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KATA PENGANTAR

Sekretariat Jenderal, sebagai salah satu unit eselon ldi Kementerian

Kesehatan, memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu tahapan

implementasi SAKIP adalah penyusunan dan penyampaian Laporan

Kinerja. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan

kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya sebagaimana

tertuang pada perjanjian kinerja. Dalam Laporan Kinerja disampaikan semua keberhasilan dan

hambatan serta kegagalan dalam perencanaan, pelaksanaan kinerja, capaian target kinerja

serta akuntabilitas kinerja pemerintahan selama satu tahun. Selain itu juga disampaikan

capaian realisasi anggaran dan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam upaya pencapaian

target kinerja serta upaya tindak lanjut dalam menghadapi kendala pencapaian target kinerja
yang tela h d itetapkan,

Alhamdulillah, Laporan Kinerja Entitas Eselon I Sekretariat Jenderal telah selesai

disusun tepat waktu, berdasarkan hasil evaluasi lndikator Sasaran Strategis (lSS) Kementerian

Kesehata n yang menjad i ta nggung jawab Sekretariat Jenderal, lndikator Kinerja Progra m (lKP)

Sekretariat Jenderal dan lndikator Kinerja Kegiatan (lKK) satuan kerja di lingkungan

Sekretariat Jenderal. Semoga laporan kinerja Sekretariat Jenderal ini dapat digunakan sebagai

bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Jenderal dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat

lndonesia yang lebih sehat, mandiri dan produktif.

Kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam meraih capaian kineria maupun

anggaran serta berperan aktif dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun
2022 kami sampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, Februa ri 2023

Sekreta ris Jendera l,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

iltakip Sekjen Kemenkes 2022
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
 

aporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 merupakan gambaran tentang 

capaian kinerja selama satu tahun. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Rencana Aksi 

Program Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) 

Sekretariat Jenderal Tahun 2022. PK Sekretariat Jenderal Tahun 2022 disusun berdasarkan 

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan 2022.  

Tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Pertama, 

sebagaimana kita ketahui pada tahun 2022 Indonesia baru saja menyatakan diri bebas dari 

Kejadian Luar Biasa (KLB)/pandemi COVID-19 yang berdampak serius pada hampir semua 

sektor, termasuk sektor kesehatan. Hal tersebut memaksa Kementerian Kesehatan untuk 

menyesuaikan kebijakan dalam hal perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan 

kegiatan.  

Dalam hal kebijakan pada tahun 2022 terjadi perubahan Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan,  dari Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 berdasarkan Permenkes 

Nomor 21 Tahun  2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, 

direvisi dan ditetapkan kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 

2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun  2020 Tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Tahun 2022 juga terjadi 

perubahan Organisasi Tata Kerja Kementerian Kesehatan dari Permenkes Nomor 25 tahun 

2020 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kesehatan menjadi Permenkes Nomor 5 

tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kesehatan.  

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022, Sekretariat Jenderal mempunyai tiga 

sasaran program yaitu a. Program Dukungan Managemen dengan Sasaran Program: 

Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam 

mendukung perumusan kebijakan, terdapat 5 capaian Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu 

1) Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi mempunyai 

realisasi capaian kinerja 100%;  2) Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan 

Indonesia mempunyai realisasai capaian kinerja 117.77%; 3) Persentase fasilitas pelayanan 

kesehatan dengan kematangan digital (Digital Maturity) tingkat 7 realisasai capaian kinerja 

0%; 4) Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan dan 

digunakan 100%, 5) Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform 

Biobank dalam Biomedical  Genome-based Science Initiative capaian kinerja 53,6%. b.  

Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program Meningkatnya koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian 

Kesehatan, terdapat 3 capaian Indikator Kinerja Program yaitu 1) Nilai Reformasi Birokrasi 

L 
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terealisasi sebesar 93,08%; 2) Nilai Kinerja Anggaran terealisasi sebesar 108%; 3) Opini Badan 

Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan terealisasi sebesar 100%, dan c. Program 

Pencegahan dan Pengandalian Penyakit  dengan Sasaran Program  meningkatnya 

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, mempunyai 2 capaian Indikator Kinerja 

Program yaitu 1) Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan minimal 1 

tahun sekali terealisasai sebesar 100% dan 2) Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga 

cadangan yang terlatih untuk penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat 

sesuai standar terealisasi sebesar 97,05%. Dari 10 Indikator Kinerja Program Sekretariat 

Jendera sebanyak 6 IKP telah tercapai ≥100%. 2 IKP tercapai >75% sd 100%, 1 IKP tercapai 

>50% s.d 75% dan terdapat 1 IKP tidak tercapai yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 

dengan kematangan digital (Digital Maturity) tingkat 7 (0,0%).  

Terdapat 4 Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan yang menjadi 

tanggungjawab Sekretariat Jenderal dan semuanya telah tercapai ≥ 100%, yaitu 1) Persentase 

(Jumlah) provinsi yang sudah memliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan 

kesehatan masyarakat sesuai standar  (100%); 2) Jumlah fasilitas kesehatan yang 

mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia (117,77%); 3) Jumlah 

sistem  bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan (320%) 

dan 4) Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik (122,63%). 

Capaian 33 indikator kinerja kegiatan (IKK) satuan kerja di lingkungan Sekretariat 

Jenderal adalah sebagai berikut: 24 IKK tercapai ≥ 100%, 4 IKK ≥ 90% yaitu 1) Persentase 

jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (99,73); 2) Jumlah 

Penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (99,90%); 3) Persentase kabupaten/kota 

dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah melakukan perbaikan tata kelola program 

kesehatan (kumulatif) (94%); dan 4) Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal (94,18%). 

Terdapat 5 IKK dengan capaian ≤ 90% yaitu 1) Jumlah advokasi dan sosialisasi pembiayaan 

Kesehatan (29,41%; 2) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan 

standar interaksi pelayanan (83,33%); 3) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menggunakan sistem informasi terintegrasi sesuai arsitektur sistem informasi Kesehatan 

(78%); 4) Persentase fasilitas kesehatan pelayanan yang memenuhi kematangan digital 

tingkat 7 (0,0%); 5) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kematangan 

digital tingkat 3 sebanyak (3,5%). 

Dari  resume capaian baik Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan 

Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Jenderal sebagian besar 

mampu dicapain, namun ada sebagian kecil yang tidak tercapai. Terhadap permasalahan 

indikator yang tidak tercapai di tahun 2022 telah dilakukan pembahasan dengan satuan kerja 

terkait agar dapat diupayakan peningkatan kinerja pada tahun 2023 dan 2024. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang 
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan 
negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana 
dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Tujuan pembangunan nasional tersebut diterjemahkan dalam visi, misi dan arah 
pembangunan nasional. 

Penjabaran visi, misi dan arah pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan kurun waktu 20 (dua puluh) 
tahun. Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan 
pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 
5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN).  

RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dan merupakan tahap terakhir dari 
pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Tujuan pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui 
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya 
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai 
wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 
Tujuan tersebut menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun 
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L).  

Kementerian Kesehatan telah Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis 
(Renstra) Kementerian Kesehatan 2020–2024 dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 21 tahun 2020, yang selanjutnya direvisi dan ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022. Revisi Renstra tersebut memperhatikan 
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan dan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kesehatan. Dalam revisi Renstra tercantum visi, misi, tujuan dan sasaran 
strategis, program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang disusun berpedoman 
pada RPJMN 2020-2024.  

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan 
tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). 
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan 
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi 
organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui 
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini sejalan dengan 
upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan 
Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta 
memiliki kinerja yang baik (Good Governance). Salah satu wujud perubahan dalam 
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program reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal berupaya mendukung pembangunan 
Kesehatan secara sistematis, berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab 
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta Good Governance. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Jenderal setiap tahun wajib 
menyampaikan Laporan Kinerja kepada Menteri Kesehatan. Penyusunan Laporan Kinerja 
Sekretariat Jenderal tahun 2022 merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 
Tahun 2020-2024, Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 dan 
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022. 

 
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Jenderal 

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 
tentang Kementerian Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.  

 
1. Tugas dan Fungsi  

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 
unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.  

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 
1) Koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan; 
2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian 

Kesehatan; 
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 
arsip dan dokumentasi Kementerian Kesehatan; 

4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta  pelaksanaan 

advokasi hukum; 
6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara; 
7) Penyelenggaraan pengelolaan  pengadaan barang/jasa; dan 
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal 
mengacu/berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-
2024, Rencana Aksi Program (RAP) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat 
Jenderal Tahun 2022. 

 
 

2. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka struktur organisasi Kementerian 
Kesehatan sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 
Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan 

 

 
 
 

Di dalam organogram Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal berada 
dibawah Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan, dengan susunan organisasi terdiri atas 7 
Biro yaitu 1) Biro Perencanaan dan Anggaran, 2) Biro Keuangan dan BMN, 3) Biro Hukum, 
4) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, 5) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, 
6) Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan 7) Biro Umum. Sekretariat Jenderal 
mengkoordinasikan 5 Pusat yang bertanggungjawab langsung ke Menteri yaitu 1) Pusat 
Data dan Teknologi Informasi, 2) Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan, 3) Pusat Krisis 
Kesehatan, 4) Pusat Kesehatan Haji, dan 5) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur 
Sipil Negara Kementerian Kesehatan. 

 

Adapun secara lebih rinci struktur organisasi Sekretariat Jenderal adalah sebagai 
berikut : 
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Gambar 1.2  
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan 

 

Dari gambar struktur organisasi Sekretariat Jenderal diatas, susunan organisasi 
pada setiap Biro terdiri atas subbagian administrasi umum dan kelompok jabatan 
fungsional. Khusus  Biro Umum susunan organisasi terdiri atas Bagian Rumah Tangga dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Rumah Tangga Biro Umum membawahi subbagian 
pengamanan dan subbagian administrasi umum. 

 
3. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal 

1) Biro Perencanaan dan Anggaran 

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi : 
- koordinasi dan penyusunan rencana strategis;  
- koordinasi dan penyusunan program transfer daerah;  
- penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program, kegiatan, dan 

anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Kesehatan; 
- pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan; 
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan  
- pelaksanaan urusan administrasi Biro. 

 
2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan keuangan dan barang milik negara Kementerian Kesehatan. Dalam 
melaksanakan tugas, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan 
fungsi: 
- koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Non Badan 

Layanan Umum, Badan Layanan Umum, piutang negara, dan hibah 
uang/barang/jasa; 

- koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, pemantauan dan 
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evaluasi; 
- pelaksanaan anggaran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi; 
- koordinasi dan pengelolaan analisis akuntansi dan pelaporan keuangan; 
- koordinasi dan pengelolaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan; 
- koordinasi dan pengelolaan serta pelaporan barang milik negara; 
- pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal; 
- koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di 

lingkungan Sekretariat Jenderal; 
- koordinasi, verifikasi, dan pelaksanaan pembayaran iuran jaminan kesehatan 

nasional untuk Penerima Bantuan Iuran dan Pekerja Bukan Penerima Upah; 
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
- pelaksanaan urusan administrasi Biro. 

 
3) Biro Hukum  

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum. Dalam 
melaksanakan tugas, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: 
- koordinasi  dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan; 
- pengkajian, penelaahan, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-

undangan; 
- evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang- undangan; 
- penyusunan rumusan perjanjian kerja sama; 
- pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan 

perundang-undangan; 
- pelaksanaan advokasi hukum; 
- koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan di bidang kesehatan; 
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
- pelaksanaan urusan administrasi Biro. 

 
4) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian 
Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
menyelenggarakan fungsi: 
- penataan dan evaluasi organisasi; 
- koordinasi dan penyusunan ketatalaksanaan; 
- koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi 

jabatan; 
- penyusunan rencana kebutuhan, formasi, dan distribusi aparatur sipil negara di 

lingkungan Kementerian Kesehatan; 
- pelaksanaan urusan pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian 

Kesehatan; 
- pelaksanaan urusan pengembangan karier aparatur sipil negara di lingkungan 

Kementerian Kesehatan; 
- pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemindahan aparatur sipil negara di 

lingkungan Kementerian Kesehatan; 
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- pelaksanaan urusan penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan 
Kementerian Kesehatan; 

- pelaksanaan urusan penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan 
Kementerian Kesehatan; 

- pelaksanaan urusan pemberian penghargaan dan kesejahteraan aparatur sipil 
negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; 

- pelaksanaan urusan layanan informasi pengelolaan data aparatur sipil negara di 
lingkungan Kementerian Kesehatan; 

- fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan; 
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
- pelaksanaan urusan administrasi Biro. 

 
5) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik. Dalam melaksanakan tugas, 
Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi: 
- pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi, dan komunikasi risiko; 
- pengelolaan publikasi di media konvensional/ modern/digital; 
- pengelolaan layanan informasi, pengaduan masyarakat, dan peliputan informasi 

publik; 
- pelaksanaan hubungan media; 
- pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar lembaga pemerintah dan 

non pemerintah; 
- pengelolaan perpustakaan; 
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
- pelaksanaan urusan administrasi Biro. 

 
6) Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
pengadaan barang dan jasa Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Biro 
Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi: 
- pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kementerian Kesehatan; 
- pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik; 
- pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa; 
- pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan 

barang dan jasa; 
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
- pelaksanaan urusan administrasi Biro. 

 
7) Biro Umum 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretaris 
Jenderal, pengelolaan kerumahtanggaan, dan kearsipan Kementerian.  Dalam 
melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: 
- pengelolaan urusan rumah tangga kantor pusat; 
- pelaksanaan urusan pengamanan kantor pusat; 
- pelaksanaan urusan kearsipan dan tata persuratan Kementerian Kesehatan; 
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- pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; 
- pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; 
- pengelolaan gaji aparatur sipil negara kantor pusat, calon pegawai negeri sipil 

Kementerian, dan tenaga kontrak dengan perjanjian tertentu; 
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
- pelaksanaan urusan administrasi Biro. 

 
8) Pusat Data Dan Teknologi Informasi 

Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur pendukung yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat 
Data dan Teknologi Informasi  dipimpin  oleh Kepala Pusat. Pusat Data dan Teknologi 
Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi. 
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan 
fungsi: 
- penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan sistem dan teknologi 

informasi, manajemen layanan data, manajemen keamanan informasi, 
standardisasi sistem informasi, pengawasan sistem elektronik kesehatan, serta 
transformasi digital dan peningkatan literasi digital; 

- pelaksanaan di bidang penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi, 
manajemen layanan data, manajemen keamanan informasi, standardisasi sistem 
informasi, pengawasan sistem elektronik kesehatan, serta transformasi digital dan 
peningkatan literasi digital; 

- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
- pelaksanaan urusan administrasi Pusat. 

 
9) Pusat Sistem Dan Strategi Kesehatan 

Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan merupakan unsur pendukung yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. 
Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Sistem dan 
Strategi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi  
strategi dan sistem kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Sistem dan Strategi 
Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis,  harmonisasi, dan sinergi 

strategi dan sistem kesehatan; 
b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan; 
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat. 

 
10) Pusat Krisis Kesehatan 

Pusat Krisis Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Krisis 
Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas 
melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Pusat 
Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan 

fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada pengelolaan krisis kesehatan; 
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b. pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pengelolaan 
krisis kesehatan; 

c. pelaksanaan di bidang fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada 
pengelolaan krisis kesehatan; 

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat. 

 
11) Pusat Kesehatan Haji 

Pusat Kesehatan Haji merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Kesehatan Haji 
dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan kesehatan haji. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Kesehatan Haji 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang  penyuluhan dan pembimbingan, 

surveilans dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan 
koordinasi fasilitasi pelayanan kesehatan haji; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pembimbingan, surveilans 
dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan koordinasi 
fasilitasi pelayanan kesehatan haji; 

c. koordinasi pelaksanaan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; 
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat. 

 
12) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian 

Kesehatan 

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian 
Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Pengembangan 
Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Kepala 
Pusat. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian 
Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur sipil 
negara Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan 
Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil 

negara Kementerian Kesehatan; 
b. pelaksanaan di bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara 

Kementerian Kesehatan; 
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat. 

 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan 
kegiatan Sekretariat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 859 pegawai 
dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1.1. 
Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan 

Tahun 2022 
 

No Unit Kerja Jumlah Pegawai 

1 Biro Perencanaan dan Anggaran 76 

2 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 73 

3 Biro Hukum 52 

4 Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 115 

5 Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 53 

6 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 84 

7 Biro Umum 136 

8 Pusat Data dan Tehnologi Informasi 79 

9 Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan 52 

10 Pusat Krisis Kesehatan 49 

11 Pusat Kesehatan Haji 59 

12 Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 
Kementerian Kesehatan. 

31 

 Total 859 

Sumber : Data SIMKA per 30 Januari 2023 
 

Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama (prime mover) tentu memerlukan 
SDM dengan kompetensi tinggi yang tercermin dari jenjang pendidikan. Distribusi pegawai 
Sekretariat Jenderal berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari jumlah S3: 8 orang, S2: 
263 orang, S1: 398 orang, DIV: 0 orang, DIII : 115 orang, SMA: 68 orang, SMP: 1 orang, SD: 
2 orang, total seluruh pegawai 859 orang. 

 
Tabel 1.2 

Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2022  
Berdasarkan Pendidikan 

 
No 

 
Unit Kerja 

 
S3 S2 

S1/ 
DIII SMA SMP SD 

lain-
lain 

Jumlah 
DIV 

1 Biro Perencanaan dan Anggaran 0 37 30 7 2 0 0 0 76 

2 Biro Keuangan dan Barang Milik 
Negara 

0 17 32 20 4 0 0 0 73 

3 Biro Hukum  0 15 29 7 1 0 0 0 52 

4 Biro Organisasi dan Sumber Daya 
Manusia 

0 26 53 34 2 0 0 0 115 

5 Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 0 14 31 6 2 0 0 0 53 

6 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 24 56 1 3 0 0 0 84 

7 Biro Umum 1 18 47 17 50 0 2 1 136 

8 Pusat Data dan Tehnologi Informasi 0 31 43 2 2 0 0 1 79 

9 Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan 2 15 26 6 2 1 0 0 52 

10 Pusat Krisis Kesehatan 1 18 21 9 0 0 0 0 49 

11 Pusat Kesehatan Haji 2 31 21 5 0 0 0 0 59 

12 Pusat Pengembangan Kompetensi 
Aparatur Sipil Negara Kementerian 
Kesehatan. 

2 19 9 1 0 0 0 0 31 

 Total 8 265 398 115 68 1 2 2 859 

Sumber : Data SIMKA per Desember 2022  
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C. Isu dan Peran Strategis  

Dalam pelaksanaan rencana kerja Kementerian Kesehatan selama tahun 2022 
terdapat isu dan/ atau peran strategis yang perlu mendapat perhatian terkait tugas dan 
fungsi Sekretariat Jenderal yang secara umum juga terkait dengan apa yang menjadi isu 
dan peran strategis Kementerian Kesehatan.  

Sebagaimana diketahui Menteri Kesehatan memiliki 3 mandat dari Presiden Joko 
Widodo yaitu 1) Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secepat-cepatnya, 2) Penanganan 
pandemi Covid-19, dan 3) Tranformasi Sistem Kesehatan.  

 
Gambar 1.3 

Mandat Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kesehatan 

 

Telah banyak pencapaian yang diraih untuk pelaksanaan mandat terkait vaksinasi 
Covid-19 dan mandat untuk mengatasi pandemi, ditandai dengan telah terkendalikannya 
situasi Covid-19 dan kita mulai berangsur-angsur menuju endemi Covid-19. Inilah 
waktunya Kementerian Kesehatan mulai menata ulang program dan sumber daya untuk 
mengejar ketertinggalan berbagai capaian program akibat pandemi Covid-19 sekaligus 
meletakkan fondasi pembangunan kesehatan melalui tranformasi kesehatan.     

Pada tahun 2022 terjadi peristiwa penting diantaranya ditetapkannya perubahan 
Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Kesehatan dan juga Revisi Renstra 
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 untuk menampung substansi Tranformasi 
Kesehatan. 

Sebagai pengingat tentang apa yang menjadi isu dan tantangan strategis yang  
dihadapi pada awal hingga sepanjang tahun 2022 berikut disampaikan ringkasan situasi 
dan penjelasan. 

1. Penanganan Pandemi Covid-19  
Pada awal tahun 2022, Indonesia dihadapkan dengan ancaman varian baru 

Omicron setelah mampu mengendalikan varian Delta yang meledak sampai 
puncaknya pada pertengahan Juli 2021 dan kemudian berangsur turun dan mencapai  
kasus terendahnya mulai November s.d Desember 2021. Awal tahun 2022 dibayangi 
meledaknya kasus kembali dengan masuknya varian baru Omicron yang bersamaan 
dengan  libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Kementerian Kesehatan cukup optimis 
mampu menangani ledakan Omicron setelah mempelajari kasus Omicron yang lebih 
dulu terjadi di Afirka Selatan dan dengan bekal pengalaman menangani varian Delta 
di Juli 2021. 

 Peran strategis Sekretariat Jenderal dilakukan dengan memberikan dukungan 
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kepada upaya penanganan Covid-19 tahun 2022. Kegiatan utama dalam penanganan 
pandemi Covid-19 adalah testing, tracing dan treatment. Sekretariat Jenderal 
utamanya men-support melalui fungsi penganggaran Belanja Tambahan PC PEN yang 
dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran yang sebagian besar anggaran 
digunakan oleh unit terkait untuk pembayaran klaim layanan pasien Covid-19 dan 
insentif tenaga kesehatan. Selain itu, dukungan penyusunan regulasi yang diperlukan 
untuk penanganan pandemi Covid-19 oleh Biro Hukum, fasilitasi pengadaan barang 
dan jasa melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dukungan komunikasi publik melalui 
Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik serta pengelolaan administrasi keuangan 
melalui Biro Keuangan dan BMN. 

   

2. Pelaksanaan Vaksinasi  
Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi tahun 2021, diteruskan pada tahun 2022 

untuk memastikan bangsa Indonesia mempunyai kekebalan komunal terhadap Covid-
19 dan menjaga imunitas masyarakat melalui vaksinasi booster. 

Peran strategis Sekretariat Jenderal adalah dengan mendukung pelaksanaan 
vaksinasi Covid-19 dengan memastikan ketersediaan anggaran untuk penyediaan 
vaksin dan perbekalan kesehatan serta operasionalisasi vaksinasi. Selain itu, dukungan 
dalam hal pengelolaan komunikasi publik, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, 
pengelolaan administrasi keuangan dan penyediaan regulasi.  

 

3. Transformasi Sistem Kesehatan 
 Setelah dirasa mampu mengendalikan pandemi Covid-19 dan telah mampu 

memberikan kekebalan kepada sebagian besar penduduk Indonesia, maka sebagian 
energi Kementerian Kesehatan dialihkan untuk memulai Transformasi Sistem 
Kesehatan.  

Sekretariat Jenderal mempunyai peran yang penting dan strategis, dimana 
sebagai motor penggerak utama (primer mover) dalam penyusunan Transformasi 
Kesehatan.  

Penyusunan Transformasi Kesehatan mulai dari konsep sampai dengan 
programatik dituangkan ke dalam perubahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 
2020-2023 dilaiui melalui serangkaian FGD yang melibatkan seluruh stakeholder 
antara lain; lintas sektor, akademia, pakar kesehatan, organisasi profesi, pemerintah 
daerah, dan lembaga donor/multilateral. 

Sebagai pengingat akan berbagai substansi dan isu strategis yang melandasi 
penyusunan Revisi Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan yang terkait 
dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal diantaranya sebagai beriut : 

 Pandemi COVID-19 yang berdampak multidimensi, tidak hanya sektor 
kesehatan, namun juga sosial-ekonomi dan berbagai aspek kehidupan. Hal ini 
menciptakan berbagai beban tambahan terhadap situasi sistem kesehatan dan 
krisis berbagai aspek pelayanan kesehatan. Namun pembelajaran dari situasi ini 
menjadi momen penting sekaligus kesempatan terbaik bagi Indonesia karena 
justru menunjukkan dan membuka jalan menuju reformasi yang dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia tidak hanya untuk mengatasi 
kemungkinan epidemi di masa depan tetapi juga untuk lebih responsif dalam 
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan esensial seluruh masyarakat 
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Indonesia. 

 Kontraksi ekonomi pada saat pandemi juga berdampak pada anggaran program 
rutin kesehatan, penambahan anggaran difokuskan pada penanganan Covid 19. 
Meskipun anggaran total kesehatan meningkat pada 2020 s.d 2022, sebagian 
besar anggaran diperuntukkan untuk penanganan pandemi. Anggaran berbagai 
program dan kegiatan rutin mengalami penyesuaian. 

 Peran swasta dalam pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan. 
Kecenderungan belanja kesehatan swasta yang diperoleh dari National Health 
Account (NHA), menujukkan gambaran yang cenderung stagnan, oleh karena itu 
perlu didorong agar peran swasta ke depan semakin meningkat. Pemerintah perlu 
membuka peluang seluas-luasnya untuk keterlibatan swasta dengan memberikan 
insentif untuk berinvestasi pada fasilitas dan pengadaan alat kesehatan, serta 
ketersediaan tenaga dalam rangka memperluas ruang fiskal.  

 Krisis Kesehatan Masyarakat. Dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia 
dan tantangan geografis, serta desentralisasi dengan disparitas yang tinggi, krisis 
kesehatan masyarakat di Indonesia jauh lebih terdampak secara substansial. 
Fungsi kesehatan masyarakat yang ada telah gagal untuk secara cepat 
mengidentifikasi dan mengendalikan penyebaran virus baru SARS-CoV2 ini. 
Jumlah tes yang rendah mulai dari awal, lemahnya surveilans dan tracing, 
kurangnya tenaga terlatih, ketidaktersediaan alat pelindung diri dan obat-obatan 
serta barang habis-pakai, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam 
menerapkan protokol kesehatan 3M, serta lambatnya sosialisasi, di samping 
cepatnya perubahan panduan-panduan teknis penanganan dan pengendalian 
pandemi, merefleksikan kompleksnya krisis kesehatan masyarakat ini 

 Total belanja kesehatan per kapita Indonesia masih rendah, jauh di bawah rata-
rata pengeluaran kesehatan negara-negara tetangga maupun yang 
berpendapatan menengah ke bawah.  

 
Gambar 1.4 

Perbandingan Current Health Expenditurez (CHE) per Kapita dalam Purchasing 
Power Parity (PPP) dan US$ dengan Angka Harapan Hidup 

  

 

Berdasarkan Gambar diatas, pada tahun 2018 CHE per kapita Indonesia sebesar 
375 US$/kapita per tahun dengan Umur Harapan Hidup (UHH) 72 Tahun. 
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Pengeluaran ini jauh lebih kecil dari pengeluaran kesehatan negara Singapura, 
Kuba dan Jepang. Seiring dengan bergesernya demografi penduduk menuju 
ageing population dan perkembangan pendapatan per kapita yang diyakini akan 
terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi maka perlu diantisipasi 
penyediaan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas sejalan 
dengan potensi peningkatan demand/kebutuhan pelayanan kesehatan. Apabila 
tidak diantisipasi akan terjadi ekses yang mana semakin banyak orang Indonesia 
yang berobat ke luar negeri. Oleh karenanya perlu untuk membangun visi layanan 
kesehatan unggulan berstandar international, disamping mencegah keluarnya 
devisa tetapi juga sebaliknya menjadi sumber devisa karena menjadi tempat 
berobat pasien negara-negara tetangga. 

 Penguatan kinerja sektor kesehatan akan memastikan nilai manfaat 
pembiayaan (value for money), yang tentunya membutuhkan penguatan tata 
kelola dan akuntabilitas, mengurangi fragmentasi keuangan dan kelembagaan, 
serta memperkenalkan mekanisme penyediaan pelayanan berbasis kinerja yang 
lebih baik. Untuk mencapai tujuan mulia cakupan kesehatan universal di 
Indonesia, maka pemerintah perlu membelanjakan lebih besar namun juga lebih 
baik (to spend more and spend better) di bidang kesehatan.  

 Indonesia berada dalam masa transisi menuju era ageing population yaitu ketika 
persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 10%. Risiko 
meningkatnya biaya kesehatan dengan pertumbuhan menuju ageing population 
ini perlu disikapi dengan penguatan promotif dan preventif kesehatan di samping 
kesiapan pelayanan kesehatan yang lebih kompleks.  

 Tanpa sistem Pelayanan Kesehatan Primer yang adekuat UHC tidak akan 
tercapai. Penguatan sistem pelayanan kesehatan primer yang ditekankan kembali 
pada deklarasi Astana (2018) setelah deklarasi Alma Alta (1978) dalam mencapai 
UHC saat ini merupakan aspirasi masyarakat di hampir seluruh negara-negara di 
dunia. Penguatan sistem pelayanan kesehatan primer membutuhkan lebih dari 
sekedar penguatan pembiayaan dan peningkatan kuantitas, kapasitas, dan 
kompetensi sumber daya manusia. Komponen penting ini tetap harus 
diintegrasikan ke dalam kerangka kerja keseluruhan sistem kesehatan untuk 
dapat mengelola dan memberikan pelayanan yang responsif dalam memenuhi 
kebutuhan populasi. Pelayanan kesehatan primer membangun tulang punggung 
sistem pelayanan kesehatan yang efektif, dan dapat meningkatkan outcome 
kesehatan, mengurangi pertumbuhan biaya, dan menurunkan ketimpangan 
(inequity) yang ada.  

 Memperkuat Tanggap Darurat Sistem Kesehatan. Ancaman ketahanan 
kesehatan dapat muncul dalam bentuk ancaman biologi, kimia, terorisme, radio-
nuklir, penyakit baru, kekurangan pangan, terlepas dari asal atau sumbernya. 
Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang (baru) muncul adalah 
penyakit zoonosis. Mengingat pembelajaran dari COVD-19 dan tantangan 
geografis Indonesia yang rawan bencana, maka diperlukan pendekatan 
multisektor yang terkoordinir untuk meningkatkan kesiapan nasional dan daerah 
dalam menghadapi kemungkinan krisis di masa mendatang. Indonesia dalam hal 
ini perlu memperkuat kemampuan mendeteksi dan merespons krisis di masa yang 
akan datang, terutama dalam pengendalian penyakit infeksi baru dan kedaruratan 



 

14 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2  
 

kesehatan masyarakat (KKM).  Maka diperlukan peningkatan pencegahan dan 
mitigasi (to prevent), peningkatan kemampuan deteksi/diagnosis (to detect) 
termasuk penguatan sistem laboratorium nasional dan sistem surveilans yang 
didukung sistem informasi yang selalu siaga, peningkatan kemampuan respons 
terhadap kasus yang muncul (to respond) termasuk penyiapan sarana, prasarana, 
dan SDM yang kompeten, termasuk peningkatan kapasitas industri farmasi 
sehingga tangguh menghadapi krisis dengan menurunkan ketergantungannya 
pada negara lain, serta kapasitas dan kapabilitas logistik dan rantai suplai, 
mengingat kondisi geografis yang ada. 

 Pengembangan dan Penguatan Pemanfaatan Teknologi Kesehatan. Pada situasi 
disrupsi dan perkembangan teknologi yang terus berkembang, pemanfaatan 
teknologi dalam berbagai aspek kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. Lebih 
khusus lagi pada aspek terkait kesehatan. Pandemi COVID-19 telah memberikan 
pembelajaran yang sangat berharga terkait peranan teknologi kesehatan dalam 
penanganan dan pemberian pelayanan kesehatan.. 

 Penguatan Tata Kelola. Beberapa isu yang mempengaruhi kinerja tata kelola 
penyelenggaraan kesehatan nasional adalah: (1) sinkronisasi penyelenggaraan 
urusan kesehatan antara pusat dan daerah, (2) ketersediaan norma, standar, 
prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang kesehatan, (3) kelembagaan, (3) 
pembiayaan, (4) pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan, (5) 
integrasi data dan kemudian yang juga penting adalah (6) kinerja organisasi 
Kementerian Kesehatan. 

 
D. Sistematika Laporan 

Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai  berikut: 

Ikhtisar Eksekutif 
Bagian ini berisi ringkasan Laporan Kinerja Setjen yang menyajikan tujuan dan sasaran 
strategis program berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2020 – 2024, pencapaian 
outcome, permasalahan/kendala yang dihadapi serta terobosan yang telah dilaksanakan 
untuk mencapai sasaran indikator program 

BAB I  Pendahuluan 
Pada bab ini disajikan latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum organisasi 
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (tugas pokok dan fungsi) dengan penekanan 
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang 
sedang dihadapi organisasi. 

BAB II  Perencanaan Kinerja 
Bab ini menyajikan perencanaan, arah kebijakan dan strategis serta perjanjian kinerja 
(dokumen penetapan kinerja). 

BAB III  Akuntabilitas Kinerja 
Bab ini memuat tentang capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja serta realisasi 
akuntabilitas keuangan. 

BAB IV  Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja dan tindaklanjut kedepan. 
Lampiran
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
 

A. Rencana Strategis 

Pada tahun 2022 prioritas program Kementerian Kesehatan sesuai dengan mandat 
Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kesehatan adalah untuk perluasan vaksinasi Covid-19, 
Penanganan pandemi dan Transformasi Kesehatan. Sekretariat Jenderal sesuai tugas dan 
fungsinya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan mandat-mandat. 

Untuk perluasan vaksinasi Covid-19 dan Penanganan Pandemi Covid-19, peran 
Sekretariat Jenderal utamanya memberikan dukungan melalui perencanaan penganggaran, 
dukungan regulasi dan sistem informasi kesehatan. Untuk penganggaran dalam rangka 
penanganan pandemi dan vaksinasi Covid-19 tidak direncanakan anggaran program rutin 
kecuali anggaran pengadaan vaksinasi. Anggaran selain pengadaan vaksin dianggarakan 
melalui usulan tambahan anggaran BA BUN ke Kementerian Keuangan pada tahun berjalan, 
dimana Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Anggaran mengkoordinasikan dan 
memfasilitasi perencanaan dan penganggaran yang diusulkan dari unit-unit utama terkait. 
Biro Perencanaan dan Anggaran memfasilitasi melalui proses penelitian, pendampingan reviu 
dan pendampingan penelaahan usulan ke Kementerian Keuangan. Pagu usulan yang dsetujui 
oleh Kementerian Keuangan setelah diterbitkan SP SABA, dilakukan proses memasukkan 
tambahan anggaran tersebut ke dalam DIPA masing-masing satuan kerja yang terkait dengan 
dilakukan penelitian pendampingan dari Biro Perencanaan dan Anggaran. Setelah masuk ke 
dalam DIPA revisi anggaran dapat digunakan dalam penanganan Covid-19 meliputi antara 
laian untuk testing, tracing, treatment (klaim layanan pasien dan insentif nakes)  dan Vaksinasi 
Covid-19 antara lain untuk pengadaan vaksin, perbekalan dan logistik vakisnasi.  

Untuk transformasi kesehatan, Sekretariat Jenderal berperan penting dalam revisi 
OTK Kementerian Kesehatan yang penyusunannya dikoordiniir oleh Biro Organisasi dan SDM.  
dan  penyusunan konsep transformasi  Kementerian yang kemudian dituangkan ke dalam 
Revisi Renstra Kementerian Kesehatan melalui koordinasi yang diperanakan oleh Biro 
Perencanaan dan Anggaran. Revisi Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang 
memuat substansi Transfromasi Kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 
2020 tentang Rencana Strategis kementerian kesehatan tahun 2020-2024.  

 Renstra Kementerian Kesehatan mempunyai tujuan yang akan dicapai selama 
periode 2022-2024 sebagai berikut :  

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan 
Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;  

2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;  
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;  
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan 

Berkeadilan;  
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan; dan  
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang 

Berkualitas dan Efektif. 
 
Dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan strategis Kementerian Kesehatan tersebut 
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di atas, ditetapkan 17 sasaran strategis Kementerian Kesehatan ke dalam peta strategis 
sebagai berikut : 

 
Gambar 2.1  

Peta Strategis Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 (PMK 13/2022). 
 

 
 

Adapun narasi 6 tujuan Transformasi Kesehatan dijabarkan ke dalam sasaran-
sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang berjumlah 17 sasaran strategis di dalam 
Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana di tungkan ke dalam tabel 
sebagai berikut : 
 

Tabel 2.1. 
Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 

 

Tujuan Sasaran Strategis 

1 Terwujudnya Pelayanan 
Kesehatan Primer yang 
Komprehensif dan Berkualitas 
serta Penguatan 
Pemberdayaan Masyarakat 

1.1 Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM 
dan pendekatan keluarga 

1.2 Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat 
kesehatan pelayanan kesehatan primer 

1.3 Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan 
kolaborasi publik swasta 

2 Tersedianya Pelayanan 
Kesehatan Rujukan yang 
Berkualitas 

2.1 Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, 
dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan 
kesehatan rujukan 

2.2 Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan 
spesialistik 

  2.3 Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan 
unggulan, dan pengembangan layanan lain 

3 Terciptanya Sistem Ketahanan 
Kesehatan yang Tangguh 

3.1 Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, 
obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri 
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Tujuan Sasaran Strategis 

3.2 Menguatnya surveilans yang adekuat 

3.3 Menguatnya sistem penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan 

4 Terciptanya Sistem 
Pembiayaan Kesehatan yang 
Efektif, Efisien dan Berkeadilan 

4.1 Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan 
pada kegiatan promotif dan preventif 

4.2 Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara 
efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal 
Health Coverage (UHC) 

5 Terpenuhinya SDM Kesehatan 
yang Kompeten dan 
Berkeadilan 

5.1 Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM 
kesehatan yang berkualitas 

5.2 Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan 
pelatihan SDM kesehatan 

5.3 Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan 
karier SDM 
kesehatan 

6 Terbangunnya Tata Kelola, 
Inovasi, dan Teknologi 
Kesehatan yang Berkualitas 
dan Efektif 

6.1 Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam 
ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan 
transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan 
berbasis bukti 

6.2 Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti 

6.3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 

 
Sumber Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 
2020-2024 
 

Secara lebih rinci peta strategi Kementerian Kesehatan diturunkan ke dalam 
Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut : 

 
Gambar 2.2  

Cascading Kinerja Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 
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Dari Gambar 1.2 diatas, dalam Renstra Kementerian Kesehatan terdapat 6 pilar 
tujuan, 17 Sasaran Strategis (SS), 35 Indikator Sasaran Strategis (ISS), 67 Indikator Kinerja 
Program (IKP). Sekretariat Jenderal terutama berperan dalam pilar 6 yaitu Transformasi 
Teknologi Kesehatan dan Tata Kelola. 

Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya  
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong” 
di bidang kesehatan yaitu “Menciptakan Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”.  

Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat Jenderal fokus untuk mewujudkan tata 
kelola program kesehatan yang profesional, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Untuk 
merealisasikan visi tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai misi sebagai berikut: 

1. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; 
2. Menguatkan pengelolaan sistem informasi kesehatan; 
3. Menguatkan regulasi pembangunan kesehatan; 
4. Menguatkan tata kelola organisasi dan kelembagaan; 
5. Mendukung penguatan sistem ketahanan kesehatan; dan 
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. 

Misi Sekretariat Jenderal ini sejalan dan mendukung pelaksanaan misi Presiden dan 
Kementerian Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan dan 
sasaran strategis Sekretariat Jenderal selaras dengan tujuan dan sasaran strategis 
Kementerian Kesehatan.   

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal bertujuan untuk mendukung arah 
kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan 
tahun 2020-2024. Tujuan pembangunan kesehatan adalah 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 sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila 
penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan 
untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta 
didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.  

Arah kebijakan Sekretariat Jenderal adalah Penguatan Sistem Kesehatan khususnya 
pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pembiayaan kesehatan. Arah kebijakan 
Sekretariat Jenderal difokuskan pada: 

1. Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota;  

2. Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan 
untuk pencapaian target nasional;  

3. Penguatan teknologi kesehatan;   
4. Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif 

berbasis bukti; dan 
5. Integrasi dan sinkronisasi penanganan bencana dan surveilans kesehatan haji. 

Sekretariat Jenderal telah menetapkan tiga (3) tujuan strategis yang dijabarkan 
menjadi enam (6) sasaran strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020 – 
2024. Ke enam sasaran strategis tersebut yaitu:  
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1. Menguatnya surveilans yang adekuat, khususnya untuk peningkatan kesehatan jemaah 
haji. 
Strategi dalam mencapai sasaran tersebut adalah: 
a. Peningkatan deteksi dini dan skrining kesehatan jemaah haji sebelum, pada saat dan 

setelah melaksanakan ibadah haji; dan 
b. Integrasi sistem informasi kesehatan haji Indonesia. 

2. Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan. 
Strategi dalam mencapai sasaran tersebut adalah: 
a. Peningkatan kemampuan respon  cepat terhadap krisis kesehatan melalui 

penyediaan surveilans yang adekuat; 
b. Penguatan sistem penanganan bencana dan kesiapan kedaruratan kesehatan; dan 
c. Peningkatan kapasitas penanganan bencana, yang mencakup penyiapan rencana 

kontijensi kedaruratan kesehatan dan perekrutan serta pelatihan tenaga cadangan 
kedaruratan kesehatan.  

3. Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan 
preventif. 
Strategi dalam mencapai sasaran tersebut adalah: 
a. Penyediaan pembiayaan yang memadai untuk kegiatan promosi, skrining dan 

pencegahan; 
b. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan; 
c. Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai dan 

pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; serta 
d. Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik 

pemerintah 
4. Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan 

untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). 
Strategi dalam mencapai sasaran tersebut adalah  
Pengintegrasian berbagai skema pembiayaan publik dan non publik secara efektif dan 
efisien dalam mencapai UHC serta Pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). 

5. Meningkatnya sistem informasi Kesehatan untuk menguatkan  sistem pelayanan 
kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam 
mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti. 
Strategi dalam mencapai sasaran tersebut adalah: 
a. Penguatan tata kelola, pelayanan, dan inovasi dengan sistem teknologi kesehatan 

yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung perumusan kebijakan kesehatan 
berbasis bukti, yang mencakup:  

b. Integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan; dan 
c. Integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan. 
d. Pengembangan ekosistem teknologi kesehatan informasi teknologi kesehatan dan 

bioteknologi kesehatan. 
e. Mengembangkan dashboard sistem informasi pembangunan kesehatan yang real 

time. 
f. Meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data rutin. 
g. Mendorong integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat 

dan daerah termasuk penerapan sistem single entry. 
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h. Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data termasuk big 
data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan. 

6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. 
Strategi dalam mencapai sasaran tersebut adalah: 
a. Peningkatan sinergi antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah serta 

Kementerian/Lembaga lain dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan 
urusan kesehatan; 

b. Penguatan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan 
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada bidang kesehatan; 

c. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan, termasuk 
sinergisme perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan peningkatan 
pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; 

d. Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Kesehatan; 
e. Mendorong tallent pool untuk sebagai dasar dasar pengembangan ASN Kementerian 

Kesehatan; 
f. Mendorong penerapan reward dan punisment berdasarkan penilaian kinerja 

pegawai; 
g. Mendorong penerapan revolusi mental (berAKHLAK) dan reformasi birokrasi; 
h. Penguatan manajemen kesehatan di Kabupaten/Kota dalam kerangka otonomi 

pembangunan kesehatan; 
i. Mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah; 
j. Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja; dan 
k. Mendorong penguatan fungsi organisasi dan tata laksana Kementerian Kesehatan. 

Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut :  
 

Tabel 2.2 
Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal 

 

Tujuan Sasaran Strategis 

1 Terciptanya Sistem 
Ketahanan 
Kesehatan yang 
Tangguh 

1.1 Menguatnya surveilans yang adekuat, khususnya untuk 
peningkatan kesehatan jemaah haji 

1.2 Menguatnya sistem penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan 

2 Terciptanya Sistem 
Pembiayaan 
Kesehatan yang Efektif, 
Efisien 
dan Berkeadilan 

2.1 Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan 
pada kegiatan promotif dan preventif 

2.2 Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara 
efektif, efisien dan berkeadilan untuk 
mencapai Universal Health Coverage (UHC) 

3 Terbangunnya Tata 
Kelola, 
Inovasi, dan Teknologi 
Kesehatan 
yang Berkualitas dan 
Efektif 

3.1 Meningkatnya sistem informasi Kesehatan untuk 
menguatkan sistem pelayanan kesehatan dalam 
ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan 
transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan 
berbasis bukti 

3.2 Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan yang baik 

 
Sumber: Keputusan Sekjen Kemenkes Nomor HK.02.02/III/7571/2022  tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/3617/2020 Tentang Rencana 
Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2020 – 2024. 
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Sasaran Strategis tersebut dijabarkan melalui beberapa sasaran program di 

Sekretariat Jenderal yang selaras dengan sasaran program dalam Renstra Kementerian 
Kesehatan. Sasaran program dan indikator Sekretariat Jenderal sampai dengan tahun 2024 
adalah: 
1. Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan 

bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan, dengan indikator 
kinerja program (IKP), yaitu : 
a. Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yan terstandar dan 

terintegrasi. 
b. Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan Indonesia. 
c. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital 

(Digital Maturity) tingkat 7. 
d. Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan 

yang ditetapkan dan digunakan. 
e. Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada 

platform Biobank dalam Biomedical Genome-based Science Initiative. 
2. Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan 

Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan, dengan IKP yaitu : 
a. Nilai Reformasi Birokrasi 
b. Nilai Kinerja Anggaran 
c. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 

3. Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan IKP yaitu: 
a. Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan minimal 1 
tahun sekali. 

b. Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan yang terlatih untuk 
penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar. 

4. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium, dengan IKP Persentase 
fasyankes yang terintegrasu dalam sistem informasi surveilans berbasis digital. 

5. Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan 
preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola 
kesehatan masyarakat, dengan IKP yaitu Persentase ibu bersalin di fasilitas kesehatan 
(Pf). 

6. Meningkatnya  pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan IKP yaitu 
Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko. 

7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun dengan IKP yaitu 
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM. 

8. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat, 
dengan IKP yaitu Persentase FKTP terakreditasi. 

9. Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar, dengan IKP yaitu Jumlah 
SDMK yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas. 

 
B.   Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk menyelenggarakan 



 

 

22 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk untuk 
melaksanakan fungsi lain yang diberikan Menteri Kesehatan.  

 
Adapun penjabarannya tercantum  pada Kerangka Logis Program sebagai berikut : 

 
Gambar 2.3.   

Kerangka  Logis Program 

 
 
Sumber Keputusan Sekjen Kemenkes Nomor HK.02.02/III/7571/2022  tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan 
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/3617/2020 Tentang Rencana Aksi Program 
Sekretariat Jenderal Tahun 2020 – 2024 

  
Program Dukungan Manajemen serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

merupakan program yang bersifat generik dan dipergunakan oleh lintas 
Kementerian/Lembaga dan lintas Eselon I. Sedangkan 3 (tiga) program lainnya merupakan 
program teknis yang dipergunakan oleh lintas eselon I di internal Kementerian Kesehatan. 

