sumber daya manusia kesehatan;  

5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan 

pembinaan mutu sumber daya mutu kesehatan; 

6. Pelaksanaan administrasi badan; dan 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

  

 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan merupakan salah satu 

program dukungan teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Program 

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan terbagai menjadi 7 kegiatan, yang 

meliputi : 

1. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 

2. Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan 

3. Pendidikan SDM Kesehatan 

4. Pelatihan SDM Kesehatan 

5. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 

6. Pembinaan dan Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi 

7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnnya pada Program 

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 

 

B. TARGET KINERJA KEGIATAN 

 

 Setiap kegiatan pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 

memiliki indikator dan target kinerja kegiatan. Target kinerja kegiatan merupakan penilaian 

dari pencapaian  kegiatan  yang diukur/dipantau secara berkala dan dievaluasi pada setiap 

tahunnya. Penilaian tahunan dilakukan dalam rangka penilaian kinerja Badan PPSDM 

Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Badan PPSDM Kesehatan. 

  Indikator dan target kinerja dari masing-masing kegiatan dihitung secara kumulatif 

selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019, terdiri dari : 
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1. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan   

Sasaran  kegiatan  Perencanaan  dan  Pendayagunaan SDM Kesehatan   adalah 

meningkatnya  perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan. Indikator  pencapaian 

sasaran kegiatan  adalah : 

a. Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan sebanyak 15 dokumen  

b. Jumlah dokumen kajian pengembangan SDM Kesehatan sebanyak 9 dokumen. 

c. Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang menjalani Wajib Kerja Sarjana 

sebanyak  1.000  orang 

d. Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara teambased minimal 5 orang (Tim 

Nusantara Sehat) sebanyak 990 orang/160 tim. 

e. Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus  

individu sebanyak  3.560  orang. 

f. Jumlah dokter residen  yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus residen  

sebanyak 730  orang.  

g. Jumlah tenaga kesehatan Indonesia yang disiapkan untuk didayagunakan ke luar 

negeri sebanyak 233 orang.  

h. Jumlah dokumen kebijakan teknis pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan 

SDM Kesehatan Warga Negara Asing sebanyak 5 provinsi. 

i. Jumlah dokumen perencanaan , program, anggaran dan evaluasi pelaporan sebanyak 

12  dokumen. 

j. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 10 dokumen.  

k. Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 10 dokumen. 

 

2. Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan 

Sasaran  kegiatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan adalah terselenggaranya 

pelaksanaan internship tenaga kesehatan.  

Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah : 

a. Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship sebanyak 12.000 orang. 

 

3. Pendidikan SDM Kesehatan 

Sasaran kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan adalah meningkatnya pelaksanaan 

pendidikan SDM Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah :   

a. Jumlah tenaga kesehatan yang belum Diploma III penerima  program bantuan biaya 

pendidikan sebanyak 37.819 orang 

b. Jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kemitraan di bidang pendidikan tenaga 

kesehatan  berjumlah 4 dokumen. 
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c. Jumlah  dokumen pengembangan teknis pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan 

berjumlah 16 dokumen 

d. Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan berjumlah 8 dokumen. 

e. Jumlah program studi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) yang terakreditasi sangat 

baik sebanyak 351 Prodi. 

f. Jumlah dokumen pembinaan pendidikan tenaga kesehatan berjumlah 8 dokumen. 

g. Jumlah dokumen perencanaan, program, anggaran dan evaluasi pelaporan sebanyak 

12 dokumen 

h. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 10 dokumen.  

i. Jumlah dokumen urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan   dan tata persuratan 

serta kerumahtanggaan sebanyak 10 dokumen. 

 

4. Pelatihan SDM Kesehatan 

 Sasaran kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan adalah meningkatnya pelatihan SDM 

Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah : 

a. Jumlah dokumen hasil  analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan 

sebanyak 14 dokumen 

b. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia kesehatan sebanyak 8 dokumen. 

c. Jumlah dokumen pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan 

sebanyak 28 dokumen 

d. Jumlah dokumen pengembangan pelatihan jabatan fungsional sebanyak  72 

dokumen. 

e. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan 

fungsional terakreditasi sebanyak 30.000 orang 

f. Jumlah dokumen akreditasi pelatihan SDM Kesehatan sebanyak 19 dokumen 

g. Jumlah sertifikat akreditasi institusi pelatihan SDM Kesehatan sebanyak 84 

sertifikat. 

h. Jumlah dokumen perencanaan , program, anggaran dan evaluasi pelaporan sebanyak 

12  dokumen 

i. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 10 dokumen.  

j. Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 10 dokumen. 