 
  



 

 

23 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

Tabel 2.3. 
Program, Indikator dan Target Sekretariat Jenderal 2020-2024 

(Berdasarkan  Permenkes Nomor 21 Tahun  2020) 
No 
 

Program  
 

Indikator Kinerja Utama 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Dukungan 
Manajemen  
 

1. Nilai Reformasi 
Birokrasi Kementerian 
Kesehatan 

2. Dukungan Pusat dalam 
penguatan manajemen 
kesehatan 

3. Persentase provinsi 
yang mendapatkan 
penguatan dalam 
penyelenggaraan SPM 
Bidang Kesehatan 
provinsi dan 
kabupaten/kota 

4. Persentase provinsi 
dengan anggaran 
kesehatan daerah 
dalam APBD yang 
sesuai dengan prioritas 
nasional di bidang 
kesehatan 

5. Jumlah bahan kebijakan 
teknis pengembangan 
pembiayaan kesehatan 
dan jaminan kesehatan 

78,06 
poin 

 
 

2 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

2 

78,69 
Poin 

 
 

2 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 

2 

79,32 
Poin 

 
 

2 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

2 

79,95 
Poin 

 
 

2 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 

2 

80,58 
Poin 

 
 

2 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

2 

2. Pelayanan 
Kesehatan dan  
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional (JKN) 

1. Jumlah Penduduk yang 
menjadi peserta 
Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) melalui 
Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) 

96,8 juta 
jiwa 

 
 
 
 

108,6 
juta 
jiwa 

 

110 
juta 
jiwa 

 

111,4 
juta jiwa 

 

112,9 
juta 
jiwa 

 

 
 

Tabel 2.4. 
Program, Sasaran Program (Outcome), Indikator dan  Target Tahunan Sekretariat Jenderal 

Tahun 2022-2024 
(Berdasarkan Permenkes Nomor 13 tahun 2022) 

 

NO PROGRAM /SASARAN/INDIKATOR PROGRAM 
TARGET 

2022 2023 2024 

1 Kesehatan Masyarakat       

    Sasaran Program: Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan 
promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan 
tata kelola kesehatan masyarakat  

    
  

1 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan 
intervensi kesehatan keluarga  

50 75 100 

  2 Persentase ibu bersalin di faskes (Pf)  91 93 95 

2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
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NO PROGRAM /SASARAN/INDIKATOR PROGRAM 
TARGET 

2022 2023 2024 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sasaran Program:  Meningkatnya  pencegahan dan pengendalian penyakit menular  

1 Persentase skrining penyakit menular pada kelompok 
berisiko 

95 100 100 

Sasaran Program: Tidak meningkatnya prevalensi obesitas 
pada penduduk usia > 18 tahun 

      

1 Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini 
faktor risiko PTM 

514 514 514 

Sasaran Program: Meningkatnya kemampuan surveilans 
berbasis laboratorium 

   

1 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam 
sistem informasi surveilans berbasis digital 

60 90 100 

Sasaran Program:  Meningkatnya pengelolaan kedaruratan 
kesehatan masyarakat 

      

1 Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan 
Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan 
minimal 1 tahun sekali 

  34 34 

2 Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan 
yang terlatih untuk penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar 

  34 34 

3 Pelayanan Kesehatan dan JKN       

  
  
  

  
  
  

Sasaran Program: Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan primer  

1 Persentase FKTP terakreditasi 80 90 100 

 Sasaran Program: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan 
pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai 
UHC 

      

  1 Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan 
layanan skrining kesehatan 

30 60 100 

4 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi       

  
  

  
  

Sasaran Program :  Meningkatnya ketersediaan SDMK 
sesuai standar 

      

1 Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya sesuai 
dengan 9 penyakit prioritas 

20.000 25.000 30.000 

5 Dukungan Manajemen       

  
  

  
  
  
  
  
  

Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan 
kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung 
perumusan kebijakan 

      

1 Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang 
terstandar dan terintegrasi 

100 200 300 

  2 Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem 
kesehatan Indonesia 

8.000 30.000 60.000 
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NO PROGRAM /SASARAN/INDIKATOR PROGRAM 
TARGET 

2022 2023 2024 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan 
kematangan digital (Digital Maturity) tingkat 7 

2 5 10 

4 Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan dan digunakan 

10 20 35 

5 Jumlah data biospesimen yang tersedia dan 
dimanfaatkan pada platform Biobank dalam 
Biomedical Genome-based Science Initiative 

750 3.875 10.000 

Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 
pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan  

1 Nilai Reformasi Birokrasi 94 96 98 

2 Nilai Kinerja Anggaran 90 93 95 

  3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan 
Keuangan 

4 4 4 

Sasaran Program:  Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat  

1 Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan 
Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan 
minimal 1 tahun sekali 

34     

2 Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan 
yang terlatih untuk penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar 

34     

 
Sumber : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor 
HK.02.02/III/3617/2020 tentang Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2020 – 
2024. 
Keterangan: Target per tahun mengacu pada Dokumen Renstra Kementerian Kesehatan. 
Target disesuaikan dapat per tahun sesuai kesepakatan tiga pihak
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Tabel 2.5. 
Indikator dengan Definisi Operasional dan Cara Perhitungan 

(Berdasarkan Permenkes nomor 13 tahun 2022) 
 

Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

I Program: Kesehatan Masyarakat     

  A Sasaran Program: Terwujudnya 
peningkatan kesehatan masyarakat 
melalui pendekatan promotif dan 
preventif pada setiap siklus 
kehidupan yang didukung oleh 
peningkatan tata kelola kesehatan 
masyarakat 

    

1 Persentase kabupaten/kota 
yang melaksanakan 
intervensi kesehatan 
keluarga  

Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai 
target indikator kesehatan keluarga (minimal 4 dari 7 
indikator berikut: capaian ANC 6x, persalinan di 
fasilitas kesehatan, bayi yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan, balita yang dipantau pertumbuhan dan 
perkembangannya, puskesmas melaksanakan 
pelayanan kesehatan reproduksi untuk calon 
pengantin, lansia mendapatkan pelayanan kesehatan, 
dan usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan 
jiwa yang mendapatkan skrining) 

Jumlah kabupaten/kota yang 
melaksanakan intervensi keluarga 
dibagi total seluruh kabupaten/kota 
dikali 100 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

2 Persentase ibu bersalin di 
faskes (Pf)  

1. Ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan 
persalinan oleh tenaga kesehatan adalah ibu 
bersalin  yang mendapatkan pertolongan 
persalinan oleh penolong persalinan oleh tim 
minimal 2 (dua) orang terdiri dari :  
− dokter dan bidan atau 
−  2 orang bidan, atau 
− bidan dan perawat 

2. Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 
puskesmas, jejaring dan jaringannya serta Rumah 
Sakit sesuai  standar persalinan antara lain : 
a. Standar persalinan normal mengacu pada 

Asuhan Persalinan Normal (APN) 
b. Standar persalinan komplikasi mengacu pada 

Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan atau 
pedoman terakhir yang berlaku 

3. Pada kurun waktu tertentu adalah kurun waktu 
pelaporan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun)" 

Jumlah ibu yang melakukan 
persalinan di faskes dibagi total 
sasaran ibu bersalin dikali 100 

1 Kegiatan: Penguatan Kesehatan 
Masyarakat di Provinsi 

    

  a Sasaran Kegiatan: Menguatnya 
pelaksanaan program kesehatan 
masyarakat  di provinsi 

    

1) Jumlah provinsi yang 
melakukan penguatan 

Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota 
dalam pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi 

Jumlah provinsi yang melakukan 
penguatan kabupaten/kota dalam 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

kabupaten/kota dalam 
pelayanan kesehatan ibu, 
anak dan gizi  

pelayanan kesehatan ibu, anak dan 
gizi dalam kurun waktu 1 tahun 

II Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 A Sasaran Program:  Meningkatnya  
pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular 

    

1 Persentase skrining penyakit 
menular pada kelompok 
berisiko 

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan 
deteksi dini Hepatitis B dan atau Hepatitis C pada 
populasi berisiko 

Jumlah kabupaten/kota yang 
melaksanakan deteksi dini Hepatitis 
B dan atau Hepatitis C pada salah 
satu populasi berisiko (Ibu hamil, 
tenaga kesehatan, WBP, Penasun, 
ODHA, pasien HD, dll) dibagi jumlah 
kabupaten/kota di seluruh Indonesia 
kali 100 

B Sasaran Program: Tidak 
meningkatnya prevalensi obesitas 
pada penduduk usia > 18 tahun 

    

1 Jumlah kabupaten/kota yang 
melakukan deteksi dini faktor 
risiko PTM 

Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini 
faktor risiko PTM 

Jumlah kumulatif kabupaten/kota 
yang melakukan deteksi dini faktor 
risiko PTM 

C Sasaran Program: Meningkatnya 
kemampuan surveilans berbasis 
laboratorium 

    

1 Persentase fasyankes yang 
telah terintegrasi dalam 

Persentase fasyankes yang meliputi laboratorium 
kesehatan masyarakat, puskesmas, klinik dan rumah 

Jumlah labkesmas, puskesmas, klinik 
dan rumah sakit yang terintegrasi 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

sistem informasi surveillans 
berbasis digital 

sakit yang telah terintegrasi dalam sistem informasi 
surveilans berbasis digital 

sistem surveilans dibagi jumlah 
seluruh labkesmas, puskesmas, klinik 
dan rumah sakit dikali 100 

D Sasaran Program:  Meningkatnya 
pengelolaan kedaruratan 
kesehatan masyarakat 

    

1 Jumlah provinsi yang sudah 
memiliki Tim Penanganan 
Bencana dan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat sesuai 
standar dan rutin 
melaksanakan latihan 
minimal 1 tahun sekali 

Dinas Kesehatan Provinsi membentuk Tim 
Manajemen Krisis Kesehatan sesuai standar dan 
mendapatkan pelatihan minimal 1 kali dalam 1 tahun. 
Jenis pelatihan yang diberikan antara lain manajemen 
krisis kesehatan dan/atau penyusunan peta respon 
dan/atau penyusunan rencana kontingensi dan/atau 
manajemen logistik dan/atau sistem informasi 
pengelolaan krisis kesehatan dan/atau table top 
exercise dan/atau simulasi. 

Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi 
yang memiliki Tim Manajemen Krisis 
Kesehatan, ditunjukkan melalui SK 
Tim yang ditanda tangan oleh Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi  
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

2 Jumlah provinsi yang sudah 
memliki tenaga cadangan 
yang terlatih untuk 
penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai standar 

Provinsi yang memiliki Tim Kegawatdaruratan Medis 
dan/atau relawan kesehatan terlatih penanganan 
bencana dan kedaruratan kesehatan sesuai standar 
(Pedoman Tim Kegawatdaruratan Medis). 
Tim Kegawatdaruratan Medis dan/atau relawan 
kesehatan yang ada di setiap provinsi melakukan 
registrasi ke pemerintah pusat. 
Jenis Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan klinis 
dan non klinis. 
 
Pelatihan klinis antara lain: BLS dan/atau BCLS 
dan/atau ACLS dan/atau BTLS dan/atau BSS dan/atau 
ATLS dan/atau PHTLS dan/atau PTC dan/atau PPGD 
dan/atau Disaster Wound Care. 
 
Pelatihan non klinis antara lain: Manajemen krisis 
kesehatan dan/atau Rapid Health Assessment (RHA) 
dan/atau safer access (safety and security) dan/atau 
manajemen perjalanan dan/atau medical waste 
management dan/atau (manajemen pembuangan 
limbah medis) dan/atau Pencegahan dan 
Pengendalian Infeksi (PPI) dan/atau defensive driving 
dan/atau manajemen logistik dan/atau penanganan 
korban massal. 

Jumlah provinsi dengan Tim 
Kegawatdaruratan Medis dan/atau 
relawan kesehatan yang ada yang 
dapat dilihat melalui dashboard 
registrasi pemerintah pusat 

1 Kegiatan: Peningkatan Kesehatan 
Jemaah Haji 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

  a Sasaran Kegiatan: Terkelolanya 
pelayanan Kesehatan haji 

    

1) Persentase jemaah haji yang 
mendapatkan pemeriksaan 
kesehatan sesuai standar  

Jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan 
kesehatan sejak dari puskesmas, embarkasi, hingga 
Arab Saudi sesuai Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan 
Pembinaan Kesehatan Haji (Petunjuk Teknis 
Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah 
Kesehatan Jemaah Haji) 

Jumlah jemaah haji yang 
mendapatkan pemeriksaan 
kesehatan sesuai standar dibagi 
jumlah kuota haji pada tahun 
berjalan di kali 100 

2 Kegiatan: Pengelolaa Krisis Kesehatan 

  a Sasaran Kegiatan: Meningkatnya 
upaya pengelolaan krisis kesehatan 
di provinsi dan kabupaten/kota 

    

1) Jumlah provinsi yang 
memiliki Tim Manajemen 
Krisis Kesehatan dalam 
mendukung ketahanan 
kesehatan   

− Dinas Kesehatan Provinsi membentuk Tim 
Manajemen Krisis Kesehatan 

− Tim Manajemen Krisis Kesehatan secara ex officio 
diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

− Tim Manajemen Krisis Kesehatan mendapatkan 
minimal 1 kali pelatihan terkait manajemen 
bencana 

Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi 
yang memiliki Tim Managemen Krisis 
Kesehatan 

2) Persentase penanganan krisis 
kesehatan yang ditanggulangi 
oleh kabupaten/kota dalam 1 
tahun   

− Persentase jumlah semua kabupaten/kota yang 
mengalami krisis kesehatan dan mendapatkan 
dukungan sumber daya dalam upaya 
penanggulangan krisis kesehatan 

− Dukungan sumber daya dapat berupa sumber 
daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, obat 
dan atau perbekalan kesehatan lainnya. 

Jumlah kabupaten/kota yang 
mendapatkan dukungan sumber 
daya dalam upaya penanggulangan 
krisis kesehatan dibagi jumlah 
seluruh kabupaten/kota yang 
mengalami krisis kesehatan dikali 
100 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

b Sasaran Kegiatan: Meningkatnya 
upaya pengelolaan krisis kesehatan 
di kabupaten/kota 

    

1) Persentase Tim 
Kegawatdaruratan Medis 
terintegrasi dan terlatih di 
kabupaten/kota dalam 
mendukung ketahanan 
kesehatan  

− Persentase jumlah semua kabupaten/kota yang 
mengalami krisis kesehatan dan mendapatkan 
dukungan sumber daya dalam upaya 
penanggulangan krisis kesehatan 

− Dukungan sumber daya dapat berupa sumber 
daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, obat 
dan atau perbekalan kesehatan lainnya. 

Jumlah kabupaten/kota yang telah 
membentuk, melatih dan 
meregistrasi Tim Kegawatdaruratan 
Medis dibagi jumlah seluruh 
kabupaten/kota dikali 100  

2 Kegiatan: Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi 

  a Sasaran Kegiatan: Menguatnya 
pelaksanaan  program pencegahan 
dan pengendalian penyakit di 
provinsi 

    

1) Jumlah provinsi yang 
melakukan penguatan 
kabupaten/kota dalam 
pelaksanaan deteksi dini 
faktor risiko PTM  

Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota 
dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko PTM  

Jumlah provinsi yang melakukan 
pendampingan ke kabupaten/kota 
untuk pelaksanaan deteksi dini 
faktor risiko PTM minimal 1 kali per 
kabupaten/kota per tahun 

2) Jumlah provinsi yang 
melakukan penguatan 
kabupaten/kota dalam 
pelaksanaan percepatan 
penemuan kasus penyakit 
menular    

Provinsi yang melakukan penguatan kabupaten/kota 
dalam pelaksanaan percepatan penemuan kasus 
penyakit menular   

Jumlah provinsi yang melakukan 
penguatan kabupaten/kota dalam 
pelaksanaan percepatan penemuan 
kasus penyakit menular  dalam 
kurun waktu 1 tahun 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

III Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN 

 A Sasaran Program: Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan primer 

1 Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP yang memiliki sertifikat akreditasi 
yang masih berlaku pada tahun berjalan. 

Jumlah kumulatif FKTP (puskesmas 
dan klinik pratama) yang telah 
memiliki sertifikat akreditasi yang 
masih berlaku pada tahun berjalan 
dibagi jumlah FKTP yang teregistrasi 
di Kementerian Kesehatan 

B Sasaran Program: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC 

1 Persentase penduduk 
berisiko yang mendapatkan 
layanan skrining kesehatan 

Persentase penduduk berisiko merupakan sasaran 
peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan 
skrining kesehatan 

Jumlah penduduk sasaran peserta 
JKN berisiko yang mendapatkan 
layanan skrining kesehatan dibagi 
total jumlah penduduk yang menjadi 
sasaran peserta JKN dikali 100 

1 Kegiatan: Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi 

  a Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program pelayanan kesehatan di provinsi 

1) Jumlah provinsi yang 
melakukan penguatan  
kabupaten/kota dalam 
pelayanan kesehatan 
(termasuk penyediaan 
BMHP, SDM)  
 

Provinsi yang melakukan penguatan  kabupaten/kota 
dalam pelayanan kesehatan (termasuk penyediaan 
BMHP, SDM)  

Jumlah provinsi yang melakukan 
penguatan  kabupaten/kota dalam 
pelayanan kesehatan (termasuk 
penyediaan BMHP, SDM)  dalam 
kurun waktu 1 tahun 

2 Kegiatan: Pembiayaan JKN/KIS 

  a Sasaran Kegiatan: Menguatnya pembiayaan JKN/KIS 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

1) Jumlah penduduk yang 
menjadi peserta PBI melalui 
JKN/KIS (juta jiwa)   

Jumlah penduduk tidak atau kurang mampu yang 
menerima bantuan iuran untul jaminan kesehatan. 
Data penduduk tidak atau kurang mampu ditetapkan 
oleh Kementerian Sosial dalam Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS)   

Jumlah penduduk yang menerima 
bantuan iuran PBI, sesuai dengan 
penetapan Menteri Sosial 

3 Kegiatan: Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 

  a Sasaran Kegiatan: Menguatnya pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan 

1) Jumlah advokasi dan 
sosialisasi pembiayaan 
kesehatan   

Jumlah pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang 
pembiayaan dan jaminan kesehatan kepada lintas 
sektor, pemerintah daerah dan/atau masyarakat luas 

Jumlah absolut pelaksanaan 
advokasi dan sosialisasi tentang 
pembiayaan dan jaminan kesehatan 
kepada lintas sektor, pemerintah 
daerah dan/atau masyarakat luas 
dalam 1 tahun 

4 Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

  a Sasaran Kegiatan: Menguatnya dukungan pelaksanaan jaminan kesehatan 

1) Jumlah dokumen dukungan 
pembayaran jaminan 
kesehatan   

Jumlah dokumen yang diverifikasi dan dipergunakan 
untuk pembayaran klaim iuran jaminan kesehatan 

Jumlah dokumen tagihan klaim 
jaminan kesehatan yang sudah 
diverifikasi  dan dipergunakan 
sebagai dasar pembayaran klaim 
iuran jaminan kesehatan dalam 1 
tahun 

IV Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

  A  Sasaran Program :  Meningkatnya ketersediaan SDMK sesuai standar 

1 Jumlah SDMK yang 
ditingkatkan kompetensinya 
sesuai dengan 9 penyakit 

Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya 
melalui pelatihan bidang kesehatan  sesuai dengan 9 
penyakit prioritas (jantung, kanker, DM-ginjal-hati, 

Jumlah absolut SDMK yang telah 
mengikuti pelatihan bidang 
kesehatan sesuai dengan 9 penyakit 



 

 

35 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

prioritas stroke/otak, KIA, TB, penyakit infeksi) prioritas 

1 Kegiatan: Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi 

  a Sasaran Kegiatan: Menguatnya pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM kesehatan di provinsi 

1) Jumlah provinsi yang 
melakukan peningkatan 
kualitas SDM kabupaten/kota 
melalui pelatihan  

Provinsi yang melakukan peningkatan kualitas SDM 
kabupaten/kota melalui pelatihan 

Jumlah provinsi yang melakukan 
peningkatan kualitas SDM 
kabupaten/kota melalui pelatihan 
dala kurun waktu 1 tahun 

V Program Dukungan Manajemen 

  A Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan 
kebijakan 

1 Jumlah sistem data 
kesehatan Indonesia yang 
terstandar dan terintegrasi 
 

− Jumlah sistem data kesehatan yang sudah 
melakukan pertukaran data dengan sistem di 
Pusat (Kementerian Kesehatan).  

− Sistem tersebut menyediakan variabel sesuai 
indikator pembangunan kesehatan. 

− Angka capaian merupakan angka kumulatif dari 
tahun sebelumnya. 

Jumlah sistem data kesehatan yang 
sudah melakukan pertukaran data 
dengan sistem kementerian 
kesehatan dan menyediakan 
variabel sesuai indikator 
pembangunan kesehatan. 

2 Jumlah integrasi platform 
aplikasi dari sistem 
kesehatan Indonesia 

− Fasilitas kesehatan yang menjadi target yaitu 
puskesmas, rumah sakit, klinik, apotek, 
laboratorium yang belum terintegrasi atau tidak 
mempunyai sistem informasi faskes. 

− Angka capaian merupakan angka kumulatif dari 
tahun sebelumnya. 

Jumlah fasilitas kesehatan yang 
menggunakan sistem informasi 
terintegrasi sesuai Arsitektur Sistem 
Informasi Kesehatan yang datanya 
terdapat pada sistem di pusat. 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

3 Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan dengan 
kematangan digital (Digital 
Maturity) tingkat 7 

− Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi 
target yaitu puskesmas, rumah sakit, klinik, 
apotek, laboratorium 

− Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai tingkat 
kematangan digital (digital maturity) mengacu 
pada HIMSS Electronic Medical Records Adoption 
Model (EMRAM) 

− Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai berada pada 
kematangan digital pada tingkat 7, bila : 
a.  Telah menerapkan Tata Kelola Data Rekam 

Medisnya berbasis elektronik secara penuh. 
Data rekam medis juga telah mampu dihasilkan 
oleh perangkat2 medis yang digunakan (mis. 
gambar, hasil tes) 

b. Menerapkan pertukaran informasi kesehatan 
antar sistem kesehatan 

c. Menjamin keberlangsungan sistem dengan 
secara berkala menguji seandainya terjadi 
bencana 

− Denominator indikator ini sejumlah 60.000 
fasilitas pelayanan kesehatan  

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan 
dengan kematangan digital tingkat 7 
dibagi dengan jumlah fasilitas 
pelayanan kesehatan dikali 100 

  4 Jumlah kebijakan tata kelola 
produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan 
dan digunakan 

− Kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan. 

− Kebijakan dapat berupa KMK, SE, SK, PKS atau 
lainnya. 

Jumlah kebijakan tata kelola produk 
inovasi teknologi kesehatan yang 
ditetapkan dan digunakan dalam 
pengembangan dan implementasi 
produk inovasi teknologi kesehatan 
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− Kebijakan digunakan dalam pengembangan dan 
implementasi produk inovasi teknologi kesehatan 

− Angka capaian merupakan angka kumulatif. 

5 Jumlah data biospesimen 
yang tersedia dan 
dimanfaatkan pada platform 
Biobank dalam Biomedical 
Genome-based Science 
Initiative 
 

− Data biospesimen  adalah dataset biospesimen 
yang tercatat dan dikelola dalam biobank, milik 
pasien yang datanya tercatat dalam bioregistry 
dan dimanfaatkan melalui bioinformatics dalam 
Biomedical Genome-based Science Initiative 

− Biomedical Genome-based Science Initiative 
adalah suatu insiatif dari Kementerian Kesehatan 
untuk mendukung program pelayanan kesehatan 
berbasis data genomik. 

− Ekosistem bioteknologi kesehatan terdiri dari 6 
(enam) Hubs yang merupakan jejaring kolaborasi 
antar-rumah sakit dan pemangku kepentingan 
terkait dengan fokus pelayanan kesehatan 
diantaranya penuaan dini dan nutrisi, diabetes 
mellitus, penyakit menular, otak dan sistem saraf, 
kanker, dan penyakit langka. 

Jumlah data biospesimen yang 
tersedia dan dimanfaatkan pada 
platform biobank dalam Biomedical 
Genome-based Science Initiative. 
 

  B Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian 
Kesehatan 

1 Nilai Reformasi Birokrasi Hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup 
Kementerian Kesehatan pada tahun berjalan 

Indeks nilai RB Kementerian 
Kesehatan berdasarkan hasil 
penilaian mandiri pelaksanaan 
reformasi birokrasi (PMPRB) dibagi 
standar nilai 
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2 Nilai Kinerja Anggaran Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh 
melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi 
SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan 
dari: 1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan 
realisasi Anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, 
Efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di 
dalam RKA KL secara tahunan  2. Aspek Manfaat yang 
memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator 
Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis 
(ISS) yang ditarget di dalam Renja K/L dan Renstra K/L 
secara tahunan 3. Aspek Konteks yang 
memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran 
informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba 
dipecahkan melalui intervensi program 

Nilai agregat dari nilai aspek 
implementasi (terdiri nilai realisasi, 
konsistensi, efisiensi, pencapaian 
keluaran dan kesesuaian RPKRPD), 
aspek manfaat dan aspek konteks 
menggunakan aplikasi SMART 
Kemenkeu 

3 Opini Badan Pemeriksa 
Keuangan atas Laporan 
Keuangan 

Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
Kementerian Kesehatan yang diberikan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran informasi 
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 
yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian 
dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan 
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, dan 
efektivitas sistem pengendalian intern 

Perhitungan dilaksanakan secara 
tahunan (n-1) sesuai dengan Opini 
yang diberikan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) dengan ketentuan 
indeks sebagai berikut : Indeks 1 = 
Tidak Memberikan Pendapatan 
(Disclaimer) Indeks 2 = Tidak Wajar 
Indeks 3 = Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) Indeks 4 = 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / 
Wajar Tanpa Pengecualian dengan 
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Paragraf Penjelas (WTP-DPP) 

 C Sasaran Program:  Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

1 Jumlah provinsi yang sudah 
memiliki Tim Penanganan 
Bencana dan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat sesuai 
standar dan rutin 
melaksanakan latihan 
minimal 1 tahun sekali 

Dinas Kesehatan Provinsi membentuk Tim 
Manajemen Krisis Kesehatan sesuai standar dan 
mendapatkan pelatihan minimal 1 kali dalam 1 tahun. 
Jenis pelatihan yang diberikan antara lain manajemen 
krisis kesehatan dan/atau penyusunan peta respons 
dan/atau penyusunan rencana kontingensi dan/atau 
manajemen logistik dan/atau sistem informasi 
pengelolaan krisis kesehatan dan/atau table top 
exercise dan/atau simulasi. 

Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi 
yang memiliki Tim Manajemen Krisis 
Kesehatan, ditunjukkan melalui SK 
Tim yang ditanda tangan oleh Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi  

2 Jumlah provinsi yang sudah 
memliki tenaga cadangan 
yang terlatih untuk 
penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai standar 

Provinsi yang memiliki Tim Kegawatdaruratan Medis 
dan/atau relawan kesehatan terlatih penanganan 
bencana dan kedaruratan kesehatan sesuai standar 
(Pedoman Tim Kegawatdaruratan Medis). 
Tim Kegawatdaruratan Medis dan/atau relawan 
kesehatan yang ada di setiap provinsi melakukan 
registrasi ke pemerintah pusat. 
Jenis Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan klinis 
dan non klinis. 
Pelatihan klinis antara lain: BLS dan/atau BCLS 
dan/atau ACLS dan/atau BTLS dan/atau BSS dan/atau 
ATLS dan/atau PHTLS dan/atau PTC dan/atau PPGD 
dan/atau Disaster Wound Care. 
Pelatihan non klinis antara lain: Manajemen krisis 
kesehatan dan/atau Rapid Health Assessment (RHA) 

Jumlah provinsi dengan Tim 
Kegawatdaruratan Medis dan/atau 
relawan kesehatan yang ada yang 
dapat dilihat melalui dashboard 
registrasi pemerintah pusat 
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dan/atau safer access (safety and security) dan/atau 
manajemen perjalanan dan/atau medical waste 
management dan/atau (manajemen pembuangan 
limbah medis) dan/atau Pencegahan dan 
Pengendalian Infeksi (PPI) dan/atau defensive driving 
dan/atau manajemen logistik dan/atau penanganan 
korban massal. 

1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 

   a Sasaran Kegiatan : Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan 
kebijakan 

1) Persentase indikator 
pembangunan kesehatan 
yang diukur dan dianalisa 
dengan pemanfaatan data 
rutin  

− Indikator pembangunan kesehatan yang berasal 
dari data rutin dengan kualitas data baik, yang 
merupakan sumber data bagi program dalam 
memantau capaian kinerja. 

− Indikator pembangunan kesehatan terdiri atas 
indikator keluarga sehat, SPM kesehatan, 
Sustainable Development Goals (SDGs), RPJMN 
dan pandemi. 

− Analisa kolaboratif dan perhitungan indikator 
dilakukan menggunakan metode analisa data 
sains melalui sistem big data kesehatan. 

Jumlah indikator pembangunan 
kesehatan yang diukur dengan data 
rutin dan berkualitas baik yang 
terdapat pada sistem big data 
kesehatan dibagi jumlah seluruh 
indikator pembangunan kesehatan 
yang diusulkan diukur dengan data 
rutin dikali 100. 

2) Jumlah sistem data 
kesehatan yang terintegrasi 

Suatu sistem informasi baik di pusat dan daerah 
dinyatakan telah terintegrasi bila data yang 

Jumlah sistem data kesehatan yang 
terintegrasi dan terstandar. 
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dan terstandar  bersumber dari sistem data kesehatan tersebut 
terdapat pada sistem di pusat dan menggunakan 
standar yang diakui seperti Fast Healthcare 
Interoperability Resources (FHIR) dan Health Level 
Seven (HL7). 
− Sistem informasi yang dimaksud adalah sistem 

informasi milik kementerian kesehatan, milik 
pemerintah seperti BPJS, dan milik swasta seperti 
sistem terkait data IOT kesehatan. 

− Angka capaian merupakan angka kumulatif dari 
tahun sebelumnya. 

   b Sasaran Kegiatan : Tersedianya platform aplikasi kesehatan yang terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan 
kebijakan 

1) Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan yang 
menggunakan sistem 
informasi terintegrasi sesuai 
arsitektur Sistem Informasi 
Kesehatan  

− Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi 
target yaitu puskesmas, rumah sakit, klinik, 
apotek, laboratorium yang belum terintegrasi 
atau tidak mempunyai sistem informasi faskes. 

− Baseline data untuk fasilitas pelayanan kesehatan 
(puskesmas, rumah sakit, klinik, apotek, 
laboratorium) yaitu 62.053 (sumber data Profil 
Kesehatan Indonesia tahun 2020). 

− Denominator indikator ini sejumlah 60.000 
fasilitas pelayanan kesehatan 

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan 
yang menjadi target dibagi jumlah 
fasilitas pelayanan kesehatan dikali 
100 
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2) Persentase penyelesaian 
permasalahan aplikasi 
kesehatan milik Kementerian 
Kesehatan yang disampaikan 
melalui helpdesk aplikasi 
kesehatan  

− Persentase penyelesaian permasalahan aplikasi 
kesehatan milik Kementerian Kesehatan yang 
disampaikan melalui Helpdesk Aplikasi Kesehatan. 

− Permasalahan yang tercatat di sistem CRM. 

Jumlah permasalahan yang 
diselesaikan dibagi seluruh jumlah 
permasalahan yang disampaikan 
dikali 100 

  c  Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kematangan Digital (Digital Maturity) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

1) Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan yang 
memenuhi kematangan 
digital (digital maturity) 
tingkat 7  

− Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi 
target yaitu puskesmas, rumah sakit, klinik, 
apotek, laboratorium 

− Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai tingkat 
kematangan digital (digital maturity) mengacu 
pada HIMSS Electronic Medical Records Adoption 
Model (EMRAM) 

− Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai berada pada 
kematangan digital pada tingkat 7, bila : 
a. Telah menerapkan Tata Kelola Data Rekam 

Medisnya berbasis elektronik secara penuh. 
Data rekam medis juga telah mampu dihasilkan 
oleh perangkat medis yang digunakan (mis. 
gambar, hasil tes) 

b. Menerapkan pertukaran informasi kesehatan 
antar sistem kesehatan 

c. Menjamin keberlangsungan sistem dengan 
secara berkala menguji seandainya terjadi 
bencana 

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan 
dengan kematangan digital tingkat 7  
dibagi dengan jumlah fasilitas 
pelayanan kesehatan dikali 100 



 

 

43 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

− Denominator indikator ini sejumlah 60.000 
fasilitas pelayanan kesehatan 

2) Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan yang 
memenuhi kematangan 
digital (digital maturity) 
tingkat 3  

− Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target 
yaitu puskesmas, rumah sakit, klinik, apotek, 
laboratorium 

− Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai tingkat 
kematangan digital (digital maturity) mengacu 
pada HIMSS Electronic Medical Records Adoption 
Model (EMRAM) 

− Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai berada pada 
kematangan digital pada tingkat 3, bila : 
a. Penyediaan perangkat elektronik di tempat 

layanan kesehatan, sehingga catatan rekam 
medis langsung tersimpan 

b. Dokter menyimpan rekam medis secara online, 
dan dapat segera menyediakan resep 
pengobatan. 

− Denominator indikator ini sejumlah 60.000 
fasilitas pelayanan kesehatan 

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan 
dengan kematangan digital tingkat 3 
dibagi dengan jumlah fasilitas 
pelayanan kesehatan dikali 100 

  d  Sasaran Kegiatan : Terbangunnya tata kelola sistem teknologi informasi kesehatan untuk mendukung sistem dan data pelayanan 
kesehatan 
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1) Jumlah kebijakan tata kelola 
produk teknologi kesehatan  

− Kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan, dapat berupa KMK, 
SE, SK, PKS atau lainnya. 

− SK/PKS termasuk kebijakan tata kelola secara 
khusus di masing-masing pengembang produk 
inovasi. 

− Angka capaian merupakan angka kumulatif. 

Jumlah kebijakan tata kelola produk 
inovasi teknologi kesehatan yang 
ditetapkan. 

2) Persentase konsultasi 
masyarakat yang 
memanfaatkan layanan 
primer melalui telemedisin  

− Inovasi teknologi kesehatan yang dimaksud 
adalah pelayanan kesehatan telemedisin 

− Masyarakat yang mengakses platform layanan 
kesehatan telemedisin. 

− Layanan kesehatan telemedisin yang dimaksud 
yaitu telemedisin milik Kementerian Kesehatan 
atau swasta yang didukung secara resmi oleh 
Kementerian Kesehatan 

− Layanan telemedisin yang dimaksud layanan 
konsultasi kesehatan jarak jauh dan terintegrasi 
dengan platform data kesehatan nasional. 

− Baseline jumlah kunjungan ke Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP)  

Jumlah konsultasi masyarakat yang 
tercatat pada platform layanan 
telemedisin dibagi dengan jumlah 
kunjungan ke FKTP  dikali 100 

   e Sasaran Kegiatan : Penguatan Ekosistem bioteknologi kesehatan yang terintegrasi (Biomedical Genome-based Science Initiative) 

1) Persentase sistem teknologi 
informasi 
untuk biobank, bioregistry, 
dan bioinformatics yang 
terstandar dan terintegrasi  

− Biobank adalah suatu fasilitas yang 
mengumpulkan, membuat katalog, dan 
menyimpan sampel bahan biologis (biospesimen) 
untuk mendukung program dan kegiatan 
Biomedical Genome-based Science Initiative. 

Sistem teknologi informasi untuk 
biobank, bioregistry, dan 
bioinformatics  yang terpenuhi 
dibagi dengan jumlah Hubs dikali 
dengan 100 
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 − Bioregistry adalah repositori data terstruktur dan 
terintegrasi yang terdiri atas dataset demografi 
pasien, clinical report, dan dataset spesifik terkait 
penyakit tertentu yang termasuk  dalam program 
Biomedical Genome-based Science Initiative. 

− Bioinformatics adalah perangkat analisis yang 
terdiri dari beragam algoritma perangkat lunak 
untuk memproses data genomik (sekuensing) dan 
menghasilkan varian sekuens beranotasi atau 
beragam analisis downstream lainnya. 

− Sistem teknologi informasi untuk biobank, 
bioregistry, dan bioinformatics merupakan sistem 
informasi yang saling terintegrasi dalam rangka 
mendukung kegiatan Biomedical Genome-based 
Science Initiative. 

− Sebagai denominator yaitu Hubs yang ditetapkan 
oleh Kementerian Kesehatan. 

− Hubs adalah suatu jejaring kemitraan yang terdiri 
dari beberapa rumah sakit dan pemangku 
kepentingan terkait yang mengelola data dan 
layanan berbasis genomik. 

− Sampai dengan tahun 2024 ditargetkan terbentuk 
6 (enam) Hubs dengan fokus pelayanan 
kesehatan diantaranya penuaan dini dan nutrisi, 
diabetes mellitus, penyakit menular, otak dan 
sistem saraf, kanker, dan penyakit langka. 
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2 Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan 

   a Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kementerian Kesehatan 

1) Nilai penerapan sistem merit 
Kemenkes  

Hasil penilaian mandiri untuk mengukur sistem merit 
dalam manajemen ASN berdasarkan 8 (delapan) 
aspek penilaian sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan, 
pengembangan karier, promosi dan mutasi, 
manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan 
disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem 
informasi 

Total penjumlahan dari nilai capaian 
masing-masing Aspek  dikali bobot 
masing - masing Aspek yang 
dilakukan secara mandiri 

2) Jumlah produk organisasi dan 
tata laksana yang disusun 
dan diimplementasikan  

Jumlah produk layanan organisasi, ketatalaksanaan, 
dan analisis jabatan, serta reformasi birokrasi yang 
disusun dan diimplementasikan 

Jumlah total dokumen organisasi, 
ketalaksanaan, dan analisis jabatan 
(Dokumen Organisasi dan Tata Kerja, 
Kriteria Klasifikasi,  SOP dan Proses 
Bisnis, dokumen Informasi Jabatan, 
Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan, 
dll) serta dokumen Reformasi 
Birokrasi 

3) Nilai Indeks Profesionalitas 
ASN  

Hasil penilaian mandiri untuk mengukur indeks 
profesionalitas ASN berdasarkan 4 (empat) dimensi 
penilaian sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
yaitu: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin 

Total Penjumlahan dari nilai capaian 
masing-masing dimensi dikali bobot 
masing - masing dimensi yang 
dilakukan secara mandiri 

3 Kegiatan: Perumusan produk hukum dan advokasi hukum 

   a Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 
kualitas produk hukum dan 
pelaksanaan advokasi hukum 
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1) Jumlah produk hukum bidang 
kesehatan yang disusun dan 
disebarluaskan  

Jumlah RUU, RPP, R.Perpres/R.Inpres, Permenkes 
yang telah diundangkan atau ditetapkan dan 
disebarluaskan, Permenkes,  Kepmenkes dan produk 
hukum lainnya yang bersifat mengatur yang telah 
ditetapkan dan strategis untuk disebarluaskan, serta 
MoU dan PKS yang ditangani dan diimplementasikan  

Jumlah UU, PP, Perpres/Inpres, 
Permenkes yang telah diundangkan 
atau ditetapkan dan disebarluaskan 
dalam satu tahun anggaran + jumlah 
Kepmenkes dan produk hukum 
lainnya yang bersifat mengatur yang 
telah ditetapkan dan strategis untuk 
disebarluaskan dalam satu tahun 
anggaran + MoU dan PKS yang 
ditangani dan diimplementasikan 
dalam satu tahun anggaran 

2) Persentase permasalahan, 
perkara hukum dan advokasi 
hukum lain bidang kesehatan 
yang ditangani dan 
ditindaklanjuti  

Presentase penanganan permasalahan, perkara 
hukum,  dan advokasi Kekayaan Intelektual,  serta 
fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang 
kesehatan 

prosentase penanganan 
permasalahan di luar pengadilan + 
perkara hukum dari tingkat pertama 
sampai dengan pelaksanaan 
eksekusi +  advokasi Kekayaan 
Intelektual + laporan fasilitasi 
pengawasan dan penyidikan bidang 
kesehatan dari target sebanyak 210 

4 Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik 

   a Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 
pengelolaan publikasi komunikasi 
dan pelayanan publik 

    

1) Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap pengelolaan berita 
dan publikasi  

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan 
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang 
diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

Pengukuran melalui survei dengan 
nilai IKM kategori Baik sesuai dengan 
Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan informasi (berita/publikasi) 
kesehatan dari aparatur penyelenggara pelayanan 
publik dengan membandingkan antara harapan dan 
kebutuhannya 

Tentang Pedoman Penyusunan 
Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik 

2) Jumlah UPT Kemenkes 
dengan kategori baik dalam 
pelaksanaan standar interaksi 
pelayanan  

Kategori Baik adalah jumlah UPT Kemenkes yang telah 
menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai 
Permenkes No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan 
Perilaku Interaksi pelayanan publik di lingkungan 
Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka 
penilaian diatas 70 

Melakukan penilaian melalui survei 
dengan angka sange standar 
penilaian sebagai berikut : 91-100 
Prima; 81-90 sangat baik; 71-80 Baik; 
61-70 Cukup; 51-60 Kurang; 0-50 
Buruk 

5 Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 

  a  Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 

1) Persentase tingkat 
kematangan UKPBJ  

Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 
domain  yaitu  Proses,  Kelembagaan,  SDM  dan  
Sistem  Informasi yang  didetailkan  lagi  ke  dalam  9 
variabel, yaitu: 
1. Manajemen  Pengadaan  
2. Manajemen Penyedia  
3. Manajemen Kinerja  
4. Manajemen Risiko  
5. Pengorganisasian,   
6. Tugas dan Fungsi  
7. Perencanaan SDM  
8. Pengembangan  SDM    

Jumlah variabel yang tercapai dibagi 
dengan jumlah varibel yang harus 
dicapai dikali 100 



 

 

49 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

9. Sistem  Informasi 

6 Kegiatan: Harmonisasi Sistem dan Strategi Kesehatan 

   a Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas analisis dan harmonisasi sistem dan strategi program Kementerian Kesehatan 

1) Persentase program prioritas 
Kemenkes tercapai  

Persentase Program Prioritas Menteri Kesehatan yang 
mencapai target yang diketahui dari Laporan Kinerja / 
LAKIP / Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan  

Jumlah Program Prioritas Menteri 
Kesehatan yang mencapai target 
dibagi dengan Jumlah Program 
Prioritas yang ditetapkan Menteri 
Kesehatan dikali 100 

7 Kegiatan: Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian 

  a  Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan ketatausahaan Kementerian dalam mendukung terciptanya Good 
Governance 

1) Presentase unit kerja dengan 
pengelolaan arsip sesuai 
standar  

1. Unit kerja yang dimaksud adalah Unit Kerja Pusat 
dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan; 

2. Pengelolaan arsip sesuai standar adalah 
terlaksananya tertib arsip di unit kerja dan UPT 
sesuai standar nilai pengawasan BB (Sangat Baik) 

Unit kerja dengan nilai pengawasan 
kearsipan internal menggunakan 
instrumen Audit Sistem Kearsipan 
Internal (ASKI) > 70 (Perka Nomor 6 
Tahun 2019 Tentang Pengawasan 
Kearsipan) dibagi total unit kerja 
dikali 100 

2) Nilai Reformasi Birokrasi 
Sekretariat Jenderal  

Hasil penilaian reformasi birokrasi di Unit Utama pada 
tahun berjalan. 

Indeks nilai RB Unit Utama 
berdasarkan hasil penilaian mandiri 
pelaksanaan reformasi birokrasi 
(PMPRB) dibagi standar nilai 

8 Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan 

   a Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan sesuai standar 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

1) Jumlah ASN Kementerian 
Kesehatan yang ditingkatkan 
kompetensinya  

Jumlah ASN Kemenkes yang diberikan: 
1. Pelatihan baik klasikal maupun non klasikal yang 

mendapatkan sertifikat kelulusan dari Lembaga 
terakreditasi; (PP 11 Tahun 2017, Per LAN 5 
Tahun 2018) dan/atau 

2. Program pengembangan kompetensi yang 
mendapatkan rekognisi pembelajaran dari unit 
yang memiliki kewenangan pengembangan 
kompetensi ASN 

Jumlah ASN Kemenkes yang 
mendapat sertifikat kelulusan dari 
lembaga pelatihan yang terakreditasi 
ditambah jumlah ASN Kemenkes 
yang mendapat rekognisi 
pembelajaran 

9 Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 

  a Sasaran Kegiatan: Terkelolanya pelayanan kesehatan haji 

1) Persentase jemaah haji yang 
mendapatkan pemeriksaan  
kesehatan sesuai standar  

Jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan 
kesehatan sejak dari puskesmas, embarkasi, hingga 
Arab Saudi sesuai Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan 
Pembinaan Kesehatan Haji (Petunjuk Teknis 
Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah 
Kesehatan Jemaah Haji) 

Jumlah jemaah haji yang 
mendapatkan pemeriksaan 
kesehatan sesuai standar dibagi 
jumlah kuota haji pada tahun 
berjalan di kali 100 

10 Kegiatan: Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan 

   a Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 

1) Persentase kabupaten/kota 
dengan IPKM dibawah rata-
rata nasional yang telah 
melakukan perbaikan tata 
kelola program kesehatan 
(kumulatif)  

Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah 
rata-rata nasional berdasarkan IPKM tahun 2018 yang 
menyusun rencana kerja bidang kesehatan sesuai 
Permendagri No. 86 / 2017 (kumulatif) 

Jumlah kabupaten/kota dengan 
IPKM dibawah rata-rata nasional 
yang menyusun rencana kerja 
bidang kesehatan sesuai 
Permendagri No. 86/2017 dibagi 
jumlah kabupaten/kota dengan 
IPKM dibawah rata-rata nasional 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

dikali 100 persen 

2) Nilai kinerja penganggaran 
Sekretariat Jenderal  

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh 
melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi 
SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan 
dari : 
1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan 

realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan 
RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang 
ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan 

2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan 
pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), 
Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja 
Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis  
(ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan 
Renstra K/L secara tahunan 

3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, 
kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan 
dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui 
intervensi program 

Nilai agregat dari nilai  aspek 
implementasi  (terdiri nilai realisasi, 
konsistensi, efisiensi, pencapaian 
keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), 
aspek manfaat dan aspek konteks 
menggunakan aplikasi SMART 
Kementerian Keuangan 

11 Kegiatan:  Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara 

   a Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian 
Kesehatan sesuai ketentuan 

1) Persentase satker kantor 
pusat dan kantor daerah 
dengan nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 

Persentase  satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah 
diluar Badan Layanan Umum dengan Nilai Indikator 
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)>=80 

Jumlah satker kantor pusat dan 
kantor daerah dengan nilai Indikator 
Kinerja Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA)>=80 dibagi jumlah satker 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

(IKPA) >=80  Kantor Pusat dan Kantor Daerah 
dikali 100 

2) Persentase Nilai Barang Milik 
Negara (BMN) yang telah 
diusulkan Penetapan Status 
Penggunaan (PSP) sesuai 
ketentuan  

Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang 
telah diusulkan penetapan status penggunaan (PSP) 
berdasarkan realisasi belanja modal yang tercatat 
pada aplikasi e-rekon & LK yang diperoleh 1 (satu) 
tahun sebelum tahun berjalan 

Total nilai barang milik negara 
(BMN) pada 1 (satu) tahun 
sebelumnya yang telah diusulkan 
penetapan status penggunaan (PSP) 
dibagi total nilai realisasi belanja 
modal pada aplikasi e-rekon & LK 
pada 1 (satu) tahun sebelum nya 
dikali 100 

12 Kegiatan: Pengelolaa Krisis Kesehatan 

  a Sasaran Kegiatan: Meningkatnya upaya pengelolaan krisis kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota 

1) Jumlah provinsi yang 
memiliki Tim Manajemen 
Krisis Kesehatan dalam 
mendukung ketahanan 
kesehatan   

− Dinas Kesehatan Provinsi membentuk Tim 
Manajemen Krisis Kesehatan 

− Tim Manajemen Krisis Kesehatan secara ex officio 
diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

− Tim Manajemen Krisis Kesehatan mendapatkan 
minimal 1 kali pelatihan terkait manajemen 
bencana 

Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi 
yang memiliki Tim Managemen Krisis 
Kesehatan 

2) Persentase penanganan krisis 
kesehatan yang ditanggulangi 
oleh kabupaten/kota dalam 1 
tahun   

− Persentase jumlah semua kabupaten/kota yang 
mengalami krisis kesehatan dan mendapatkan 
dukungan sumber daya dalam upaya 
penanggulangan krisis kesehatan 

− Dukungan sumber daya dapat berupa sumber 
daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, obat 
dan atau perbekalan kesehatan lainnya. 

Jumlah kabupaten/kota yang 
mendapatkan dukungan sumber 
daya dalam upaya penanggulangan 
krisis kesehatan dibagi jumlah 
seluruh kabupaten/kota yang 
mengalami krisis kesehatan dikali 
100 
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Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan/Indikator  

Definisi Operasional 
(DO) 

Cara Perhitungan 

b Sasaran Kegiatan: Meningkatnya upaya pengelolaan krisis kesehatan di kabupaten/kota  

1) Persentase Tim 
Kegawatdaruratan Medis 
terintegrasi dan terlatih di 
kabupaten/kota dalam 
mendukung ketahanan 
kesehatan  

− Persentase jumlah semua kabupaten/kota yang 
mengalami krisis kesehatan dan mendapatkan 
dukungan sumber daya dalam upaya 
penanggulangan krisis kesehatan 

− Dukungan sumber daya dapat berupa sumber 
daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, obat 
dan atau perbekalan kesehatan lainnya. 

Jumlah kabupaten/kota yang telah 
membentuk, melatih dan 
meregistrasi Tim Kegawatdaruratan 
Medis dibagi jumlah seluruh 
kabupaten/kota dikali 100  

 
Sumber : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/4791/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris 
Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/3617/2020 tentang Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 
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C. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

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 2022 
sesuai dengan indikator pada Renstra Kementerian Kesehatan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 
Tahun 2020-2024. Adapun rincian indikator dan target yang harus dicapai oleh Sekretariat 
Jenderal sebagaiaman tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal dengan Menteri 
Kesehatan  adalah sebagai berikut: 
 

 
Tabel 2.6.  

Perjanjian  Kinerja Program Sekretariat Jenderal tahun 2022  
(berdasarkan PMK 21/2020) 

 
No Program/Sasaran Program Indikator Kinerja Target 

1 Program Dukungan Manajemen  
 
Meningkatnya koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan 
dan pemberian dukungan 
manajemen Kementerian 
Kesehatan 

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian 
Kesehatan 

79,32 

Dukungan Pusat dalam Penguatan 
Manajemen Bidang Kesehatan 

2 

Persentase provinsi yang mendapatkan 
penguatan dalam penyelenggaraan 
SPM Bidang Kesehatan provinsi dan 
kabupaten/ kota 

60 

Persentase provinsi dengan anggaran 
kesehatan daerah dalam APBD yang 
sesuai dengan prioritas nasional di 
bidang kesehatan 

60 

Jumlah bahan kebijakan teknis 
pengembangan pembiayaan kesehatan 
dan jaminan kesehatan 

2 

2 Program Pelayanan Kesehatan 
dan JKN 
 
Terselenggaranya Penguatan 
Jaminan Kesehatan Nasional 

Jumlah penduduk yang menjadi 
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
melalui Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) 

110,0 
juta jiwa 
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Tabel 2.7. 
Perjanjian Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 

(berdasarkan PMK Nomor 13 Tahun 2022) 
 

No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1. Tersedianya Sistem dan 
data pelayanan 
kesehatan terintegrasi 
dan bermanfaat dalam 
mendukung perumusan 
kebijakan  

1. Jumlah sistem data kesehatan Indonesia 
yang terstandar dan terintegrasi 

100 

2. Jumlah integrasi platform aplikasi dari 
sistem kesehatan indonesia 

8.000 

3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 
dengan kematangan digital (Digital 
Maturity) tingkat 7 

2% 

4. Jumlah kebijakan tata kelola produk 
inovasi teknologi kesehatan yang 
ditetapkan dan digunakan produk yang 

10 

5. Jumlah data biospesimen yang tersedia 
dan dimanfaatkan pada platform Biobank 
dalam Biomedical Genome based Science 
Initiative. 

750 

2. Meningkatnya koordina 
si pelaksanaan tugas, 
pembinaan dan 
pemberian dukungan 
manajemen Kementerian 
Kesehatan 

1. Nilai Reformasi Birokrasr  
2. Nilai Kinerja Anggaran  
3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas 

Laporan Keuangan 

94 
90 
4 

3. Meningkatnya 
pengelolaan kedaruratan 
kesehatan masyarakat 

l. Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim 
Penanganan Bencana dan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan 
rutin melaksanakan latihan minimal 1 tahun 
sekali  

2. Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga 
cadangan yang terlatih untuk penanganan 
bencana dan kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai standar 

34 
 
 
 
 
 

34 

 
Jumlah anggaran pagu awal yang dialokasikan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 

49.659.224.705.000,- (Empat Puluh Sembilan Triliun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar 
Dua Ratus Dua Puluh Empat  Juta Tujuh Ratus Lima  Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai 
berikut : 

1. Program Dukungan Manajemen sebesar  Rp 3.166.421.500.000,- ; 
2. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN sebesar  Rp.46.492.803.205.000,-.  
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 BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

A. Capaian Kinerja Organisasi 
Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 ditetapkan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam 
laporan kinerja dilakukan Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja 
dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam 
perjanjian kinerja. Hasil pengukuran kinerja akan memberikan informasi pencapaian masing-
masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan 
bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya, baik dalam hal 
perencanaan, penganggaran maupun strategi dalam pelaksanaan kegiatan di masa yang akan 
datang, agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. 
Capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 akan diuraikan 
menurut Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja 
Program yang menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.  

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat 
kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja kegiatan  
yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Sipil Negara  dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 
dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pengukuran kinerja ini diperlukan 
untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh 
Sekretariat Jenderal beserta satuan kerja yang ada di lingkungannya dalam kurun waktu satu 
tahun pada periode Januari-Desember tahun 2022.  

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 
perwujudan visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan pengukuran yang dimaksud 
merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator 
kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa indikator-indikator masukan, keluaran, 
hasil, dampak dan manfaat. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan 
membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap 
indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing 
indikator.  

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-
masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di 
masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil 
guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, 
pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Sekretariat Jenderal pada 
Tahun 2022. Manfaat pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak 
internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan 
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Program (RAP) Tahun 2022 
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dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022. 
 
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022 ditandatangai berdasarkan indikator 

kinerja pada Permenkes Nomor 21 tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jernderal 
tahun 2022 yang diperjanjikan berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.  

 

A.1. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Sekretariat 
Jenderal berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2022 

Berdasarakan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal dengan Menteri Kesehatan 
maka disampaikan capaian kinerja Indikator Kinerja Program di lingkungan Sekretariat 
Jenderal untuk mengukur keberhasilan unit organisasi Sekretariat Jenderal dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Gambaran capaian Indikator Kinerja program di 
lingkungan Sekretaris Jenderal berdasarkan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan dengan 
Menteri Kesehatan pada tahun 2022 akan disampaikan dalam uraian di bawah ini. Selain 
capaian indikator kinerja program juga akan disampaikan capaian indikator kinerja strategis 
Kementerian Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Sekretaris Jenderal.  

 
 

Tabel 3.1. 
Capaian Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang menjadi Tangungjawab  

Sekretariat Jenderal Tahun 2022 berdasarkan PMK 21 Tahun 2020 
 

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis 
Target 
2022 

Capaian 
2022 

% 
capaian 

1 Terjaminnya 
pembiayaan 
kesehatan 

Persentase anggaran kesehatan 
pemerintah pusat terhadap APBN 
sebesar 5,5%  

5,2 9,4% 180,76 

2 Meningkatnya 
sinergisme pusat dan 
daerah serta 
meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
yang baik dan bersih 

Persentase provinsi yang mendapatkan 
penguatan dalam penyelenggaraan SPM 
bidang kesehatan provinsi dan 
kabupaten/kota sebesar 100% 

60 0 
(Indikator diusulkan 

tidak berlanjut dalam 
dokumen revisi 

Renstra) 

0 
 

  Persentase provinsi dengan anggaran 
kesehatan daerah dalam APBD yang 
sesuai dengan prioritas nasional di 
bidang kesehatan sebesar 100% 

60 0 
(Indikator diusulkan 

tidak berlanjut dalam 
dokumen revisi 

Renstra) 

0 
 

  Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian 
Kesehatan sebesar 80,58 

79,32 87,5% 110 

  Nilai kinerja penganggaran Kementerian 
Kesehatan sebesar 95 

90 95,56 106,17 

3 Meningkatnya 
efektivitas 
pengelolaan 
penelitian dan 
pengembangan 
kesehatan dan Sistem 
Informasi Kesehatan 
untuk pengambilan 
keputusan 

Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang 
terintegrasi dalam aplikasi satu data 
kesehatan 

45 N/A Indikator 
berubah dalam 
pmk 13/2022: 
Jumlah sistem 

data kesehatan 
Indonesia yang 
terstandar dan 

terintegrasi 
(IKP) 

 

Dalam tabel tersebut di atas capaian indikator sasaran strategis sesuai dengan definisi 
operasional dan rumus perhitungan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 
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Tahun 2022 sebagian telah tercapai, namun terdapat indikator yang tidak terdapat data 
capaian karena indikator tersebut tidak berlanjut atau dipindahkan menjadi indikator pada 
unit organisasi atau satuan kerja di luar Sekretariat Jenderal dalam Permenkes Nomor 13 
Tahun 2022. Uraian atas capaian indikator kinerja yang berlanjut pada Permenkes Nomor 13 
Tahun 2022 dapat dilihat pada pembahasan secara detail dalam pembahasan capaian kinerja 
Indikator sasaran srategis berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022. Sedangkan capaian 
atas indkator sasaran strategis yang tidak berlanjut dalam Permenkes Nomor 13 tahun 2022 
tidak dilakukan pembahasan dalam dokumen Lakip ini. 

Persentase anggaran kesehatan pemerintah pusat terhadap APBN pada tahun 2022 
adalah sebesar 9,4% atau tercapai 180% dari target yang ditetapkan (5,2%), Persentase 
provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas 
nasional di bidang kesehatan sebesar 100%, Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang 
terintegrasi dalam aplikasi satu data Kesehatan tidak berlanjut sedangkan Persentase provinsi 
yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan provinsi dan 
kabupaten/kota sebesar 100% pindah ke unit organisasi BKPK. Indikator kinerja sasaran 
strategis Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dan Nilai kinerja penganggaran 
Kementerian Kesehatan dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 berubah menjadi indikator 
kinerja program pada unit organisasi Sekretariat Jenderal. Sedangkan indikator kinerja 
sasaran strategis lainnya dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tidak berlanjut. 

 
 

Tabel 3.2.  
Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal tahun 2022 berdasarkan PMK 

21/2020 
 

No 
Program/Sasaran 

Program 
Indikator Kinerja Target Capaian 

% 
capaian 

1 Program Dukungan 
Manajemen  
 
Meningkatnya koordinasi 
pelaksanaan tugas, 
pembinaan dan 
pemberian dukungan 
manajemen Kementerian 
Kesehatan 

 
 
 
Nilai Reformasi Birokrasi 
Kementerian Kesehatan 

 
 
 
 

79,32 

 
 
 
 

87,5% 

 
 
 
 

110 

  Dukungan Pusat dalam 
Penguatan Manajemen 
Bidang Kesehatan 

2 0 0 

  Persentase provinsi yang 
mendapatkan penguatan 
dalam penyelenggaraan 
SPM Bidang Kesehatan 
provinsi dan kabupaten/ 
kota 

60 0 
(Indikator 

diusulkan tidak 
berlanjut dalam 
dokumen revisi 

Renstra) 

0 

  Persentase provinsi 
dengan anggaran 
kesehatan daerah dalam 
APBD yang sesuai dengan 
prioritas nasional di 
bidang kesehatan 

60 0 
(Indikator 

diusulkan tidak 
berlanjut dalam 
dokumen revisi 

Renstra) 

0 
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No 
Program/Sasaran 

Program 
Indikator Kinerja Target Capaian 

% 
capaian 

  Jumlah bahan kebijakan 
teknis pengembangan 
pembiayaan kesehatan 
dan jaminan kesehatan 

2 0 0 

2 Program Pelayanan 
Kesehatan dan JKN 
 
Terselenggaranya 
Penguatan Jaminan 
Kesehatan Nasional 

 
 
 
Jumlah penduduk yang 
menjadi peserta 
Penerima Bantuan Iuran 
(PBI) melalui Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) 

 
 
 

110,0 juta 
jiwa 

 
 
 

96,7 Juta Jiwa 

 
 
 

88 

 
Berdasarkan tabel di atas capaian indikator kinerja program berdasarkan Permenkes 

Nomor 21 Tahun 2022 di dapatkan indikator kinerja program Nilai Reformasi Birokrasi 
Kementerian Kesehatan tercapai 110% dan Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercapai 88%. Kedua IKP ini 
masih berlanjut pada Permenkes Nomor 13 Tahun 2022. Sedangkan Dukungan Pusat dalam 
Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan 
dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan provinsi dan kabupaten/ kota, Persentase 
provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas 
nasional di bidang Kesehatan dan Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan 
kesehatan dan jaminan Kesehatan tidak terdapat data capaian atau 0 (nol) karena indikator 
ini tidak berlanjut pada Permenkes Nomor 13 Tahun 2022. Untuk uraian lebih dirin bisa dilihat 
pada keterangan masing-masing indikator di bawah ini. 

 
Ad 1. Program Dukungan Manajemen 

Sasaran program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 
pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. 
 
1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan   

a. Definisi Operasional Indikator 
Nilai Reformasi Birokrasi adalah indeks reformasi birokrasi Kementerian 
Kesehatan yang dihitung berdasarkan lembar kerja evaluasi (LKE) penilaian 
mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Nilai atau capaian masing indikator = realisasi dibandingkan target kali 100 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Pada tahun 2022, nilai reformasi birokrasikementerian kesehatan yang 
diperoleh berdasarakan Penialian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) sebesar 
87,5%. Pencapaian ini berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
yaitu 92,19%. 
Nilai reformasi birokrasi diperoleh dari penilaian terhadap pelaksanaan 
reformasi birokrasi yang dilakukan di tingkat Kementerian dan Unit Eselon I 
ditambah dengan penilaian eksternal terhadap indikator hasil antara reformasi 
birokrasi. Indikator hasil antara yang dinilai diantaranya kualitas pengelolaan 
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anggaran, kualitas pelayanan publik, implementasi sistem pemerintahan 
berbasis elektronik, dan penerapan sistem merit. 
Pada periode 2022, seluruh unit kerja terkait didorong untuk mempercepat 
pelaksanaan program reformasi birokrasi dan memperbaiki kualitas 
pendokumentasian program yang dilakukan. 
Terhadap pelaksanaan PMPRB, Tim Monev mengikutsertakan Tim Penilai 
Internal (TPI) dalam proses verifikasi dan validasi data sehingga data yang 
disampaikan dalam LKE adalah data yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Peran TPI yang selektif dalam proses monev juga 
berdampak pada hasil PMPRB 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Untuk mencapai target nilai RB Kementerian Kesehatan dilakukan beberapa 
kegiatan diantaranya: 
 
1) Kick off meeting Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi 

Kementerian Kesehatan dengan melibatkan narasumber dari Kedeputian 
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, dan Pengawasan untuk 
memberikan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022. 

2) Konsolidasi Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Kementerian dan unit Eselon 
I. 

3) Penetapan Tim RB di lingkup Sekretariat Jenderal. 
4) Pendampingan Tim Sekretariat pada pelaksanaan Monev RB. 
5) Koordinasi dengan Tim Monev sebagai persiapan PMPRB Kementerian 

Kesehatan. 
6) Pelaksanaan Rapim Eselon I yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal 

sebagai persiapan evaluasi lapangan oleh Kementerian PANRB. 
7) Melibatkan peran para Pimpinan Eselon I dan Eselon II dalam proses 

evaluasi lapangan  
8) Pendampingan Tim Sekretariat dan Tim Monev pada evaluasi lapangan 

oleh Kementerian PAN dan RB 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target  
1) Kualitas pendokumentasian pelaksanaan program yang telah dilakukan, 

yang menyulitkan dalam proses monev oleh Tim Monev dan TPI. 
2) Penataan pegawai sebagai kelanjutan dari penetapan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kesehatan mengakibatkan terjadi perubahan pegawai pada 
unit kerja yang terkait dengan program reformasi birokrasi. 

3) Perubahan kebijakan PMPRB yang memperhitungkan indikator hasil 
antara dimana penilaiannya dilakukan oleh instansi lain. Penilaian tersebut 
menggunakan indikator tersendiri yang ditentukan oleh instansi penilai, 
yang terkadang kurang sejalan dengan kebijakan yang dilakukan. 

4) Perubahan kebijakan evaluasi lapangan implementasi reformasi birokrasi 
instansi pemerintah yang menitikberatkan pada aspek dampak reformasi 
birokrasi instansi pemerintah terhadao efisiensi anggaran, pemulihan 
kesehatan dan ekonomi dari pandemi COVID19, dan penyelesaian isu 
strategis terkait. 
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f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian 
target 

1) Penerapan transformasi internal Kementerian Kesehatan yang terintegrasi 
dengan program reformasi birokrasi. 

2) Penerapan kebijakan core value ASN BerAKHLAK mendorong dibentuknya 
agen-agen perubahan dalam bentuk Tim ASN Muda, Tim Champion pada 
UPT Rumah Sakit yang mempercepat perubahan pelayanan publik. 

3) Keterlibatan peran Pimpinan dalam pelaksanaan program reformasi 
birokrasi. 

 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah: 

- Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Kementerian 
PANRB agar selalu memperoleh informasi terbaru terkait kebijakan 
pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. 

- Mendorong peran Pokja Manajemen Perubahan sebagai motor penggerak 
reformasi birokrasi. 

- Mendorong Pokja RB tingkat Kementerian untuk melakukan update secara 
berkala terhadap implementasi program reformasi birokrasi yang dilakukan di 
setiap unit Eselon I. 

- Melakukan eskalasi isu strategis terkait reformasi birokrasi di tingkat Pimpinan. 
 

2) Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan  

a. Definisi Operasional Indikator 
Jumlah dukungan Pusat dalam bentuk norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) 
yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Menteri Kesehatan. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Menghitung jumlah absolut NSPK yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau 
Menteri Kesehatan. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Indikator Kinerja Program Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang 
Kesehatan sudah tidak tercantum dalam Permenkes 13 Tahun 2022 terkait revisi 
rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 sehingga capaian indikator 
tersebut sudah tidak lagi diukur. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target 
Selama tahun 2022 kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja 
Program Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan sudah 
tidak dilaksanakan. 

e. Bebera faktor penghambat pencapaian target adalah 
Dikarenakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator Kinerja 
Program Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan sudah 
tidak dilaksanakan maka tidak terdapat faktor penghambat yang muncul. 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target  
Dikarenakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja 
Program Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan sudah 
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tidak dilaksanakan maka tidak terdapat faktor faktor yang mendukung keberhasilan 
pencapaian target. 
 

3) Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM 
Bidang Kesehatan provinsi dan kabupaten/ kota  

a. Definisi Operasional Indikator 
Jumlah Provinsi yang mendapatkan pendampingan dan  pembinaan dalam 
pelaksanaan penerapan SPM Bidang Kesehatan Provinsi dan SPM Bidang Kesehatan 
Kab/Kota. Penguatan provinsi dilihat dari kemampuan provinsi dalam melakukan 
perencanaan kegiatan  untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Provinsi yang 
terintegrasi dengan berbagai sektor dan/atau sumber dana, dan dalam melakukan 
pendampingan dan pembinaan Kab/Kota dalam pelaksanaan SPM Bidang 
Kesehatan Kab/Kota. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah Provinsi yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan  dalam rangka 
penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Provinsi  dan melaksanakan pembinaan 
penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Kab/Kota dibagi 34 Provinsi dikalikan 
100%. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan 
dalam penyelenggaraan SPM bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
sudah tidak tercantum dalam Permenkes 13 Tahun 2022 terkait revisi rencana 
strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 sehingga Biro Perencanaan dan 
Anggaran sudah tidak mengukur capaian indikator tersebut. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target 
Selama tahun 2022 kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator 
Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM 
Bidang Kesehatan provinsi dan kabupaten/ kota sudah tidak dilaksanakan. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target adalah 
Dikarenakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase 
provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM Bidang 
Kesehatan provinsi dan kabupaten/ kota sudah tidak dilaksanakan maka tidak 
terdapat faktor penghambat yang muncul. 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target  
Dikarenakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase 
provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM Bidang 
Kesehatan provinsi dan kabupaten/ kota sudah tidak dilaksanakan maka tidak 
terdapat faktor faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target. 

 
4) Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai 

dengan prioritas nasional di bidang Kesehatan  

a. Definisi Operasional Indikator 
Provinsi yang mengalokasikan anggaran APBD untuk Dinas Kesehatan Provinsi 
dalam rangka mendukung pencapaian target Prioritas Nasional atau target RPJMN 



 

 

63 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

bidang Kesehatan yang ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD Provinsi. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah Provinsi yang mengalokasikan anggaran  minimal 30% dari total anggaran 
Dinas Kesehatan Provinsi, di luar belanja pegawai, yang bersumber dari APBD 
dalam rangka mendukung prioritas nasional dibagi 34 Provinsi dikali 100%. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Indikator Persentase Provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD 
yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sudah tidak tercantum 
dalam Permenkes 13 Tahun 2022 terkait revisi rencana strategis Kementerian 
Kesehatan 2020-2024 sehingga Biro Perencanaan dan Anggaran sudah tidak 
mengukur capaian indikator tersebut. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target 
Selama tahun 2022 kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator 
Persentase Provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai 
dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sudah tidak dilaksanakan. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target adalah 
Dikarenakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase 
provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan 
prioritas nasional di bidang Kesehatan sudah tidak dilaksanakan maka tidak 
terdapat faktor penghambat yang muncul. 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target  
Dikarenakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase 
provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan 
prioritas nasional di bidang Kesehatan sudah tidak dilaksanakan maka maka tidak 
terdapat faktor faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target. 
 

Indikator kinerja program ini berubah menjadi indikator kinerja kegiatan Biro 
Perencanaan dan Anggaran dalam Permenkes Nomor 13 tahun 2022 dengan 
nomenklatur presentasi kabupaten/kota dengan IPKM di bawah rata-rata nasional 
yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan. Rincian capaian dapat 
dilihat dalam keterangan IKK tersebut. 
 

5) Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan 
Kesehatan  

a. Definisi Operasional Indikator 
Bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan 
kesehatan adalah hasil penelaahan data/ hasil kajian/ rancangan regulasi/ regulasi 
yang dihasilkan  

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah dokumen hasil penelaahan data/ hasil kajian/ rancangan regulasi/ regulasi 
yang dihasilkan dalam rangka pengembangan pembiayaan kesehatan dan 
jaminan kesehatan yang dihasilkan setiap tahunnya  

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Tidak terdapat data capaian atau 0 (nol) karena indikator ini tidak berlanjut dalam 
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Permenkes Nomor 13 tahun 2022 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target 
Tidak ada kegiatan yang dilakukan 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target adalah 
Telah diusulkan agar diubah atau tidak berlanjut dalam Permenkes 13 tahun 2022 
karena satuan kerja pindah ke Badan Kajian dan Pengenbangan Kesehatan. Tidak 
terdapat factor penghambat karena indikator tidak berlanjut. 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target  
Tidak ada data keberhasilan dalam capaian indikator ini. Dengan masih 
terdapatnya beberapa permasalahan di atas maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah berkoordinasi dengan unit organisasi BKPK untuk pelaksanaan 
kegiatan atas capaian indikator tersebut. 

 
 

Ad 2. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 
Sasarn program: Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional  
 
1) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui 

Jaminan Kesehatan  

a. Definisi Operasional Indikator 
Jumlah penduduk tidak atau kurang mampu yang menerima bantuan iuran 
untul jaminan kesehatan. Data penduduk tidak atau kurang mampu ditetapkan 
oleh Kementerian Sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)   

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah penduduk yang menerima bantuan iuran PBI, sesuai dengan 
penetapan Menteri Sosial 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
 

 
Tabel 3.3.  

Target kinerja PBI 
 

Indikator 
Target Renstra 

2022 
Target Renja 

2022 

Jumlah penduduk yang menjadi 
peserta PBI melalui JKN/KIS (juta 
jiwa) 

110 Juta Jiwa 96,8 Juta Jiwa 

 
Terdapat perbedaan target pada indikator PBI antara Renstra dan Renja tahun 
2022, perbedaan tersebut berdasarkan hasil trilateral meeting antara 
Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Kesehatan yang 
menyepakati anggaran PBI yang disediakan untuk jumlah peserta PBI JKN 
sebesar 96,8 juta jiwa atau tidak sama dengan target Renstra. Penetapan itu 
berdasarkan hasil realisasi PBI JKN pada tahun 2020-2022 menunjukkan 
capaian cakupan belum pernah lebih dari 96,8 juta jiwa sehingga belum dapat 



 

 

65 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

memenuhi target dari Renstra. 
 
 

Gambar 3.1.  
Target dan capaian PBI 

 

 
 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Rekonsiliasi dan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran peserta PBI 
setiap bulannya 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
kesulitan dalam mencapai target renstra sebesar 110 jt jiwa karena trend 
realisasi anggaran dan jumlah peserta selama beberapa tahun sebelumnya 
selalu dibawah 96,8 Juta Jiwa sedangkan dasar pembayaran peserta PBI JKN 
harus sesuai SK penetapan dari Kemensos 

f. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
1) Arah kebijakan penganggaran dan ketersediaan dana pembayaran iuran 

PBI 
2) Kebijakan penetapan jumlah peserta PBI yang ditetapkan oleh Kemensos 
3) Berkoordinasi secara intensif dengan Kemensos untuk menjaga ketepatan 

waktu pembayaran setiap bulan sesuai dengan SK penetapan dari 
Kemensos 

 
 
A.2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program berdasarkan 

Permenkes 13 tahun 2022 
 

Selanjutnya berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 terdapat 6 tujuan dan 15 Sasaran Strategis yang 
akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan. Sekretariat Jenderal mempunyai tanggungjawab 
untuk mencapai 3 program, dengan 4 indikator sasarn straetegis 10 Indikator kinerja Program.   

 
A.2.a.Sasaran Strategis 
Uraian capaian Indikator Sasaran Strategis, indikator kinerja program di lingkungan 
Sekretariat Jenderal tersebut adalah sebagai berikut: 

 
 

96.8 96.8 96.8 96.2 

93.5 

96.7 

 90.0

 92.0

 94.0

 96.0

 98.0

2020 2021 2022

Target dan Capaian PBI 2020-2022
(dalam juta jiwa)

Target PBI yang di Anggarkan dalam APBN Capaian Target PBI
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Tabel 3.4.  
Capaian indikator sasaran strategis Kementerian Kesehatan lingkup  Sekretariat 

Jenderal tahun 2022 berdasarkan PMK 13 tahun 2022  
 

Sasaran strategis Indikator sasaran strategis (ISS) 
Target 
2022 

Capaian 
2022 

% capaian 
2022 

Menguatnya sistem 
penanganan bencana 
dan kedaruratan 
kesehatan 

Persentase (Jumlah) provinsi 
yang sudah memliki sistem 
penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai standar   

34 
 

34 100 

Meningkatnya sistem 
pelayanan kesehatan 
dalam ekosistem 
teknologi kesehatan 
yang terintegrasi dan 
transparan dalam 
mendukung kebijakan 
kesehatan berbasis 
bukti  

Jumlah fasilitas kesehatan yang 
mengimplementasikan sistem 
data dan aplikasi kesehatan 
Indonesia 

8.000 9.422 117,77 

Jumlah sistem  bioteknologi 
kesehatan terstandar dan 
terintegrasi yang 
diimplementasikan 

5 16 320 

Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
yang baik   

Indeks capaian tata kelola 
Kemenkes yang baik 

80 98,1 122,63 

 
Berdasarkan tabel tersebut di atas maka capaian indikator kinerja sasaran strategis 

Kementerian Kesehatan tahun 2022 yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Jenderal 
berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 telah tercapai. 

 
Table 3.5.  

Perbandingan capaian indikator sasaran strategis Kementerian Kesehatan lingkup  
Sekretariat Jenderal tahun 2022 berdasarkan PMK 13 Tahun 2022 

 

Sasaran strategis 
Indikator sasaran strategis 

(ISS) 
Target 
2022 

Capaian 
2022 

% 
capaian 

2022 

% 
capaian 

2021 

% 
capaia
n 2020 

Target 
2023 

Target 
2024 

Menguatnya sistem 
penanganan bencana 
dan kedaruratan 
kesehatan 

Persentase (Jumlah) 
provinsi yang sudah 
memliki sistem 
penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai standar   

34 
 

34 100 N/A N/A 34 34 

Meningkatnya sistem 
pelayanan kesehatan 
dalam ekosistem 
teknologi kesehatan 
yang terintegrasi dan 
transparan dalam 
mendukung kebijakan 
kesehatan berbasis 
bukti  

Jumlah fasilitas kesehatan 
yang 
mengimplementasikan 
sistem data dan aplikasi 
kesehatan Indonesia 

8.000 9.422 117,77 N/A N/A 30.000 60.000 

Jumlah sistem  
bioteknologi kesehatan 
terstandar dan terintegrasi 
yang diimplementasikan 

5 16 320 N/A N/A 15 30 

Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
yang baik   

Indeks capaian tata kelola 
Kemenkes yang baik 

80 98,1 122,63 N/A N/A 85 90 

 
Indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kesehatan tahun 2022 berdasarkan 
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Permenkes Nomor 13 tahun 2022 yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Jenderal 
merupakan indikator baru sehingga tidak diperoleh data capaian pada tahun sebelumnya 
oleh karena itu data capaian kinerja tahun 2022 ini tidak dapat dilakukan perbandingan 
dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan apabila melihat target indikator kinerja 
tahun 2023 dan tahun 2024 maka Sekretariat Jenderal optimis akan tercapai. Untuk mencapai 
target pada tahun 2023 dan tahun 2024 tersebut maka Sekretariat Jenderal akan terus 
konsisten bekerja secara terintegrasi bersama dengan lintas program dan lintas sector terkait. 

 
Uraian tentang capaian indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kesehatan 

tahun 2022 berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 diuraikan dalam keterangan 
berikut ini. 

 
1) Persentase provinsi yang sudah memliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan 

kesehatan masyarakat sesuai standar   

a. Definisi Operasional Indikator 
Definisi operasional dari indikator ini adalah jumlah Provinsi yang memiliki Tim 
Penanganan Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan 
provinsi yang memiliki tenaga cadangan terlatih untuk penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah provinsi yang memiliki Tim Manajemen Krisis Kesehatan, ditunjukkan melalui 
SK Tim Manajemen Krisis Kesehatan atau SK Klaster Kesehatan yang ditandatangani 
oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 

a. 𝛴𝑃𝑟𝑜𝑣 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑇𝑖𝑚 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐾𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝑆𝐾 𝐷𝐻𝑀𝑇/𝑆𝐾 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛) 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Data capaian pada indikator sasaran strategis yakni jumlah provinsi yang sudah 
memliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai 
standar pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.6  

Analisis Capaian Kinerja Indikator Sistem Penanganan Bencana 

No 
Indikator Sasaran 

Strategis 
Capaian 

2021 
Capaian 

2022 
Target  
2022 

Keterangan 

1 Jumlah provinsi 
yang sudah 
memliki sistem 
penanganan 
bencana dan 
kedaruratan 
kesehatan 
masyarakat sesuai 
standar   

- 34 (100%) 34 - Merupakan hasil perhitungan 
dari jumlah provinsi yang 
sudah membentuk Tim 
Penanganan Bencana dan 
Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat yang ditunjukan 
melalui SK Tim Manajemen 
Krisis Kesehatan atau SK 
Klaster Kesehatan. 

- Indikator sasaran strategis ini 
adalah indikator yang baru 
ada pada Tahun Anggaran 
2022. Indikator ini 
menyesuaikan dari adanya 
revisi pada Perjanjian Kinerja 
Tahun 2022. 
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Adapun jumlah provinsi yang sudah memiliki SK Tim Manajemen Krisis Kesehatan atau 
SK Klaster Kesehatan adalah sebagaimana dalam tabel berikut: 
 

Tabel 3.7  
Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Manajemen Krisis Kesehatan atau Klaster 

Kesehatan 
 

 
d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 

Pada tahun 2022, Pusat Krisis Kesehatan telah melakukan sejumlah kegiatan dalam 
rangka pencapaian target pada Indikator Sasaran Strategis yakni Jumlah provinsi yang 
sudah memliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat 
sesuai standar, meliputi: 

1) Melakukan peningkatan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal 
manajemen risiko bencana, pengkajian risiko bencana, dan integrasi 
pengurangan risiko bencana 

2) Melaksanakan dan memperkuat kegiatan kolaboratif lintas sektor, antara 
pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait dalam rangka 
mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di pusat maupun 
daerah 

3) Melaksanakan monitoring terhadap penguatan kesiapsiagaan dan penyediaan 
perangkat/alat kesehatan di kawasan risiko tinggi bencana. 

4) Melakukan upaya pengurangan keterpaparan (eksposure) dan kerentanan pada 
kawasan risiko tinggi bencana. 

No 
Jumlah Provinsi Yang Sudah Memiliki Tim 
Manajemen Krisis Kesehatan atau Klaster 

Kesehatan 
No 

Jumlah Provinsi Yang Sudah 
Memiliki Tim Manajemen Krisis 

Kesehatan atau Klaster Kesehatan 

1 Provinsi Aceh 18 Provinsi Gorontalo 

2 Provinsi Sumatera Selatan  19 Provinsi Kalimantan Utara 

3 Provinsi Kep. Riau 20 Provinsi Sumatera Utara 

4 Provinsi Jambi 21 Provinsi Riau 

5 Provinsi Kep. Bangka Belitung 22 Provinsi Lampung 

6 Provinsi Kalimantan Selatan 23 Provinsi Sulawesi Utara 

7 Provinsi Banten 24 Provinsi Kalimantan Tengah 

8 Provinsi Jawa Barat 25 Provinsi Sulawesi Selatan  

9 Provinsi Jawa Tengah 26 Provinsi Bengkulu 

10 Provinsi D.I Yogyakarta 27 Provinsi Sumatera Barat 

11 Provinsi Jawa Timur 28 Provinsi DKI Jakarta 

12 Provinsi Bali 29 Provinsi Kalimantan Barat 

13 Provinsi Nusa Tenggara Timur 30 Provinsi Kalimantan Timur 

14 Provinsi Sulawesi Barat 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat 

15 Provinsi Sulawesi Tengah 32 Provinsi Sulawesi Tenggara 

16 Provinsi Maluku Utara 33 Provinsi Papua Barat 

17 Provinsi Maluku 34 Provinsi Papua  
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5) Melaksanakan edukasi dan membangun budaya kesadaran masyarakat (public 
awareness) dalam pengurangan risiko bencana, melalui sosialisasi, pendidikan, 
dan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target adalah 
Pencapaian indikator sasaran strategis jumlah provinsi yang sudah memliki sistem 
penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar tidak 
terlepas dari peran seluruh stakeholder terkait dalam merespons seluruh kondisi 
kedaruratan secara cepat dan tepat guna pada saat terjadinya darurat krisis kesehatan. 
Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit dijumpai beberapa faktor penghambat 
diantaranya: 

1) Adanya kebijakan pencadangan anggaran atau Automatic Adjustment sehingga 
mempengaruhi dalam hal pelaksanaan kegiatan. 

2) Belum tersosialisasinya draft mengenai SK Klaster Kesehatan. 
3) Kurangnya kesepahaman antara Dinas Kesehatan Provinsi, mengenai sumber 

pembiayaan pelaksanaan kegiatan. Sebenarnya tidak menggunakan dana 
daerah, namun menggunakan alokasi dana anggaran pusat. 

4) Adanya mutasi pimpinan di Dinas Kesehatan, yang menyebabkan keterlambatan 
penandatanganan SK Klaster Kesehatan. 

f. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target  
Dalam pencapaian target jumlah provinsi yang sudah memliki sistem penanganan 
bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar terdapat beberapa 
hal yang menjadi pendukung antara lain: 

1) Adanya dukungan dan komitmen dari seluruh unsur yang terlibat dalam 
pelaksanaan kegiatan, serta dukungan lintas sektor (provinsi, kabupaten/kota 
dan stakeholder terkait). 

2) Terselenggaranya kegiatan dalam pengarusutamaan kebijakan p sistem 
penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar di 
masing-masing provinsi selalu mengutamakan keterpaduan antar program 
kegiatan dan pemanfaatan teknologi informasi. 

3) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu disertai dengan monitoring evaluasi 
yang berkesinambungan dan serta penggunaan Sumber Daya Manusia yang 
tepat.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk meminimalisir beberapa 
permasalahan yang ada dalam pencapaian indikator sasaran strategis, yakni jumlah 
provinsi yang sudah memliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai standar adalah dengan memastikan keberlangsungan dari setiap 
program dengan cara memonitoring dan melakukaan telaah kebijakan dalam setiap 
pelaksanaan program kegiatan. 
 

2) Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi 
kesehatan Indonesia  

a. Definisi Operasional Indikator 
1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target merupakan fasilitas 

pelayanan  kesehatan yang belum terintegrasi atau tidak mempunyai sistem 
informasi faskes. 
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2) Sistem fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dengan sistem di pusat 
(Kementerian Kesehatan). 

3) Sistem tersebut menyediakan variabel sesuai indikator pembangunan kesehatan. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Persentase fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem informasi terintegrasi, 
melakukan pertukaran data dengan sistem kementerian kesehatan, menyediakan 
variabel sesuai indikator pembangunan kesehatan. 
Cara perhitungan tersebut berdasarkan matriks pada Renstra Kemenkes 2020-2024 
revisi (halaman 434), terdapat kesalahan penulisan, seharusnya “jumlah fasilitas 
kesehatan yang menggunakan sistem informasi terintegrasi, melakukan pertukaran 
data dengan sistem kementerian kesehatan, menyediakan variabel sesuai indikator 
pembangunan kesehatan”. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem informasi terintegrasi sampai akhir 
Desember 2022 sebanyak 9.422 dari target 8.000 yang ditetapkan. Fasilitas kesehatan 
yang paling banyak melakukan integrasi adalah Puskesmas 6.427, Apotik 13, Rumah 
Sakit 2.028, Klinik 820 dan Laboratorium 134. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target 
1) Peluncuran Platform SATUSEHAT 
2) Standardisasi untuk integrasi data kesehatan individu melalui Platform 

SATUSEHAT (Standardisasi Referensi Data Pasien, Data Fasyankes, Data Tenaga 
Kesehatan, Data Layanan, Data Pembiayaan, Data Alat Kesehatan dan Obat)  

3) Percepatan Integrasi dengan ujicoba dan pendampingan di Fasyankes 
4) Regulasi terkait dengan pengembangan dan integrasi SATUSEHAT yaitu Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. 

e. Bebera faktor penghambat pencapaian target adalah 
1) Belum adanya standardisasi produk-produk pelayanan kesehatan 
2) Belum semua fasilitas kesehatan memiliki sistem informasi yang terstandar 
3) Waktu proses integrasi hanya 6 bulan, dikarenakan peluncuran platform 

SATUSEHAT dilakukan pertengahan tahun 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target  
1) Komitmen pimpinan terkait penerapan teknologi 
2) Antusias yang tinggi dari para pengembang sistem informasi kesehatan untuk 

integrasi ke dalam platform SATUSEHAT  
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah melakukan percepatan implemantasi integrasi menggunakan platform 
SATUSEHAT, memastikan fasilitas kesehatan memiliki dan menggunakan sistem informasi 
yang terstandar. 

 
3) Jumlah sistem  bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang 

diimplementasikan  

a. Definisi Operasional Indikator 
1) Produk bioteknologi kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan Kesehatan. 
2) Produk bioteknologi kesehatan berbasis dataset genomik. 
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3) Produk bioteknologi kesehatan yang dimanfaatkan dan dikelola oleh SDM 
bioteknologi kesehatan yang kompeten dan memadai. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah produk bioteknologi kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan 
kesehatan dan berbasis dataset genomik, serta dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh 
SDM Bioteknologi Kesehatan yang kompeten dan memadai. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Pengembangan Bioteknologi di bidang kesehatan dilakukan dalam rangka 
mewujudkan precision medicine yang diwujudkan melalui pengembangan BGSI 
(Biomedical Genome-based Science Initiative). Pada tahun 2022, sistem BGSi ini untuk 
mendukung fokus penyakit tertentu BGSi di 6 Hubs, yaitu 1) Hubs Cancer yang 
dinaungi oleh RS Kanker Dharmais; 2) Hub Infectious Disease (untuk penyakit 
tuberculosis) dinaungi oleh RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan RSUP 
Persahabatan; 3) Hub Brain & Nervous System (untuk penyakit Stroke) dinaungi oleh 
RS Pusat Otak Nasional; 4) Hub Metabolic Disease (untuk penyakit diabetes) dinaungi 
oleh RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo; 5) Hub Aging and Nutrition (untuk penyakit 
Psoriasis) dinaungi oleh RS Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah dan; 6) Hub Genetic Disorders 
untuk penyakit Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) dan pulmonary arterial 
hypertension (PAH) dinaungi oleh RSUP Dr. Sardjito. 
Progres pencapaian indikator pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

1) Selesainya pengembangan platform SimbioX sebagai sistem manajemen 
biobank untuk 6 Hubs dan Biobank sentral 

2) Pengembangan in house platform Bioinformatics (PoC) dengan 2 jenis analisis 
tersier telah terintegrasi dengan 3 Hubs 

3) Finalisasi variabel 6 registry penyakit dan Internal Testing Sistem Registry 
(RegINA) 

4) Pembuatan user akses pada platform BGSi ke 6 Hubs 
5) Pelatihan penggunaan sistem Biobank dan Bioinformatics 
6) Penyelesaian pembuatan website BGSi sebagai sumber informasi dan akses 

platform 
7) Perumusan tatalaksana sistem informasi BGSi dengan tim BGSi bersama semua 

Hubs  
8) Koordinasi dengan BSSN terkait rencana penempatan server data BGSi  

 
Keluaran dari kegiatan untuk mendukung indikator ini pada tahun 2022 adalah: 

1) Penyelesaian platform RegINA (MVP) dan peningkatan fungsionalitas serta 
performa platform RegINA 

2) SOP penggunaan platform SimbioX, platform RegINA, dan platform 
Bioinformatics 

3) Integrasi platform Bioinformatics dari Hubs ke BGSi sentral 
 
Indikator yang menggambarkan keberhasilan adalah jumlah sistem bioteknologi 
kesehatan terstandar dan terintegrasi yang telah diimplementasikan pada sejumlah 9 
institusi yang telah dapat memanfaatkan sistem Bioteknologi (Biobank, Bioregistry, 
dan/atau Bioinformatics). Pada 9 institusi tersebut diterapkan sejumlah 16 sistem 
bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi, melebihi target 2022 sejumlah 5 
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sistem. Enam Belas (16) sistem bioteknologi tersebut yaitu: 
1) Sistem Biobank RS PON Jakarta 
2) Sistem Biobank RS Kanker Dharmais Jakarta 
3) Sistem Biobank RSPI Sulianti Saroso Jakarta 
4) Sistem Biobank RS Persahabatan Jakarta 
5) Sistem Biobank RSCM Jakarta 
6) Sistem Biobank RS Sardjito Yogyakarta 
7) Sistem Biobank RS Ngoerah Bali 
8) Sistem Biobank di BKPK  
9) Sistem Bioregistry RS PON Jakarta 
10) Sistem Bioregistry RS Kanker Dharmais 
11) Sistem Bioregistry RSPI Sulianti Saroso Jakarta 
12) Sistem Bioregistry RS Persahabatan Jakarta 
13) Sistem Bioregistry di DTO – Pusdatin 
14) Sistem Bioinformatics RS Kanker Dharmais Jakarta 
15) Sistem Bioinformatics RSPI Sulianti Saroso Jakarta  
16) Sistem Bioinformatics RS Persahabatan Jakarta 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target 
1) Pelatihan dan peningkatan kapasitas seluruh SDM pendukung BGSi 
2) Pengembangan sistem informasi Biobank yang terstandar dan terintegrasi di hub 

baru; 
3) Melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi Bioregistry 

yang terstandar dan terintegrasi; 
4) Pengembangan dan penyempurnaan platform analisis Bioinformatics untuk WGS; 
5) Pengembangan dan penyempurnaan platform analisis bioinformatics untuk 6 hub 

(targeted diseases) yang terintegrasi dengan BKPK dan BGSi Central; 
6) Pengembangan dan deployment website/portal utama BGSi; 
7) Menyiapkan topologi jaringan konektivitas antara setiap Rumah Sakit (Hub) 

dengan BGSi sentral dan BSSN Data Center, maupun BGSi sentral dengan BSSN 
yang aman, cepat, dan stabil untuk kebutuhan operasional BGSi. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target  
Belum teridentifikasi factor penghambat dalam upaya pencapaian indikator ini 

f. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target  
1) Dukungan dari pimpinan (Bapak Menteri Kesehatan) dalam mewujudkan 

precision medicine dalam kebijakan dan alokasi anggaran; 
2) Dukungan dari peneliti dan penyelenggara Bioteknologi untuk pelaksanaan BGSi; 
3) Dukungan dari pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung terlaksananya 

pengembangan Bioteknologi bidang kesehatan di Indonesia. 
 