 

5. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 

 Sasaran Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah Terselenggaranya 

peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah :   

a. Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak 150.000 orang 
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b.  Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan  profesi tenaga kesehatan sebanyak 

111 dokumen 

c. Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan sebanyak  

2.900  orang. 

d. Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan mencapai 20.900 

orang 

e. Jumlah dokumen  analisis dan pemetaan jabatan fungsional bidang Kesehatan  

sebanyak 25 dokumen. 

f. Jumlah dokumen  pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional sebanyak 39 

dokumen. 

g. Jumlah dokumen perencanaan , program, anggaran dan evaluasi pelaporan sebanyak 

12 dokumen 

h. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 10 dokumen.  

i. Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 10 dokumen. 

 

6. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

Sasaran kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi adalah meningkatnya 

pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Indikator pencapaian sasaran kegiatan  

adalah : 

a. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekes Kemenkes RI sebanyak 100.000 

orang. 

b. Jumlah penelitian oleh tenaga pendidik Poltekes Kemenkes RI yang diterbitkan pada 

jurnal yang terakreditasi sebanyak 529  penelitian. 

c. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat non profit yang 

dilaksanakan oleh civitas akademika di lingkungan Kemenkes RI sebanyak 760 

kegiatan.   

 

7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnnya pada Program 

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. 

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnnya pada 

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan adalah meningkatnya 

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan 

dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah  :  

a. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 49 satker. 

b. Jumlah dokumen bahan  rencana, program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan 

jangka menengah dan jangka panjang sebanyak 6 dokumen 

c. Jumlah dokumen program dan anggaran tahunan sebanyak 15 dokumen 
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d. Jumlah dokumen data dan informasi Tenaga Kesehatan di seluruh provinsi yang 

terupdate secara teratur sebanyak 136 dokumen 

e. Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program PPSDM 

Kesehatan sebanyak 11 dokumen.  

f. Jumlah dokumen rekonsiliasi reviu dan capaian Program PPSDM Kesehatan 

sebanyak 25 dokumen 

g. Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan (jumlah 

dokumen kebijakan teknis Program PPSDM Kesehatan) yang disusun sebanyak 100 

dokumen. 

h. Jumlah dokumen organisasi dan ketatalaksanaan Badan PPSDM Kesehatan 

sebanyak 9 dokumen. 

i. Jumlah jenis media informasi terkait Program PPSDM Kesehatan yang telah dicetak 

sebanyak  7  jenis.  

j. Jumlah  permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM 

Kesehatan yang tertangani sebanyak 50 masalah hukum. 

k. Jumlah dokumen laporan keuangan bendahara berbasis akrual di lingkungan Badan 

PPSDM Kesehatan berjumlah 5 dokumen. 

l. Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran berjumlah 5 dokumen. 

m. Jumlah  dokumen laporan keuangan Badan PPSDM Kesehatan dan berjumlah 10 

dokumen. 

n. Jumlah dokumen laporan SIMAK BMN BPPSDM Kesehatan berjumlah 10 

dokumen. 

o. Jumlah dokumen terkait dengan usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat Teknis, 

Diklat Fungsional, Tubel dan Ibel sebanyak 5 dokumen. 

p. Jumlah dokumen usulan pegawai yang akan mengikuti sertifikasi dosen dan 

widyaiswara sebanyak 5 dokumen.  

q. Jumlah dokumen perencanaan pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 

sebanyak 5 dokumen 

r. Jumlah dokumen mutasi pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 

5 dokumen 

s. Jumlah dokumen pengisian jabatan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 

sebanyak 5 dokumen. 

t. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengadaan di lingkungan Badan PPSDM 

Kesehatan berjumlah 5 dokumen 

u. Jumlah dokumen laporan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di 

Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen 
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C. Kerangka Pendanaan 

  Kerangka pendanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 

meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan program 

dan kegiatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan 

sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2019 dan anggaran fungsi pendidikan. 

Peningkatan pendanaan kesehatan dapat melalui dukungan dana dari Pemerintah Daerah, 

swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun cukai. 

  Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan pada program PPSDMK  

maka pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat dan  penguatan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di 

daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, penguatan sub-sub sistem dalam Sistem 

Kesehatan Nasional untuk mendukung dan menggerakkan upaya penurunan Angka 

Kematian Ibu, Bayi, Balita, peningkatan gizi masyarakat, pengendalian penyakit serta  

penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.  

Untuk mendukung upaya program PPSDMK di daerah, Kementerian Kesehatan 

memberikan porsi anggaran lebih besar bagi daerah melalui Dekonsentrasi dan kegiatan lain 

yang diperuntukkan bagi daerah. 