4) Indeks Capaian Tata Kelola Kemenkes Yang Baik  

a. Definisi Operasional Indikator 
Tata Kelola Kementerian Kesehatan yang baik dibuktikan dengan nilai atau capaian 
atas pengelolaan sumber daya Kementerian Kesehatan, dengan menggunakan 
indikator:  

1) Nilai Reformasi Birokrasi  



 

 

73 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

2) Nilai Kinerja Anggaran  

3) Indeks Integritas Organisasi  

4) Laporan Keuangan  

5) SAKIP  

6) Persentase capaian award kehumasan Kemenkes  

Indeks capaian adalah nilai konversi dari rata-rata dari capaian (realisasi dibandingkan 
target kali 100)  

b. Cara Perhitungan Indikator  
1) Nilai atau capaian masing indikator = realisasi dibandingkan target kali 100  

2) Indeks capaian tata kelola = jumlah nilai atau capaian  masing-masing indikator 
yang diperoleh dibagi total jumlah indikator  

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
 

Tabel 3. 8. 
Data Capaian Indek Tata Kelola Yang Baik Tahun Anggaran 2022  

 

No 
Komponen 

Indek Tata Kelola 
Capaian  

2021 
Capaian  

2022 
Target  
2022 

% capaian Keterangan 

1 Nilai Reformasi 
Birokrasi Kemkes 

79,27 87,5 94 93,08 Nilai RB berdasarkan nilai 
PMPRB (tidak mencapai 
target 94 karena metode 
penilaian berubah 
tergantung hasil panel 
nasional). 

2 Nilai Kinerja 
Anggaran 

94,15 95,56 90 106,17 Diambil dari Dashboard 
SMART DJA tanggal 15 
Januari 2023. 

3 Indek Integritas 
Organisasi 

76,8 75,15 81 (unit es1) 92,77 Merupakan hasil survei 
yang dilaksanakan oleh KPK  

4 Laporan Keuangan Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 100 Data opini atas LK  N-1, 
karena menyesuaikan 
periode audit. 

5 SAKIP 77,27 77,27 80 96,58 Nilai SAKIP berdasarkan 
hasil LHE N-1. 

6 % capaian award 
kehumasan 
kemkes 

150% 175% 100% 175 Target 4 award setiap tahun. 
Tahun 2022 telah tercapai 7 
award. 

7 Indeks capaian 
Tatakelola 
Kemenkes 

Tidak ada 
baseline 

Capaian  
yang sedang 

diukur 

80 110,6 
 

atau   
 

138,2 

∑(nilai atau capaian indikator) 
        ∑indikator 
Agregat rerata dari capaian 
6 komponen indeks diatas 
(RB, NKA, Integritas 
Organisasi,  LK, SAKIP, 
Award kehumasan) 

 
Berdasarkan hasil/nilai capaian 6 indikator tersebut maka nilai capaian indeks tata 

Kelola Kemenkes yang baik adalah: (93,08+106,18+92,77+100+96,58+175)/6 = 
110,6/80 atau (110,6/80) X 100% = 138.25%. 

 
Capaian atas indikator tata kelola Kemenkes yang baik pada tahun 2022 tidak bisa 

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya oleh karena indikator ini merupakan 
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indikator sasaran strategis yang baru muncul pada Permenkes Nomor 13 Tahun 2022. 
Apabila kita bandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Permenkes Nomor 
13 Tahun 2022 yakni pada tahun 2023 sebesar 85 dan pada tahun 2024 sebesar 90 
kita optimis akan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai 
nilai indeks yang telah ditetapkan perlu komitmen dan kerja cerdas dari semua lini 
yang ada di kementerian Kesehatan mengingat capaian atas indikator tata Kelola 
Kemenkes yang baik ditentukan oleh keberhasilan dalam pencapaian 6 capaian 
indikator yang mempengaruhuinya yaitu: nilai reformasi birokrasi Kemenkes, nilai 
kinerja anggaran Kemenkes, nilai indeks integritas organisasi Kemenkes, nilai laporan 
keuangan, nilai SAKIP Kemenkes dan nilai capaian award kehumasan Kemenkes. 

d. Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan  
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target Indeks tata kelola 

Kementerian kesehatan yag baik meliputi:  
1) Mendorong seluruh komponen Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian 

Kesehatan untuk melaksanakan rencana aksi sesuai dengan roadmap yang telah 
disusun. Selanjutnya melakukan konsolidasi dengan Tim Monev untuk 
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan rencana aksi berjalan sesuai 
perencanaan sebagai dasar pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang di sampaikan kepada Kementerian PAN dan RB 
setiap bulan Maret; 

2) Melakukan input capaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja 
program, indikator kinerja kegiatan baik kantor pusat, kantor daerah dan satker 
pengelola dana dekonsentrasi pada aplikasi SMART DJA, e-monev Bappenas dan 
E-performace setiap bulan sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya; 

3) Memantau perkembangan survei dan nilai hasil survei terkait integritas organisasi 
di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh KPK; 

4) Mengelola dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Kesehatan kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat diakui 
validitas dan keandalannya; 

5) Merencanakan, melaksanakan dan menyampaikan data dan hasil evaluasi atas 
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara akuntabel dan 
bertanggungjawab; 

6) Melaksanakan dan menginventarisir kegiatan kehumasan sesuai kebutuhan 
masyarakat dibidang kesehatan lebih up to date agar mampu meningkatkan 
pelayanan public terhapad kesehatan agar lebih bermutu dan lebih dekat dengan 
masyarakat. 

e. Beberapa Faktor Penghambat Pencapaian Target  

Guna mencapai target indek pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian 
kesehatan ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat antara lain: 
1) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan akumulasi dari penilaian mandiri oleh 

instansi pemerintah dan evaluasi lapangan oleh Kementerian PAN dan RB untuk 
kemudian dinilai secara panel oleh Tim Penilai Nasional Reformasi Birokrasi. 
Indeks RB disampaikan pada tahun berikutnya kepada instansi pemerintah.  
Setiap tahun terjadi perubahan kebijakan terkait penilaian Indeks RB instansi 
pemerintah yang berpengaruh terhadap Indeks RB Kementerian Kesehatan; 
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2) Nilai Kinerja Anggaran akan naik atau turun setiap saat tergantung pada faktor 
pendukung lainnya yang diinput dalam aplikasi SMART DJA; 

3) Nilai Integritas Organisasi diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh KPK, hal 
ini menghambat dalam mendapatkan nilai tersebut dan apabila survey tidak 
dilaksanakan maka nilai integritas organisasi menjadi 0(nol); 

4) Nilai SAKIP diperoleh dari nilai tahun (N-1) yang keluar pada semester 1 tahun N; 
5) Nilai laporan keuangan diperoleh dari hasil penilaian pada tahun (N-1) yang 

biasanya diumumkan pada semester 1 tahun N; 
6) Tidak semua kinerja kehumasan bias diikutkan dalam award kehumasan. 

f. Faktor -Faktor Yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Target  
Dalam pencapaian target indek tata kelola pemerintahan yang baik di 

kementerian kesehatan terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung antara lain: 
1) Sumber daya manusia baik kesehatan maupun non kesehatan yang ikut andil 

dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan serta anggaran di kementerian 
kesehatan; 

2) Tersedianya sumber daya lain baik sarana maupun prasarana baik perangkat 
keras maupun perangkat lunak yang memperlancar pelaksanaan program, 
kegiatan dan anggaran di lingkungan kementerian kesehatan; 

3) Bebagai kebijakan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan program, kegiatan 
dan anggaran di lingkungan kementerian kesehatan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam pencapaian indek tata kelola 
pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk meminimalisir 
beberapa permasalahan yang ada maka alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah 
menetapkan kebijakan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang up to date 
agar mampu mengakomodir setiap perubahan yang timbul. 

Dalam rangka pelaksanaan indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022 
didukung dengan sumber daya keuangan sebagaimana dalam table berikut ini. 

 
Table 3.9  

Realisasi Anggaran Indikator Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian 
Kesehatan 

 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Sasaran Strategis (ISS) 

Alokasi Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
Anggaran (Rp.) 

% 
Realisasi 

1 Menguatnya sistem 
penanganan 
bencana dan 
Kedaruratan 
kesehatan 

Persentase provinsi yang 
sudah memliki sistem 
penanganan bencana dan 
Kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai standar 

123,883,432,000  
 

50,813,783,895 59,0 

2 Meningkatnya  sistem 
pelayanan kesehatan 
dalam ekosistem 
teknologi kesehatan 
yang terintegrasi dan 
transparan dalam 
mendukung kebijakan 
kesehatan 
berbasis bukti 

Jumlah fasilitas kesehatan yang 
mengimplementasika n sistem 
data dan aplikasi kesehatan 
Indonesia 

323,972,421,000 
 

261,142,287,362 
 

37,17 
 

Jumlah sistem bioteknologi 
kesehatan terstandar dan 
terintegrasi yang 
diimplementasikan 

255,887,078,000 
 

217,917,011,596 
 

85,2 

3 Meningkatnya  
tatakelola pemerintahan  
yang baik 

Indeks capaian tata kelola 
Kemenkes yang baik 

113,972,738,000 
 

98,988,801,320 
 

86,9 
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g. Efisiensi Pengguanaan Anggaran dalam pencapaian Sasaran strategis  
Untuk menilai efisiensi pemanfaatan anggaran di unit organisasi Sekretariat 

Jenderal dalam pencapaian target indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal 
maka dilakukan perbandingan antara capaian realisasi kinerja anggaran dengan 
capaian kinerja indikator program dan capaian kinerja indikator sasaran strategis di 
Sekretariat Jenderal sebagaimana dalam table berikut ini. 

 
Tabel 3.10  

Realisasi Anggaran Dibandingkan Indikator Capaian Sasaran  
Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan PMK 

13 Tahun 2022 
 

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis (ISS) 
% Realisasi 

Capaian 
% Realisasi 
Anggaran 

% Efisiensi 

Menguatnya sistem 
penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan 

Persentase (Jumlah) provinsi yang sudah 
memliki sistem penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai 
standar   

100 59.0 
 

41 

Meningkatnya sistem 
pelayanan kesehatan dalam 
ekosistem teknologi 
kesehatan yang terintegrasi 
dan transparan dalam 
mendukung kebijakan 
kesehatan berbasis bukti  

Jumlah fasilitas kesehatan yang 
mengimplementasikan sistem data dan 
aplikasi kesehatan Indonesia 

117,77 80.6 
 

37,17 

Jumlah sistem  bioteknologi kesehatan 
terstandar dan terintegrasi yang 
diimplementasikan 

120 85.2% 
 

34,8 

Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan yang baik   

Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik 138,25 85.6% 52,65 

 
Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dilingkungan 

Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja 
sasaran strategis Kementerian Kesehatan tahun 2022 yang ditetapkan diperoleh 
kenyataan sebagai berikut: 

1) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 41% dalam pencapaian kinerja 
indikator sasaran strategis Kemenkes Persentase (Jumlah) provinsi yang sudah 
memliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat 
sesuai standar   

2) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 37,17% dalam pencapaian 
kinerja indikator sasaran strategis Kemenkes Jumlah fasilitas kesehatan yang 
mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia 

3) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 34,8% dalam pencapaian 
kinerja indikator sasaran strategis Kemenkes Jumlah sistem  bioteknologi 
kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan 

4) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 58,65% dalam pencapaian 
kinerja indikator sasaran strategis Kemenkes Indeks capaian tata kelola Kemenkes 
yang baik. 

 
A.2.b.Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 
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Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian kesehatan aka 
telah disusun indikator kinerja program di Sekretariat Jenderal. Adapun pelaksanaan atas 
kinerja program dan capaian Indikator Kinerja Program tahun 2022 sebagai berikut: 

 
Tabel 3.11.  

Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2022  
(PMK 13 Tahun 2022) 

 

Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program (IKP) 
Target 
2022 

Progres 
Capaian 

2022  

Persentase 
Capaian 2022 

Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam 
mendukung perumusan kebijakan 

1 Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar 
dan terintegrasi 

100 100 100 

2 Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan 
Indonesia 

8.000 9.422 117,77 

3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan 
kematangan digital (Digital Maturity) tingkat 7 

2 0 0 

4 Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan dan digunakan 

10 10 100 

5 Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan 
pada platform Biobank dalam Biomedical  Genome-based 
Science Initiative 

750 402 53,6 

Program: Dukungan Manajemen 

Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
manajemen Kementerian Kesehatan 

1 Nilai Reformasi Birokrasi 94 87,5 93,08 

2 Nilai Kinerja Anggaran 90 95,56 106,17 

3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Indeks 
4 (WTP) 

Indeks 4 
(WTP) 

100 

Sasaran Program: Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

1 Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan 
Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai 
standar dan rutin melaksanakan latihan minimal 1 tahun 
sekali  

34 34 100 

2 Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan yang 
terlatih untuk penanganan bencana dan kedaruratan 
kesehatan masyarakat sesuai standar  

34 33 97,05 

 

Dari hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja program tahun 2022 
Sekretariat Jenderal sebagaimana dalam tabel tersebut di atas beberapa target indikator 
telah tercapai yaitu  Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan 
terintegrasi (125%), Nilai Kinerja Anggaran Kemenkes (106,17%), Opini Badan Pemeriksa 
Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenkes (100%), Jumlah provinsi yang sudah memiliki 
Tim Penanganan Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin 
melaksanakan latihan minimal 1 tahun sekali (100%).  

Sedangkan yang tercapai di bawah 100% tetapi di atas 90% adalah Jumlah provinsi 
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yang sudah memliki tenaga cadangan yang terlatih untuk penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar (97,05%) dan  Nilai Reformasi Birokrasi 
(93,08%).  

Indikator Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan Indonesia tercapai 
(75%), Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital (Digital 
Maturity) tingkat 7 tercapai (0,02%), Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan dan digunakan (80%), Jumlah data biospesimen yang tersedia 
dan dimanfaatkan pada platform Biobank dalam Biomedical  Genome-based Science 
Initiative (75%). Uraian lebih rinci atas capaian indikator kinerja program tahun 2022 
Sekretariat jenderal dapat di lihat dalam laporan ini. 

  
Tabel 3.12.  

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2022 (PMK 
13 Tahun 2022) 

 

Program/Sasaran Program /Indikator 
Kinerja Program (IKP) 

Target 
2022 

Progres 
Capaian 

2022 

% 
Capaian 

2022 

% 
capaian 

2021 

% 
Capaian 

2020 

Target 
2023 

Target 
2024 

Target 
Nasional 

2022 

Program: Dukungan Manajemen      

Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan 
terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan 

     

 Jumlah sistem data kesehatan 
Indonesia yang terstandar dan 
terintegrasi 

100 100 100 100% dari 
target pada 

ISS 25 

N/A 200 300 N/A 

  
Jumlah integrasi platform aplikasi dari 
sistem kesehatan Indonesia 

8.000 9.422 117,77 N/A N/A 30.000 60.000 N/A 

  
Persentase fasilitas pelayanan 
kesehatan dengan kematangan digital 
(Digital Maturity) tingkat 7 

2 0 0 N/A N/A 5 10 N/A 

  
Jumlah kebijakan tata kelola produk 
inovasi teknologi kesehatan yang 
ditetapkan dan digunakan 

10 10 100 N/A N/A 20 35 N/A 

  

Jumlah data biospesimen yang 
tersedia dan dimanfaatkan pada 
platform Biobank dalam Biomedical  
Genome-based Science Initiative 

750 402 53,6 N/A N/A 3875 10.000 N/A 

Program: Dukungan Manajemen      

Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan 
dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 

     

 Nilai Reformasi Birokrasi 94 87,5 93,08 117,16 101,12 96 98 N/A 

Nilai Kinerja Anggaran 90 95,56 106,17 108 
(ISS) 

 93 95 85 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan 
atas Laporan Keuangan 

Indeks 
4 

(WTP) 

Indeks 4 
(WTP) 

100 100 100 4 4 N/A 

Sasarn Program: Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan 
masyarakat 

     

 Jumlah provinsi yang sudah memiliki 
Tim Penanganan Bencana dan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
sesuai standar dan rutin 
melaksanakan latihan minimal 1 
tahun sekali  

34 34 100 N/A N/A 34 34 N/A 

Jumlah provinsi yang sudah memliki 
tenaga cadangan yang terlatih untuk 
penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan masyarakat 
sesuai standar  

34 33 97,05 N/A N/A 34 34 N/A 

 



 

 

79 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

Indikator kinerja program Sekretariat Jenderal tahun 2022 sebagian besar merupakan 
indikator baru sehingga tidak didapatkan data capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh 
karena itu pengukuran kinerja capaian indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan 
capaian saat ini dengan capaian tahun sebelumnya. Akan tetapi dengan melihat capian 
indikator kinerja program tahun 2022 dan target tahun 2023 serta tahun 2024, sekretariat 
Jenderal perlu kerja keras untuk melakukan inovasi dan kreatiitas agar capaian pada tahun 
2023 dan 2024 sesuai target yang ditetapkan. Oleh karena itu kekurangan capaian atas 
indikator kinerja program tahun 2022 harus diupayakan bisa tercapai di tahun 2023 atau 
2024. Upaya yang dapat dilakukan bisa melalui penambahan target pada tahun 2023 dan 
2024 atau dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan atau penganggaran. 

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal terhadap target 
Nasional yang ada saat ini hanya untuk Nilai NKA yaitu pada tahun 2022 targetnya sebesar 
85 (Matrik Cascading IKU Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan). Sehingga 
dibandingkan capaian indikator NKA Kemenkes yang sebesar 95,56 dengan target nasional 
sebesar 85 maka capaian target Kemenkes adalah sebesar 112,42%. 

 

Ad 1) Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi  

a. Definisi Operasional Indikator 
1) Jumlah sistem data kesehatan yang sudah melakukan pertukaran data dengan 

sistem di Pusat (Kementerian Kesehatan).  
2) Sistem tersebut menyediakan variabel sesuai indikator pembangunan kesehatan.  
3) Angka capaian merupakan angka kumulatif dari tahun sebelumnya. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah sistem data kesehatan yang sudah melakukan pertukaran data dengan sistem 
kementerian kesehatan dan menyediakan variabel sesuai indikator pembangunan 
kesehatan. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Target jumlah sistem data kesehatan yang terstandar dan terintegrasi pada tahun 
2022 adalah 100 sistem. Dari hasil identifikasi terdapat lebih 400 sistem yang belum 
terintegrasi. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari melakukan standardisasi data, 
integrasi dengan berbagai sistem, simplifikasi sistem dan pengembangan sistem 
terintegrasi. Dari upaya tersebut telah tercapai 125 sistem yang terintegrasi, yaitu 114 
sistem terintegrasi dengan peduli lindungi dari berbagai ekosistem maupun startup, 
dan 11 sistem milik pemerintah maupun swasta terintegrasi dengan sistem 
pencatatan dan pelaporan Covid-19. Data yang sudah terintegrasi ke dalam sistem 
tersebut dikompilasi dan divisualkan dalam portal Satu Data Kesehatan Indonesia. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Simplifikasi sistem sejenis 
2) Standardisasi data kesehatan 
3) Integrasi sistem dengan BPJS dan Kemendagri 
4) Pengembangan fitur peduli lindungi 
5) Pengembangan portal satu data kesehatan indonesia 
6) Pengembangan Aplikasi Sehat Indonesia Ku (ASIK) untuk fitur layanan  luar 

gedung 
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7) Pengembangan Aplikasi SISDMK terintegrasi 
8) Pengembangan e-Office terintegrasi untuk digitalisasi pengelolaan ASN 
9) Regulasi terkait dengan Satu Data Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalu 
Sistem Informasi Kesehatan. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target  
Belum ada data factor penghambat dalam upaya pencapaian kinerja indikator ini 

f. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target  
1) Telah ditentukan standar dan meta data untuk integrasi 
2) Proses integrasi dilakukan dengan menggunakan Webservice API 
 
 

Ad 2) Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan Indonesia  

a. Definisi Operasional Indikator 
1) Fasilitas kesehatan yang menjadi target yaitu puskesmas, rumah sakit, klinik, 

apotek, laboratorium yang belum terintegrasi atau tidak mempunyai sistem 
informasi faskes.  

2) Angka capaian merupakan angka kumulatif dari tahun sebelumnya. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem informasi terintegrasi sesuai 
Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan yang datanya terdapat pada sistem di pusat. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem informasi terintegrasi sampai akhir 
Desember 2022 sebanyak 9.422 dari target 8.000 yang ditetapkan. Fasilitas kesehatan 
yang paling banyak melakukan integrasi adalah Puskesmas 6.427, Apotik 13, Rumah 
Sakit 2.028, Klinik 820 dan Laboratorium 134. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Peluncuran Platform SATUSEHAT 
2) Standardisasi untuk integrasi data kesehatan individu melalui Platform SATUSEHAT 

(Standardisasi Referensi Data Pasien, Data Fasyankes, Data Tenaga Kesehatan, Data 
Layanan, Data Pembiayaan, Data Alat Kesehatan dan Obat)  

3) Percepatan Integrasi dengan ujicoba dan pendampingan di Fasyankes 
4) Regulasi terkait dengan pengembangan dan integrasi SATUSEHAT yaitu Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target  
1) Belum adanya standardisasi produk-produk pelayanan kesehatan 
2) Belum semua fasilitas kesehatan memiliki sistem informasi yang terstandar 
3) Waktu proses integrasi hanya 6 bulan, dikarenakan peluncuran platform 

SATUSEHAT dilakukan pertengahan tahun 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target  
1) Komitmen pimpinan terkait penerapan teknologi 
2) Antusias yang tinggi dari para pengembang sistem informasi kesehatan untuk 

integrasi ke dalam platform SATUSEHAT 
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Ad 3) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital (Digital 
Maturity) tingkat 7  

a. Definisi Operasional Indikator 
1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target yaitu puskesmas, rumah sakit, 

klinik, apotek, laboratorium. 
2) Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai tingkat kematangan digital (digital maturity) 

mengacu pada HIMSS Electronic Medical Records Adoption Model (EMRAM). 
3) Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai berada pada kematangan digital pada tingkat 

7, bila: 
a) Telah menerapkan Tata Kelola Data Rekam Medisnya berbasis elektronik 

secara penuh. Data rekam medis juga telah mampu dihasilkan oleh perangkat-
perangkat medis yang digunakan (misal gambar, hasil tes). 

b) Menerapkan pertukaran informasi kesehatan antar sistem kesehatan. 
c) Menjamin keberlangsungan sistem dengan secara berkala menguji seandainya 

terjadi bencana. 
4) Denominator indikator ini sejumlah 60.000 fasilitas pelayanan Kesehatan. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan dengan kematangan digital tingkat 7 dibagi 
dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan melalui penilaian mandiri, 
dari 3052 Rumah sakit yang menjadi target penilaian, hanya 1.105 (36,20%) Rumah 
sakit yang mengisi penilaian kematangan digitalnya. Kemudian dari 1.105 Rumah Sakit 
yang mengisi kematangan digital rekam medis elektronik sebanyak 950 (31,13%) 
Rumah Sakit, sedangkan dengan melakukan kriteria minimal 80% keterisian minimal 
80%, maka data yang dapat dilakukan pengolahan untuk mendapatkan nilai 
kematangan digital adalah 764 rumah sakit. Berdasarkan hasil pengolahan dan validasi 
data, didapatkan hasil bahwa tidak ada satu rumah sakitpun yang telah mengisi 
penilaian  yang mencapai kematangan digital level 7 (0%). Berikut merupakan grafik 
respon rate dari pengisian penilaian kematangan digital di rumah sakit. 

 
Gambar 3.2.  

Grafik Respon Rate Rumah Sakit per Provinsi Tahun 2022 

 

c 
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Untuk keseluruhan rumah sakit yang mengisi penilaian kematangan digital rekam 
medis, tanpa kriteria pengisian minimal 80% persen maka didapatkan hasil seperti 
gambar berikut : 

 
 

Gambar 3.3. 
Grafik Penilaian Kematangan Digital Di Rumah Sakit Tahun 2022 

 

 
 

Sedangkan dengan menerapkan kriteria minimal 80% penilaian terisi, maka 
gambarannya seperti grafik di bawah ini. 

 
Gambar 3.4. 

Penilaian Kematangan Digital di Rumah Sakit dengan Kriteria Pengisian >80% 
Tahun 2022 
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d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target 
Dalam rangka mencapai target penilaian kematangan digital, telah dilakukan hal 
mendasar untuk mendapatkan nilai tersebut, yakni penyusunan instumen dan 
protokol penilaian kematangan digital. Secara berurutan, hal yang dilaksanakan 
adalah sebagai berikut: 
1) Melakukan diskusi dengan ahli (akademisi, praktisi rumah sakit, praktisi penilaian 

kematangan digital) untuk mendapatkan pengetahuan tentang kematangan digital. 
2) Membuat tim inti yang beranggotakan tim dari Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pelayanan Kesehatan (Setditjen. Yankes), Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan 
(Dit. PKR), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Perhimpunan Profesional 
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PORMIKI), Akdemisi dan Universitas 
Gadjah Mada (UGM), dan Country Health System and Data Use Project (CHISU). 

3) Penyusunan instrumen penilaian kematangan digital dan protokol penilaian 
kematangan digital dengan melakukan adopsi dari Hospital Information System 
Maturity Model (HISMM) dan merujuk pada Electronic Medical Record Adoption 
Model (EMRAM). 

4) Melakukan uji coba kuesioner terhadap yang melibatkan beberapa Rumah Sakit di 
sekitar Jakarta. 

5) Melakukan perbaikan instrumen yang merupakan masukan atau hasil dari ujicoba. 
6) Melakukan sosialisasi instrumen penilaian kematangan digital pada tanggal 20 

September 2022 melalui metode Dalam Jaringan (Daring) yang dihadiri oleh 1.388 
peserta. Hingga batas waktu pengisian, tanggal 15 Oktober 2022, jumlah RS yang 
melakukan penilaian sebanyak 633 RS dan yang mengisi instrumen dengan 
kelengkapan isian diatas 80% hanya 398 RS. Sehingga hanya 12,8% dari target 
responden RS (3.116 RS) yang datanya dapat dianalisis. 

7) Menindaklanjuti respon rate yang rendah, dilakukan tindaklanjut dengan membuat 
surat umpan balik kepada seluruh rumah sakit di Indonesia oleh Sekretaris Ditjen 
Yankes menindaklanjuti dengan Surat Nomor IR.03.01/I.1/15179/2022 tanggal 13 
Oktober 2022 perihal Umpan Balik Pengisian Kuesioner Digital Maturity Indeks 
Level Mikro (RS).  

8) Pada tanggal 4 November juga dilakukan penguatan pengisian dengan membuat 
dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit dan Kepala 
Dinas Kesehatan  Provinsi/Kab/Kota di seluruh Indonesia oleh Sekretaris Jenderal 
Kementerian Kesehatan Nomor IR.01.02/VIII/9236/2022 tentang Pengisian 
Instrumen Kematangan Digital Level Rumah Sakit. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target adalah 
Banyaknya jumlah target yang ditetapkan merupakan salah satu faktor sulitnya 
mencapai target rumah sakit yang mengisi penilaian. Bahkan di dalam renstra yang 
harus dilakukan penilaian adalah 60.000 fasyankes termasuk Puskesmas, 
Laboratorium, Klinik, Apotek, dan Dokter Praktek Mandiri tanpa mempertimbangkan 
definisi Renstra yang mengacu pada HIMSS Electronic Medical Records Adoption 
Model (EMRAM) lebih sesuai untuk pelaksanaan di rumah sakit. Berikut merupakan 
hambatan dalam pencapaian target adalah: 
1) Berdasarkan fakta yang mempengaruhi maka penetapan indikator Persentase 

fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital (Digital Maturity) 
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tingkat 7 merupakan penetapan yang terlalu sulit dan tidak berdasarkan data 
dukung yang tepat.  

2) Waktu yang terbatas dan target yang besar merupakan salah satu faktor 
penghambat pencapaian target. Waktu ini juga terbagi juga dengan waktu 
pembuatan instrumen, karena memang pada saat ditetapkan, belum ada data 
dasar maupun instrumen penilaian kematangan digital. 

3) Sosialisasi belum dapat mencakup seluruh rumah sakit. Dengan waktu dan 
sumber daya yang minimalis, belum dapat melakukan sosialisasi secara 
komprehensif. 

4) Kebutuhan validasi data sangat diperlukan, namun sumberdaya sangat terbatas. 
5) Rumah Sakit menemui kesulitan dalam pengisian instrumen. 
6) Kurangnya dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. 

 
Selain kendala mekanisme atau manajemen pelaksanaan, dari hasil verifikasi dan 
validasi data penilaian mandiri kematangan digital di rumah sakit, didapatkan hal-hal 
sebagai berikut. 
1) Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) belum menyeluruh, Sebagian besar 

baru dilakukan pada  poli rawat jalan dan di beberapa Rumah Sakit yang 
diverifikasi ada RME belum terhubung langsung dengan layanan apotik atau 
laboratorium atau radiologi, penggunaan RME belum terintegrasi. 

2) Belum seluruh dokumentasi klinis terintegrasi dengan RME, riwayat rekam medis 
sebelumnya masih dalam bentuk paper based dan beberapa Rumah Sakit belum 
menyediakan dokumentasi digital untuk radiologi. 

3) Sebagian besar Rumah Sakit belum memiliki sistem Picture Archieving 
Communication in Medicine (PACS) untuk layanan radiologi 

4) Data RME belum digunakan untuk pengambilan keputusan di tingkat manajemen, 
masih digunakan hanya untuk kepentingan klinis pasien. 

5) Pengukuran kepuasan pasien masih dalam formular terpisah dari formulir RME, 
dimana seharusnya penilaian kepuasan melekat dengan RME untuk setiap 
pelayanan yg didapatkan dari Rumah Sakit 

6) Kebanyakan Rumah Sakit dalam penerapan lembar persetujuan pasien (form 
consent) masih terpisah dr RME dan belum menggunakan tanda tangan digital 

7) Aplikasi RME pada layanan kefarmasian atau laboratorium belum menyedikan 
fitur notifikasi terhadap interaksi obat dan hasil pemeriksaan laboratorium. 

8) Sebagian besar RS belum terintegrasi dengan SatuSehat. 

f. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target adalah 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah: 
1) Mengkaji kembali indikator, definisi indikator dan target menjadi indikator yang 

measurable dan achievable. 
2) Perbaikan intrumen dan protokol penilaian agar lebih mudah dimengerti oleh 

rumah sakit. 
3) Mengadvokasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat mendorong 

rumah sakit di wilayahnya untuk meningkatkan dan melakukan penilaian 
kematangan digital. 

4) Menyusun kerangka kerja untuk peningkatan kematangan digital di Rumah Sakit 
yang dapat diintervensi oleh Kementerian Kesehatan. 
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Ad 4) Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan dan 

digunakan  

a. Definisi Operasional Indikator 
1) Kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan. 
2) Kebijakan dapat berupa Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Ketetapan Menteri 

Kesehatan (KMK), Surat Edaran (SE), Surat Ketetapan (SK), Perjanjian Kerja Sama 
(PKS) atau lainnya. 

3) Kebijakan digunakan dalam pengembangan dan implementasi produk inovasi 
teknologi kesehatan. 

4) Angka capaian merupakan angka kumulatif. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan dan 
digunakan dalam pengembangan dan implementasi produk inovasi teknologi 
kesehatan. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 

a) Kebijakan ini diterbitkan pada 31 Agustus 2022 dan memiliki peran strategis 
sebagai dasar pelaksanaan transformasi digital khususnya penyelenggaraan 
rekam medis elektronik dan Platform SATUSEHAT. 

b) Perbandingan kebijakan ini dan kebijakan sebelumnya yaitu PMK 269 tentang 
Rekam Medis yaitu: 1) Fasyankes wajib menerapkan RME dari yang 
sebelumnya bersifat opsional; 2) RME di Fasyankes wajib terintegrasi dengan 
Kemkes sedangkan sebelumnya berdiri sendiri-sendiri; 3) Standar data dan 
sistem mengacu pada yang ditetapkan Kemenkes sedangkan sebelumnya tidak 
terstandar; 4) Pengolahan data dalam rangka pelaksanaan kebijakan kesehatan 
sedangkan sebelumnya tidak terdapat kebijakan pengelolaan data 
berdasarkan RME; dan 5) Pasien dan Fasyankes Rujukan mendapatkan data 
Rekam Medis sedangkan sebelumnya hanya mendapat resume saja. 

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 
Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan 

a) Kebijakan ini diterbitkan pada 25 Juli 2022 dan memiliki peran strategis sebagai 
dasar pelaksanaan transformasi digital khususnya penyelenggaraan satu data 
di bidang kesehatan sebagaimana amanat Perpres Satu Data Indonesia. 

b) Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari PP 46/2014 tentang Sistem 
Informasi Kesehatan dan Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dan 
merupakan kebijakan baru. 

3) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/635/2022 tentang Tim 
Transformasi Digital Kemenkes 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 16 Februari 2022 dan merupakan dasar dari 

pembentukan Tim DTO sebagai salah satu pelaksana transformasi digital 
kesehatan dan menunjang pelaksanaan pilar transformasi kesehatan lainnya. 

b) Pembentukan Tim DTO sebelumnya memiliki batasan waktu yaitu sepanjang 
2021, sedangkan ketetapan dimaksud dapat berlaku terus menerus. 

4) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022 tentang 
Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
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a) Kebijakan ini diterbitkan pada 4 Februari 2022 dan mendukung standarisasi 
data kesehatan tentang fasyankes dan satu data bidang kesehatan melalui 
interoperabilitas sistem informasi kesehatan.  

b) Pengaturan sebelumnya kebijakan ini melalui Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang 
Kesehatan dan perlu dilakukan pembaharuan. 

5) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/781/2022 tentang Tim 
Penyiapan Biomedical Genome-Based Science Initiative For Precision Medicine 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 16 Maret 2022 yang memiliki peran penting 

dalam persiapan dan pengembangan Biomedical Genome-based Science 
Initiative sebagai salah satu pilar transformasi teknologi kesehatan. 

b) Melalui kebijakan ini membuka peluang melibatkan peran aktif masyarakat, 
dalam pengembangan genomika biomedis dalam bentuk Biomedical Genome-
based Science Initiative for Precision Medicine. 

6) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1141/2022 tentang 
Penyelenggaraan Biomedical Genome-Based Science Initiative For Precision 
Medicines dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Berbasis Genomika untuk 
Penyakit Tertentu 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 22 April 2022 sebagai dasar hukum 

penyelenggaraan Biomedical Genome-based Science Initiative sebagai salah 
satu pilar transformasi teknologi kesehatan. 

b) Arti penting kebijakan ini adalah penyelenggaraan BGSi itu sendiri dan 
penunjukan penanggung jawab dari Biomedical Genome-based Science 
Initiative  kepada beberapa fasyankes sebagai suatu inisiatif baru. 

7) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 
tentang  Pedoman Variabel dan Metadata pada Penyelenggaraan Rekam Medis 
Elektronik 

a) Kebijakan ini diterbitkan pada 14 September 2022 yang merupakan standar 
yang perlu diikuti oleh fasyankes agar memiliki kemampuan kompatibilitas 
dan/atau interoperabilitas, sistem elektronik pada rekam medis elektronik. 

b) Penyelenggaraan  sistem elektronik pada rekam medis elektronik yang 
sebelumnya tidak terstandar dan tidak terhubung, dengan adanya kebijakan 
ini akan memiliki kemampuan interoperabilitas. 

8) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang 
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kesehatan dan 
Strategi Transformasi Digital Kesehatan 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 7 Oktober 2022 yang merupakan landasan arah 

transformasi teknologi kesehatan dan sekaligus pelaksanaan dari Perpres 
95/2018 tentang SPBE. 

b) Kementerian Kesehatan sebelum kebijakan ini belum memiliki kebijakan 
terkait SPBE yang mencakup arsitektur layanan dan peta jalan dalam 
implementasi SPBE. 

9) Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan tentang 
Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
a) Kebijakan ini disepakati pada 25 November 2022 sebagai dasar pertukaran 

data antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan. 
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b) Melalui kerja sama ini, Kemenkes akan mendapatkan data untuk mendukung 
program pembiayaan kesehatan dari level agregat, master data hingga data 
individu. Kerja sama ini juga merupakan implementasi dari Instruksi Presiden 
Nomor 1/ Tahun 2022 tentang Optimalisasi JKN. 

10) Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/970/2022 tentang Penerapan Aplikasi 
Mobile Presensi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (E-
Office 2.0) Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 16 Desember 2022 sebagai dasar dan instruksi 

resmi kepada seluruh pegawai Kemenkes untuk mengimplementasikan E-
Office. 

b) Melalui kebijakan ini dari yang sebelumnya presensi menggunakan alat 
presensi, dapat dilakukan secara mobile sehingga lebih efisien. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target 
1) Proses drafting/penulisan dan riset kebijakan. 
2) Rapat koordinasi lintas sektor untuk menampung aspirasi dan masukan terhadap 

kebijakan. 
3) Konsultasi dengan ahli dalam perumusan kebijakan. 
4) Harmonisasi kebijakan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

e. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
1) Dukungan dan komitmen pimpinan dari Menteri Kesehatan dan jajaran pejabat di 

Kementerian Kesehatan. 
2) Dukungan dari ahli dan masyarakat dalam kebijakan transformasi digital 

kesehatan. 
 

Ad 5) Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform Biobank 
dalam Biomedical Genome-based Science Initiative  

a. Definisi Operasional Indikator 
1) Data biospesimen adalah dataset biospesimen yang tercatat dan dikelola dalam 

biobank. Data milik pasien tercatat pula dalam bioregistry dan dimanfaatkan 
melalui bioinformatics dalam Biomedical Genome-based Science Initiative. 

2) Biomedical Genome-based Science Initiative adalah suatu inisiatif dari 
Kementerian Kesehatan untuk mendukung program pelayanan Kesehatan 
berbasis data genomic. 

3) Ekosistem bioteknologi kesehatan terdiri dari 6 (enam) Hubs yang merupakan 
jejaring kolaborasi antar rumah sakit dan pemangku kepentingan terkait dengan 
fokus pelayanan kesehatan diantaranya penuaan dini dan nutrisi, diabetes 
mellitus, penyakit menular, otak dan sistem saraf, kanker, dan penyakit langka. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform biobank 
dalam Biomedical Genome-based Science Initiative. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Pengembangan Bioteknologi di bidang kesehatan dilakukan dalam rangka 
mewujudkan precision medicine yang diwujudkan melalui pengembangan BGSi 
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(Biomedical Genome-based Science Initiative). Sistem Bioteknologi ini untuk 
mendukung fokus penyakit tertentu BGSi (Hubs) diantaranya : 
1) Hubs Cancer yang dinaungi oleh RS Kanker Dharmais;  
2) Hub Infectious Disease (untuk penyakit tuberculosis) dinaungi oleh RS Penyakit 

Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan;  
3) Hub Brain & Nervous System (untuk penyakit Stroke) dinaungi oleh RS Pusat Otak 

Nasional;  
4) Hub Metabolic Disease (untuk penyakit diabetes) dinaungi oleh  
5) RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo;  
6) Hub Aging and Nutrition (untuk penyakit Psoriasis) dinaungi oleh RS Prof. Dr. 

I.G.N.G. Ngoerah dan;  
7) Hub Genetic Disorders untuk penyakit Duchenne Muscular  
8) Dystrophy (DMD) dan pulmonary arterial hypertension (PAH)  
9) dinaungi oleh RSUP Dr. Sardjito. 

 
Progres pencapaian indikator pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:  
1) Selesainya pengembangan platform SimbioX sebagai sistem management 

biobank untuk 6 hubs dan Biobank sentral 
2) Pelatihan penggunaan sistem Biobank 
3) Penyelesaian pembuatan website BGSi sebagai sumber informasi dan akses 

platform 
4) Perumusan tatalaksana sistem informasi BGSi 
Keluaran dari kegiatan untuk mendukung indikator ini pada tahun 2022 adalah  SOP 
penggunaan SimbioX, termasuk RegINA, dan platform Bioinformatics. 
 

Tabel 3.13.  
Indikator yang menggambarkan keberhasilan 

 

 
 
Dari target 750 spesimen, tahun 2022 baru tercapai 402 data biospesimen yang 
tersedia dan dimanfaatkan pada platform Biobank dalam Biomedical Genome-based 
Science Initiative.   

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Pengembangan sistem informasi Biobank yang terstandar dan terintegrasi 
2) Pengembangan sistem informasi Bioregistry yang terstandar dan terintegrasi  
3) Pengembangan platform analisis bioinformatics untuk WGS 
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4) Pengembangan platform analisis bioinformatics untuk 6 hub (targeted diseases) 
5) Pengembangan dan deployment website/ portal utama BGSi 
6) Menyiapkan topologi jaringan konektivitas antara setiap Rumah Sakit (Hub) dengan 

Central BGSi dan BSSN Data Center, maupun Central BGSi dengan BSSN yang aman, 
cepat, dan stabil untuk kebutuhan operasional BGSi. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target ada 
1) Proses pengadaan aplikasi dan perangkat ZTRON  yang   merupakan paket sistem 

Biobank, Registry, dan Bioinformatika yang sesuai kebutuhan pengembangan BGSi 
di Indonesia memerlukan waktu untuk proses penganggaran dan pengadaan. 
Kendala ini juga menyebabkan prosedur pengadaan perangkat penyimpan 
spesimen (biobank freezer) untuk tiap Hubs terlambat. 

2) Hubs sudah mulai mengambil spesimen namun beberapa masih disimpan di tempat 
penyimpanan (biobank freezer RS) dan pencatatan dilakukan secara manual 

3) Keterlambatan dari pengadaan paket Bioteknologi menyebabkan cakupan capaian 
sampel (biospesimen) belum optimal dan sempurna. 
 

Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah mengupayakan percepatan proses pengadaan perangkat dan 
aplikasi Biobank, Bioregistry, dan Bioinformatics yang ekonomis, efisien, dan efektif 
sesuai kebutuhan. 
 

Ad 6) Nilai Reformasi Birokrasi  

a. Definisi Operasional Indikator 
Nilai Reformasi Birokrasi adalah indeks reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan 
yang dihitung berdasarkan lembar kerja evaluasi (LKE) penilaian mandiri pelaksanaan 
reformasi birokrasi (PMPRB) 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Nilai atau capaian masing indikator = realisasi dibandingkan target kali 100 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Pada tahun 2022, nilai reformasi birokrasi yang diperoleh sebesar 87,5%. Pencapaian 
ini berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 92,19%. 
Nilai reformasi birokrasi diperoleh dari penilaian terhadap pelaksanaan reformasi 
birokrasi yang dilakukan di tingkat Kementerian dan Unit Eselon I ditambah dengan 
penilaian eksternal terhadap indikator hasil antara reformasi birokrasi. Indikator hasil 
antara yang dinilai diantaranya kualitas pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan 
publik, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan penerapan sistem 
merit. 
Pada periode 2022, seluruh unit kerja terkait didorong untuk mempercepat 
pelaksanaan program reformasi birokrasi dan memperbaiki kualitas 
pendokumentasian program yang dilakukan. 
Terhadap pelaksanaan PMPRB, Tim Monev mengikutsertakan Tim Penilai Internal 
(TPI) dalam proses verifikasi dan validasi data sehingga data yang disampaikan dalam 
LKE adalah data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran TPI yang 
selektif dalam proses monev juga berdampak pada hasil PMPRB 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
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Untuk mencapai target nilai RB Kementerian Kesehatan dilakukan beberapa kegiatan 
diantaranya: 
1) Kick off meeting Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 

dengan melibatkan narasumber dari Kedeputian Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Kinerja, dan Pengawasan untuk memberikan kebijakan pelaksanaan 
reformasi birokrasi tahun 2022. 

2) Konsolidasi Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Kementerian dan unit Eselon I. 
3) Penetapan Tim RB di lingkup Sekretariat Jenderal. 
4) Pendampingan Tim Sekretariat pada pelaksanaan Monev RB. 
5) Koordinasi dengan Tim Monev sebagai persiapan PMPRB Kementerian Kesehatan. 
6) Pelaksanaan Rapim Eselon I yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal sebagai 

persiapan evaluasi lapangan oleh Kementerian PANRB. 
7) Melibatkan peran para Pimpinan Eselon I dan Eselon II dalam proses evaluasi 

lapangan  
8) Pendampingan Tim Sekretariat dan Tim Monev pada evaluasi lapangan oleh 

Kementerian PAN dan RB 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target  
1) Kualitas pendokumentasian pelaksanaan program yang telah dilakukan, yang 

menyulitkan dalam proses monev oleh Tim Monev dan TPI. 
2) Penataan pegawai sebagai kelanjutan dari penetapan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kesehatan mengakibatkan terjadi perubahan pegawai pada unit kerja yang terkait 
dengan program reformasi birokrasi. 

3) Perubahan kebijakan PMPRB yang memperhitungkan indikator hasil antara 
dimana penilaiannya dilakukan oleh instansi lain. Penilaian tersebut 
menggunakan indikator tersendiri yang ditentukan oleh instansi penilai, yang 
terkadang kurang sejalan dengan kebijakan yang dilakukan. 

4) Perubahan kebijakan evaluasi lapangan implementasi reformasi birokrasi instansi 
pemerintah yang menitikberatkan pada aspek dampak reformasi birokrasi 
instansi pemerintah terhadao efisiensi anggaran, pemulihan kesehatan dan 
ekonomi dari pandemi COVID19, dan penyelesaian isu strategis terkait. 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
1) Penerapan transformasi internal Kementerian Kesehatan yang terintegrasi 

dengan program reformasi birokrasi. 
2) Penerapan kebijakan core value ASN BerAKHLAK mendorong dibentuknya agen-

agen perubahan dalam bentuk Tim ASN Muda, Tim Champion pada UPT Rumah 
Sakit yang mempercepat perubahan pelayanan publik. 

3) Keterlibatan peran Pimpinan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. 
 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah: 

a. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Kementerian PANRB 
agar selalu memperoleh informasi terbaru terkait kebijakan pelaksanaan 
reformasi birokrasi nasional. 

b. Mendorong peran Pokja Manajemen Perubahan sebagai motor penggerak 
reformasi birokrasi. 
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c. Mendorong Pokja RB tingkat Kementerian untuk melakukan update secara 
berkala terhadap implementasi program reformasi birokrasi yang dilakukan di 
setiap unit Eselon I. 

d. Melakukan eskalasi isu strategis terkait reformasi birokrasi di tingkat Pimpinan. 
 

Ad 7) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan  

a. Definisi Operasional Indikator 
Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja 
menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari: 
1) Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi 

antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam 
RKA-K/L secara tahunan. 

2) Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 
(IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator 
Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan Renstra K/L secara 
tahunan. 

3) Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran 
informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui 
intervensi program. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, 
pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan aspek konteks 
menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Pada tahun 2022 target indikator tersebut adalah sebesar 90 dalam perhitungan 
kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan pada aplikasi SMART-DJA Kementerian 
Keuangan. Hingga penutupan aplikasi SMART-DJA tanggal 15 Januari 2022 bahwa 
realisasi nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan adalah sebesar 95,56 dari 
target 90 atau 106,17% capaian atas target kinerja. 
Dashboard SMART-DJA Kementerian Kesehatan per 15 Januari 2023. 

 
Gambar 3.5  

Dasboard NKA Kemkes Tahun 2022 
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d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Mengirimkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran terkait Informasi 

Pengisian Capaian pada Aplikasi Monev Triwulan I TA 2022 tanggal 1 April 2022 
sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal  Nomor 
PR.05.01/I/4483/2022 tanggal 18 Maret 2022 hal  Penyampaian Informasi Nilai 
Kinerja Anggaran kementerian Kesehatan TA 2022 

2) Menyelenggarakan pertemuan konfirmasi/verifikasi hasil pemantauan  dan 
pelaporan program/kegiatan Kementerian Kesehatan triwulan I tahun 2022 
untuk satuan kerja di lingkup pusat dan satuan kerja dekonsentrasi pada 
tanggal 27 – 28 april 2022 via zoom meeting. 

3) Mengirimkan surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.01.05/I/6154/2022 hal 
Umpan Balik Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan dan Tindak Lanjut 
Pelaporan pada Triwulan II Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022. 

4) Menyelenggarakan pertemuan konfirmasi/verifikasi hasil pemantauan  dan 
pelaporan program/kegiatan Kementerian Kesehatan triwulan II tahun 2022 
untuk satuan kerja di lingkup pusat dan satuan kerja dekonsentrasi pada 
tanggal 20 – 21 Juli 2022 via zoom meeting. 

5) Menyelenggarakan pertemuan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja 
tahun 2022 entitas unit organisasi (eselon 1) dan Satuan Kerja di lingkungan 
Kementerian Kesehatan melalui pemanfaatan e-performance. 

6) Mengirimkan surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor PR.05.01/I/9303/2022 
hal Umpan Balik Hasil Monitoring dan Evaluasi Nilai Kinerja Anggaran 
Kementerian Kesehatan sampai dengan Triwulan III TA 2022 tanggal 9 
November 2022. 

7) Menyelenggarakan pertemuan konfirmasi/verifikasi hasil pemantauan  dan 
pelaporan program/kegiatan Kementerian Kesehatan triwulan III tahun 2022 
untuk satuan kerja di lingkup pusat dan satuan kerja dekonsentrasi pada 
tanggal 24 – 25 Oktober 2022 via zoom meeting. 

8) Menyelenggarakan pertemuan Konsolidasi Perencanaan Pogram Kementerian 
Kesehatan sebagai tindak lanjut proses revisi informasi kinerja Kementerian 
Kesehatan TA 2022 26 – 28 Oktober 2022. 

9) Menyelenggarakan pertemuan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Dana 
Dekonsentrasi-Anggaran kesehatan di daerah tanggal 5-7 Desember 2022. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
1) Terdapat 2 IKP yang capaiannya rendah yaitu Persentase Fasyankes dengan 

kematangan digital (digital maturity) tingkat 7 dan Jumlah data biospesimen 
yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform Biobank dalam Biomedical  
Genome-based Science Initiative sehingga menyebabkan nilai sasaran program 
pada aplikasi SMART-DJA belum maksimal.  

2) Rata rata NKA unit organisasai sebesar 88,49 per 15 Januari 2022 dibawah 
target NKA tingkat Kementerian Kesehatan sebesar 90 hal ini dikarenakan unit 
organisasi di Lingkungan Kemenkes khususnya Dinas Kesehatan Provinsi selaku 
satuan kerja dekonsentrasi belum seluruhnya melengkapi pengisian capaian 
RO pada aplikasi SMART-DJA dari bulan januari – desember. 

3) Terdapat penundaan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi 
Kementerian Kesehatan TA 2022 sesuai surat Plt. Kepala Biro Perencanaan dan 
Anggaran Nomor PR.04.02/3.2/0465/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang 
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Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan TA 2022 
hingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022 terkait Pedoman 
Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan ditetapkan pada 
tanggal 07 Juli 2022. 

4) Terdapat redistribusi anggaran Sekretariat Jenderal dalam rangka perubahan 
struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Rencana Strategis Kementerian 
Kesehatan yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan satuan 
kerja yang bersumber dari dana dekonsentrasi. 

5) Terdapat perubahan operator pada aplikasi SMART-DJA  unit organisasi dan 
satuan kerja dekonsentrasi sehingga menyebabkan penginputan capaian RO 
pada SMART-DJA terhambat karena kurangnya kemampuan serta wawasan 
terkait cara penginputan. 

6) Capaian RO yang di input pada aplikasi SAKTI berbeda dengan yang di input 
pada aplikasi SMART-DJA dikarenakan kurangnya koordinasi antara operator 
aplikasi SMART-DJA dan aplikasi SAKTI sehingga menyebabkan terjadi gap 
capaian RO. 

7) Perubahan struktur pejabat keuangan pada satuan kerja dekonsentrasi 
menyebaban program dan kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya 
sehingga anggaran dekonsentrasi tidak terserap secara maksimal. 

8) Efisiensi atas sumber daya anggaran terhadap capaian indikator program 
Sekretariat Jenderal sebesar -2,82 hal ini menunjukkan  pengelolaan anggaran 
tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dalam mencapai target 
indikator program Sekretariat Jenderal. namun untuk menghitung nilai kinerja 
keseluruhan, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi 
penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian output, dan efisiensi) 
harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0% - 100% sedangkan efisiensi 
memiliki skala -20% - 20% sehingga perlu dikonversi menggunakan rumus 
berikut yang diatur dalam diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas 
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga: 

 
 
 
 
 
 

Dengan rumus tersebut di dapat nilai efisiensi sebesar 42,95%. 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Dikarenakan realisasi kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan maka faktor 
– faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target tidak dapat diidentifikasi. 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah : 

1) Melakukan penyesuaian indikator, DO dan denominator untuk IKP Persentase 
Fasyankes dengan kematangan digital (digital maturity) tingkat 7 karena 
berdasarkan evaluasi 2022 digital maturity fasyankes yang saat ini ada baru berada 
ditingkat 5 dengan jumlah yang masih sangat sedikit. 
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2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dekonsentrasi Sekretariat Jenderal 
untuk melakukan pengisian capaian RO pada aplikasi SMART-DJA hingga bulan 
desember. 

3) Petunjuk teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan dana 
dekonsentrasi Kementerian Kesehatan TA 2023 diharapkan dapat disahkan pada 
awal tahun berjalan agar kegiatan yang bersumber dari anggaran dekonsentrasi 
dapat segera berjalan. 

 
Ad 8) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 

a. Definisi Operasional Indikator 
Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang diberikan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran informasi keuangan yang 
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni 
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan 
(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 
efektivitas sistem pengendalian intern 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Perhitungan dilaksanakan secara tahunan (n-1) sesuai dengan Opini yang diberikan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan ketentuan indeks sebagai berikut :  
Indeks 1 = Tidak Memberikan Pendapatan (Disclaimer) 
Indeks 2 = Tidak Wajar  
Indeks 3 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  
Indeks 4 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Wajar Tanpa Pengecualian dengan 
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
 

Tabel.3.14.  
Data progress capaian nilai indeks Laporan Keuangan  

Kementerian Kesehatan 
 

Tahun Opini 

2012 WTP 

2013 WTP 

2014 WTP 

2015 WTP 

2016 WTP 

2017 WTP 

2018 WTP 

2019 WTP 

2020 WTP 

2021 WTP 

 
Jumlah satuan kerja (Satker) Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sesuai DIPA  yang  
terbit sebanyak 417 Satker dengan pagu anggaran sebesar Rp214.443.818.867.000,00 
yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian 
Kesehatan Tahun 2021. 
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Tabel. 3.15.  

Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan lokasi satuan kerja  
 

Jenis 

Kewenangan 

Jumlah 

Satker 

Alokasi Realisasi %

KP 49 190.141.858.156.000 186.989.874.335.400 98,34

KD 167 23.801.497.852.000 20.921.390.535.751 87,90

DK 201 500.462.859.000 445.571.285.433 89,03

214.443.818.867.000 208.356.836.156.584 97,16Grand Total  
   

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan 
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama 
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. 
 
Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2021 adalah berupa Penerimaan 
Negara Bukan Pajak sebesar Rp16.027.585.165.047,00 atau mencapai 110,34% dari 
estimasi Pendapatan-LRA  sebesar Rp14.525.715.346,000. 
 
Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp208.356.836.156.584,00 atau 97,16% dari anggaran belanja sebesar 
Rp214.443.818.867.000,00.  

 
Tabel. 3.16. 

Ringkasan realisasi anggaran per 31 Desember 2021 dan 2020 
 

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI

PENDAPATAN  

  Pendapatan  Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 14.525.715.346.000         16.027.585.165.047       110,34 13.090.137.471.840              14.437.201.069.275              110,29

  -                                         -                                       -         -                                       -                                       -         

                   JUMLAH PENDAPATAN 14.525.715.346.000             16.027.585.165.047           110,34 13.090.137.471.840           14.437.201.069.275           110,29

BELANJA

   Belanja Operasi 

      Belanja Pegawai B.2 5.123.177.858.000           5.004.108.008.609                97,68 5.271.822.309.000                5.010.578.630.437                95,04

      Belanja Barang B.3 159.609.178.802.000       155.256.882.511.489            97,27 47.227.830.220.000              43.720.797.191.892              92,57

      Belanja Modal B.4 4.298.132.703.000           3.342.857.191.286                77,77 5.747.155.936.000                4.851.079.038.164                84,41

      Belanja Bantuan Sosial B.5 45.413.329.504.000         44.752.988.445.200              98,55 48.786.800.000.000              48.624.944.886.000              99,67

         JUMLAH BELANJA  214.443.818.867.000           208.356.836.156.584         97,16 107.033.608.465.000         102.207.399.746.493         95,49

% URAIAN Ref
2021

% 
2020

 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan 
ekuitas  pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan 
disajikan sebesar Rp119.772.321.746.401,00 terdiri dari  Aset Lancar (netto) sebesar 
Rp25.494.636.222.907,00 Aset Tetap (netto) sebesar Rp91.873.640.685.886,00, 
Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp6.758.266.587,00 dan Aset Lainnya (netto) 
sebesar Rp2.397.286.571.021,00. Sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-
masing sebesar Rp12.929.519.556.076,00 dan Rp106.842.802.190.325,00.  
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Tabel. 3.17.  
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020  

31 Desember 2021 31 Desember 2020 (Rp) %

Aset

Aset Lancar 25.494.636.222.907 21.622.259.793.184          3.872.376.429.723 17,91

Aset Tetap 91.873.640.685.886 91.901.457.018.240          (27.816.332.354) (0,03)

Piutang Jangka Panjang 6.758.266.587 6.643.121.743                   115.144.844 1,73

Aset Lainnya 2.397.286.571.021 2.925.730.000.508            (528.443.429.487) (18,06)

Jumlah Aset 119.772.321.746.401 116.456.089.933.675 3.316.231.812.726 2,85

Kewajiban

Kew ajiban Jangka Pendek 12.929.519.556.076 8.852.059.909.125            4.077.459.646.951 46,06

Ekuitas

Ekuitas 106.842.802.190.325 107.604.030.024.550        (761.227.834.225) (0,71)

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 119.772.321.746.401                        116.456.089.933.675 3.316.231.812.726 2,85

Uraian
Kenaikan (Penurunan)Tanggal Neraca

 
 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  surplus/defisit-LO, yang 
diperlukan untuk penyajian secara wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai 
dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.877.078.452.497,00 sedangkan 
jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp220.274.980.196.637,00 
sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp209.397.901.744.140,00. 
Sementara Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp599.770.479.021,00 
sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp209.997.672.223.161,00. 
 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas 
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 
Januari 2021 adalah sebesar Rp107.604.030.024.550,00 ditambah penurunan Ekuitas 
selama  Tahun 2021 sebesar Rp761.227.834.225,00 sehingga Ekuitas entitas untuk 
periode yang berakhir  tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp106.842.802.190.325,00.
   

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Dalam rangka meningkatkan laporan keuangan dan mempertahankan opini WTP, 
perlu dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain sebagai 
berikut: 
1) Agenda pertemuan mengenai Mitigasi Risiko Laporan Keuangan yang membahas 

mengenai identifikasi permasalahan laporan keuangan yang dibahas secara 
bulanan, semesteran, triwulanan, hingga tahunan. Pertemuan ini melibatkan 
seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, 
eselon 1, dan kementerian serta narasumber dari Kementerian Keuangan 
dan/atau BPK. 

2) Pertemuan mengenai pembahasan permasalahan laporan keuangan baik melalui 
telaah, analisis data, diskusi hingga desk yang dilakukan baik secara bulanan, 
semesteran, triwulanan, hingga tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim 
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penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, 
dan kementerian serta narasumber dari Kementerian Keuangan. 

3) Pertemuan mengenai Evaluasi dan Monitoring Tindak Lanjut LHP maupun 
IHR/CHR atas pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan baik secara bulanan, 
semesteran, triwulanan, hingga tahunan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tim 
penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, eselon 1, 
dan kementerian serta Itjen selaku APIP dan narasumber dari Kementerian 
Keuangan dan/atau BPK. 

4) Pertemuan mengenai Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan yang melibatkan 
Itjen dan seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, 
satuan kerja, eselon 1, dan kementerian. Pertemuan ini dilakukan sebelum 
menyusun laporan keuangan semester, triwulan, unaudited, dan audited. 

5) Pertemuan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan yang melibatkan Itjen dan 
seluruh tim penyusun laporan keuangan mulai dari tingkat unit kerja, satuan kerja, 
eselon 1, dan kementerian. Narasumber berasal dari Kementerian Keuangan 
dan/atau BPK. Pertemuan ini dilakukan setiap periode penyusunan laporan 
keuangan baik tiap semester, triwulan, unaudited, dan audited dengan periode 
yang disesuaikan dengan jangka waktu penyusuan dan reviu serta kompleksitas 
permasalahan laporan keuangan. 

6) Pertemuan rutin dengan BPK dan Kementerian Keuangan selama periode 
penyusunan laporan keuangan Unaudited dan Audited yang jadwalnya tidak bisa 
ditentukan karena sesuai dengan urgensi permasalahan dan jangka waktu 
perbaikan pertanggungjawaban anggaran dan penyusunan laporan keuangan 
Audited. 

7) Bimtek dan Master training untuk meningkatkan pemahaman mengenai berbagai 
kebijakan baru dalam penyusunan laporan keuangan yang senantiasa berkembang 
setiap tahunnya. Narasumber kegiatan ini adalah dari Kementerian Keuangan. 

Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan mengenai Laporan Keuangan maupun 
Pendampingan Pemeriksaan Auditor atas LK Satuan Kerja yang perlu secara rutin 
dilakukan untuk menumbuhkan sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan laporan 
keuangan Kementerian Kesehatan. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
1) Ketidakoptimalan penganggaran yang mendukung program-program yang 

mendukung tercapainya Opini WTP. Banyak pertemuan yang tidak berlangsung 
optimal karena dilakukan secara daring dan tidak optimalnya koordinasi antara 
unit konsolidasian dengan satuan kerja (DK/KD) dikarenakan forum-forum yang 
mengundang dan melibatkan satker secara luring sangat terbatas. 

2) Permasalahan penatausahaan keuangan yang menumpuk di akhir tahun memiliki 
risiko untuk tidak terselesaikan dan menjadi temuan. 

3) Keterbatasan waktu penyelesaian permasalahan yang terakumulasi di akhir tahun. 
Permasalahan yang belum ditemukan strategi penyelesainnya hingga akhir tahun 
baik karena kendala aplikasi maupun ketidaktersediaan data dukung akan 
menjadi potensi temuan 

4) Kurangnya sinergi dalam penyelesaian permasalahan yang berpotensi menjadi 
temuan dan sulitnya koordinasi antar lintas sektor maupun koordinasi dalam 
lingkup Kementerian Kesehatan baik dikarenakan terbatasnya data dan rantai 
koordinasi 
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f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
1) Membangun kesepahaman 

Langkah pertama untuk mengarahkan staf agar lebih fokus pada tujuan pencapaian 
target organisasi adalah membangun kesepahaman terhadap hal-hal yang menjadi 
tujuan organisasi. Dengan adanya kesepahaman pengetahuan dan perepsi 
terhadap tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai akan memudahkan dalam 
mendorong semangat dan motivasi staf untuk fokus pada target sasaran yang ingin 
dicapai berdasarkan tupoksinya masing-masing. 

2) Mengembangkan profesionalitas  
Dalam rangka menggiring anggota, staf atau karyawan, maka langkah kedua yang 
harus dilakukan adalah mengembangkan profesionalitas karyawan dalam 
memberikan pelayanan atau dalam menjalankan tugas sesuasi dengan kompetensi 
dan keahlian menurut profesi masing-masing.Orang yang bekerja sesuai kompensi 
profesi akan jauh lebih fokus bekerja dibanding yang bekerja serabutan.  

3) Membangun kekuatan Tim 
Langkah ketiga yang menentukan dalam mengarahkan anggota, staf atau karyawan 
adalah membangun kekuatan tim kerja. Tim kerja yang handal harus mampu 
diciptakan dan dikembangkan sedemikian hingga agar rasa kebersamaan, 
kekeluargaan, sportifitas dan soliditas dalam sebuah organisasi agar para anggota , 
staf atau karyawan dapat bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing 
dengan berfokus pada pencapaian target (goal) dari sebuah organisasi. 

4) Meningkatkan kesejahteraan  
Langkah ke empat yang sangat menentukan agar anggota, staf atau karyawan tetap 
fokus dalam mencapai tujuan organisasi adalah dengan berupaya meningkatkan 
kesejahteraan mereka. Salah satu kelemahan dari organisasi yaitu kadang 
mengabaikan aspek kesejahteraan anggota, staf atau karyawannya dengan 
mengatakan bahwa, " andakan telah di gaji untuk itu, seharusnya memang seperti 
itu karena memang tugas anda ". Padahal mungkin saja beberapa potensi yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi 
kebutuhan atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Lebih ironis lagi jika terjadi 
ketimpangan sosial dimana yang bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh serta 
fokus terhadap pelaksanaan tugasnya tidak mendapatkan apresiasi sesuai dengan 
kinerjanya. 

5) Motivating (pendorongan)  
Merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong 
semangat dan kerelaan kerja para pegawai. Motivating mencakup segi-segi 
perangsang baik yang bersifat rohaniah seperti kenaikan pangkat, pendidikan dan 
pengembangan karier, pemberian cuti dan sebagainya maupun yang bersifat 
jasmaniah seperti sistem upah yang menggairahkan pemberian tunjangan, 
penyediaan fasiliatas yang lengkap dan sebagainya.  

6) Controlling (pengendalian) 
Merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk 
mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat 
mencapai tujuan seperti yang direncanakan. Controlling sangat penting untuk 
mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan sehingga dapat 
dilakukan evaluasi, penentuan tindakan korektif ataupun tindak lanjut, sehingga 
pengembangan dapat ditingkatkan pelaksanaannya. 
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Ad 9) Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan minimal 1 tahun 
sekali  

a. Definisi Operasional Indikator 
Definisi operasional dari indikator ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi membentuk Tim 
Manajemen Krisis Kesehatan sesuai standar dan mendapatkan pelatihan minimal 1 
kali dalam 1 tahun. Jenis pelatihan yang diberikan antara lain manajemen krisis 
kesehatan dan/atau penyusunan peta respon dan/atau penyusunan rencana 
kontingensi dan/atau manajemen logistik dan/atau sistem informasi pengelolaan 
krisis kesehatan dan/atau table top exercise dan/atau simulasi. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang memiliki Tim Manajemen Krisis Kesehatan atau 
Klaster Kesehatan. 

𝛴(𝐷𝑖𝑛𝑘𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑇𝑖𝑚 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐾𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛) 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan). Data capaian 
pada indikator jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan 
minimal 1 tahun sekali pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut: 
 

 
Tabel 3.18.  

Analisis capaian indikator tim penanganan bencana provinsi 
 

No 
Indikator Kinerja 

Program 
Capaian 

2021 
Capaian 

2022 
Target  
2022 

Keterangan 

1 Jumlah provinsi 
yang sudah 
memiliki Tim 
Penanganan 
Bencana dan 
Kedaruratan 
Kesehatan 
Masyarakat sesuai 
standar dan rutin 
melaksanakan 
latihan minimal 1 
tahun sekali 

- 100% 34 - Merupakan hasil dari 
perhitungan dari 
jumlah provinsi yang 
sudah memiliki Tim 
Manajemen Krisis 
Kesehatan dalam 
mendukung 
ketahanan 
kesehatan. 
- Merupakan Indikator 

Kinerja Program baru 
pada Tahun 
Anggaran 2022 yang 
menyesuaikan 
dengan adanya revisi 
Perjanjian Kinerja. 
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d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Pada tahun 2022, Pusat Krisis Kesehatan telah melakukan sejumlah kegiatan dalam 
rangka pencapaian target pada indikator kinerja program yakni jumlah provinsi yang 
sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
sesuai standar, meliputi: 
1) Melakukan pertemuan koordinasi lintas sektor terkait upaya mitigasi dan 

kesiapsiagaan penanggulangan krisis kesehatan. 
2) Melakukan Workshop Evaluasi Upaya Darurat Krisis Kesehatan. 
3) Melakukan koordinasi pusat dan daerah dalam upaya pengurangan risiko krisis 

kesehatan untuk masyarakat 
4) Melakukan kegiatan pendampingan penyusunan peta respon  
5) Melakukan kegiatan penyusunan rencana kontingensi 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target  
Dalam pencapaian target jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan 
Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin 
melaksanakan latihan minimal 1 tahun sekali terdapat beberapa hal yang menjadi 
pendukung antara lain: 
1) Tim Penanganan Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat merupakan 

nomenklatur baru dan secara substantif merupakan modifikasi dari pendekatan 
Klaster Kesehatan yang selama ini diimplementasikan dalam manajemen 
penanggulangan krisis kesehatan. Sehingga masih perlu adanya adaptasi terhadap 
kegiatan yang akan dilaksanakan dengan nomenklatur tersebut. 

2) Beberapa Dinas Kesehatan Daerah masih banyak yang mempertanyakan dasar 
hukum formil yang dapat dijadikan acuan bagi pembentukan tim ini. 

f. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Tata kelola risiko bencana pada level nasional, regional, dan global sangat penting 
dalam manajemen risiko bencana yang efektif dan efisien. Dalam pencapaian target 
pada indikator ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, diantaranya: 
1) Penguatan tata kelola manajemen risiko bencana untuk pencegahan, mitigasi, 

kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan rehabilitasi pasca bencana. 
2) Dukungan pengembangan kerjasama dan kolaborasi antar stakeholder terkait 

dalam mengimplementasikan instrumen yang berkaitan dengan pengurangan 
risiko bencana dan pembangunan yang berkelanjutan. 

3) Memanfaatkan pemanfaatan data dan informasi dan penguatan baseline serta 
secara berkala menilai risiko bencana, kerentanan, kapasitas, dan dampak dalam 
melakukan assessment klaster kesehatan. 

4) Pusat Krisis Kesehatan telah berhasil menginisiasi revisi Peraturan Menteri 
Kesehatan tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan sehingga nantinya terdapat 
dasar hukum formil untuk bisa dijadikan dasar bagi pembentukan tim. 

5) Pusat Krisis Kesehatan telah berhasil menginisiasi penyusunan pedoman Tim 
Penanganan Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. 
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Ad 10) Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan yang terlatih untuk 
penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar  

a. Definisi Operasional Indikator 
Definisi operasional dari indikator ini adalah Provinsi yang memiliki Tim 
Kegawatdaruratan Medis dan/atau relawan kesehatan terlatih penanganan bencana 
dan kedaruratan kesehatan sesuai standar (Pedoman Tim Kegawatdaruratan Medis). 
Tim Kegawatdaruratan Medis dan/atau relawan kesehatan yang ada di setiap provinsi 
melakukan registrasi ke pemerintah pusat. Jenis Pelatihan yang diberikan adalah 
pelatihan klinis dan non klinis. Pelatihan klinis antara lain: BLS dan/atau BCLS dan/atau 
ACLS dan/atau BTLS dan/atau BSS dan/atau ATLS dan/atau PHTLS dan/atau PTC 
dan/atau PPGD dan/atau Disaster Wound Care. Pelatihan non klinis antara lain: 
Manajemen krisis kesehatan dan/atau Rapid Health Assessment (RHA) dan/atau safer 
access (safety and security) dan/atau manajemen perjalanan dan/atau medical waste 
management dan/atau (manajemen pembuangan limbah medis) dan/atau 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan/atau defensive driving dan/atau 
manajemen logistik dan/atau penanganan korban massal. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah provinsi dengan Tim Kegawatdaruratan Medis dan/atau relawan kesehatan 
yang sudah teregistrasi yang dapat dilihat melalui Sistem Informasi Tenaga Cadangan 
Kesehatan Kementerian Kesehatan.  

𝛴𝑃𝑟𝑜𝑣 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑚 𝐾𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑡𝑑𝑎𝑟𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Data capaian pada indikator jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan 
yang terlatih untuk penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat 
sesuai standar pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.19.  

Capaian provinsi dengan tenaga cadangan terlatih 
 

No Komponen Indikator 
Capaian 

2021 
Capaian 

2022 
Target  
2022 

Keterangan 

1 Jumlah provinsi yang 
sudah memliki tenaga 
cadangan yang terlatih 
untuk penanganan 
bencana dan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai 
standar 

- 97,05% 33 Merupakan hasil dari 
perhitungan pada jumlah 
provinsi dengan Tim 
Kegawatdaruratan Medis 
dan/atau relawan kesehatan 
yang sudah teregistrasi yang 
dapat dilihat melalui Sistem 
Informasi Tenaga Cadangan 
Kesehatan Kementerian 
Kesehatan 

 
Provinsi yang sudah terdaftar atau tergistrasi pada Sistem Informasi Tenaga Cadangan 
Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.20.  
Provinsi yang Memiliki Tenaga Cadangan Terlatih 

 
 

Gambar 3.6.  
Dashboard Tenaga Cadangan Kesehatan  

(EMT: Emergency Medical Team) 
 

 
 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Dalam rangka untuk mendukung terselenggaranya upaya penanggulangan krisis 
kesehatan secara berhasil dan berdaya guna, khususnya pemerataan kemampuan 

No Provinsi Yang Sudah Memiliki EMT 
  

1 Dinas Kesehatan Aceh 18 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

2 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 19 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

3 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 20 Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim 

4 Dinas Kesehatan Provinsi Riau 21 Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel 

5 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 22 Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng 

6 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 23 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 

7 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 24 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 

8 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 25 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 

9 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 26 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 

10 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 27 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 

11 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 28 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 

12 Dinas Kesehatan Provinsi Banten 29 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara 

13 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 30 Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 

14 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 31 Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara 

15 Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta 32 Dinas Kesehatan Provinsi Papua 

16 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 33 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 

17 Dinas Kesehatan Provinsi Bali   
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sumber daya manusia penanggulangan krisis kesehatan, telah dilakukan beberapa 
kegiatan diantaranya:  
1) Melaksanakan kegiatan penyusunan teknis terkait dengan penetapan standar 

tenaga cadangan kesehatan. 
2) Melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman Emergency Medical Team (EMT) 

dan penyusunan kurikulum serta modul pelatihan EMT. 
3) Mengalokasikan pembiayaan melalui Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan 

Workshop Pembentukan EMT dan kegiatan Peningkatan Kapasitas EMT. 
4) Melakukan kegiatan audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait dengan 

Health Emergency Operation Center (HEOC) atau Pusat Operasi Kendali Kesehatan 
dan Sub Klaster Kesehatan, dikarenakan tidak semua Dinas Kesehatan memahami 
mengenai sistem klaster dan belum paham tentang HEOC. 

5) Melaksanakan kegiatan terkait rencana penanggulangan krisis kesehatan secara 
multi-hazard tidak hanya renkon single-hazard, agar daerah siap dengan berbagai 
bencana agar ketika terjadi bencana alur koordinasi terarah dan tidak 
membingungkan. 

6) Melakukan kegiatan sosialisasi dan pencanangan tenaga cadangan kesehatan 
nasional tahun 2022 (TCK). 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Dalam konteks tanggap darurat, peran dari tenaga cadangan kesehatan adalah untuk 
membuat segenap organisasi turut serta bekerja sama dalam kemitraan dalam upaya 
penanganan bencana. Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit dijumpai beberapa 
faktor penghambat diantaranya: 
1) Kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi, baru 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi pada pertengahan tahun 2022. 
2) Mencari literatur referensi standar tenaga kesehatan yang dibutuhkan sesuai 

dengan kompetensi kebutuhan tenaga kesehatan pada saat kondisi bencana. 
Seperti, berapa jumlah dokter orthopedi yang dibutuhkan pada saat bencana 
terjadi. 

3) Mengakomodir masukan-masukan lintas program dan sektor, tim ahli, organisasi 
profesi, elemen masyarakat dan akademisi, tim ahli. 

4) Penyamaan persepsi ketika menyampaikan konsep awal tenaga cadangan 
kesehatan kepada pimpinan (Kemenkes, Sekjen, Staf Ahli Menteri). 

5) Pembiayaan kegiatan yang sebelumnya belum pernah dianggarkan di APBN TA. 
2022, dan baru dianggarkan pada saat akhir tahun. 

f. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Meningkatnya kejadian bencana di Indonesia, memerlukan kecepatan dan ketepatan 
dalam koordinasi. Paradigma pengurangan risiko bencana (terkait bidang kesehatan) 
merupakan salah pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan bencana. Salah 
satu faktor penting didalamnya adalah kesiapan sumber daya manusia. Dalam 
pencapaian target pada indikator ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, 
diantaranya: 
1) Terintegrasi dengan program Transformasi Sistem Kesehatan yang mana 

merupakan salah satu dari 6 Pilar Kesehatan yang telah dicanangkan oleh 
Kementerian Kesehatan. 
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2) Melibatkan kolaborasi pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, 
akademisi, media) mulai dari identifikasi, pembentukan tim, penyusunan 
pedoman, sosialisasi, hingga mobilisasi. 

3) Membangun ekosistem pendukung diantaranya sistem informasi untuk 
menunjang registrasi, kredensialing, pembinaan, dan mobilisasi. 

4) Digunakannya kurikulum pelatihan yang telah disahkan oleh Direktorat 
Peningkatan Mutu, Ditjen Tenaga Kesehatan sebagai dasar untuk pelaksanaan 
kegiatan Peningkatan Kapasitas EMT. 

5) Organisasi Profesi (OP) dilibatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai fasilitator 
dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas EMT. 

 
Table 3.21. 

Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Program di Sekretariat Jenderal 
 

Program/ 
Sasaran Program /Indikator Kinerja 

Program (IKP) 
Alokasi Anggaran 

Realisasi 
Anggaran 

% 
Realisasi 
anggaran 

Program: Dukungan Manajemen 

Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam 
mendukung perumusan kebijakan 

 
Jumlah sistem data kesehatan Indonesia 
yang terstandar dan terintegrasi 

23.696.194.000 
 

18.969.191.417 
 

80,1 

 
Jumlah integrasi platform aplikasi dari 
sistem kesehatan Indonesia 

316.001.383.000 
 

269.131.166.873 
 

85,2 

 
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 
dengan kematangan digital (Digital 
Maturity) tingkat 7 

1.872.987.000 
 

1.339.256.522 
 

71,5 

 

Jumlah kebijakan tata kelola produk 
inovasi teknologi kesehatan yang 
ditetapkan dan digunakan 

1.025.120.000 
 

249.708.312 
 

24,4 
 

 

Jumlah data biospesimen yang tersedia 
dan dimanfaatkan pada platform 
Biobank dalam Biomedical  Genome-
based Science Initiative 

10.887.078.000 
 

6.336.279.396 85,2 
 

Program: Dukungan Manajemen  

Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
manajemen Kementerian Kesehatan 

 Nilai Reformasi Birokrasi 14.260.709.000 10.406.988.550 73 

 
Nilai Kinerja Anggaran 8.195.249.000 6.755.448.633 

 
82,4 

 
Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas 
Laporan Keuangan 

5.793.120.000 
 

5.248.472.668 
 

90,6 

Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

 Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim 
Penanganan Bencana dan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat sesuai standar 
dan rutin melaksanakan latihan minimal 
1 tahun sekali 

8.927.849.000 8.748.307.907 97,99 

Jumlah provinsi yang sudah memliki 
tenaga cadangan yang terlatih untuk 
penanganan bencana dan kedaruratan 
kesehatan masyarakat sesuai standar 

1.310.700.000 1.267.435.600 96,70 

 

g. Efisiensi Pengguanaan Anggaran dalam pencapaian Kinerja Program Sekretariat 
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Jenderal 
Untuk menilai efisiensi pemanfaatan anggaran di unit organisasi Sekretariat Jenderal dalam 
pencapaian target indikator kinerja program di lingkungan Sekretariat Jenderal maka 
dilakukan perbandingan antara capaian realisasi kinerja anggaran dengan capaian kinerja 
indikator program di Sekretariat Jenderal sebagaimana dalam table berikut ini. 

 
Table 3.22.  

Realisasi Anggaran Dibandingkan Indikator Capaian Kinerja Program Sekretariat Jenderal 
Kementerian Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan PMK 13 tahun 2022 

 

Program/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program (IKP) 
% Realisasai 

capaian 
target 

% Realisasi 
anggaran 

% Efisiensi 
 

Program: Dukungan Manajemen 

Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam 
mendukung perumusan kebijakan 

 Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang 
terstandar dan terintegrasi 

100 80.1 19,9 

  
Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan 
Indonesia 

117,77 85.2 32,57 

  
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan 
kematangan digital (Digital Maturity) tingkat 7 

0,0 71.5 -71,5 

  
Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan dan digunakan 

100 24.4 
 

75,6 

  
Jumlah data biospesimen yang tersedia dan 
dimanfaatkan pada platform Biobank dalam Biomedical  
Genome-based Science Initiative 

53,6 85.2 
 

-31,6 

Program: Dukungan Manajemen 

Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
manajemen Kementerian Kesehatan 

 Nilai Reformasi Birokrasi 93,08 73.0 20,08 

Nilai Kinerja Anggaran 108 82.4 25,6 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan 
Keuangan 

100 90.6 
 

9,4 

Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Sasaran Program: Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

 Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan 
Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai 
standar dan rutin melaksanakan latihan minimal 1 
tahun sekali  

100 55.8 
 

44,2 

Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan 
yang terlatih untuk penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar  

97,05 89.1 
 

7,95 

 
Sedangkan dalam pencapaian indikator kinerja program tahun 2022 di lingkungan 
Sekretariat Jenderal sesuai table tersebut di atas diperoleh kenyataan sebagai berikut: 
1) Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 19,9% dalam pencapaian 

indikator Kinerja Program Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan 
terintegrasi 
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2) Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar (32,57) % dalam pencapaian 
indikator Kinerja Program Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan 
Indonesia 

3) Terdapat ketidakefisiensienan dalam pemanfaatan anggaran sebesar (-71,5)% dalam 
pencapaian indikator Kinerja Program Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan 
kematangan digital (Digital Maturity) tingkat 7 

4) Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 75,6% dalam pencapaian 
indikator Kinerja Program Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan dan digunakan 

5) Terdapat ketidakefisiensienan dalam pemanfaatan anggaran sebesar (-31,6)% dalam 
pencapaian indikator Kinerja Program Jumlah data biospesimen yang tersedia dan 
dimanfaatkan pada platform Biobank dalam Biomedical  Genome-based Science 
Initiative 

6) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 20,08% dalam pencapaian indikator 
Kinerja Program Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 

7) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 25,6% dalam pencapaian indikator 
Kinerja Program Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan 

8) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 9,4% dalam pencapaian indikator 
Kinerja Program Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 

9) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 44,2% dalam pencapaian indikator 
Kinerja Program Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan 
minimal 1 tahun sekali 

10) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 7,95% dalam pencapaian indikator 
Kinerja Program Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan yang terlatih 
untuk penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar. 

A.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Kerja di Sekretariat Jenderal Tahun 2022 
Capaian indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dalam 
uraian berikut ini: 

 
Tabel 3.23.  

Indikator Kinerja Kegiatan 
 

No Kegiatan 
sasaran 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Target 
2022  

Capaian 
2022 

% 
capaian 

2022 

1. Pusat Kesehatan Haji 

1 Peningkatan 
Kesehatan Haji  

Terselenggara
nya pelayanan 
Kesehatan haji 

Persentase jemaah haji 
yang dilakukan 
pemeriksaan kesehatan 
sesuai standar  

100% 99,73% 99,73 

2. Pusat Krisis Kesehatan 
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No Kegiatan 
sasaran 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Target 
2022  

Capaian 
2022 

% 
capaian 

2022 

1 

  

Meningkatnya 
upaya 
pengelolaan 
krisis 
kesehatan di 
provinsi dan 
kabupaten/ko
ta 

Jumlah provinsi yang 
memiliki Tim 
Manajemen Krisis 
Kesehatan dalam 
mendukung ketahanan 
kesehatan (DHMT) 

34 34 100 

2 

  

  Persentase penanganan 
krisis kesehatan yang 
ditanggulangi oleh 
kabupaten/kota dalam 1 
tahun  

100% 100% 100 

3 

  

  Persentase Tim 
Kegawatdaruratan 
Medis teregistrasi dan 
terlatih di 
kabupaten/kota dalam 
mendukung ketahanan 
kesehatan 

25% 25% 100 

3. Pusat Sistem Dan Strategi Kesehatan 

1  

  

Harmonisasi 
Sistem dan 
Strategi 
Meningkatnya 
kualitas 
analisis dan 
harmonisasi 
sistem dan 
strategi 
program 
Kementerian 
Kesehatan 

Persentase program 
prioritas Kemenkes 
tercapai 

70% 70% 100 

4. Biro Hukum 

1. 

  

Peningkatan 
produk hukum 
dan organisasi 
yang 
berkualitas 

Jumlah peraturan 
perundang-undangan 
dan produk hukum lain 
bidang kesehatan yang 
disusun 

125 156 125 

2. 

  

  Jumlah permasalahan 
dan kasus hukum yang 
tertangani serta fasilitasi 
pengawasan dan 
penyidikan bidang 
kesehatan 

140 144 103 

3. 

  

Meningkatnya 
kualitas 
produk hukum 
dan 
pelaksanaan 
advokasi 
hukum 

Jumlah produk hukum 
bidang kesehatan yang 
disusun dan 
disebarluaskan  

125 156 125 
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No Kegiatan 
sasaran 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Target 
2022  

Capaian 
2022 

% 
capaian 

2022 

4. 

  

  Persentase 
permasalahan, perkara 
hukum dan advokasi 
hukum lain bidang 
kesehatan yang 
ditangani dan 
ditindaklanjuti 

100% 103% 103 

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa  

1. 

  

Meningkatnya 
Kinerja 
Pengadaan 
Barang/Jasa di 
lingkungan 
Kementerian 
Kesehatan 
sesuai dengan 
ketentuan 
yang berlaku 

Persentase tingkat 
kematangan UKPBJ  

65% 65% 100 

6. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 

1 Pembiayaan 
Jaminan 
Kesehatan 

Sasaran : 
Menguatnya 
Pembiayaan 
JKN/KIS 

Jumlah Penduduk yang 
menjadi peserta PBI 
melalui JKN/KIS 

96,8 Juta 
Jiwa 

96,7 Juta 
Jiwa 

99,90 

2 pengembangan 
pembiayaan 
jaminan 
Kesehatan 

Sasaran : 
Menguatnya 
pengembanga
n pembiayaan 
jaminan 
kesehatan 

Jumlah advokasi dan 
sosialisasi pembiayaan 
kesehatan  

17 5 29,41 

3 
 

Pembinaan 
Pengelolaan 
Administrasi 
Keuangan dan 
Barang Milik 
Negara 
  

Sasaran : 
Meningkatnya 
Kualitas 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Barang Milik 
Negara (BMN) 
di lingkungan 
Kementerian 
Kesehatan 
sesuai 
ketentuan 
  

1.Persentase satker 
kantor pusat dan kantor 
daerah dengan nilai 
Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) >=80 

80% 97,50% 121,88 

2.Persentase Nilai 
Barang Milik Negara 
(BMN) yang telah 
diusulkan Penetapan 
Status Penggunaan (PSP) 
sesuai ketentuan 

100% 100% 100 

7. Biro Perencanaan dan Anggaran 

1 

  

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
dan 
penganggaran 
program 
pembangunan 
kesehatan 

Persentase 
kabupaten/kota dengan 
IPKM dibawah rata-rata 
nasional yang telah 
melakukan perbaikan 
tata kelola program 
kesehatan (kumulatif) 

50% 47% 94 

2 
  

 Nilai kinerja 
penganggaran 

93 87,59 94,18 
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No Kegiatan 
sasaran 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Target 
2022  

Capaian 
2022 

% 
capaian 

2022 

Sekretariat Jenderal 

8. Biro Umum 

1 

  

Pengelolaan 
Ketatausahaa
n 
Kementerian/ 
Meningkatnya 
pelayanan dan 
pengelolaan 
ketatausahaa
n 
Kementerian 
dalam 
mendukung 
terciptanya 
Good 
Governance  

Presentase unit kerja 
dengan pengelolaan 
arsip sesuai standar 

40% 56,4% 141 

2 
  

  Nilai Reformasi Birokrasi 
Sekretariat Jenderal 

35 35,03 100,09 

9. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia  

1 

  

Terwujudnya 
Penerapan 
Sistem Merit 
Dalam 
Manajemen 
ASN 
Kementerian 
Kesehatan 

Nilai penerapan sistem 
merit Kemenkes 

340 374,5 110,1 

2 

  

  Jumlah produk 
organisasi dan tata 
laksana yang disusun 
dan diimplementasikan 

24 36 150 

3 
  

  Nilai Indeks 
Profesionalitas ASN 

63 65,75 104,4 

10. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sistem Negara Kementerian Kesehatan 

1. 

  

Meningkatnya 
Kualitas 
Aparatur Sipil 
Negara 
Kementerian 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

Jumlah ASN 
Kementerian Kesehatan 
yang ditingkatkan 
kompetensinya 

5.059 6.035 119 

11. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 

1 

  
  

Meningkatnya 
Pengelolaan 
Publikasi 
Komunikasi 
dan Pelayanan 
Publik 
  

Indeks Kepuasan 
masyarakat terhadap 
pengelolaan berita dan 
publikasi *(VI.B.1) 
  

80 
 

B1 85,34 105,22 

B2 86,28 107,85 

2 

  

  Jumlah UPT Kemenkes 
dengan kategori baik 
dalam pelaksanaan 

30 25 83,33 
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No Kegiatan 
sasaran 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Target 
2022  

Capaian 
2022 

% 
capaian 

2022 

standar interaksi 
pelayanan *(VI.B.1) 

12. Pusat Data dan Teknologi Informasi 

1   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Meningkatnya 
sistem 
pelayanan 
kesehatan 
dalam 
ekosistem 
teknologi 
kesehatan 
yang 
terintegrasi 
dan 
transparan 
dalam 
mendukung 
kebijakan 
kesehatan 
berbasis bukti 
  
  
  
  
  
  

  
  

Persentase indikator 
pembangunan 
kesehatan yang diukur 
dan dianalisa dengan 
pemanfaatan data rutin 

50% 50,8% 102 

2 Jumlah sistem data 
kesehatan yang 
terintegrasi dan 
terstandar 

100 100 100 

3 Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 
yang menggunakan 
sistem informasi 
terintegrasi sesuai 
arsitektur sistem 
informasi Kesehatan 

20% 15,70% 78 

4 Persentase Penyelesaian 
permasalah aplikasi 
kesehatan milik 
kementerian kesehatan 
yang disampaikan 
melalui helpdesk aplikasi 
kesehatan 

80% 97,1% 121 

5 Persentase fasilitas 
kesehatan pelayanan 
yang memenuhi 
kematangan digital 
tingkat 7 

2% 0,00% 0,0 

6 Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 
yang memenuhi 
kematangan digital 
tingkat 3 

20% 0,70% 3,5 

7 Jumlah kebijakan tata 
kelola produk teknologi 
kesehatan 

10 10 100 

8 Persentase konsultasi 
masyarakat yang 
memanfaat layanan 
primer melalui 
telemedisin 

5% 11,65% 233 

9 Persentase sistem 
teknologi informasi yang 
biobank, bioregistry dan 
bioformatics yang 
tersandar dan 
terintegrasi 

50% 63,3% 127 
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1. Pusat Kesehatan Haji 
Ad 1) (Persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar) 

a. Definisi Operasional Indikator 
Jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak dari puskesmas, 

embarkasi, hingga Arab Saudi sesuai Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan 
Kesehatan Haji (Petunjuk Teknis Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah 
Kesehatan Jemaah Haji) 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar dibagi 

dibagi jumlah kuota haji pada tahun berjalan di kali 100 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Didalam dasar penghitungan capaian IKK, Puskeshaji menggunakan data 

pemeriksaan kesehatan tahap kedua sebagai penentuan jumlah jemaah haji yang 
mendapatkan pemeriksaan sesuai standar. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua 
dijadikan dasar karena hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua digunakan sebagai 
dasar istithaah kesehatan. Jumlah jemaah haji yang melakukan pemeriksaan kesehatan 
tahap kedua per 31 Juli 2022 sebanyak 92.420 orang. 

Puskeshaji melakukan penyesuaian pada definisi operasional, alih-alih menggunakan 
menggunakan jumlah kuota pada tahun berjalan, puskeshaji menggunakan jumlah  
jemaah haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Karena terdapat perbedaan antara 
jumlah kuota dengan jumlah  jemaah yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Pada tahun 
2022 kuota jemaah haji reguler sebanyak 92.825 orang, namun jumlah jemaah haji yang 
berangkat sebanyak 92.668 orang. Berikut data capaian kinerja Pusat Kesehatan Haji pada 
tahun 2022: 

 
Tabel 3.24. 