 Sedangkan upaya peningkatan efektifitas pembiayaan fungsi pendidikan pada program 

PPSDMK  maka pendanaan fungsi pendidikan diutamakan untuk peningkatan kualitas 

lulusan/kompetensi tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan, penelitian bagi dosen 

Poltekkes termasuk publikasi baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, 

pengadian kepada masyarakat   serta pelaksanaan internship bagi tenaga kesehatan yang 

akan ditempatkan di Puskesmas dan Rumah Sakit. 

Kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian Program Pengembangan dan 

Pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2015 – 2019 yang terbagi dalam 7 kegiatan mencapai 

Rp. 27.99 T dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini . 
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Tabel 4.1. Kebutuhan Anggaran Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM 

Kesehatan Tahun 2015-2019 

No Kegiatan ALOKASI PENDANAAN (Rp. Milyar) Total 

    2015 2016 2017 2018 2019   

1. Perencanaan dan 

Pendayagunaan  SDM 

Kesehatan 

18.70 443.40 395.10 454.30 522.40 1,833.90 

2. Pelaksanaan Internship 250.00 650.00 750.00 862.50 991.90 3,504.40 

3. Pendidikan SDM 

Kesehatan 

44.0 175.00 150.00 172.50 198.40 739.90 

4. Pelatihan SDM Kesehatan 173.50 452.60 367.50 422.60 486.00 1,902.20 

5. Peningkatan Mutu SDM 

Kesehatan 

469.03 643.93 579.00 665.85 765.73 3,123.54 

6 Pembinaan dan 

Pengelolaan Pendidikan 

Tinggi 

630.20 1,100.00 1,000.00 1,150.00 1,322.50 5,202.70 

7 Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Program 

Pengembangan dan 

Pemberdayaan SDM 

Kesehatan 

1,475.32 2,549.20 2,334.60 2,527.62 2,797.73 11,684.47 

TOTAL 3,060.75 6,014.13 5,576.20 6,255.37 7,084.66 27,991.11 
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BAB V 

PERGERAKKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM 

 

A. KERANGKA REGULASI 

 

 Dalam pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan 

kegiatan-kegiatan yang berada pada unit eselon II dapat berjalan dengan baik, selain 

didukung dengan arah kebijakan dan sasaran yang jelas serta kerangka pendanaan, perlu 

didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang mendukung 

pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan 

tantangan global, regional dan nasional. 

 Kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung, mempermudah dan mempercepat 

pelaksanaan Program PPSDM Kesehatan yang bertujuan untuk :  

1. Penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan Undang-undang 

tentang kesehatan dan Undang-undang tentang tenaga kesehatan;  

2. Meningkatkan perencanaan, pendayagunaan dan pemerataan sumber daya manusia  

kesehatan;  

3. Peningkatan kompetensi dan mutu tenaga kesehatan;  

4. Pelatihan teknis dan fungsional bagi SDM Kesehatan; 

5. Penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan;  

6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan; 

7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes RI 

yang berkualitas; dan  

8. Peningkatan pembiayaan fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan.  

 
 Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, 

peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri dan surat edaran menteri , termasuk 

Keputusan serta  SE  Kepala Badan PPSDM Kesehatan dalam rangka menciptakan 

sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penyelenggaraan program pengembangan dan 

pemberdayaan SDM Kesehatan. Usulan terhadap regulasi baru harus memenuhi kriteria yang 

mencakup antara lain : memenuhi aspek legalitas (tidak menimbulkan konflik dengan regulasi 

yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat, tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman 

berbeda), dan dapat dilaksanakan), berdasarkan kebutuhan (memenuhi hak-hak dasar masyarakat, 

mempercepat pemberantasan korupsi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum, 

mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional) dan beban yang ditimbulkan (tidak 

membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), tidak membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, 

dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu, dan mudah diawasi pelaksanaannya). 
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B. KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

Dukungan pendanaan dan penguatan regulasi yang mendukung pelaksanaan Program 

PPSDM Kesehatan harus ditopang dengan kerangka kelembagaan beserta pergerakannnya 

yang tidak tumpang tindih dalam hal tugas pokok, fungsi,  kewenangan dan koordinasi antar 

satu organisasi dengan organisasi yang lainnya dalam rangka reformasi birokrasi (penataan 

kelembagaan yang efektif dan efisien). Pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang 

jelas akan mendorong pergerakkan antar unit organisasi dalam proses pelaksanaan Program 

PPSDM Kesehatan. 