Data capaian kinerja Pusat Kesehatan Haji pada tahun 2022 
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Gambar 3.7. 
Jumlah Jemaah Haji yang Melakukan Pemeriksaan Tahap Dua Tahun 2022 

 

(sumber: siskohat Kemenag) 
 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Kemitraan dengan Asosiasi dan atau Praktisi Haji 

Kemitraan merupakan suatu hubungan yang terbentuk antara sektor swasta 
(Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)/Majelis Ulama Indonesia 
(MUI)/Asosiasi/Praktisi lainnya) dan Pusat Kesehatan Haji dengan tujuan 
memperkenalkan Manasik Kesehatan Haji yang merupakan strategi promosi 
kesehatan dan dinamika kesehatan haji agar Jemaah haji dapat mencapai istithaah 
kesehatan. Diharapkan dengan adanya kemitraan dapat memudahkan 
kementerian kesehatan dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan haji dan 
memperoleh informasi persepsi mengenai kesehatan haji. 
 

Tabel 3.25.  
Hasil Kemitraan Puskeshaji dengan Lintas Sektor 

 

No Kegiatan Tempat Waktu 

1 Pertemuan Kemitraan dengan 
Asosiasi dan atau Praktisi Haji 

Yogyakarta 
 

17 - 19 Februari 2022 

2 Pertemuan Kemitraan dengan 
Asosiasi dan atau Praktisi Haji 

Banten 21 - 23 Februari 2022 

3 Pertemuan Kemitraan dengan 
Asosiasi dan atau Praktisi Haji 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

10 - 12 Maret 2022 

 
2) Penguatan Intervensi Kesehatan Lingkungan Asrama Haji 

Upaya memberikan  perlindungan kesehatan jemaah haji agar jemaah haji tetap 
istithaah kesehatannya yaitu menyelenggarakan kesehatan lingkungan berupa 
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inspeksi dan intervensi kesehatan lingkungan asrama haji di embarkasi.  Kegiatan 
ini sangat penting dilaksanakan agar kualitas kesehatan lingkungan asrama haji 
sesuai persyaratan kesehatan tercapai sehingga jemaah haji terhindar penyakit 
atau masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan dari faktor risiko kesehatan 
lingkungan asrama haji. Berdasarkan Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Kesehatan Haji mengatur bahwa pemeriksaan higiene sanitasi 
asrama haji dilakukan dalam 3 tahap, yaitu 6 bulan sebelum Jemaah haji masuk, 1 
minggu sebelum Jemaah Haji memasuki asrama haji, dan tahap ke 3 selama Jemaah 
haji ada di asrama haji. 

Pada tahun 2021, Pusat Kesehatan haji telah menerbitkan pedoman standar 
tempat karantina dan isolasi mandiri pada penyelenggaraan haji di masa pandemi 
corona virus disease 2019 (covid-19). Standar tempat karantina dan isolasi mandiri 
bagi jemaah haji pada masa pandemi COVID-19 ini mengatur tentang apa yang 
harus dipenuhi oleh pengelola asrama haji, hotel, atau tempat lain yang ditetapkan 
sebagai tempat karantina dan isolasi mandiri di Indonesia maupun di Arab Saudi 
agar dapat memenuhi standar pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta 
protokol kesehatan. Sebagai bentuk implementasi pedoman karantina tersebut, 
dalam pelaksanaan penguatan intervensi kesehatan lingkungan asrama haji di 
embarkasi juga disosialisasikan standar tempat karantina dan isolasi mandiri pada 
penyelenggaraan haji di masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). 

Kegiatan intervensi kesehatan lingkungan asarama haji yang dilaksanakan pada 
kurun waktu bulan Januari s/d Maret 2022 di 9 lokasi asrama haji embarkasi selama 
3 hari.  

 
Tabel 3.26.  

Kegiatan Penguatan Intervensi Kesehatan Lingkungan Asrama Haji 
 

No Tempat Waktu Keterangan 

1 Asrama Haji 
Banjarmasin 

3 Februari 2022 Dilaksanakan KKP dan Dinkes Provinsi 

2 Asrama Haji 
Palembang 

3 Februari 2022 
 

Dilaksanakan KKP dan Dinkes Provinsi 

3 Asrama Haji Bekasi 15 -17 Februari 2022 Dilaksanakan Puskeshaji, KKP dan 
Dinkes Provinsi 

4 Asrama Haji Batam 16 -18 Februari 2022 Dilaksanakan Puskeshaji, KKP dan 
Dinkes Provinsi 

5 Asrama Haji 
Balikpapan 

23-25 Februari 2022 Dilaksanakan Puskeshaji, KKP dan 
Dinkes Provinsi 

6 Asrama Haji 
Lombok 

01 - 03 Maret 2022 Dilaksanakan Puskeshaji, KKP dan 
Dinkes Provinsi 

7 Asrama Haji 3 Maret 2022 Dilaksanakan Puskeshaji, KKP dan 
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No Tempat Waktu Keterangan 

Makassar Dinkes Provinsi 

8 Asrama Haji Padang 10 Maret 2022 Dilaksanakan KKP dan Dinkes Provinsi  

9 Asrama Haji 
Donohudan Solo 

14 -16 Maret 2022 Dilaksanakan Puskeshaji, KKP dan 
Dinkes Provinsi 

 

3) Pemantauan dan Pendampingan Vaksinasi Jemaah Haji 

Pada tanggal 12 Maret 2020 WHO menyatakan bahwa Virus COVID-19 sebagai 
pandemi dan saat ini menjadi perhatian utama dunia. Peningkatan penyebaran 
kasus yang pesat dan menginfeksi seluruh negara di dunia menyebabkan banyak 
kematian mendorong untuk melakukan percepatan vaksinasi khususnya vaksinasi 
COVID-19. Upaya ini merupakan bentuk perlindungan bagi jemaah haji Indonesia. 
Selain Vaksinasi COVID-19 Arab Saudi juga mewajibkan vaksinasi Meningitis 
Meningokokkus bagi jemaah haji dan umrah yang dibuktikan dengan 
International Certificate of Vaccination (ICV). Jika tidak dilakukan vaksinasi 
Meningitis Meningokokus maka akan berpotensi membawa/menularkan 
penyakit dan masalah sosial lainnya. 

Pembatalan keberangkatan Jemaah haji selama 2 tahun berturut-turut dan 
adanya pembatasan/ditutup sementara Ibadah haji dan umrah oleh Kerajaan 
Arab Saudi menyebabkan penggunaan vaksin meningitis berkurang dan 
cenderung stagnan, hal ini menyebabkan masa berlaku vaksin akan kadaluarsa 
cukup signifikan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP). 

Ketersediaan vaksin meningitis di Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia sebanyak 
7.003 vial dan Kantor Kesehatan Pelabuhan sebanyak 294.776 vial dengan masa 
berlaku (expired date) bulan Juni dan Desember 2022, sedangkan rencana 
keberangkatan Jemaah haji adalah Juni 2022. 

Pada tanggal 6 Juni 2022, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan masa pemanfaatan vaksin 
Meningitis menjadi 36 bulan, maka vaksin Meningitis yang tersedia di KKP dapat 
dimanfaatkan untuk keperluan perlindungan terhadap pelaku perjalanan 
termasuk calon Jemaah haji dan umrah. Untuk itu dilakukan proses hibah dari KKP 
ke Dinas Kesehatan Provinsi. Pusat Kesehatan Haji bersama dengan Direktorat 
Karantina Kesehatan P2P, KKP dan Dinas Kesehatan Provinsi melakukan persiapan 
usulan kebutuhan vaksin Meningitis Jemaah haji dan proses administrasi hibah 
vaksin. 

Selain itu, untuk memastikan terjaminnya stok dan kebutuhan vaksin Meningitis 
Jemaah haji di Provinsi, terlaksananya kegiatan vaksinasi Meningitis dan COVID-
19 pada jemaah haji dan meningkatnya cakupan vaksinasi Meningitis dan COVID-
19 pada jemaah haji maka dilakukan kegiatan Pemantauan dan Pendampingan 
Vaksinasi Jemaah Haji. 
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Tabel 3.27.  
Kegiatan Pemantauan dan Pendampingan Vaksinasi Jemaah Haji 

 

Kegiatan Tempat Waktu 

Rapat persiapan usulan 
kebutuhan vaksin meningitis 

Ruang Rapat Biro 
Kerjasama Luar Negeri 
(BKSLN) 

24 Januari 2022 
 

Rapat Pemanfaatan Vaksin 
Meningitis Bagi Jemaah Haji 

Ruang Rapat Biro 
Kerjasama Luar Negeri 
(BKSLN) 

11 Februari 2022 

Pemantauan dan Pendampingan 
vaksinasi Jemaah haji Kota 
Tangerang Selatan 

Dinas Kesehatan Kota 
Tangerang Selatan 
 

7 – 8 Maret 2022 

 
Kegiatan dilaksanakan dalam 2 metode yaitu: 
a) Pertemuan rapat dalam kantor tatap muka dan daring 

Pertemuan rapat dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan vaksinasi 
jemaah haji, analisis data vaksinasi jemaah haji dengan metode metode tatap 
muka (luring) dan online (daring). Kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kali antara 
lain: 

b) Rapat persiapan usulan kebutuhan vaksin meningitis. 
Rapat dilaksanakan pada 24 Januari 2022 di Ruang Rapat Biro Kerjasama Luar 
Negeri (BKSLN) dihadiri oleh Pusat Kesehatan Haji, Direktorat Tata Kelola Obat 
Publik dan Perbekkes, Substansi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandara, 
Dit Surkarkes P2P. 
Dari pertemuan diperoleh hasil sebagai berikut: 
➔ Rencana relokasi vaksin Meningitis Meningokokus (MM) dari KKP ke Dinas 

Kesehatan Provinsi 
➔ Proses legalitas formal pemberkasan akan disiapkan Puskeshaji dan SKK 

(kartu kendali dan foto kondisi vaksin 
➔ Penggunaan selanjutnya oleh dinkes provinsi berdasarkan surat dari 

BPOM bahwa vaksin layak digunakan 
➔ Farmalkes menunda proses pengadaan sambil menunggu keputusan 

Puskeshaji 
➔ SKK memastikan kondisi vaksin dalam keadaan baik di KKP 

a. Penguatan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji 
Kondisi kesehatan Jemaah haji sangat rentan terhadap terjadinya kesakitan 
kematian karena sebagian besar jemaah haji berusia lebih dari 60 tahun dan lebih 
dari 60% memiliki risiko tinggi baik karena penyakit maupun usia. Kondisi ini 
diperberat lagi oleh tingginya aktivitas fisik selama menjalankan ibadah haji dan 
kondisi lingkungan yang sangat ekstrim dan sangat berbeda dengan kondisi di 
tanah air. 
Angka kematian Jemaah haji Indonesia masih cukup tinggi, yaitu mencapai 2 per 
mil atau sekitar 400 orang pada setiap penyelenggara ibadah haji. Pada tahun 
2019 dari 426 jemaah haji yang wafat, 76% berusia > 60 tahun dan 78% memiliki 
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risiko tinggi. Penyebab kematian yang terbesar adalah karena penyakit 
kardiovaskuler dan penyakit saluran pernafasan. 
Periode kematian Jemaah haji terbanyak adalah pada masa armina dan pasca 
armina yang mencapai 75% kematian. Periode ini merupakan puncak pelaksanaan 
ibadah. Pada periode ini kondisi fisik jemaah haji sudah sangat letih dan apabila 
Jemaah haji memaksakan untuk terus beraktivitas akan sangat membahayakan 
jiwanya. Periode armina dan pasca armina merupakan periode sangat krusial 
(critical period) terhadap terjadinya kematian Jemaah haji. 
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan haji dan menurunkan 
angka kesakitan dan kematian jemaah haji di Arab Saudi, maka perlu dilakukan 
pertemuan penguatan pengendalian factor risiko Kesehatan haji melalu Focus 
Group Discussion (FGD) untuk menganalisis Periode Kritis (critical period) 
penyelenggaraan kesehatan haji. 
Pertemuan berlangsung selama 1 hari pada Rabu tanggal 2 Februari 2022. Metode 
pelaksanaan kegiatan ini secara tatap muka (luring) di Hotel Ciputra Cibubur Jl. 
Alternatif Cibubur Km.4 Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi,Jawa 
Barat dan online daring melalui zoom meeting  
https://us02web.zoom.us/j/89601835905?pwd=Z3ZjTEdOYmt4WHZWRG1Kd2dT
aGhRUT09, Meeting ID: 896 0183 5905 Passcode: CPHAJI 
Tujuan dari pertemuan ini adalah: 
a) Diperolehnya rekomendasi strategi untuk menurunkan angka kesakitan dan 

kematian dalam penyelenggaraan Kesehatan haji, terutama di periode kritis 
penyelenggaraan haji; 

b) Adanya komitmen dan dukungan dari lintas sektor dan akademisi dalam 
peningkatan kualitas penyelenggaraan Kesehatan haji. 

 
Kegiatan dilaksanakan dengan pemaparan kebijakan dan tantangan 
penyelenggaraan Kesehatan haji ke depan dan analisis kematian jemaah haji dan 
situasi penyelenggaraan Kesehatan haji tahun 2017-2019, dilanjutkan dengan 
diskusi interaktif. 
Kegiatan dihadiri oleh: 
a) Peserta yang hadir, antara lain: 

1) Luring sebanyak 47 peserta, terdiri dari : 
● Pusat Kesehatan Haji 
● Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan 
● Bina Haji Kementerian Agama 
● Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Kemeterian Agama 
● Akademisi Universitas Indonesia dan UHAMKA 
● Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

2) Daring sebanyak 66 peserta, terdiri dari : 
● Pengelola Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Provinsi 
● Akademisi Universitas Islam Negeri 

b) Narasumber dan pembahas, antara lain: 
1)Kepala Pusat Kesehatan Haji (dr. Budi Sylvana, MARS, MH) 
2)Kepala Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan (Sugianto, SKM, MSc, PH) 
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3)Pembahas dari akademisi, antara lain: 
a) Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur,MS,Sp.Ok,Ph.D. 
b) Prof. Dr. dr. Dede Kusmana Sp.JP(K), FIHA, FACC 
c) Prof. dr. Faisal Yunus, Ph.D, Sp.P(K) 
d) Dr.Hermawan Saputra, MARS, CICS 
 

Dari pertemuan diperoleh hasil: 
a) Berdasarkan data 15 tahun terakhir angka kematian jemaah haji 

dikisaran 2‰ atau sekitar 300-400 jemaah meninggal pada setiap musim 
haji. 

b) Berdasarkan data jemaah wafat tahun 2017 - 2019, masa kritikal period 
kematian jemaah haji pada hari ke 25 s.d 60. 

c)  Critical Period adalah waktu dimana jemaah haji banyak meninggal. 
d) Hari pertama s.d 2 minggu pertama angka kematian nyaris 0, masih flat 

dan cenderung terkendali. Saat ini merupakan periode dimana jemaah 
haji masih beraktifitas normal. 

e) Setelah hari ke-14 (jemaah sudah berkumpul di Makkah) mulai terjadi 
angka kematian, terutama pada hari ke-25 angka kematian melonjak 
tajam. Pada saat ini jemaah haji diarahkan untuk melakukan ibadah 
sunnah sebanyak mungkin, sehinga sebelum wukuf, jemaah sudah 
kelelahan (dalam keadaan fatique). 

f) Puncak lonjakan kematian jemaah pada hari ke-36 (masa Armuzna). 
g) Penyebab yang mempengaruhi menurunnya kesehatan jemaah haji 

antara lain: 
- Suhu ekstrim tinggi pada masa musim haji 
- Aktifitas fisik jemaah (mulai hari ke-10 s.d hari ke-57) 
- Kepadatan massa, pada Armuzna ruang gerak jemaah haji 1,8 

m/orang.  
h) Selain itu kondisi gambaran umum jemaah haji juga dapat 

mempengaruhi kesehatannya antara lain, usia tua, pendidikan kurang 
dan penyakit degenaratif (hipertensi, DM, Dislipidemi).  

i) Morbiditas dan mortalitas merupakan indikator penting dalam 
pelayanan kesehatan haji.    

j) Pada penyelenggaraan haji, upaya pendekatan promotif dan preventif 
perlu di tingkatkan, dengan melibatkan tenaga kesehatan kloter agar 
secara aktif door to door terutama menjelang kegiatan-kegiatan kritis 
untuk mengidentifikasi dan menemukan jemaah yang sudah mulai 
beresiko. 

h) Kritikal Period Jemaah haji wafat di Arab Saudi 

b. Rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH dan TPK 

a) Hal-hal yang mempengaruhi Pencapaian Target 
(1) Sebagai kelanjutan rekrutmen petugas PPIH Arab Saudi bidang 

Kesehatan dan TKH tahun 2022 Tim Kerja Sistem Informasi dan 
Publikasi, pentahapan selanjutnya adalah validasi dokumen 
Medical Check Up. Adapun Standar MCU meliputi: 
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➢ Anamnesa (riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit 
dahulu, riwayat penyakit keluarga, serta kebiasaan sehari-
hari seperti olah raga, merokok, minum alkohol dan lain-lain). 

➢ Pemeriksaan Fisik (berat badan, tinggi badan, vital sign, 
keadaan umum, pemeriksaan Head to Toe yaitu kepala 
(mata, THT, mulut), leher, thorax, abdomen, extremitas, dan 
pemeriksaan neurologis. 

➢ Pemeriksaan Penunjang 
○ Laboratorium 

■ Hematologi (darah lengkap, kimia darah) 
■ Lemak darah (cholesterol, HDL, LDL, dan 

Trigliserid) 
■ Fungsi ginjal (Ureum, Creatinin dan Asam Urat) 
■ Fungsi hati (SGOT dan SGPT) 
■ Gula darah (GDP, G2JPP) 
■ Urine (urin lengkap dan tes kehamilan bagi wanita) 

○ Radiologi: Thorax PA 
○ Elektrokardiografi 

➢ Hasil 
1. Fit to work (sehat / laik bekerja) 
2.  Fit with note (sehat / laik bekerja dengan catatan) 
3.  Unfit to work (tidak sehat / tidak laik bekerja) 

 
(2) Proses Pemvisaan Petugas Kesehatan Haji 

Salah satu proses yang sangat mempengaruhi keberhasilan 
pencapaian target rekrutmen PPIH dan TKH adalah proses 
pemvisaan petugas yang dilakukan online terintegrasi antara 
Daftarin dengan Siskohat Kemenag. 
Proses Bisnis Pemvisaan Petugas Kesehatan Haji 2022 
(a) Calon petugas PPIH dan TKH mengentry data dan dokumen 

untuk pengajuan visa ke dalam Daftarin. 
(b) Pusat Kesehatan Haji melakukan verifikasi data. 
(c) Siskohat Kemenag menarik data dari Daftarin. 
(d) Subdirektorat Bina Petugas melakukan verifikasi data yang 

sudah masuk. 
(e) Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler 

Kemenag akan memasukkan data pengajuan visa petugas ke 
E-Hajj. 

(f) Setelah visa keluar maka akan dishare ke calon petugas PPIH 
dan TKH melalui Daftarin. 
 

b) Permasalahan 
● Adanya petugas dengan hasil Unfit pada Medical Check Up 

sehingga harus segera dicarikan penggantinya 
● Masih ada proses pencetakan manual dokumen pengajuan visa 

petugas yang harus di tandatangani manual di Kemenag. 
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● Paspor petugas harus standby selama proses pemvisaan karena 
dikhawatirkan ada 2 kejadian yang mengharuskan paspor 
diverifikasi oleh kedutaan Arab Saudi dan harus dibawa kesana, 
yaitu kondisi: 

● Visa sudah keluar tetapi data di visa dan paspor berbeda. 
● Ada keterangan atau notifikasi di E-Hajj “Send Passport To 

Embassy”. 
● Pengajuan pembatalan visa petugas kesehatan haji yang sudah 

keluar visanya namun tidak berangkat masih manual 

c) Pemecahan Masalah: 
● Menugaskan kembali petugas yang pernah bertugas dengan 

penugasan khusus. 
● Penugasan khusus dengan berkoordinasi dengan Unit Utama dan 

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan atau Organisasi 
Profesi. 

● Proses pemvisaan dilakukan online dan terintegrasi antara 
Daftarin dengan Siskohat Kemenag. 

d) Rencana Tindak Lanjut 
(1) Semua dokumen pengajuan visa berbasis digital 
(2) Paspor dikumpulkan di 13 Provinsi Embarkasi untuk TKH, dan di 

Pusat Kesehatan Haji untuk PPIH. 
(3) Pengajuan pembatalan visa petugas kesehatan haji yang sudah 

keluar visanya namun tidak berangkat dilakukan secara elektronik 
antara Daftarin dengan Siskohat Kemenag. 

c. Pengembangan dan Pemeliharaan Siskohatkes, Telejemaah, Daftarin dan 
TeleBMN 

a) Hal-hal yang mempengaruhi Pencapaian Target 
● Siskohatkes 

Pada masa tunggu dan keberangkatan tersedia data digital bagi 
pengelola kesehatan Haji kabupaten/kota, pengelola kesehatan 
Provinsi untuk entry dan impor data masa tunggu dan masa 
keberangkatan. (Pemeriksaan II, Pembinaan, Vaksinasi, Cetak KKJH, 
Daftar Obat Bawaan) 

Pada masa Embarkasi tersedia data Digital bagi pengelola 
kesehatan Embarkasi untuk entry dan impor data masa 
embarkasi. (Pemeriksaan Tahap III, Rawat Jalan, Rujukan, Sanitasi 
dan Hygiene, Vaksinasi, Wafat dan lain-lain) 
Pada masa operasional Arab Saudi tersedia data digital bagi 
Kloter, Sektor/EMT, KKHI untuk entry dan impor data masa Arab 
Saudi. 
Pengembangan dengan penambahan dashboard pelayanan 
kesehatan saat operasional Arab Saudi guna monitoring dan 
pelaporan. 
Setelah masa operasional dilakukan kegiatan pertemuan Evaluasi 
dan Update Data Siskohatkes. 
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● Telejemaah 
Aplikasi TeleJemaah merupakan aplikasi untuk memenuhi 
kebutuhan jemaah haji yaitu tersedianya Informasi kesehatan 
haji, kebutuhan komunikasi cepat dengan Petugas Kesehatan Haji 
dan tersedianya panduan kegiatan haji yang berkaitan dengan 
kesehatan haji baik mulai dari Kab./kota tempat jemaah haji 
berasal, sampai ke Embarkasi, Arab Saudi, dan Debarkasi. 

Aplikasi Tele Petugas merupakan bagian dari Tele Jemaah 
yang digunakan oleh tenaga kesehatan haji (TKH) yang 
bermanfaat dalam memberikan edukasi kepada jemaah haji, 
memberikan bantuan medis secara cepat yang diminta jemaah 
haji, monitoring status kesehatan jemaah haji, memberikan 
pelayanan kesehatan jemaah haji, sebagai sarana komunikasi 
dengan jemaah haji dan laporan pelayanan kesehatan haji. 

Aplikasi Tele Jemaah, aplikasi khusus yang berbasis sistem 
Android yang digunakan oleh Jemaah mendapatkan informasi 
kesehatan dan komunikasi dengan TKH. Sedangkan Aplikasi Tele 
Petugas, aplikasi khusus yang berbasis sistem Android yang 
digunakan Petugas TKH kloter dalam monitoring kesehatan 
jemaah dan pencatatan dan pelaporan. 

Dengan semakin berkembangnya jenis pelayanan bagi jemaah 
haji maka dibutuhkan pengelolaan Tele jemaah. Adapun 
pengelolaan ini mencakup pengelolaan untuk mengatasi 
masalah/kendala yang selama ini terjadi serta tambahan 
kebutuhan yang sangat diperlukan. 
 
Maksud: 

Pengelolaan Aplikasi Tele Jemaah dimaksudkan sebagai solusi 
atas kebutuhan para penggunanya yang semakin komplek, serta 
jawaban atas kendala-kendala yang selama ini dihadapi. Dengan 
pengelolaan Aplikasi Tele Jemaah ini diharapkan mampu 
meningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 
kesehatan jemaah haji Indonesia. 

Tujuan Kegiatan: 
1) Aplikasi TelePetugas dapat memberikan solusi atas 

permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Jemaah Haji dan 
Petugas Kesehatan Haji baik di Indonesia maupun di Arab 
Saudi melalui sistem informasi. 

2) Menyediakan informasi Kesehatan Haji kepada Jemaah dan 
Petugas Kesehatan Haji. 

3) Menyediakan kebutuhan komunikasi cepat dengan Petugas 
Kesehatan Haji 

4) Memberikan edukasi kesehatan kepada Jemaah Haji 
5) Memberikan bantuan medis secara cepat yang diminta 

Jemaah Haji 
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6) Memberikan pelayanan kesehatan jemaah haji 
7) Sebagai sarana komunikasi dengan Jemaah Haji dan Petugas 

Kesehatan Haji 
8) Laporan pelayanan Kesehatan Haji 

Pada saat operasional aplikasi Telejemaah terhubung dengan 
wristband yang dipakai di pergelangan tangan jemaah. Wristband 
berbentuk seperti smartwatch dan terhubung dengan aplikasi 
telejemaah pada ponsel pintar milik jemaah haji. 
 

● Daftarin 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
ibadah Haji dan Umrah, mengamanatkan kepada Kementerian 
Kesehatan untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan 
perlindungan kesehatan terhadap jemaah haji dalam kegiatan 
penyelenggaraan kesehatan haji, agar jemaah haji tetap berada 
dalam keadaan sehat atau kondisi yang optimal. 
Dalam rangka pelayanan kesehatan bagi jemaah haji mulai dari 
pemberangkatan dari tanah air dan di Arab Saudi, Kementerian 
Kesehatan merekrut Petugas Penyelenggara lbadah Haji (PPIH) 
Arab Saudi Bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Kloter yang 
memberikan pelayanan kesehatan di Kelompok Terbang (kloter). 
Untuk itu Kementerian Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Haji 
melakukan rekrutmen Tenaga Kesehatan PPIH Arab Saudi dan 
Tenaga Kesehatan Kloter berdasarkan aturan yang berlaku. 
Dalam rangka mempermudah para petugas yang akan 
mendaftarkan diri menjadi Tenaga Kesehatan PPIH Arab Saudi 
dan Tenaga Kesehatan Kloter maka dibuatlah proses rekrutmen 
Tenaga Kesehatan PPIH Arab Saudi dan Tenaga Kesehatan Kloter 
secara online, ini juga dilakukan agar pelaksanaan rekrutmen 
berjalan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan melalui 
Sistem Informasi Rekrutmen Tenaga Kesehatan PPIH Arab Saudi 
dan Tenaga Kesehatan Kloter (DaftarIn). Hal ini dilaksanakan 
mengingat jumlah pendaftar yang cukup banyak dan tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia, serta untuk mempermudah proses 
pendaftaran bagi pelamar. Pelaksanaan rekrutmen Tenaga 
Kesehatan PPIH Arab Saudi dan Tenaga Kesehatan Kloter secara 
online mengharuskan aplikasi Daftarin selalu dapat digunakan 
dengan baik dan dapat dilakukan pengembangan jika ada 
penambahan fitur baru sesuai kebutuhan di tahun 2022. 
 

● TeleBMN 
Untuk memberikan layanan yang maksimal kepada Jemaah Haji 
di Arab Saudi, perlu ada kegiatan manajemen aset sebagai salah 
satu kegiatan yang menangani masalah pengadaan jenis sarana 
dan prasarana dalam mendukung kebutuhan operasional Klinik 
Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Arab Saudi. Aset ini 
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merupakan modal kerja yang sangat penting dalam menunjang 
kinerja KKHI tersebut. 
Untuk menunjang sistem manajemen sarana dan prasarana pada 
KKHI dibuatlah aplikasi TeleBMN guna mengelola sarana dan 
prasarana tersebut. 
Aplikasi ini terdiri versi web yang digunakan untuk fungsi 
administrasi dan versi mobile yang digunakan untuk 
mempermudah transaksi serah-terima aset yang digunakan oleh 
petugas kesehatan haji di Arab Saudi. 
 

b) Permasalahan 
● Siskohatkes 

1) Jemaah yang tidak istitaah / memderita sakit permanen dan 
jemaah haji yang wafat dapat melimpahkan no porsinya 
kepada keluarga. Dengan pelimpahan no porsi data jemaah, 
pemeriksaan, pembinaan dan data kesehatan lainnya perlu 
disesuaikan dengan jemaah pengganti. 

2) Ada keperluan pimpinan untuk dapat memonitoring data 
pelayanan kesehatan di Arab Saudi. Di Siskohatkes belum 
tersedia menu tersebut. 

● Telejemaah 
Penggunaan telejemaah belum optimal oleh jemaah haji karena 
sosialisasi dan penyampaian informasi kepada jemaah belum 
terencana dan terlaksana dengan baik. 

● Daftarin  
Ada kebutuhan penambahan fitur yang menyesuaikan dengan 
kebutuhan proses rekrutmen PPIH dan TKH tahun 2022 seperti 
Integrasi dengan aplikasi dashboard Pusat Kesehatan Haji, 
Penambahan Pencacatan dan Pelaporan Kegiatan Tim Promosi 
Kesehatan, dan Penambahan Menu Seleksi Tenaga Pendukung 
Kesehatan Arab Saudi. 

● TeleBMN 
Implementasi dan penggunaan teleBMN baru dilakukan diakhir 
operasional arab saudi, sehingga belum dapat digunakan secara 
optimal penggunaannya. 

 
c) Pemecahan Masalah 

● Siskohatkes 
1) Data jemaah pengganti karena pelimpahan porsi diupdate 

dengan import ulang data jemaah dari siskohat kemenag. 
Data kesehatan jemaah yang lama diupdate dengan data 
kesehatan jemaah pengganti. 

2) Pembuatan / pengembangan siskohatkes dengan 
penambahan dashboard operasional pelayanan kesehatan di 
Arab Saudi. 

● TeleJemaah 
Penyampaian dan sosialisasi penggunaan telejemaah oleh oleh 
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TKH kloter saat jemaah mendapatkan pembinaan dan pelayanan 
oleh TKH kloter. 

● Daftarin 
pengembangan sistem rekrutmen Tenaga Kesehatan PPIH Arab 
Saudi dan Tenaga Kesehatan Kloter sesuai kebutuhan. 

● TeleBMN 
Dilakukan pendataan awal BMN dengan mencetak dan 
menempelkan QRcode serta mendata jumlah BMN yang ada. 

 
d) Rencana Tindak Lanjut 

● Siskohatkes 
1) Dirancang dan disiapkan updating data jemaah pelimpahan 

porsi melalui web service dari Siskohat Kemenag. 
2) Penyempurnaan dashboard atau menu untuk monitoring 

pelayanan kesehatan. 
● Telejemaah 

Penyampaian dan sosialisasi penggunaan telejemaah oleh 
jemaah haji mulai dari awal jemaah mendapatkan pembinaan dan 
pemeriksaan di puskesmas. 

● Daftarin 
➢ Integrasi dengan aplikasi dashboard Pusat Kesehatan Haji. 
➢ Integrasi dengan aplikasi TelePetugas Pusat Kesehatan Haji. 
➢ Penambahan Pencacatan dan Pelaporan Kegiatan Tim 

Promosi Kesehatan. 
➢ Penambahan Informasi Tentang PPIH dan TKH. 
➢ Penambahan Menu Seleksi Tenaga Pendukung Kesehatan 

Arab Saudi. 
➢ Penambahan Menu Proses Pemvisaan Petugas. 
➢ Penambahan Rekapitulasi Hasil Seleksi TPK, Kegiatan Tim 

Promosi Kesehatan, dan Lain-lain. 
● TeleBMN 

TeleBMN digunakan lebih awal, mulai dari saat pendataan 
sebelum (pra) operasional Arab Saudi, saat pendistribusian BMN 
dan saat pengecekan/stock opname setelah operasional Arab 
Saudi 
 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
1) Jemaah haji enggan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum adanya 

kepastian keberangkatan haji 
2) Pengumuman  kepastian penyelenggaraan ibadah haji terlalu dekat dengan waktu 

pelaksanaan sehingga mengakibatkan terbatasnya waktu bagi jemaah haji untuk 
melakukan pemeriksaan kesehatan 

3) Pada Kepdirjen PHU 157 tahun 2022 (pelunasan BIPIH) tidak mensyaratkan 
istithaah sebagai dasar pelunasan sehingga terdapat sejumlah jemaah haji yang 
tidak melakukan pemeriksaan tahap 2 sehingga capaian tidak 100% 

f. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Hal-hal yang mempengaruhi Pencapaian Target 
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1) Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa jemaah 
haji dapat diberangkatkan ke Tanah Suci bila memenuhi persyaratan kesehatan, 
sehingga semua jemaah haji harus mendapatkan pembinaan, pelayanan dan 
perlindungan kesehatan. 

2) Adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah 
Kesehatan Jemaah Haji. 

3) Adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/33/2020 
tentang Kategori Sakit Permanen Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji 

 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah 

1) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/3550/2022 tanggal 7 
Februari 2022 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, hal: Pelaksanaan 
Pemeriksaan, Pembinaan Kesehatan dan Pemberian Kesehatan Vaksinasi Bagi 
Jemaah Haji Tahun 2022 (Surat Edaran terlampir) 

2) Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan bersamaan dengan pemberian 
vaksinasi, dengan menggunakan protokol kesehatan, sehingga jemaah haji tidak 
datang serempak pada waktu bersamaan. 

3) Pembinaan kesehatan jemaah haji tetap dilaksanakan dengan memperhatikan 
protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan metode online. 

4) Membuat vlog haji sehat dan disebarluaskan melalui berbagai saluran media guna 
meningkatkan pengetahuan dan perilaku jemaah agar tetap mempraktekkan 
hidup sehat 

5) Tetap dilakukan koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan 
menggunakan metode online (webinar). 

6) Pelatihan pengelola siskohatkes embarkasi-debarkasi kesehatan haji secara 
online (e-learning). 

7) Koordinasi petugas kesehatan baik yang akan berangkat ke Arab Saudi maupun 
ke pengelola program dilakukan melalui webinar. 

 
g. Efisiensi Sumber Daya Anggaran 

Efisiensi sumber daya anggaran didefinisikan sebagai suatu pemanfaatan anggaran 
kegiatan untuk target yang akan dicapai dan memanfaatkan kelebihan anggaran atas target 
yang telah dicapai untuk kepentingan atau kegiatan lain yang sangat membutuhkan.  

Sumber daya anggaran Pusat Kesehatan Haji Tahun Anggaran 2022 bersumber dari 
DIPA APBN dengan sumber dana berasal dari rupiah murni. DIPA Awal Pusat Kesehatan Haji 
adalah sebesar Rp272.583.082.000,00 (17 November 2021).  DIPA awal Pusat Kesehatan Haji 
mengalami revisi sebanyak 11 (sebelas) kali. Sebagian besar anggaran Pusat Kesehatan Haji 
mengalami realokasi dan refocussing dalam rangka penanganan pandemi covid19 di 
lingkungan Kementerian Kesehatan.  

Adapun rincian revisi DIPA awal sampai akhir adalah sebagai berikut:  Realisasi 
anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp184.683.870.100,00 atau 
94.71% dari pagu anggaran sebesar Rp194.990.145.000,00. Realisasi belanja barang sebesar 
Rp183.857.535.954,00 atau 94.74% dari pagu anggaran sebesar Rp194.059.645.000,00. 
Realisasi belanja modal sebesar Rp826.334.146,00 atau 88.81% dari pagu anggaran sebesar 
Rp930.050.000,00. Uraian pagu dan realisasi per komponen kegiatan disajikan dalam tabel 
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sebagai berikut: 

Tabel 3.28 
Realisasi Anggaran Pusat Kesehatan Haji 

 

Berdasarkan penjelasan diatas berikut disampaikan penghitungan efisiensi atas 
sumber daya anggaran, yaitu: 
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Table 3. 29  
Efisiensi Sumber Daya Anggaran 

 
 
 
 
 
 
 

Dari tabel diatas didapatkan hasil efisiensi sumber daya anggaran sebesar 5, 02%. Hal 
ini menandakan bahwa perencanaan kerja yang dilakukan puskeshaji telah memadai dan 
mampu mencapai target IKK. 

 
2. Pusat Krisis Kesehatan 

Ad 1) Jumlah provinsi yang memiliki Tim Manajemen Krisis Kesehatan dalam mendukung 
ketahanan kesehatan (DHMT)  

a) Definisi Operasional Indikator 
Penanganan dalam kondisi kedaruratan krisis kesehatan bertujuan untuk merespon 
seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa, 
mencegah kecacatan lebih lanjut, dan memastikan program kesehatan berjalan 
dengan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan. Untuk itu dibutuhkan 
peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi 
terkait penanganan krisis kesehatan yang dapat timbul dari adanya bencana. Definisi 
operasional dari indikator ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi yang membentuk Tim 
Manajemen Krisis Kesehatan. Tim Manajemen Krisis Kesehatan secara ex officio dapat 
diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Tim Manajemen Krisis Kesehatan 
mendapatkan minimal 1 kali pelatihan terkait manajemen kebencanaan. 

b) Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang memiliki Tim Manajemen Krisis Kesehatan 

𝛴𝐷𝑖𝑛𝑘𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑣 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑇𝑖𝑚 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐾𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 

c) Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Data capaian pada indikator jumlah provinsi yang memiliki Tim Manajemen Krisis 
Kesehatan dalam mendukung ketahanan pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai 
berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Keterangan Persentase 

Realisasi capaian IKK 99,73% 

Realisasi anggaran  94,71% 

Efisiensi 5,02% 
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Tabel.3.30.  
Data capaian pada indikator jumlah provinsi yang memiliki  

Tim Manajemen Krisis Kesehatan dalam mendukung ketahanan pada tahun anggaran 
2022 

 

No Indikator IKK 1 
Capaia
n 2021 

Capaian 
saat ini  

2022 

Target  
2022 

Keterangan 

1 Provinsi yang 
memiliki Tim 
Manajemen 
Krisis 
Kesehatan 
(DHMT) 

- 100% 34 - Indikator ini merupakan 
indikator baru Pusat 
Krisis Kesehatan yang 
menyesuaikan dengan 
Perjanjian Kinerja yang 
telah direvisi pada 
tahun 2022.  

- Target pada indikator ini 
sudah mencapai target 
lokus yakni sebanyak 34 
Provinsi di seluruh 
Indonesia 

 
Tabel 3.31.  

Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Manajemen Krisis Kesehatan atau Klaster 
Kesehatan 

d) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Pencapaian pada indikator kinerja kegiatan ini, tidak dapat terlepas dari peran aktif 

No Provinsi Yang Sudah Memiliki EMT 
  

1 Dinas Kesehatan Aceh 18 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

2 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 19 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

3 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 20 Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim 

4 Dinas Kesehatan Provinsi Riau 21 Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel 

5 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 22 Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng 

6 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 23 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 

7 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 24 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 

8 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 25 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 

9 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 26 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 

10 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 27 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 

11 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 28 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 

12 Dinas Kesehatan Provinsi Banten 29 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara 

13 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 30 Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 

14 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 31 Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara 

15 Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta 32 Dinas Kesehatan Provinsi Papua 

16 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 33 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 

17 Dinas Kesehatan Provinsi Bali   
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Pusat Krisis Kesehatan sebagai bagian dari klaster kesehatan. Sebagai unit yang 
memiliki tanggung jawab dalam hal pengurangan resiko kesehatan yang ditimbulkan 
oleh krisis kesehatan, beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam mendukung upaya 
pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini diantaranya: 
1) Melakukan pertemuan koordinasi lintas sektor terkait upaya mitigasi dan 

kesiapsiagaan penanggulangan krisis kesehatan. 
2) Melakukan Workshop Evaluasi Upaya Darurat Krisis Kesehatan. 
3) Melakukan koordinasi pusat dan daerah dalam upaya pengurangan risiko krisis 

kesehatan untuk masyarakat 
4) Melakukan kegiatan pendampingan penyusunan peta respon  
5) Melakukan kegiatan penyusunan rencana kontingensi 

e) Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, 
tepat, efektif, serta efisien agar korban jiwa dan kerugian harta benda yang timbul 
dapat diminimalisir. Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit dijumpai beberapa 
faktor penghambat seperti: 
1) Belum tersosialisasinya draft SK Klaster Kesehatan. 
2) Kurangnya kesepahaman antara Dinas Kesehatan Provinsi, mengenai sumber 

pembiayaan pelaksanaan kegiatan. Sebenarnya tidak menggunakan dana daerah, 
namun menggunakan alokasi dana anggaran pusat. 

3) Adanya mutasi pimpinan di Dinas Kesehatan, yang menyebabkan keterlambatan 
penandatanganan SK Klaster Kesehatan. 

4) Tidak adanya alokasi anggaran dalam melaksanakan sosialisasi Tim Manajemen 
Krisis Kesehatan. 

f) Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Indikator ini dapat dikatakan berhasil apabila lokus target capaian yakni 34 Provinsi di 
Indonesia telah membentuk tim dan menghasilkan kesepakatan berupa Surat 
Keputusan (SK) Tim Manajemen Krisis Kesehatan. Dalam pencapaian target pada 
indikator ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, diantaranya: 
1) Mulai adanya kesadaran dalam setiap unsur/stakeholder yang terlibat akan 

pentingnya pembentukan Tim Manajemen Krisis Kesehatan, dimana tim ini 
nantinya akan diterjunkan untuk meminimalisir dampak krisis kesehatan yang 
akan timbul dari suatu bencana. 

2) Adanya komitmen dan partisipasi yang aktif dari seluruh unsur yang terlibat dalam 
pembentukan Tim Manajemen Krisis Kesehatan (DHMT), serta dukungan lintas 
sektor (provinsi, kabupaten/kota dan stakeholder terkait). 

3) Adanya ketersediaan data dan informasi yang disiapkan oleh lintas sektor yang 
berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pembentukan Tim 
Manajemen Krisis Kesehatan. 
 

Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan di atas, maka alternatif solusi 
yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan keterpaduan melalui 
pengembangan jejaring penanggulangan krisis kesehatan. Selain itu perlu juga adanya 
strategi tanggap darurat kesehatan yang diperbaharui secara teratur dalam situasi 
krisis, dengan sasaran dan prioritas yang jelas untuk mengatasi masalah krisis 
kesehatan yang timbul akibat bencana. 
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Ad 2) Persentase penanganan krisis kesehatan yang ditanggulangi oleh kabupaten/kota 
dalam 1 tahun   

a. Definisi Operasional Indikator 
Definisi operasional dari indikator ini adalah persentase jumlah semua 
kabupaten/kota yang mengalami mengalami krisis kesehatan dan mendapatkan 
dukungan sumber daya dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan. Dukungan 
sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, obat 
dan atau perbekalan kesehatan lainnya. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan sumber daya dalam upaya 
penanggulangan krisis kesehatan dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota yang 
mengalami krisis kesehatan dikali 100. 

𝛴𝐾𝑎𝑏 & 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑦𝑎

𝛴𝐾𝑎𝑏 & 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖 𝑘𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥 100 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Data capaian pada indikator persentase penanganan krisis kesehatan yang 
ditanggulangi oleh kabupaten/kota dalam 1 tahun pada tahun anggaran 2022 adalah 
sebagai berikut: 

 
Tabel 3.32. 

Data capaian pada indikator persentase penanganan krisis kesehatan  
yang ditanggulangi oleh kabupaten/kota dalam 1 tahun  

pada tahun anggaran 2022 
 

No Indikator IKK 2 
Capaian 

2021 

Capaian 
saat ini  

2022 

Target  
2022 

Keterangan 

1 Persentase 
penanganan 
krisis kesehatan 
yang 
ditanggulangi 
oleh 
kabupaten/kota 
dalam 1 tahun 

- 100% 34 - Indikator ini merupakan 
indikator baru Pusat Krisis 
Kesehatan yang 
menyesuaikan dengan 
Perjanjian Kinerja yang 
telah direvisi pada tahun 
2022.  
- Target pada indikator ini 

sudah mencapai 100% 
dengan jumlah penanganan 
krisis kesehatan yang 
ditanggulangi sebanyak 12 
kejadian bencana di 
seluruh Indonesia. 

 
Dengan sebaran penanganan bencana yang telah dilakukan sebagai berikut: 
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Tabel.3.33.  
Sebaran Penanganan Bencana 

 

No Nama Kegiatan Bulan Jenis Bencana Lokasi Bencana 

1 Mobilisasi tenaga 
penanggulangan krisis kesehatan 

Januari Gempa Bumi - Kabupaten 
Pandeglang 

2 Mobilisasi tenaga 
penanggulangan krisis kesehatan 

Februari Gempa Bumi - Kabupaten 
Pasaman 

- Kabupaten 
Pasaman Barat 

3 Mobilisasi tenaga 
penanggulangan krisis kesehatan 

Maret  Konflik Sosial - Kabupaten 
Maybrat 

- Kabupaten 
Jayapura 

4 Mobilisasi tenaga 
penanggulangan krisis kesehatan 

Oktober Konflik Sosial - Kabupaten Malang 

5 Mobilisasi tenaga 
penanggulangan krisis kesehatan 

November Banjir - Kabupaten Aceh 
Tamiang 

   Gempa Bumi - Kabupaten Cianjur 

6 Mobilisasi tenaga 
penanggulangan krisis kesehatan 

Desember Erupsi Gunung 
Berapi 

- Kabupaten 
Lumajang 

- Kabupaten Malang 

 
d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 

Pencapaian pada indikator kinerja kegiatan ini, tidak dapat terlepas dari peran aktif 
Pusat Krisis Kesehatan sebagai bagian dari klaster kesehatan. Sebagai unit yang 
memiliki tanggung jawab dalam hal pengurangan resiko kesehatan yang ditimbulkan 
oleh krisis kesehatan, beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam mendukung upaya 
pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini diantaranya: 
1) Melakukan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, 

kesiapsiagaan, dan fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal pada 
pengelolaan krisis kesehatan. 

2) Melakukan mobilisasi tenaga penanggulangan krisis kesehatan ke daerah-daerah 
yang terdampak bencana, dalam hal ini dapat berupa bencana alam maupun 
bencana non-alam. 

3) Melakukan pendampingan tim kesehatan di daerah dalam melakukan 
penghitungan kerusakan dan kerugian. 

4) Melakukan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang 
kesehatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi bidang kehatan. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatan kemampuan dan 
keterampilan dalam melakukan penanganan krisis kesehatan berupa penanganan 
medis kegawatdaruratan pada korban bencana. Dengan adanya peningkatan 
kapasitas ini diharapkan Tim Kegawatdaruratan Medis memiliki pengetahuan dan 
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keterampilan dalam penanganan krisis kesehatan. Namun dalam perjalanannya, tidak 
sedikit dijumpai beberapa faktor penghambat seperti: 
1) Belum semua Dinas Kesehatan kabupaten/kota terpapar manajemen 

penanggulangan krisis kesehatan. 
2) Belum semua Dinas Kesehatan kabupaten/kota memiliki petugas terlatih dalam 

melakukan Rapid Health Assesment (RHA). 
3) Belum semua kabupaten/kota membentuk Klaster Kesehatan dan tim kesehatan 

untuk penanganan krisis kesehatan. 
4) Kurang baiknya koordinasi internal klaster kesehatan dan koordinasi antar OPD di 

beberapa kabupaten/kota terdampak. 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Indikator ini dapat dikatakan berhasil apabila bencana yang terjadi pada 
kabupaten/kota dapat direspon dan ditanggulangi dengan segera dan tetap 
memperhatikan standar pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan. Dalam 
pencapaiannya, indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat terlepas dari sejumlah faktor 
pendukung seperti: 
1) Kaji cepat kebutuhan kesehatan/Rapid Health Assessment (RHA) dilakukan secara 

cepat oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota terdampak. 
2) Telah terbentuknya Klaster Kesehatan di beberapa kabupaten/kota terdampak. 
3) Beberapa Dinas Kesehatan kabupaten/kota telah membentuk tim kesehatan 

untuk penanganan krisis kesehatan (Tim RHA, EMT, PHRRT). 
4) Koordinasi di internal klaster kesehatan dan koordinasi antar OPD telah berjalan 

secara baik di beberapa kabupaten/kota terdampak. 
5) Komitmen yang kuat dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan 

untuk membantu penanganan krisis kesehatan oleh dinas kesehatan 
kabupaten/kota. 

Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan di atas, maka alternatif solusi 
yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan koordinasi klaster dan sub klaster 
pada tahap tanggap darurat secara periodik atau berkala. Dismaping hal tersebut 
penting juga untuk memfungsikan mekanisme berkoordinasi sektor kesehatan yang 
melibatkan lembaga-lembaga LSM, otoritas kesehatan, dan anggota masyarakat, 
termasuk antara pusat dan lapangan, dan dengan sektor/klaster. 

 
 
Ad 3) Persentase Tim Kegawatdaruratan Medis teregistrasi dan terlatih di kabupaten/kota 

dalam mendukung ketahanan kesehatan  

a. Definisi Operasional Indikator 
Definisi operasional dari indikator ini adalah persentase jumlah semua 
kabupaten/kota yang mengalami krisis kesehatan dan mendapatkan dukungan 
sumber daya dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan. Dukungan sumber daya 
dapat berupa sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, obat dan atau 
perbekalan kesehatan lainnya. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah kabupaten/kota yang telah membentuk, melatih dan meregistrasi Tim 
Kegawatdaruratan Medis dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota dikali 100. 
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𝛴𝐾𝑎𝑏 & 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑇𝑖𝑚 𝐾𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑡𝑑𝑎𝑟𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑠

𝛴𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑎𝑏 & 𝑘𝑜𝑡𝑎
𝑥 100 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Data capaian pada indikator persentase Tim Kegawatdaruratan Medis teregistrasi dan 
terlatih di kabupaten/kota dalam mendukung ketahanan kesehatan pada tahun 
anggaran 2022 adalah sebagai berikut: 

 
 

Tabel 3.34.  
Data capaian pada indikator persentase Tim Kegawatdaruratan Medis teregistrasi dan 

terlatih di kabupaten/kota dalam mendukung ketahanan kesehatan pada tahun 
anggaran 2022 

 

No Indikator IKK 2 
Capaian 

2021 

Capaian 
saat ini  

2022 

Target  
2022 

Keterangan 

1 Persentase Tim 
Kegawatdaruratan 
Medis teregistrasi 
dan terlatih di 
kabupaten/kota 
dalam mendukung 
ketahanan 
kesehatan 

- 100% 25% - Indikator ini merupakan 
indikator baru Pusat Krisis 
Kesehatan yang 
menyesuaikan dengan 
Perjanjian Kinerja yang 
telah direvisi pada tahun 
2022.  

- Target pada indikator ini 
sudah mencapai 100% 
dengan jumlah penanganan 
krisis kesehatan yang 
ditanggulangi sebanyak 12 
kejadian bencana di 
seluruh Indonesia. 

- Target di tahun 2022 
adalah 25% dari jumlah 
kabupaten/kota di 
Indonesia (25% x 514 = 130 
kabupaten/kota 

 
Dalam mendukung pencapaian indikator Tim Kegawatdaruratan Medis teregistrasi 

dan terlatih di kabupaten/kota dalam mendukung ketahanan kesehatan. Pada tahun 2022 
Pusat Krisis Kesehatan telah melakukan sejumlah kegiatan terkait dengan peningkatan 
kapasitas Tim Kegawatdaruratan Medis pada tahun 2022 telah dilaksanakan dalam 7 
batch/gelombang dengan rincian sebagai berikut: 

 
 

Tabel 3.35.  
Peningkatan kapasitas Tim Kegawatdaruratan Medis pada tahun 2022 
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No Kegiatan 
Tanggal 

Pelaksanaan 
Lokasi 

Kegiatan 
Asal Peserta 

Jumlah 
Peserta 

Keterangan 

1 Pelatihan Tim 
Kegawatdaruratan 
Medis / DMT  

4 – 7 Oktober 
2022 

Bandung - Dinkes Provinsi (8 
Dinkes Provinsi) 

- Dinkes Kabupaten/Kota 
(23 Dinkes Kab/Kota) 

108 orang Kegiatan ini telah 
dilaksanakan dengan 
metode luring 
(offline) 

  4 – 7 Oktober 
2022 

Denpasar - Dinkes Provinsi (5 
Dinkes Provinsi) 

- Dinkes Kabupaten/Kota 
(21 Dinkes Kab/Kota) 

94 orang Kegiatan ini telah 
dilaksanakan dengan 
metode luring 
(offline) 

  4 – 7 Oktober 
2022 

Medan - Dinkes Provinsi (6 
Dinkes Provinsi) 

- Dinkes Kabupaten/Kota 
(25 Dinkes Kab/Kota) 

112 orang Kegiatan ini telah 
dilaksanakan dengan 
metode luring 
(offline) 

  28 Desember 
2022 

Online - Dinkes Provinsi (2 
Dinkes Provinsi) 

- Dinkes Kabupaten/Kota 
(12 Dinkes Kab/Kota) 

52 orang Kegiatan ini telah 
dilaksanakan dengan 
metode daring 
(online) 

   Online - Dinkes Provinsi (4 
Dinkes Provinsi) 

- Dinkes Kabupaten/Kota 
(15 Dinkes Kab/Kota) 

75 orang Kegiatan ini telah 
dilaksanakan dengan 
metode daring 
(online) 

   Online - Dinkes Provinsi (2 
Dinkes Provinsi) 

- Dinkes Kabupaten/Kota 
(11 Dinkes Kab/Kota) 

42 orang Kegiatan ini telah 
dilaksanakan dengan 
metode daring 
(online) 

   Online - Dinkes Provinsi (2 
Dinkes Provinsi) 

- Dinkes Kabupaten/Kota 
(7 Dinkes Kab/Kota) 

23 orang Kegiatan ini telah 
dilaksanakan dengan 
metode daring 
(online) 

 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Untuk meminimalisasi dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat diperlukan 
upaya pengelolaan krisis kesehatan, dan salah satu program prioritasnya adalah upaya 
pengurangan risiko krisis kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak 
bencana khususnya terhadap kesehatan masyarakat di wilayah terdampak. Pusat 
Krisis Kesehatan sebagai koordinator dari upaya pengurangan krisis kesehatan di 
Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah kegiatan sepert: 
1) Melakukan penyusunan kurikulum dan modul peningkatan kapasitas Tim 

Kegawatdaruratan Medis (Disaster Medical Team/DMT). 
2) Melakukan penyusunan pedoman terkait pembentukan Tim Kegawatdaruratan 

Medis (Disaster Medical Team/DMT). 
3) Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim 

Kegawatdaruratan Medis (Disaster Medical Team/DMT). 
4) Melakukan pembentukan Tim Kegawatdaruratan Medis (Disaster Medical 

Team/DMT di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 
5) Melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Tim Kegawatdaruratan 

Medis (Disaster Medical Team/DMT) dalam penanggulangan krisis kesehatan. 
 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Dengan adanya pembentukan Tim Kegawatdaruratan Medis (Disaster Medical 
Team/DMT) diharapkan dapat menangangi krisis kesehatan dengan pengetahuan dan 
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keterampilan yang dimiliki, baik dalam manajemen penanganan krisis kesehatan 
maupun teknis medis penanganan kegawatdaruratan. Namun dalam perjalanannya, 
tidak sedikit dijumpai beberapa faktor penghambat seperti: 
1) Awalnya kegiatan ini dibiayai oleh anggaran APBN, namun dalam perjalanannya 

terkena kebijakan pencadangan anggaran / Auto Adjustment (AA). 
2) Sebagian dari anggaran hibah WHO untuk kegiatan ini tidak bisa dicairkan pada 

tahun 2022, sehingga sebagian tim kegawatdaruratan medis diikutkan dalam 
pelatihan dengan metode online. 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Indikator ini dapat dikatakan berhasil apabila Tim Kegawatdaruratan Medis (Disaster 
Medical Team/DMT) telah terbentuk pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 
Dalam pencapaiannya, indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat terlepas dari sejumlah 
faktor pendukung seperti:  
1) Digunakannya kurikulum pelatihan yang telah disahkan oleh Direktorat 

Peningkatan Mutu, Ditjen Tenaga Kesehatan. 
2) Organisasi Profesi (Perdamsi) telah terlibat dalam penyusunan kurikulum sekaligus 

menyediakan fasilitator pelatihan. 
3) Pelaksanaan kegiatan telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam 

penyediaan alat bantu praktek teknis medis. 
4) Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat diselenggerakan dengan menggunakan 

dana hibah dari WHO (World Health Organisation). 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan di atas, maka alternatif solusi 
yang dapat dilakukan adalah dibutuhkan adanya peran aktif dan dukungan para 
stakeholder terkait yang meliputi pembinaan kapasitas pada sumber daya manusia 
(SDM), sistem informasi, pengembangan pada komunikasi risiko, serta dari segi 
pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan.  

 
 

Table 3. 36. 
Realisasai Kinerja Anggara Dalam Pencapaian Indikator Kinerja 

 

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi % Realisasi 

1 Pusat 
Krisis 
Kesehatan 

Meningkatnya 
upaya pengelolaan 
krisis kesehatan di 
provinsi dan 
kabupaten/kota 

Jumlah provinsi yang memiliki 
Tim Manajemen Krisis Kesehatan 
dalam mendukung ketahanan 
kesehatan (DHMT) 

14.986.798.000 12.808.344.571 85,46 

2   Persentase penanganan krisis 
kesehatan yang ditanggulangi 
oleh kabupaten/kota dalam 1 
tahun 

26.543.772.000 23.928.132.364  
90,15 

3   Persentase Tim 
Kegawatdaruratan Medis 
teregistrasi dan terlatih di 
kabupaten/kota dalam 
mendukung ketahanan kesehatan 

11.258.430.000 9.137.631.124  
81,16 
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Table 3.37. 
Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Dalam Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan 
% Realisasi 

Kinerja 
% Realisasi 
Anggaran 

Efisiensi 

1 Menguatnya sistem 
penanganan bencana 
dan kedaruratan 
kesehatan  
 

- Jumlah provinsi yang memiliki Tim 
Manajemen Krisis Kesehatan dalam 
mendukung ketahanan kesehatan (DHMT) 
 
- Persentase penanganan krisis kesehatan 

yang ditanggulangi oleh kabupaten/kota 
dalam 1 tahun 
 
- Persentase Tim Kegawatdaruratan Medis 

teregistrasi dan terlatih di 
kabupaten/kota dalam mendukung 
ketahanan kesehatan 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

85,46% 
 
 
 

90,15% 
 
 
 

81,16% 

14,54% 
 
 
 

9,85% 
 
 
 

18,84% 

 
3. Pusat Analisis Kebijakan dan Strategi Kesehatan (PSSK) 

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase program prioritas Kemenkes tercapai 

a. Definisi Operasional Indikator  
Persentase Program Prioritas Menteri Kesehatan yang mencapai target yang diketahui 
dari Laporan Kinerja/LAKIP/Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan 

b. Cara Perhitungan Indikator  
Jumlah Program Prioritas Menteri Kesehatan yang mencapai target dibagi dengan 
Jumlah Program Prioritas yang ditetapkan Menteri Kesehatan dikali 100. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Jumlah program prioritas tahun 2022 di Kementerian Kesehatan yang menjadi 
pengukuran dalam penyajian data ini sebanyak 18 program sebagaimana disajikan 
dalam table di bawah ini. Pada tahun 2022 target IKK Pusat Sistem dan Strategi 
Kesehatan sebesar 70% dengan pencapaian program prioritas Pusat Sistem dan 
Strategi adalah 100% atau sebanyak 18 jumlah program prioritas tercapai yang telah 
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pencapaian program prioritas ini diperoleh dari 
pencapaian target dari setiap program prioritas yang telah ditetapkan melalui 
indikator-indikator spesifik. Dalam pencapaian indikator program prioritas dilakukan 
bersama dengan unit eselon satu terkait dan dilakukan melalui pendampingan teknis 
ke unit-unit kerja terkait adapun rincian target adalah sebagai berikut: 
 

Tabel. 3.38.  
Matriks Indikator, Target dan Capaian Kinerja Program Prioritas  

Kemenkes 2022 
 

No. 
Program 
Prioritas 

Indikator Target Capaian 
Perhitungan 

Capiaan 

1a Integrasi 
Layanan Primer 

Dukungan strategik atau analisis 
strategik terhadap perencanaan dan 
monitoring desain program integrasi 
layanan primer 

100 % 100 % 100% 
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No. 
Program 
Prioritas 

Indikator Target Capaian 
Perhitungan 

Capiaan 

Tersedianya desain program dan 
mapping alat kesehatan integrasi 
layanan primer 

2 dokumen 2 dokumen 

1b Labkesmas Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap perencanaan 
dan monitoring Labkesmas 

100 % 100 % 

Tersedianya desain program dan 
mapping alat kesehatan Labkesmas 

2 dokumen 2 dokumen 

2 Promosi 
kesehatan 

Dukungan strategik atau analisis 
strategik terhadap perencanaan dan 
monitoring progran promosi kesehatan 

100 % 100 % 100% 

Adanya gerakan cegah stunting 2 dokumen 2 dokumen 

Adanya MoU/PKS dengan mitra terkait 
penurunan stunting 

2 dokumen 2 dokumen 

3 Stunting Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap perencanaan 
dan monitoring program penurunan 
angka stunting 

100 % 100 % 

100% 

Persentase balita yang dipantau 
pertumbuhan dan perkembangannya 

75 % 75 % 

4 Imunisasi Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap perencanaan 
dan monitoring program imunisasi 

100 % 100 % 

100% 

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 90 % 96,8 % 

5 Tuberkulosis Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap monitoring 
dan upaya percepatan penemuan dan 
pelaporan kasus TBC 

100 % 100 % 

100% Tersedianya pemetaan dan analisis pola 
dan kendala pelaporan kasus TBC  

1 dokumen 1 dokumen 

Tersedianya mapping dan desain 
program penemuan kasus aktif TBC 
melalui skrining x-ray dan gejala 

1 dokumen 1 dokumen 

6 Jejaring layanan 
rujukan 

Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap perencanaan 
dan monitoring desain program jejaring 
layanan rujukan 

100 % 100 % 

90% 
Tersedianya desain program dan 
mapping lokus jejaring layanan rujukan 
untuk 5 penyakit prioritas (kanker, 
jantung, stroke, uronefrologi, dan KIA) 

5 dokumen 4 dokumen 

7 Transformasi RS 
vertikal 

Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap perencanaan 
dan monitoring penerapan inisiatif 
quick-win perbaikan RS Vertikal 

100 % 100 % 

100% 

Tercapainya target indikator inisiatif 
quick-wins di 36 RS Vertikal 

100 % 80 % 

8a Ketahanan obat 
kimia dan 
produk biologi 

Memberikan dukungan atau analisis 
strategik terhadap perencanaan dan 
monitoring peningkatan jumlah bahan 
baku obat kimia dan produk biologi 
terbesar by value yang dikembangkan 
dan diproduksi dalam negeri 

1 dokumen 1 dokumen 

100% 
Jumlah 10 terbesar bahan baku obat 
kimia yang diproduksi dalam negeri 

6 jenis 
produk 

6 jenis 
produk 

Jumlah 10 terbesar bahan baku produk 
biologi yang diproduksi dalam negeri 

4 jenis 
produk 

4 jenis 
produk 
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No. 
Program 
Prioritas 

Indikator Target Capaian 
Perhitungan 

Capiaan 

8b Ketahanan alat 
kesehatan 

Memberikan dukungan atau analisis 
strategik terhadap perencanaan dan 
monitoring peningkatan jumlah alkes 
dan IVD yang diproduksi dalam negeri 
serta peningkatan penggunaannya 

1 dokumen 1 dokumen 

Jumlah alat kesehatan dan alat 
diagnostik 10 terbesar yang diproduksi 
dalam negeri 

5 jenis 
produk 

5 jenis 
produk 

Jumlah alat kesehatan dan alat 
diagnostik yang memiliki sertifikat TKDN 
di atas 50% 

4000 jumlah 
produk 

4695 jumlah 
produk 

8c Ketahanan 
vaksin 

Memberikan dukungan atau analisis 
strategik terhadap perencanaan dan 
monitoring peningkatan jumlah 14 
antigen vaksin program dan platform 
vaksin baru yang dikembangkan dan 
diproduksi di dalam negeri 

1 dokumen 1 dokumen 

Jumlah vaksin program yang diproduksi 
dalam negeri 

7 jenis 
produk 

7 jenis 
produk 

Jumlah platform vaksin baru yang 
dikembangkan dan diproduksi dalam 
negeri 

1 jenis 
produk 

1 jenis 
produk 

Jumlah vaksin yang memiliki TKDN di 
atas 70% 

12 jenis 
produk 

12 jenis 
produk 

Jumlah vaksin produksi dalam negeri 
yang mendapat PQ WHO 

15 jenis 
produk 

15 jenis 
produk 

9 Tenaga 
Cadangan 

Memberikan dukungan dan analisis 
strategik terhadap perencanaan dan 
monitoring program tenaga cadangan 
kesehatan di lingkungan Kementerian 
Kesehatan 

100 % 100 % 

100% 

Gerakan tenaga cadangan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 

10 National Health 
Account (NHA) 

Dihasilkannya dokumen National Health 
Account T-1 

100 % 100 % 

100% Jumlah dokumen kajian National Health 
Account T-1 yang dihasilkan setiap 
tahunnya 

1 dokumen 1 dokumen 

11 Annual review 
tarif 

Dihasilkannya dokumen annual review 
tarif INA-CBGs 

100 % 100 % 

100% Jumlah dokumen yang dihasilkan dari 
annual review tarif INA-CBGs setiap 
tahunnya 

1 dokumen 1 dokumen 

12 Health 
Technology 
Assessment 
(HTA) 

Dukungan dan analisis strategik terkait 
bisnis proses Health Technology 
Assessment (HTA) di Indonesia 

100 % 100 % 

100% 
Tersusunnya Annual Review HTA Tahun 
2022 

1 dokumen 1 dokumen 

13 Konsolidasi 
Pembiayaan 
Kesehatan 

Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap sinergi 
pembiayaan pusat dan daerah serta 
publik dan swasta 

100 % 100 % 

100% 

Dokumen analisa strategi sinergi 
pembiayaan pusat dan daerah serta 
publik dan swasta 

1 dokumen   dokumen 

14 Academic 
Health System 
(AHS) 

Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap perencanaan 
dan monitoring … 

100 % 100 % 

100% 

Jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang 
melaksanakan program AHS 

30 PT 70 PT 

15 Pemerataan 
Tenaga 
Kesehatan di 
Puskesmas dan 
RSUD 

Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap perencanaan 
dan monitoring 

100 % 100 % 

100% 
Persentase puskesmas dengan 9 jenis 
tenaga kesehatan sesuai standar 

65 % 86,26 % 
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No. 
Program 
Prioritas 

Indikator Target Capaian 
Perhitungan 

Capiaan 

Persentase RSUD Kab/kota yang 
memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 
dokter spesialis lainnya 

80 % 92,18 % 

16 Peningkatan 
Mutu Tenaga 
Kesehatan 

Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap perencanaan 
dan monitoring … 

100 % 100 % 

100% 
Jumlah SDMK yang ditingkatkan 
kompetensinya sesuai dengan 9 
penyakit prioritas 

20000 orang 56813 orang 

17 Rekam Medis 
Elektronik 
(RME) 

Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap perencanaan 
dan monitoring grand design program 
RME 

100 % 100 % 

100% 

Jumlah dokumen modul pedoman 
integrasi (playbook) ke SATUSEHAT 

5 dokumen 5 dokumen 

Persentase kelengkapan dan progres 
Master Data Kesehatan: Kamus 
Tindakan 

100 % 100 % 

Persentase kelengkapan & progres 
Pengembangan Master Data Kesehatan: 
Kamus Penyakit 

100 % 100 % 

Implementasi rekam medis elektronik 
melalui Integrasi platform SATUSEHAT 
di fasyankes 

9000 fasyanke
s 

9422 fasyankes 

Jumlah dashboard publik yang dirilis di 
Platform Dashboard Satu Data 
Kesehatan 

5 dashboard 5 dashboard 

18 Biomedical and 
Genomic 
Science 
initiative (BGSi) 

Memberikan dukungan strategik atau 
analisis strategik terhadap 
pembentukan inisiatif pendukung 
implementasi precision medicine 

100 % 100 % 

97,50% 

Dokumen analisis ethic, legal dan social 
impact (ELSI) dari pembentukan BGSi 

1 dokumen 1 dok 
 

Pembentukan rumah sakit (hub) 
pelaksana BGSi 

1 dokumen 1 dok 
 

Memberikan dukungan analisis dan 
perencanaan peningkatan kapasitas dan 
infrastruktur genomik  

100 % 90 % 

 

  RATA-RATA CAPAIAN 99,3% 

 
Berdasarkan perhitungan Matriks Indikator, Target dan Capaian Kinerja Program Prioritas 
Kemenkes 2022 rata – rata capaian program prioritas kemenkes tahun 2022 adalah 
sebesar 99,3% sehingga dapat diartikan indikator kinerja Pusat Sistem dan Strategi 
Kesehatan tercapai 100%. 

d. Efisiensi Penggunaan Anggaran 
Kegiatan Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan tahun 2021 adalah Harmonisasi Sistem 

dan Strategi kesehatan. Kegiatan tersebut mendapatkan dukungan anggaran dalam DIPA 
sebesar Rp19,123,025,000,- yang bersumber dari APBN. 

 
Tabel 3.39.  

Realisasi Anggaran Pusat Sistem Dan Strategi Kesehatan Tahun 2022 
 

Tahun Anggaran Alokasi Realisasi % 

2022 19.123.025.000 14.281.388.958 74,68 
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Realisasi Anggaran Dibandingkan Indikator Capaian Sasaran Strategis Pusat Sistem dan 
Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2022 

 
Tabel 3.40.  

Realisasi Anggaran Dibandingkan Indikator Capaian Sasaran Strategis Pusat Sistem dan 
Strategi Kesehatan Tahun 2022 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
% Realisasi 

Kinerja 
% Realisasi 
Anggaran 

Efisiensi 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) 

( (4) – (5) ) 

1 Meningkatnya kualitas 
analisis dan harmonisasi 
sistem dan strategi 
program Kementerian 
Keseatan 

1 Persentase program 
prioritas Kemenkes tercapai 
 

100 74,68 25,32 

 
 

Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran dari tabel diatas didapatkan hasil sebesar 
25,32%, hasil ini mengartikan bahwa dengan penggungaan anggaran sebesar 74,68% unit 
kerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan dapat mencapai indikator kinerja sebesar 100%. 

e. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target : 
Kegiatan yang dilaksankan Pusat Sistem dan Strategi Keshatan untuk mencapai target 
adalah: 
1) Mendorong seluruh unit terkait untuk melaksanakan program prioritas sesuai 

dengan roadmap yang telah disusun. Selanjutnya dilakukan monitoring dan 
evaluasi untuk memastikan program prioritas berjalan sesuai target yang 
ditetapkan. 

2) Melakukan input capaian indikator program prioritas secara berkala dan 
melaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan. 

3) Merencanakan sistem dan strategi pencapaian target program prioritas. 
4) Melakukan pendampingan teknis kepada unit terkait untuk mencapai target. 

f. Beberapa faktor penghambat pencapaian target  
Dalam target pencapaian program prioritas beberapa hal yang menghambat antara 
lain: 
1) Belum optimalnya Regulasi yang menjadi panduan dalam pelaksanaan program 
2) Sumber daya pada unit pelaksana program prioritas Belum optimal. 
3) Monitoring dan evaluasi target pencapaian program prioritas belum optimal 

g. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Dalam target pencapaian program prioritas beberapa hal yang mendukung antara 
lain: 
1) Sumber daya manusia yang ikut andil dalam proses pencapaian target program 

prioritas. 
2) Kebijakan pimpinan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan program pioritas  
3) Peran lintas program dalam mendorong dan memastikan capaian program 

prioritas. 
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4) Tersedia sumber daya lain baik sarana, prasarana, maupun perangkat lunak yang 
mendukung proses kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian program prioritas 

 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah 
1) Koordinasi dilakukan dengan tatap dimuka agar setiap person yang bertanggung 

jawab pada keberhasilan program prioritas 
2) Monitoring dan evaluasi dilakukan intens berkesinambungan dalam periodik 

tertentu agar program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
3) Kesiapan individu dalam mengelola manajemen organisasi agar program prioritas 

berhasil minimal 100% 
4) Dukungan Stakeholder 

 
 

4. Biro Hukum 
1. Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan 

a. Definisi Operasional 
Jumlah RUU, RPP, R.Perpres/R.Inpres yang telah diajukan ke Kementerian Hukum 
dan HAM untuk dilakukan harmonisasi serta disebarluaskan, Permenkes, 
Kepmenkes dan produk hukum lainnya yang telah diundangkan atau ditetapkan 
serta strategis untuk disebarluaskan, MoU dan PKS yang ditangani dan 
diimplementasikan. 

b. Cara Perhintungan Indikator 
Jumlah RUU, RPP, Perpres/ R. Inpres yang telah diajukan ke Kementerian Hukum 
dan HAM untuk dilakukan harmonisasi dalam satu tahun anggaran dan/atau telah 
selesai menjadi UU, PP, Perpres/Inpres pada tahun-tahun berikutnya dan 
disebarluaskan + Jumlah Permenkes + Kepmenkes dan produk hukum lain yang 
telah diundangkan atau ditetapkan dan strategis untuk disebarluaskan dalam satu 
tahun anggaran + MoU dan PKS yang ditangani dan diimplementasikan dalam satu 
tahun anggaran 

c. Analisis Pencapaian (Penyajian Data, Analisis data, dan Perbandingan) 
Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan terdiri dari 
berbagai produk hukum antara lain Rancangan Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri 
Kesehatan, MoU dan Kesepakatan Bersama serta produk hukum lain seperti 
Keputusan Menteri Kesehatan, Surat Edaran Menteri, dan produk hukum lain 
yang memiliki muatan pengaturan. Berikut ini adalah analisis dan perbandingan 
capaian kinerja berdasarkan jenis produk hukum: 

1) Rancangan Undang Undang (RUU) Bidang Kesehatan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang kesehatan yang ditargetkan 
sebanyak 2 RUU yaitu mengenai RUU Wabah dan RUU Praktik Kedokteran. 
Pada Tahun 2022, kedua RUU tersebut belum tercapai karena saat ini masih 
dalam pembahasan internal Kemenkes. Kedua RUU tersebut telah dipaparkan 
kepada Bapak Menteri Kesehatan sebelum diusulkan untuk di harmonisasi. 
Dengan demikian, capaiannya sebanyak 0 dari 2 RUU. Meskipun target belum 
tercapai, namun progress pembahasan di tingkat internal sudah dilakukan. 
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2) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bidang Kesehatan 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) bidang kesehatan yang ditargetkan 
sebanyak 2 RPP yaitu mengenai RPP Pelaksana Undang-Undang Kekarantinaan 
Kesehatan dan RPP Pembiayaan. Pada Tahun 2022 RPP tersebut belum 
tercapai karena saat ini masih dalam Pembahasan Panitia Antar Kementerian 
(PAK) dan belum diusulkan untuk diharmonisasi. Sedangkan RPP Pembiayaan 
belum masuk ke Biro Hukum. Dengan demikian, capaiannya 0 dari 2 RPP. 
Meskipun target belum tercapai, namun progress pembahasan di tingkat 
internal sudah dilakukan. 

3) Rancangan Peraturan Presiden (R.Perpres) Bidang Kesehatan 
Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) bidang kesehatan yang ditargetkan 
sebanyak 4 R. Perpres yaitu: 
Rancangan Peraturan Presiden Kabupaten/ Kota Sehat 
Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk 
Biologi dan Alat Kesehatan 
Peraturan Presiden tentang Dokter Layanan Primer (DLP) 
Peraturan Presiden Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor    82 
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 
Keempat R. Perpres tersebut belum tercapai karena masih dalam pembahan 
internal dan Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK). Pada Tahun 2022 
R. Perpres tersebut belum tercapai karena saat ini masih dalam Pembahasan 
Panitia Antar Kementerian (PAK) dan belum diusulkan untuk diharmonisasi. 
Dengan demikian, capaiannya 0 dari 4 R. Perpres. Meskipun target belum 
tercapai, namun progress pembahasan di tingkat internal sudah dilakukan. 

4) Peraturan Menteri Kesehatan  
Peraturan Menteri yang ditargetkan sebanyak 29 Peraturan Menteri 
Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan yang dibentuk adalah dalam rangka 
pelaksana Undang-Undang, mendukung transformasi kesehatan, serta 
mendukung program Kementerian Kesehatan yang bersifat rutin. Dari 29 
Peraturan Menteri Kesehatan yang ditargetkan dapat diselesaikan sebanyak 39 
Peraturan Menteri Kesehatan dengan prosentase 134%. 

5) Keputusan Menteri dan Produk Hukum Lain 
Penyusunan Kepmenkes dan Produk Hukum Lain pada Tahun 2022 ditargetkan 
sebanyak 69 Kepmenkes dan produk hukum dan telah terealisasi sebanyak 102 
Kepmenkes dan Produk hukum lain dengan prosentase 148%.  

6) MoU dan Perjanjian Kerjasama 
MoU dan Perjanjian Kerja Sama pada Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 18 
MoU dan Perjanjian Kerja Sama dan telah terealisasi sebanyak 15 MoU dan 
Perjanjian Kerja Sama dengan prosentase 83%.  

Jika diakumulasikan capaian kinerja produk hukum tersebut mencapai 
jumlah 156 produk hukum dari target 125 dengan prosentase 125%. Berdasarkan 
penjelasan tersebut capaian IKK sebanyak 156 produk hukum jika dijabarkan 
berdasarkan jenis peraturan dapat terlihat pada diagram berikut ini: 
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Gambar 3.8.  
Jumlah Produk Hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan 

berdasarkan jenis peraturan pada Tahun 2022 
 

 

Pencapaian pada Tahun 2022, apabila dibandingkan dengan pencapaian 
tahun 2020 dan 2021, prosentase pencapaian selalu diatas 100%. Dengan 
demikian bahwa kinerja yang dihasilkan untuk mencapai target tahunan selalu 
maksimal. Sebagai gambaran berikut adalah grafik perbandingan antara target dan 
capaian kinerja per jenis peraturan. 

Capaian IKK Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan 
disebarluaskan dari Tahun 2020-2022 (dengan penyesuaian) dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

 
Gambar 3.9.  

Perbandingan Target dan Capaian IKK Jumlah Produk Hukum Bidang Kesehatan 
yang Disusun dan Disebarluaskan per Jenis Peraturan Tahun 2022 
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Tabel 3.41.  
Target dan Capaian IKK Jumlah Produk hukum bidang kesehatan yang disusun 

dan disebarluaskan Tahun 2020-2024  
 

No Kegiatan/ IKK 
2020 2021 2022 2023 2024 

T C % T C % T C % T C T C 

 Kegiatan Perumusan produk hukum dan advokasi hukum 

1 Jumlah produk hukum bidang kesehatan 
yang disusun dan disebarluaskan 

125 245 196% 125 224 179% 125 156 125% 125  125  

Jika dilihat dari tabel tersebut, maka target yang ditetapkan dapat dicapai, namun 
demikian terdapat penurunan capaian dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan 
produk hukum bidang Kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 
semakin berkurang dan peraturan mengenai penataan organisasi baik pusat 
maupun UPT. Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan pencapaian 
target IKK Jumlah Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan 
disebarluaskan Tahun 2020-2022: 

 
Gambar 3.10.  

Perbandingan Target dan Capaian  
IKK Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan 

2020-2024 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Dilihat dari bar grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat surplus sebanyak 120 
capaian kinerja dari target yang telah ditentukan pada Tahun 2020 pada Tahun 
2021 sebesar 99 capaian kinerja dan pada Tahun 2022 sebesar 31 capaian kinerja. 
Jika berdasarkan trend tersebut, dapat diprediksi capaian kinerja indikator Jumlah 
produk hukum bidang kesehatan yang disusun pada akhir tahun Renstra 2020-
2024 dapat tercapai meskipun trend jumlah capaiannya setiap tahun menurun. 
Hal ini karena pada Tahun 2020 dan 2021 banyak peraturan perundang-undangan 
terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 seperti peraturan perundang-
undangan terkait vaksinasi COVID-19. Selain itu juga terdapat Nota Kesepahaman 
dan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan Kementerian/Lembaga lain, 
NGO, Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, transportasi, marketplace, 
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dan sebagainya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sedangkan pada 
Tahun 2022 sudah mulai menurun. 

d. Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan untuk Mencapai Target 
Dalam pencapaian target IKK Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang 
disusun dan disebarluaskan dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung 
pencapaian target tersebut antara lain sebagai berikut: 
1) Pengumpulan dan Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-Perundangan 

Bidang Kesehatan 
Tersedianya bahan/materi/substansi bagi proses penyusunan peraturan 
perundang–undangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta kebutuhan saat ini dan dimasa yang akan dating. 

2) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lainnya. 
Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum 
lain seperti Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, 
Rancangan Peraturan Presiden. Selain itu juga tersusunnya Peraturan Menteri 
Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan serta produk hukum lain, MoU dan 
Kesepakatan Bersama. 

3) Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan 
 Terselenggaranya sosialisasi dan penguatan peraturan perundang–undangan 

di bidang kesehatan baik di daerah sekitar Jakarta maupun di 
provinsi/kabupaten kota dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. 
Tahun 2022 sosialisasi peraturan perundang-undangan dilakukan terkait 
germas, penanganan dan pencegahan COVID-19, dan peraturan lain. 
Terdapat 7 lokus pelaksanaan sosialisasi yaitu di DKI Jakarta, Surabaya, 
Malang (2 kali), Tegal, Lampung, dan Banten. 

4) Pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari Syarat 
Dilakukannya kegiatan pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari 
Syarak untuk dilaporkan kepada Menteri Kesehatan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan dengan 
adanya kemajuan dalam bidang medis dan kesehatan perlu disesuaikan 
implementasinya dengan mempertimbangkan suatu keyakinan tertentu 
mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. 

5) Dokumentasi dan Penerbitan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan 
Terpantaunya pengelolaan, pengklasifikasian, pengelopokan, pengarsipan, 
dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan ke 
dalam buku himpunan peraturan perundang-undangan.  

6) Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan Publikasi 
Peraturan Perundang-Undangan 
Dalam kegiatan ini dilakukan penyebarluasan peraturan perundang-
undangan Biro Hukum dan Organisasi media secara online melalui website 
hukor.kemkes.go.id dan JDIH Kemenkes sehingga setiap orang dapat 
mengakses, memberikan masukan, dan pertanyaan terkait peraturan 
perundang-undangan bidang kesehatan yang diterbitkan. 

7) Penyusunan Kerangka Regulasi dan Program Peraturan Perundang-
undangan Bidang Kesehatan 
Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan 5 tahunan pada setiap periode 
RPJMN dan Renstra sedangkan program Peraturan Perundang-undangan 
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Bidang Kesehatan dilakukan setiap tahun. Seperti proses perencanaan pada 
umumnya kegiatan ini dilakukan n-1. Dengan adanya perencanaan regulasi 
diharapkan dalam penyusunan produk hukum sudah dapat direncanakan 
sesuai kebutuhan. Selain itu juga dilakukan evaluasi terkait progress 
penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 

8) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Transformasi Kesehatan 
Kegiatan ini sebagai mandat dari Menteri Kesehatan dalam rangka simplifikasi 
peraturan perundang-undangan, inventarisasi peraturan perundang-
undangan out off date atau tumpang tindih atau bertentangan dengan 
peraturan diatasnya. Kegiatan simplifikasi ini juga berimbas kepada capaian 
kinerja karena penyederhanaan beberapa peraturan ke dalam satu peraturan 
sehingga capaiannya menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun 
memiliki kualitas yang lebih baik. 
 

e. Beberapa Faktor Penghambat Pencapaian Target 
Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat beberapa hambatan, 
antara lain sebagai berikut: 
1) kehadiran dan masukan perwakilan kementerian/lembaga terkait masih 

menjadi kendala dalam pembahasan penyusunan RUU, RPP dan R Perpres. 
Ketidakhadiran perwakilan menjadi salah satu faktor penghambat karena 
terdapat beberapa materi yang harus mendapatkan klarifikasi dari 
kementerian yang menjadi penanggungjawabnya; 

2) masih terdapat rancangan produk hukum dalam bentuk Permenkes dan atau 
Kepmenkes dari unit teknis yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi belum 
jelas secara substansi sehingga harus lakukan gelar substansi kembali. Hal ini 
tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya; 

3) khusus pada produk keputusan dan peraturan menteri, jumlahnya melebihi 
target karena banyaknya permintaan dari unit teknis, dan banyak draf yang 
diajukan secara cito; 

4) belum adanya konsistensi antara perencanaan yang telah diusulkan dalam 
program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan dengan realisasi 
usulan yang masuk. 
 

f. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Target 
1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai komitmen tinggi 

dari berbagai tingkatan dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi 
yang sesuai tugas kerja; 

2) Tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan 
tugas; 

3) Telah menjalin kerjasama dengan satuan kerja internal dan antar lembaga 
Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Badan Internasional. 

4) Adanya dukungan pendanaan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi. 
 

g. Upaya Tindak Lanjut 
Upaya tindak lanjut terhadap hambatan yang ditemui antara lain: 
1) Dalam menyusun usulan perencanaan program Peraturan Perundang-

undangan Bidang Kesehatan, sebaiknya unit teknis perlu kematangan 
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konsep sehingga pada saat pelaksanaan usulan yang masuk ke Biro Hukum 
tidak jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan demikian pula perlu 
dilakukan penyaringan yang lebih ketat terhadap usulan regulasi; 

2) Melaksanakan uji kelayakan pembentukan peraturan untuk menyaring 
peraturan yang akan ditetapkan; 

3) Ditetapkannya kesepakatan agar pejabat yang mewakili dibekali dengan 
masukan materi yang akan dibahas; 

4) Pertemuan koordinasi sinkronisasi dengan unit organisasi eselon I untuk 
peningkatan pemahaman konten hukum dan kepatuhan terhadap SOP; 

5) Melakukan shopping list permasalahan, sebelum perumusan rancangan 
peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain; 

6) Melakukan pembahasan secara intensif misalnya dengan pendampingan 
penyusunan rancangan awal produk peraturan. 
 
 

2. Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang 
kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti 

 
a. Definisi Operasional 

Prosentase penanganan permasalahan, perkara hukum, dan advokasi Kekayaan 
Intelektual, serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang Kesehatan. 
 

b. Cara Perhintungan Indikator 
Prosentase penanganan permasalahan di luar pengadilan + perkara hukum dari 
tingkat pertama sampai dengan pelaksanaan eksekusi + advokasi Kekayaan 
Intelektual + laporan fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan dari 
target sebanyak 140 
 

c. Analisis Pencapaian (Penyajian Data, Analisis data, dan Perbandingan) 
Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang 
ditangani dan ditindaklanjuti pada Tahun 2022 yaitu sebagai berikut: 
1) Kasus gugatan perdata sebanyak 21 perkara 
2) Kasus gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 14 perkara 
3) Kasus gugatan Uji Materiil sebanyak 5 perkara 
4) Permasalahan Asset Negara sebanyak 5 penyelesaian permasalahan asset 
5) Permasalahan non litigasi yang terdiri dari masalah kepegawaian, 

pendampingan hukum, pengaduan masyarakat, dsb sebanyak 91 
permasalahan 

6) Penanganan Pengurusan Penyelesaian Kekayaan Intelektual terkait 
pendaftaran merk program computer “SATU SEHAT” dan laporan monev KI 
sebanyak 6 dokumen 

7) Laporan forum penyidik Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 dokumen yaitu 
pembahasan Draft SK Sekretariat PPNS dan Update data PPNS di lingkungan 
Kemenkes. 
 
Capaian sebanyak 103% dari 100% yang ditargetkan atau sebanyak 144 

dari 140 perkara/permsalahan terdapat beberapa perkara yang menang dalam 
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persidangan (litigasi) sebagai berikut: 
1) Menang pada Tingkat Banding Pemutusan kontrak sepihak oleh PPK RSUP 

dr. M Djamil Padang a.n Ir. Tasman 
2) Menang Amar Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat 

III yang telah mengajukan permohonan hak terhadap Sertipikat Hak Pakai 
Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 seluas 2.545 m2 yang di atasnya 
berdiri rumah negara milik Poltekkes Bandung yang telah ditempati oleh 
Penggugat selama menjadi PNS Poltekkes Bandung dan saat ini telah 
pensiun.  

3) Menang Amar Putusan atas sengketa merk dan izin edar produk alat 
kesehatan berupa Covid-19 Antigen Rapid Test dan Antigen Rapid Test 
Cassete antara Zheng Shujian dan PT. Taishan Alkes Indonesia 

4) Menang dan Gugatan dicabut atas Gugatan Pemutusan Kontrak oleh PPK 
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang terkait Kontrak Rehab Gedung IGD 
RSJ Radjiman Wediodiningrat Lwang Tahun 2021 yang dikerjakan oleh CV. 
Tiga Anugerah Utama 

5) Menang Amar Putusan atas Gugatan perbuatan melawan hukum terkait 
pekerjaan pemasangan pra instalasi pendant sebanyak 15 set yang belum 
dibayarkan 

6) Menang Amar Putusan atas Gugatan ganti rugi kepada Menteri Kesehatan 
atas peminjaman uang sejumlah Rp.36.918.750,- oleh Kepala Kanwil 
Departemen Kesehatan Propinsi Aceh pada tahun 1994 

7) Menang Gugatan Tata Usaha Negara atas Tuntutan PT Budi Graha Perkasa 
terkait tindakan faktual PPK yang menerima hasil pemilihan Pekerjaan 
Konstruksi Renovasi IGD Terpadu RSAB Harapan Kita yang diusulkan oleh 
Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Unit Layanan Pengadaan RSAB Harapan 
Kita 

8) Menang Gugatan Tata Usaha Negara atas Tuntutan atas tindakan faktual 
PPK yang menerima hasil pemilihan Pekerjaan Konstruksi Renovasi IGD 
Terpadu RSAB Harapan Kita 

9) Menang Gugatan Tata Usaha Negara atas Tuntutan atas BAHP pelelangan 
umum Pekerjaan Konstruksi Renovasi IGD Terpadu RSAB Harapan Kita 

10) Menang Gugatan Tata Usaha Negara atas Gugatan atas tindakan 
pemerintahan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang mewajibkan 
vaksinasi COVID-19 dalam penanggulangan COVID-19 

11) Menang Gugatan Tata Usaha Negara atas Gugatan pembatalan KMK Nomor 
HK.01.07/Menkes/5680/2021 tentang Pedoman Kerja Sama Penggunaan 
QR Code PeduliLindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) 

12) Menang Gugatan Tata Usaha Negara atas Gugatan Terhadap Tindakan 
Pemerintahan Oleh Tergugat I Bersama Tergugat II Berupa Kewajiban 
Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi 

13) Menang Gugatan Tata Usaha Negara atas Gugatan Pembatalan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1149/2922 Tentang 
Penetapan Jenis Vaksin Untuk Melaksankan Vaksinasi Corona virus Disease 
2019 (Covid-19) 
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14) Menang Gugatan Tata Usaha Negara atas Banding Perkara 
61/G/TF/2022/PTUN.JKT (Gugatan atas tindakan pemerintahan oleh 
Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang mewajibkan vaksinasi COVID-
19 dalam penanggulangan COVID-19) 

15) Gugatan Uji Materiil atas Permohonan hak uji materiil terhadap Surat 
Edaran Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi 
Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 

 Pencapaian pada Tahun 2022, apabila dibandingkan dengan pencapaian 
tahun 2020 dan 2021, prosentase pencapaian selalu diatas 100%. Dengan 
demikian bahwa kinerja yang dihasilkan untuk mencapai target tahunan selalu 
maksimal. Pada Tahun 2022 capaian sebesar 103% dari 100% yang ditargetkan 
atau sebanyak 140 penangan perkara/ permasalahan yang terdiri dari penanganan 
kasus gugatan perdata, Kasus gugatan Tata Usaha Negara, Kasus gugatan Uji 
Materiil, Permasalahan Asset Negara, Permasalahan non litigasi (non peradilan), 
Penanganan Pengurusan Penyelesaian Kekayaan Intelektual, dan fasilitasi 
pelaksanaan pengawasan dan penyidikan bidang Kesehatan dapat tergambar 
dalam diagram berikut: 

 
 

Gambar 3.11.  
Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang 

kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti berdasarkan jenis perkara/ 
permasalahan pada Tahun 2022 

 

 

Terdapat perubahan target pada Tahun 2022 dari sebelumnya pada Tahun 
2020-2021 jumlah menjadi persentase. Capaian IKK Persentase Permasalahan, 
perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan 
ditindaklanjuti dari Tahun 2020-2022 (dengan penyesuaian Tahun 2020 dan 20221 
menjadi persentase) dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.42.  
Target dan Capaian IKK Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi 

hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti Tahun 2020-
2024 

No Kegiatan/ IKK 
2020 2021 2022 2023 2024 

T C % T C % T C % T C T C 

 Kegiatan Perumusan produk hukum dan advokasi hukum 

2 Persentase permasalahan, perkara hukum dan 
advokasi hukum lain bidang kesehatan yang 
ditangani dan ditindaklanjuti 

100 110 110% 100 128 128% 100 103 103% 100  100  

 
 

 
Jika dilihat dari tabel tersebut, maka target yang ditetapkan dapat dicapai, capaian 
pada Tahun 2021 lebih besar dari Tahun 2020, namun pada Tahun 2022 
capaiannya lebih kecil dari Tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penurunan 
penanganan permasalahan asset yang pada Tahun sebelumnya ada di Biro Hukum 
pada Tahun 2022 diserahkan kepada masing-masing Sekretariat Unit Eselon I dan 
di lingkungan Sekretariat Jenderal penanganannya berada di Biro Keuangan dan 
Barang Milik Negara. Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan 
Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang 
ditangani dan ditindaklanjuti Tahun 2020-2022: 
  
 Gambar 3.12. 