  Kerangka kelembagaan dalam upaya mendukung pelaksanaan Program 

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan terdiri dari : 

1. Sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program Kementerian Kesehatan;  

2. Penguatan kebijakan kesehatan untuk mendukung NSPK program dan kegiatan Program 

PPSDM Kesehatan;  

3. Penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan 

Program PPSDM Kesehatan;  

4. Penguatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan  

5. Penguatan program dan kegiatan prioritas PPSDM Kesehatan. 

 

C. KOORDINASI HUBUNGAN LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PROGRAM 

 

Tujuan dari penyelenggaraan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM 

Kesehatan adalah tersedianya sumber daya manusia  kesehatan sesuai kebutuhan dan 

berkompeten serta memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan merata, 

didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraaan pembangunan 

kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Pelaksanaan Program PPSDMK melibatkan berbagai lintas sektor dan lintas program, 

baik langsung maupun tidak langsung, maka inventarisasi dari pihak-pihak yang terlibat 

harus dipetakan sehingga terlihat kaitan yang jelas baik lintas program maupun lintas 

program. Pengaturan koordinasi dan kerjasama antar lintas sektor dan lintas program akan 

membantu keberhasilan pada pengorganisasian pelaksanaan RAP Badan PPSDM 

Kesehatan. Integrasi kegiatan dari lintas sektor dan lintas program menjadi suatu kesatuan 

dalam mencapai target kinerja program dan kegiatan. 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat (organisasi profesi, lembaga 

pendidikan swasta, akademisi, praktisi, serta masyarakat luas) bertanggungjawab atas 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada umumnya dan penyelenggaraan program 
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pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan pada khususnya, sesuai peran dan 

fungsinya masing-masing. 

Pemerintah dan pemerintah daerah berperan sebagai penanggungjawab, penggerak, 

pelaksana dan pembina  dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan masing-masing. 

Badan legislative (DPR dan DPRD) berperan melakukan persetujuan anggaran dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan, melalui penyusunan 

produk-produk hukum dan peraturan perundang-undangan dan mekanisme kemitraan antara 

ekskutif dan legisatif. Lembaga yudikatif, termasuk kepolisian, kejaksaan dan kehakiman 

berperan dalam menegakkan pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang kesehatan. 

Penyelenggaraan Program PPSDM Kesehatan tidak bisa dijalankam hanya oleh Badan 

PPSDM Kesehatan (Kementerian Kesehatan) atau dinas yang mengurus kesehatan di 

daerah. Penyelenggaraan Program PPSDM Kesehatan dapat berjalan dengan baik, apabila 

melibatkan antara lain bidang/urusan pemerintahan umum, urusan  pendidikan dan 

pelatihan, urusan kepegawaian/aparatur Negara, urusan perhubungan, urusan pembangunan 

fasilitas umum, urusan keuangan, urusan perdagangan, urusan keamanan dan urusan terkait 

lainnya. Koordinasi, komunikasi dan interaksi dengan para pemangku kepentingan dalam 

pelaksanaan Program PPSDM Kesehatan akan membantu percepatan pencapaian indicator 

dan target kinerja Badan PPSDM Kesehatan 
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             BAB VI 

PENUTUP 

 

 Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 disusun 

sebagai acuan bagi semua satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan 

para pemangku kepentingan pasca perubahan susunan organisasi dan tata kerja 

Kementerian Kesehatan  dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM 

Kesehatan, baik dalam perencanaan, pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, maupun 

dalam pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan, yang diharapkan mampu 

menjawab tantangan, hambatan, dinamika dan mendukung program-program lainnya di 

lingkungan Kementerian Kesehatan maupun program-program/kegiatan-kegiatan di 

Kementerian/Lembaga lainnya.  Oleh karena itu,  Rencana Aksi Program  ini 

diharapkan dapat dijadikan pedoman  dalam penetapan rencana kegiatan di masing-

masing satker di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan untuk periode tahun 2015-2019. 

Pelaksanaan dalam pencapaian target kinerja dari  RAP Badan PPSDM Kesehatan 

Tahun 2015 - 2019 oleh unit kerja pada Badan PPSDM Kesehatan akan dievaluasi pada 

pertengahan/mid term reviu  (tahun 2017) dan akhir periode 5 tahun (tahun 2019 atau 

awal tahun 2020) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 Sesuai dengan dinamika/perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana 

Aksi  Program Badan PPSDM Kesehatan dan dengan mempertimbangkan hasil 

pemantauan dan evaluasi, RAP Badan PPSDM Kesehatan dapat dilakukan penyesuaian. 

 Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019, diharapkan mampu 

menjawab kebutuhan organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan, khususnya untuk program pengembangan dan pemberdayaan SDM 

Kesehatan, sesuai dengan arah kebijakan yang diharapkan yaitu meningkatnya 

ketersediaan, penyebaran, dan kualitas SDM Kesehatan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