Perbandingan Target dan Capaian IKK Persentase Permasalahan, perkara 
hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan 

ditindaklanjuti Tahun 2020-2024 
 
 

 

 

 

 

 
 
Dilihat dari bar grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat surplus sebanyak 10% 
capaian kinerja dari target yang telah ditentukan pada Tahun 2020 pada Tahun 
2021 surplus sebesar 18% capaian kinerja dan pada Tahun 2022 surplus sebesar 3 
capaian kinerja. Jika berdasarkan trend tersebut, dapat diprediksi capaian kinerja 
indikator Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain 
bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti pada akhir tahun Renstra 
2020-2024 dapat tercapai meskipun trend capaian pada Tahun 2022 menurun. 
Hal ini karena pada Tahun 2020 dan 2021 banyak penanganan permasalahan 
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asset sedangkan pada Tahun 2022 penanganan asset diserahkan kepada masing-
masing unit Eselon I dan di lingkungan Sekretariat Jenderal ditangani oleh Biro 
Keuangan dan Barang Milik Negara sehingga capaiannya menurun dari tahun 
sebelumnya. 
 

d. Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan untuk Mencapai Target 
Dalam pencapaian target IKK Persentase Permasalahan, perkara hukum 

dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti 
1) Penanganan Perkara dan Masalah Hukum 

Penanganan Perkara dan Masalah Hukum merupakan penanganan perkara 
dan kasus hukum yang dilaksanakan melalui peradilan (litigasi) yang antara 
lain penanganan perkara gugatan perdata, gugatan tata usaha negara, 
gugatan uji materiil, permasalahan asset, permasalahan pelayanan 
Kesehatan, dan permasalahan kepegawaian. 

2) Penanganan Permasalahan Non Litigasi 
Penanganan masalah hukum yang dilaksanakan tanpa melalui peradilan (non 
litigasi) yang antara lain penanganan permasalahan kepegawaian terkait 
hukuman disiplin, pemberhentian pegawai, penurunan jabatan, 
pendampingan hukum, dll. 

3) Pengurusuna Kekayaan Intelektual 
Pengurusan Kekayaan Intelektual adalah untuk memfasilitasi pembahasan 
dan pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di lingkungan Kementerian 
Kesehatan termasuk di UPT untuk melindungi temuan baik berupa ilmu 
pengetahuan maupun produk tertentu dalam bidang Kesehatan. 

4) Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasaan dan Penyidikan Bidang Kesehatan 
Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penyidikan berupa 
forum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
 

e. Beberapa Faktor Penghambat Pencapaian Target 
Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat beberapa hambatan, 
antara lain sebagai berikut: 
1) Kurang optimalnya dukungan dari Hukormas dan Unit teknis terkait dalam 

penanganan masalah dan perkara hukum.  
2) pendokumentasian yang kurang baik oleh unit pelaksana teknis sehingga 

menghambat pengumpulan bukti dalam penanganan perkara. 
3) perhatian terhadap pekerjaan yang berpotensi menjadi masalah baik di UPT 

maupun Unit Utama masih kurang sehingga menimbulkan masalah yang 
seharusnya dapat dicegah menjadi masalah yang dibawa ke ranah peradilan. 

4) penyelesaian baik kasus maupun permasalahan di lingkungan Kementerian 
Kesehatan banyak yang bergantung pada Kementerian/ Lembaga/ Pihak lain 
yang tidak bisa dikendalikan progressnya oleh Kemenkes namun Kemenkes 
tetap memantaunya. 

5) Usulan Pengurusan Kekayaan Intelektual belum tentu ada tiap tahunnya 
bergantung pada ada atau tidaknya penemuan baru yang memerlukan usulan 
Kekayaan Intelektual. 

f. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Target 



 

 

151 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

Beberapa faktor yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian target 
antara lain: 
1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai komitmen tinggi 

dari berbagai tingkatan; 
2) Tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan 

tugas; 
3) Telah menjalin kerjasama dengan satuan kerja internal dan antar lembaga 

Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Badan Internasional 
4) Adanya dukungan pendanaan dalam penyelesaian tugas dan pengembangan 

kemampuan; 
5) Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat membantu peningkatan 

kualitas pelayanan. 

g. Upaya Tindak Lanjut 
Upaya Tindak Lanjut terhadap hambatan-hambatan yang ditemui dalam 
pencapaian kinerja: 
1) mengadakan rapat koordinasi di awal tahun mengenai rencana tindak lanjut 

penyelesaian kasus dan permasalahan di lingkungan Kementerian Kesehatan 
dengan Unit terkait; 

2) melakukan Advokasi kepada UPT agar dapat mengidentifikasi hal-hal yg 
berpotensi menjadi permasalahan kasus hukum; 

3) Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang terkait 
dengan aset BMN; 

4) meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan 
5) tetap memantau penyelesaian kasus yang prosesnya sudah di luar Kemenkes 

dengan berkordinasi secara intensif dengan K/L terkait dan Kementerian 
Kesehatan akan melakukan upaya hukum di jalur litigasi sehingga ada progres 
yang konkrit terhadap penanganannya. 

 
Tabel 3. 43. 

Realisasi Kinerja 
 

No Indikator Cara Perhitungan 
Target 
2022 

Capaian % capain 

  
Berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022  

1 Jumlah produk hukum 
bidang kesehatan yang 
disusun dan 
disebarluaskan 

Jumlah RUU, RPP, Perpres/ R.Inpres 
yang telah diajukan ke Kementerian 
Hukum dan HAM untuk dilakukan 
harmonisasi dalam satu tahun 
anggaran dan/atau telah selesai 
menjadi UU, PP, Perpres/Inpres pada 
tahun-tahun berikutnya dan 
disebarluaskan + Jumlah Permenkes 
+ Kepmenkes dan produk hukum lain 
yang telah diundangkan atau 
ditetapkan  dan strategis untuk 
disebarluaskan dalam satu tahun 
anggaran + MoU dan PKS yang 
ditangani dan diimplementasikan 
dalam satu tahun anggaran 

125 156 125% 
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No Indikator Cara Perhitungan 
Target 
2022 

Capaian % capain 

2  Persentase 
permasalahan, perkara 
hukum dan advokasi 
hukum lain bidang 
kesehatan yang 
ditangani dan 
ditindaklanjuti 

prosentase penanganan 
permasalahan di luar pengadilan + 
perkara hukum dari tingkat pertama 
sampai dengan pelaksanaan eksekusi 
+  advokasi Kekayaan Intelektual + 
laporan fasilitasi pengawasan dan 
penyidikan bidang kesehatan dari 
target sebanyak 140 

 
100% 

 
103% 

 
103% 

 
 

Tabel 3. 44. 
Realisasi Pemanfaatan Anggaran 

 

No Indikator Cara Perhitungan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 

% 
Realisasi 

  
Berdasarkan Permenkes No 13 Tahun 2022 

1 Jumlah produk 
hukum bidang 
kesehatan yang 
disusun dan 
disebarluaskan 

Jumlah RUU, RPP, Perpres/ R.Inpres 
yang telah diajukan ke Kementerian 
Hukum dan HAM untuk dilakukan 
harmonisasi dalam satu tahun 
anggaran dan/atau telah selesai 
menjadi UU, PP, Perpres/Inpres pada 
tahun-tahun berikutnya dan 
disebarluaskan + Jumlah Permenkes + 
Kepmenkes dan produk hukum lain 
yang telah diundangkan atau 
ditetapkan  dan strategis untuk 
disebarluaskan dalam satu tahun 
anggaran + MoU dan PKS yang 
ditangani dan diimplementasikan 
dalam satu tahun anggaran 

 9,420,425,000    8,545,472,478  90.71% 

2  Persentase 
permasalahan, 
perkara hukum 
dan advokasi 
hukum lain bidang 
kesehatan yang 
ditangani dan 
ditindaklanjuti 

prosentase penanganan 
permasalahan di luar pengadilan + 
perkara hukum dari tingkat pertama 
sampai dengan pelaksanaan eksekusi 
+  advokasi Kekayaan Intelektual + 
laporan fasilitasi pengawasan dan 
penyidikan bidang kesehatan dari 
target sebanyak 140 

  2,524,455,000     2,380,413,717  94.29% 

   11,944,880,000  10,925,886,195  91.47% 
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Tabel 3.45. 
Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Dalam Pencapaian Target Indikator Kinerja 

 

No Indikator Cara Perhitungan 
% 

capain 
kinerja 

% 
realisasi 
anggaran 

Efisiensi 
Efisiensi Penggunaan 

Anggaran 

  Berdasarkan Permenkes 13 Tahun 2022 

1 Jumlah produk 
hukum bidang 
kesehatan yang 
disusun dan 
disebarluaskan 

Jumlah RUU, RPP, Perpres/ 
R.Inpres yang telah 
diajukan ke Kementerian 
Hukum dan HAM untuk 
dilakukan harmonisasi 
dalam satu tahun 
anggaran dan/atau telah 
selesai menjadi UU, PP, 
Perpres/Inpres pada 
tahun-tahun berikutnya 
dan disebarluaskan + 
Jumlah Permenkes + 
Kepmenkes dan produk 
hukum lain yang telah 
diundangkan atau 
ditetapkan  dan strategis 
untuk disebarluaskan 
dalam satu tahun 
anggaran + MoU dan PKS 
yang ditangani dan 
diimplementasikan dalam 
satu tahun anggaran 

125% 90.71% 34.09% Pada IKK 1 efisiensi 
penggunaan anggaran 
dalam pencapaian 
target kinerja adalah 
sebesar 34,09%. Hal 
ini dikarenakan 
banyaknya keputusan 
menteri kesehatan 
dan produk hukum 
lain yang 
pembahasannya 
dilakukan melalui 
rapat di dalam kantor 
sehingga penggunaan 
anggaran dalam 
pembahasan tersebut 
relatif kecil 

2  Persentase 
permasalahan, 
perkara hukum 
dan advokasi 
hukum lain bidang 
kesehatan yang 
ditangani dan 
ditindaklanjuti 

prosentase penanganan 
permasalahan di luar 
pengadilan + perkara 
hukum dari tingkat 
pertama sampai dengan 
pelaksanaan eksekusi +  
advokasi Kekayaan 
Intelektual + laporan 
fasilitasi pengawasan dan 
penyidikan bidang 
kesehatan dari target 
sebanyak 140 

103% 94.29% 8.71% Pada IKK 2 efisiensi 
penggunaan anggaran 
dalam pencapaian 
target kinerja adalah 
sebesar 8,71%. Hal ini 
dikarenakan terdapat 
penanganan 
permasalahan 
kepegawaian yang 
dilakukan di dalam 
kantor sehingga 
penggunaan anggaran 
dalam penanganan 
tersebut relatif kecil 

 
 
 

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 
 
Sasaran Kegiatan: 
Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Kementerian Kesehatan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase tingkat kematangan UKPBJ  

a. Definisi Operasional Indikator 2022 
Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain  yaitu Proses,  
Kelembagaan,  SDM  dan  Sistem  Informasi yang  didetailkan  lagi  ke  dalam  9 
variabel, yaitu:   
1) Manajemen  Pengadaan   
2) Manajemen Penyedia   
3) Manajemen Kinerja   
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4) Manajemen Risiko   
5) Pengorganisasian,    
6) Tugas & Fungsi   
7) Perencanaan SDM   
8) Pengembangan  SDM     
9) Sistem  Informasi  

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah variabel yang tercapai dibagi dengan jumlah varibel yang harus dicapai dikali 
100. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Terpenuhinya Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Pengukuran 
tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu  Proses,  Kelembagaan,  SDM  
dan  Sistem  Informasi yang  didetailkan  lagi  ke  dalam  9 variabel, yaitu: 
1) Domain Proses, yang mencakup variabel: Manajemen Pengadaan, Manajemen 

Penyedia, Manajemen Kinerja, dan Manajemen Risiko;  
2) Domain Kelembagaan, yang mencakup variabel: Pengorganisasian, dan 

Tugas/Fungsi; 
3) Domain Sumber Daya Manusia, yang mencakup variabel: Perencanaan, dan 

Pengembangan; dan  
4) Domain Sistem Informasi, dengan variabel: Sistem Informasi. 

 
 

Untuk mencapai target indikator kinerja Tahun 2022 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 
melakukan kegiatan pada 4 domain sebagai berikut: 

1) Domain Proses 
2) Domain Kelembagaan 
3) Domain SDM 
4) Domain Sistem Informasi 

 
Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh LKPP melalui aplikasi tingkat 
kematangan UKPBJ, saat ini UKPJ Kementerian Kesehatan telah memenuhi 8 dari 9 
variabel yang harus dipenuhi dan secara persentase mencapai 100%, masih terdapat 
1 beberapa variabel yang belum dapat dipenuhi yaitu variable manajemen resiko. 

 
 
 
 



 

 

155 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

Gambar 3.13.  
Dashboard penialian kematangan UKPJ 

 

 
 

Analisis dalam pencapaian Tingkat kematangan pada  biro Pengadaan Barang/jasa 
berpedoman pada catatan-catatan pengembangan model level serta tujuan 
penyusunan model tersebut, pendekatan yang digunakan adalah: 
1) Upaya untuk melakukan peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa bukan 

merupakan hasil kerja upaya UKPBJ semata, melainkan merupakan hasil atas 
kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh fungsi terkait dalam organisasi. 

2) Dalam konteks organisasi, maka upaya untuk dapat bertransformasi menuju ke 
arah yang lebih baik akan dipengaruhi oleh bagaimana organisasi berperilaku 
untuk memberikan output dan outcome yang sesuai. Organisasi ini tidak 
dibatasi untuk peran UKPBJ saja, namun menyeluruh untuk semua fungsi 
pengadaan barang/jasa di organisasi. 

3) Keberlanjutan pengembangan organisasi mengacu ke pendekatan behavior 
based pada prinsipnya tidak dibatasi oleh regulasi yang berlaku, sehingga 
diharapkan model tingkat kematangan dapat lebih sustained. 

 
Adapun tingkat kematangan yang digunakan pada model level proaktif dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1) Inisiasi: Pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih 

adhoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi 
pengadaan barang/jasa (UKPBJ) 

2) Esensi: Memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, namun 
masih tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ 
yang efektif 

3) Proaktif: Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui 
kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal 
maupun eksternal 

4) Strategis: Proses/pola pikir pengelolaan pengadaan inovatif yang terintegrasi 
dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi 

5) Unggul: Penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik yang 
berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya 
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a) Peran UKPBJ dalam konteks proses pengadaan barang/jasa terefleksikan 
pada Tingkat Inisiasi sampai 

b) dengan Tingkat Proaktif, sedangkan untuk Tingkat Strategis sampai 
dengan Tingkat Unggul 

c) mempersyaratkan kontribusi serta keterlibatan aktif dari fungsi lain dalam 
organisasi. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai target 
1) Kegiatan Manajemen Pengadaan dilaksanakan dengan Proses pengadaan 

terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan 
pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan 
pengadaan secara elektronik dengan melakukan kegiatan sebagai berikut  
Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara tender, Melaksanakan 
proses pengadaan barang/jasa secara non tender, Melaksanakan pengadaan 
melalui e-purchasing, Melakukan sosialisasi kebijakan dan sosialisasi teknis 
perencanaan pengadaan (Aplikasi SiRUP), Melakukan sosialisasi dan 
pendampingan pemanfaatan sistem pengadaan elektronik (Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik, Sistem Katalog Elektronik dan Sistem Pengadaan Lainnya), 
Melakukan pelayanan helpdesk untuk seluruh pengguna sistem pengadaan 
elektronik, Melakukan penelaahan produk dan membuat etalase pada sistem 
katalog elektronik, Membuat dokumen pengumuman pendaftaran penyedia 
pada sistem katalog elektronik, Membuat SOP Persiapan Pengadaan, SOP 
Pemilihan, SOP Perencanaan, SOP Pelaksanaan Kontrak, dan SOP Terintegrasi, 
Membuat Laporan Hasil Proses Pemilihan. 

2) Kegiatan Manajemen Penyedia Tersedianya program pembinaan kepada 
penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan 
kontrak, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut Melaksanakan penilaian 
kinerja penyedia, Melakukan pelayanan verifikasi dan pendaftaran penyedia, 
Melakukan pelayanan konsultasi dan pendampingan bagi penyedia dalam 
pemanfaatan sistem pengadaan elektronik, Melaksanakan kegiatan sosialisasi 
kepada penyedia terkait penggunaan sistem katalog elektronik, Membuka 
layanan konsultasi melalui helpdesk Katalog Sektoral Kemenkes kepada 
penyedia sistem katalog elektronik, Membuat laporan Program Pembinaan 
Berdasarkan 
Hasil Analisis Ketersediaan Penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut, 
Membuat laporan  Pelaksanaan Kontrak untuk Mencatat Kinerja Penyedia. 

3) Kegiatan Manajemen Kinerja Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur 
dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan 
dengan melakukan kegiatan sebagai berikut Membuat Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan dan Laporan Penyelesaian Paket Pemilihan, Membuat dan Menyusun 
SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ, Membuat Dokumen Perencanaan Kinerja 
UKPBJ, Membuat Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Utama UKPBJ 

4) Manajemen Risiko Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. 
Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan 
pelaksanaan kontrak dengan melakukan kegiatan sebagai berikut Melakukan 
verifikasi data bagi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem 
Pengadaan Lainnya sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan, Melakukan 
koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemeliharaan Sistem Pengadaan 



 

 

157 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

Secara Elektronik, Melakukan  penonaktifan dan pengaktifan kembali produk 
secara berkala pada sistem katalog elektronik sesuai ketentuan yang berlaku, 
Melakukan  penurunan pencantuman dan pencantuman kembali produk 
secara berkala pada sistem katalog elektronik sesuai ketentuan yang berlaku, 
Membuat Dokumen Identifikasi dan Mitigasi Risiko Proses Pemilihan, 
Membuat Laoran Penyelesaian Kasus dalam pelaksanaan paket, Membuat dan 
mensosialisasikan SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis 
risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian 
kontrak), Membuat Dokumen Mitigasi risiko pengadaan, Menyusun Pedoman 
Kode Etik Pengelola UKPBJ. 
 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target adalah 
Anggaran belum tersedia, Tersebarnya satuan kerja kantor daerah Kementerian 
Kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi tantangan dalam 
proses pengadaan barang/jasa oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu 
sebagai unit kerja yang baru dibentuk pada tahun 2022, Biro Pengadaan Barang dan 
Jasa masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan 
tugas dan fungsinya. 

 
f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target  

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian target, maka kebijakan umum 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah: 

1) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola pengadaan barang/jasa di 
Kementerian Kesehatan; 

2) Peningkatan kualitas penerapan peraturan perundang-undangan 
pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan; 

3) Peningkatan kualitas hasil pemilihan penyedia barang/jasa  
4) Peningkatan koordinasi pelaksanaan kualitas layanan pengadaan secara 

elektronik; 
5) Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa. 

g. Strategi yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
1) Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pengelola pengadaan barang/jasa di 

Kementerian Kesehatan melaui pendidikan pelatihan, seminar dan kegiatan 
sejenis; 

2) Berkoordinasi untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi  bagi pengelola 
pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan; 

3) Selalu berinovasi dan memperbaharui informasi tentang pengadaan 
barang/jasa dari berbagai sumber; 

4) Berkoordinasi dengan pengelola infrastruktur dan pengembang sistem 
informasi, agar selalu dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh 
pemangku kepentingan; 

5) Memperbaiki kualitas informasi dengan pemanfaatan sistem informasi. 
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Tabel 3.46. 
Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal 

Kementerian Kesehatan Tahun 2022 
 

Tahun Anggaran Alokasi Realisasi % Realisasi 

2022 21.470.087.000 7.153.516.000 98.82% 

 
Tabel 3.47 

Capaian Kinerja 
 

 
No 

Kegiatan/ 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK) 

Target 
Progres 
Capaian 

% 

Capaian 

Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan 
Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku 

 

1  Persentase Tingkat 
Kematangan UKPBJ 

65% 88,8% 136,6% 

 
Tabel 3.48  

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Tahun 2022 
 

No Indikator Pagu Revisi Realisasi 
% 

Realisasi 

1 Persentase Tingkat Kematangan 
UKPBJ 

7.239.156.000 7.153.516.000 98,82 

TOTAL 7.239.156.000 7.153.516.000 98,82 

 
Tabel 3.49.  

Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Dalam Pencapaian IKK 
 

NO INDIKATOR % capaian IKK % % efisiensi 

1 2 3 4 (3-4) 

1 Persentase Tingkat Kematangan 
UKPBJ 

136,61 98,82 37,79 

 
Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 37,79% pada pencapaian indikator kinerja 
Nilai kinerja penganggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa. 
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6. Biro Keuangan dan BMN 
1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS (juta jiwa) 

a. Definisi Operasional Indikator 
Jumlah penduduk tidak atau kurang mampu yang menerima bantuan iuran untul 
jaminan kesehatan. Data penduduk tidak atau kurang mampu ditetapkan oleh 
Kementerian Sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)   

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah penduduk yang menerima bantuan iuran PBI, sesuai dengan penetapan 
Menteri Sosial 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
 

Tabel 3.50.  
Target PBI 

 
Indikator Target Renstra 2022 Target Renja 2022 

Jumlah penduduk yang menjadi 
peserta PBI melalui JKN/KIS (juta 
jiwa) 

110 Juta Jiwa 96,8 Juta Jiwa 

 
Terdapat perbedaan target pada indikator PBI antara Renstra dan Renja tahun 2022, 
perbedaan tersebut berdasarkan hasil trilateral meeting antara Kementerian 
Keuangan, Bappenas dan Kementerian Kesehatan yang menyepakati anggaran PBI 
yang disediakan untuk jumlah peserta PBI JKN sebesar 96,8 juta jiwa atau tidak sama 
dengan target Renstra. Penetapan itu berdasarkan hasil realisasi PBI JKN pada tahun 
2020-2022 menunjukkan capaian cakupan belum pernah lebih dari 96,8 juta jiwa 
sehingga belum dapat memenuhi target dari Renstra. 

 
Gambar 3.14.  

Target Capaian PBI 20202-2021 

 
 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Rekonsiliasi dan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran peserta PBI setiap 
bulannya 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
kesulitan dalam mencapai target renstra sebesar 110 jt jiwa karena trend realisasi 
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anggaran dan jumlah peserta selama beberapa tahun sebelumnya selalu dibawah 96,8 
Juta Jiwa sedangkan dasar pembayaran peserta PBI JKN harus sesuai SK penetapan 
dari Kemensos 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
1) Arah kebijakan penganggaran dan ketersediaan dana pembayaran iuran PBI 
2) Kebijakan penetapan jumlah peserta PBI yang ditetapkan oleh Kemensos 
3) Berkoordinasi secara intensif dengan Kemensos untuk menjaga ketepatan waktu 

pembayaran setiap bulan sesuai dengan SK penetapan dari Kemensos 
 

2. Jumlah advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan 
a. Definisi Operasional Indikator 

Jumlah pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang pembiayaan dan jaminan 
kesehatan kepada lintas sektor, pemerintah daerah dan/atau masyarakat luas   

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah absolut pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang pembiayaan dan jaminan 
kesehatan kepada lintas sektor, pemerintah daerah dan/atau masyarakat luas dalam 
1 tahun 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Indikator ini merupakan indikator dari renstra lama yang dinaungi oleh P2JK 
dikarenakan perubahan SOTK dimana terkait administrasi keuangan pembayaran PBI 
JKN/KIS di dalam tupoksi Biro Keuangan dan BMN serta arahan pimpinan maka 
indikator tersebut tetap di sekretariat jenderal dan di arahkan ke Biro Keuangan dan 
BMN. Namun seiring berjalannya waktu muncul kebijakan dari Kemenkeu terkait 
automatic adjustment dan seluruh kegiatan ini terdampak untuk memenuhi kebijakan 
tersebut. 
Agar kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan, Biro Keuangan dan BMN 
berkoordinasi dengan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan 
untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut namun dengan tim dan anggaran yang 
tersedia pada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Kunjungan Kerja bersama Komisi IX DPR RI dalam rangka Ujicoba Implementasi Kelas 
Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUP DR. Tadjuddin 
Chalid Makassar, RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUP Surakarta, RSUP Dr. Rivai Abd. 
Palembang dan RSUP dr. Johannes Leimena Ambon, Maluku 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Seluruh anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut terdampak automatic adjustment  

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Berkoordinasi dengan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan 
BKPK untuk pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan 
dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia 
Indikator tersebut dihentikan pada tahun 2022 dikarenakan perubahan SOTK dan 
pada tahun 2023 dirubah menggunakan indikator baru yang sesuai dengan tupoksi 
Biro Keuangan dan BMN yang berkaitan dengan Pembiayaan PBI JKN. 
 
 

3. Persentase Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >=80 
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a. Definisi Operasional Indikator 
Persentase  satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah diluar Badan Layanan Umum 
dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)>=80   

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)>=80 dibagi jumlah satker Kantor Pusat dan Kantor 
Daerah dikali 100 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Capaian indikator ini melampaui dari target yang ditetapkan, dari 120 Satker Kantor 
Pusat dan Daerah ditargetkan sebanyak 96 Satker (80%) yang memiliki nilai IKPA >=80, 
hasilnya sebanyak 117 Satker (98%) sudah memiliki nilai IKPA >=80 atau lebih dari 
target yang ditetapkan atau pencapaian sebesar 122% dari target yang ditetapkan. 

 
Gambar 3.15.  

Capaian indikator 
 

 
 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Penyelesaian segera revisi renja, agar Unit kerja terdampak dapat melaksanakan 

program dan kegiatan sesuai tupoksi masing-masing. 
2) setelah revisi renja selesai, seluruh Satker dapat segera melakukan revisi Hal 3 

DIPA (RPD) sesuai dengan hasil revisi anggaran, dan memaksimalkan pelaporan 
capaian output sesuai dengan revisi anggaran. 

3) Khusus untuk peningkatan penyerapan, perlu dilakukan percepatan belanja 
modal non infrastruktur dengan memaksimalkan penggunaan e-purchasing / e-
katalog. 

4) Melakukan  percepatan kegiatan untuk segera dilaksanakan serta 
mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan 
berdasarkan target rencana kegiatan danRPD serta  segera melakukan relokasi 
pontensi anggaran tidak terserap. 

5) Kegiatan-kegiatan belanja sampai dengan 200 juta dimaksimalkan agar tidak 
menumpuk di akhir tahun 

6) Melaksanakan koordinasi dengan semua satker dibawah eselon I untuk dapat 
melakukan Langkah-langkah peningkatan nilai capaian IKPA, tepat waktu dalam 
pengajuan UP/TUP, tertib melakukan penginputan caput dan segera melakukan 
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revisi Halaman III sedana pada Halaman III DIPA  pada 10 hari kerja setiap awal 
triwulan. 

 
 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
1) Realisasi Anggaran yang belum maksimal karena adanya revisi Renja terkait 

perubahan SOTK. Revisi renja yang masih berproses berpengaruh pada sebagian 
besar kegiatan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat. Hal ini juga berdampak 
pada capaian realisasi di beberapa unit kerja. 

2) Salah satu dalam Indikator IKPA  Pengisian Capaian Output dalam aplikasi SAKTI 
masih rendah disebabkan karena adanya revisi Renja terkait perubahan SOTK, pada 
saat input Capaian Output tidak dapat dilakukan proses kirim sehingga KPPN tidak 
bisa melakukan konfirmasi Capaian Output Satker terkait. 

3) Masih terdapat indikator yang masih rendah diantaranya adalah Hal III DIPA, 
Penyerapan Anggaran, dan Capaian Output 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
1) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada setiap Satker di 

lingkungan kerjanya 
2) percepatan dari masing-masing unit utama dan melakukan monitoring dan 

evaluasi atas perolehan nilai IKPA untuk Satker di lingkungan kerjanya, terutama 
untuk Satker Dekonsentrasi 

3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagai Pembina  
pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kemenkes pada Direktorat Pelaksanaan 
Anggaran terkait Peningkatan indikator-indikator dalam Perhitungan IKPA dan 
upaya pemecahan permasalahan terkait pelaksanaan anggaran. 
 

Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah 
1) Meningkatkan kualitas perencanaan; 
2) Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; 
3) Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek; 
4) Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ); 
5) Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan 

Bantuan Pemerintah (Banper); 
6) Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja 

(value for money); 
7) Meningkatkan monitoring dan evaluasi. 

 
 

4. Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan Status 
Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan 

a. Definisi Operasional Indikator 
Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan penetapan status 
penggunaan (PSP) berdasarkan realisasi belanja modal yang tercatat pada aplikasi 
erekon&LK yang diperoleh 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. 
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b. Cara Perhitungan Indikator 
Total nilai barang milik negara (BMN) pada 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah 
diusulkan penetapan status penggunaan (PSP) dibagi total nilai realisasi belanja modal 
pada aplikasi erekon&LK pada 1 (satu) tahun sebelum nya dikali 100 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Capaian kinerja Indikator Keempat tahun 2022 dari total nilai BMN yang harus 
ditetapkan status penggunaannya yaitu Rp.1.772.447.488.667,- dan seluruh nilai BMN 
yang telah mendapatkan penetapan status penggunaan sesuai ketentuan (100%). 
Capaian tersebut lebih tinggi daripada tahun 2020 (36%) dan tahun 2021 (92%) atau 
mengalami kenaikan sebesar 8% dari tahun 2021. 

 
Gambar 3.16.   

Capaian Persentase Nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah diusulkan Penetapan 
Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan 

 

 
 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Melaksanakan pertemuan desk pencapaian usulan PSP satker di lingkungan Kemenkes 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Satker masih berfokus pada Migrasi Aplikasi SAKTI dan penginputan transaksi yang 
terjadi pada TA 2022 (sebelum Migrasi Aplikasi SAKTI) serta proses likuidasi satker 
sesuai SOTK baru pada Aplikasi SAKTI sehingga satker belum menyiapkan dokumen 
untuk usulan PSP 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatan tata Kelola BMN, terutama 
dalam penetapan status penggunaan BMN serta melakukan pendampingan kepada 
satker untuk percepatan penyelesaian migrasi data dan proses likuidasi satker pada 
aplikasi SAKTI 

 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah melakukan pembinaan dan monitoring lebih seksama pada Satuan Kerja 
dan berkoordinasi dengan DJKN agar KPKNL memberikan tembusan SK PSP kepada Biro 
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Keuangan dan BMN. 
 

Tabel 3.51  
Analisis pemanfaatan penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja kegiatan di 

Biro Keuangan dan BMN tahun 2022 
 

No IKK Target 
% capaian 
target IKK 

% realisasi 
anggaran 

Efisiensi 
 

1 2 3 4 5 (4-5) 

1 Jumlah penduduk yang 
menjadi peserta  penerima 
bantuan iuran (PBI) dalam 
JKN/KIS (Juta Jiwa) 

96,8 Juta Jiwa 99,90% 99,79% 0,11% 

2 Jumlah Advokasi dan 
Sosialisasi Pembiayaan 
Kesehatan 

17 Kali 29,41% 0 29,41% 

3 Opini Badan Pemeriksa 
Keuangan atas Laporan 
Keuangan 

Indeks 4 
(WTP) 

100% 98,58% 1,42% 

4 Persentase Jumlah satker 
kantor pusat dan kantor 
daerah dengan nilai 
indikator kinerja 
pelaksanaan anggaran 
(IKPA) >=80 

80% 121,90% 94,31% 27,59% 

5 Persentase nilai barang 
milik Negara (BMN) yang 
telah di usulkan Penetapan 
Status Penggunaan (PSP) 
sesuai ketentuan 

100% 100% 98,76% 1,24% 

 
 
7. Biro Perencanaan dan Anggaran 

Ad 1) Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah 
melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan (kumulatif) 

a. Definisi Operasional Indikator 
Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional berdasarkan 
IPKM tahun 2018 yang menyusun rencana kerja bidang kesehatan sesuai 
Permendagri No. 86 / 2017 (kumulatif)  

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang menyusun 
rencana kerja bidang kesehatan sesuai Permendagri No. 86/2017 dibagi jumlah 
kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional dikali 100 persen 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Target tahun 2022 adalah 50% atau 138 Kabupaten/Kota yang telah melakukan 
perbaikan tata kelola program kesehatan dari total seluruhnya sebanyak 275 
Kabupaten Kota  dengan IPKM dibawah rata-rata nasional. 
Hingga 31 Desember 2022  telah tercapai 129 Kabupaten/Kota yang telah 
melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan dengan rincian sebagai 
berikut : 
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Tahun 2020 : 31 Kabupaten/Kota dari 34 Kabupaten/Kota 
Tahun 2021 : 24 Kabupaten/Kota dari 24 Kabupaten/Kota 
Tahun 2022 : 74 Kabupaten/Kota dari 76 Kabupaten/Kota 
Rincian Kabupaten/Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah 
melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan dari tahun 2020 - 2022 kami 
sajikan dalam tabel dibawah sebegai berikut 
 

 
Tabel 3.52.  

Daftar Kabupaten Kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah 
melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan 

 

No Kabupaten/Kota Tahun No Kabupaten/Kota Tahun 

1 Aceh Singkil 2020 22 
Pangkajene 
Kepulauan 

2020 

2 Aceh Tamiang 2020 23 Mamasa 2020 

3 Aceh Timur 2020 24 Sumba Tengah 2020 

4 Pasaman Barat 2020 25 Sorong 2020 

5 Deli Serdang 2020 26 Kepulauan Sula 2020 

6 Langkat 2020 27 Halmahera Barat 2020 

7 Ogan Komering 
Ilir 

2020 28 Buru Selatan 2020 

8 Musi Rawas 
Utara 

2020 29 Kep. Siau Togalndang 
Biaro 

2020 

9 Muara Enim 2020 30 Tojo Una Una 2020 

10 Bangka Tengah 2020 31 Buol 2020 

11 Natuna 2020 32 Labuhan Batu Selatan 2021 

12 Batanghari 2020 33 Pesisir Selatan 2021 

13 Bengkulu Utara 2020 34 Empat Lawang 2021 

14 Way Kanan 2020 35 Mesuji 2021 

15 Pesawaran 2020 36 Sanggau 2021 

16 Pesisir Barat 2020 37 Morowali 2021 

17 Kapuas Hulu 2020 38 Karo 2021 

18 Hulu Sungai 
Utara 

2020 39 Tanjung Jabung Timur 2021 

19 Kutai 
Kartanegara 

2020 40 Ogan Ilir 2021 

20 Nunukan 2020 41 Tabalong 2021 

21 Bulungan 2020 42 Lombok Timur 2021 
 

No Kabupaten/Kota Tahun No Kabupaten/Kota Tahun 

43 Gorontalo 2021 64 Tapanuli Tengah 2022 

44 Rokan Hulu 2021 65 Hulu Sungai Selatan 2022 

45 Kerinci 2021 66 Labuhan Batu 2022 

46 Bangka Barat 2021 67 Bolaang Mongondow 
Timur 

2022 
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No Kabupaten/Kota Tahun No Kabupaten/Kota Tahun 

47 Tapin 2021 68 Barito Timur 2022 

48 Bima 2021 69 Serang 2022 

49 Maros 2021 70 Hulu Sungai Tengah 2022 

50 Solok 2021 71 Kepulauan Sangihe 2022 

51 Ogan Komering 
Ulu 

2021 72 Murung Raya 2022 

52 Bengkulu Tengah 2021 73 Bitung 2022 

53 Sukamara 2021 74 Barito Utara 2022 

54 Lembata 2021 75 Barito Selatan 2022 

55 Sinjai 2021 76 Bone 2022 

56 Humbang 
Hasundutan 

2022 777 Wajo 2022 

57 Kepulauan Talaud 2022 78 Lamandau 2022 

58 Kepulauan 
Meranti 

2022 79 Barito Kuala 2022 

59 Nias 2022 80 Jeneponto 2022 

60 Kota Baru 2022 81 Pulang Pisau 2022 

61 Pelalawan 2022 82 Seruyan 2022 

62 Labuhan Batu 2022 83 Kapuas 2022 

63 Situbondo 2022 84 Subulussalam 2022 
 

No Kabupaten/Kota Tahun No Kabupaten/Kota Tahun 

85 Kuantan Singigi 2022 106 Mamuju Tengah 2022 

86 Lmapung Barat 2022 107 Polewali Mandar 2022 

87 Pandeglang 2022 108 Pinrang 2022 

88 Cianjur 2022 109 Buru 2022 

89 Dompu 2022 110 Fak fak 2022 

90 Gunung Mas 2022 111 Kaur 2022 

91 Banjarnegara 2022 112 Konawe 2022 

92 Aceh Utara 2022 113 Toraja Utara 2022 

93 Tasikmalaya 2022 114 Gorontalo Utara 2022 

94 Lebak 2022 115 Halmahera Selatan 2022 

95 Bangkalan 2022 116 Pasaman 2022 

96 Parigi Moutong 2022 117 Ogan Komering Ulu 
Selatan 

2022 

97 Bolaang 
Mongondow 

2022 118 Anambas 2022 

98 Padang Lawas 
Utara 

2022 119 Bangka Selatan 2022 

99 Indragiri Hilir 2022 120 Melawi 2022 

100 Lima Puluh Kota 2022 121 Kutai Barat 2022 

101 Sijunjung 2022 122 Ende 2022 

102 Musi Banyu Asin 2022 123 Kepulauan mentawai 2022 

103 Tanjung Jabung 2022 124 Merangin 2022 
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No Kabupaten/Kota Tahun No Kabupaten/Kota Tahun 

Barat 

104 Seluma 2022 125 Banjar 2022 

105 Pamekasan 2022 126 Timor Tengah Utara 2022 

   127 Sintang 2022 

   128 Mahakam Ulu 2022 

   129 Buton 2022 
 

 
Total Kabupaten/Kota yang dilakukan penilaian selama kurun waktu 2020 – 2022 
adalah 134 Kabupaten/Kota dengan rincian terdapat 3 Kabupaten/Kota pada tahun 
2020 yang tidak memenuhi nilai minimal yang telah diatur dalam petunjuk teknis 
penilaian renja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu : Kab. Lampung Utara, Kab. 
Kayong Utara, Kab.Manggarai Timur dan terdapat 2 Kabupaten/Kota pada tahun 
2022 yang tidak memenuhi nilai minimal yang telah diatur dalam pedoman penilaian 
renja perangkat daerah bidang kesehatan yaitu Kab. Padang Lawas dan Kab. 
Gunungsitoli. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Menyelenggarakan workshop untuk tim pendampingan Dinas Kesehatan di 

46 Kab/Kota dan tim persiapan pelaksanaan swakelola pendampingan tata 
kelola program kesehatan tahun 2022  terkait pembekalan teknis kegiatan 
pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2022 29-31 maret 2022. 

2) Menyelenggarakan pertemuan evaluasi laporan antara pendampingan tata 
kelola program kesehatan tahun 2022 tanggal 26-29 juli 2022. 

3) Bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta untuk 
mengadakan pelatihan perencanaan pembangunan kesehatan 
Kabupaten/Kota tahun 2022 tyang dibagi menjadi 5 gelombang dengan 
rincian sebagai berikut : 
Gelombang I (angkatan I - II)   : 15 – 25 maret 2022 
Gelombang II (angkatan III – IV) : 4 – 14 april 2022 
Gelombang III (angkatan V – VI) : 18 – 28 april 2022 
Gelombang IV (angkatan VII – VIII)  : 9 – 20 mei 2022 
Gelombang V (angkatan IX – X) : 6 – 16 juni 2022 

4) Menyelenggarakan kegiatan focus group discussion (FGD) terkait penilaian 
renja  Dinas Kesehatan tahun 2023 lokus pendampingan tata kelola program 
kesehatan tahun 2022 tanggal 12 – 18 desember 2022 via zoom meeting. 

5) Menyelenggarakan pertemuan evaluasi (laporan akhir) pendampingan tata 
kelola program kesehatan tahun 2022 tanggal 21 – 24 november 2022. 

6) Mengirimkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran kepada Kepala 
Dinas Kesehatan di 36 Kab/Kota tanggal 17 oktober 2022 terkait Permohonan 
penyampaian dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Daerah. 

7) Menyelenggarakan kegiatan penilaian dokumen perencana dalam 
penyusunan rencana kerja Kab/Kota dalam rangka penguatan tata kelola 
program kesehatan tanggal 28 november – 1 desember 2022. 
 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
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1)  Proses perencanaan kesehatan di Dinas Kesehatan cenderung memiliki kesamaan 
dengan tahun sebelumnya karena lemahnya pembinaan/pendampingan dan 
evaluasi penyusunan rencana kerja. 

2) Data yang ada tidak tersedia secara lengkap dan memadai sehingga menjadi 
penghambat dalam proses perencanaan program kesehatan yang berkualitas. 

3) Keterbatasan SDM di unit perencanaan Dinas Kesehatan serta belum memiliki 
kompetensi untuk menyusun rencan kerja berdasarkan Permendagri 86 tahun 
2017. 

4) Proses mutasi pegawai dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan termasuk di 
dalamnya pegawai yang berperan dalam proses perencanaan menjadi kendala 
yang umum ditemui karena menyebabkan terhambatnya peningkatan kualitas 
perencanaan program kesehatan yang berkualitas. 

5) Usulan kegiatan pada dokumen perencanaan hanya berdasarkan kebutuhan yang 
menjadi rutinitas setiap tahunnya sehingga tidak disusun berdasarkan analisis 
masalah dan penetepan prioritas. 

6) Dokumen rencana kerja hanya berupa matriks yang berisi program & kegiatan dan 
tidak sesuai dengan format yang tercantum dalam Permendagri 86 tahun 2017 
karena disusun dengan tujuan untuk menggugurkan kewajiban melakukan 
penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

7) Kabupaten/Kota yang dilakukan intervensi melalui kegiatan pendampingan tata 
kelola program kesehatan memiliki nilai penilaian rencana kerja yang lebih tinggi 
namun kegiatan tersebut hanya mengakomodir 149 lokus Kabupaten/Kota dari 
total seluruh Kabupaten/Kota dengan nilai IPKM dibawah rata-rata nasional 
sebanyak 275 Kabupaten/Kota atau 54% dari total target indikator kinerja hingga 
tahun 2024. 
 

f. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Dikarenakan realisasi kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan maka 
faktor – faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target tidak dapat 
diidentifikasi. 

 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang 
dapat dilakukan adalah : 
1) Melakukan pelatihan kompetensi teknis kepada tim perencana pada Dinas 

Kesehatan dalam hal menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas secara 
luring. 

2) Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik 
agar rencana kerja Kabupaten/Kota menjadi salah satu persyaratan dalam 
pembahasan usulan dan sinkronisasi DAK Bidang Kesehatan. 

3) Penyusunan dokumen perencanaan pada Dinas kesehatan harus 
mempertimbangkan alur perencanaan dengan melakukan analisis masalah dan 
prioritas masalah. 

4) Melaksanakan sosialiasi permendagri secara daring/luring pada lokus 
Kabupaten/Kota terpilih atau bersamaan dengan kegiatan dekonsentrasi di 
Provinsi yang mengumpulkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
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Ad 2) Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal 

a. Definisi Operasional Indikator 
Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja 
menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari : 
1) Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi 

antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam 
RKA-K/L secara tahunan. 

2) Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 
(IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator 
Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan Renstra K/L secara 
tahunan. 

3) Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran 
informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui 
intervensi program. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, 
efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan 
aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Pada tahun 2022 target indikator tersebut adalah sebesar 93 dalam 
perhitungan kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan pada aplikasi 
SMART-DJA Kementerian Keuangan. Hingga penutupan aplikasi SMART-DJA 
tanggal 15 Januari 2022 bahwa realisasi nilai kinerja penganggaran Sekretariat 
Jenderal adalah sebesar 87,59 dari target 93 atau 94% capaian atas target 
kinerja. 

 
Gambar 3.17.  

Dashboard SMART-DJA Kementerian Kesehatan per 15 Januari 2023 
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d. Nilai Kinerja Anggaran tingkat Unit Eselon I, dihitung berdasarkan rata-rata : 
1. Nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat 

unit Eselon I; dan 
2. Rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit 

eselon I. 
Rumus pengukuran Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek 
Implementasi tingkat Unit Eselon I: 

 
  
 

 
Keterangan: 
NKA MI  : nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek 
implementasi tingkat unit eselon I  
NKI  : nilai Kinerja atas aspek implementasi 
CSP  : capaian Sasaran Program 
W1  : bobot aspek implementasi 
WM  : bobot aspek manfaat 
Bobot masing-masing aspek sebagai berikut: 
1. Aspek Implementasi (W1) = 33,3%, terdiri atas: 
Capaian rincian output (Wck)      :  43,5%  
Efisiensi (WE)         :  28,6%  
Konsistensi penyerapan terhadap perencanaan (Wk) : 18,2%  
Penyerapan anggaran (WP)       :  9,7%  
2. Aspek Manfaat (WM) = 66,7% 
Rumus rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan 
unit eselon I: 

 
 
 
 

Keterangan: 
NKA UE I : nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I 
NKA MI  : Nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek 
implementasi tingkat unit eselon I 

e. Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satuan Kerja 
adalah sama dengan Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat 
satuan kerja, atau  diperoleh dari penjumlahan dari 43,5% Capaian rincian output 
(RO), 28,6% Efisiensi, 18,2% Konsistensi Penyerapan terhadap Perencanaan, dan 
9,7% Penyerapan Anggaran. 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-7/AG/2021 
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran, Evaluasi Kinerja 
Anggaran atas Aspek Implementasi merupakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang 
dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran 
dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.  
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kineerja Anggaran 
yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang 

NKA MI = (NKI x W1)g + (CSP x 
WM) 

 
 

NKA UE I = 𝑁𝐾𝐴 𝑀𝐼 + 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑎𝑡𝑘𝑒𝑟

2
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terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas 
penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.  Evaluasi Kinerja 
Anggaran atas Aspek Konteks merupakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang 
dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang 
tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan, termasuk 
perubahan kebijakan pemerintah. 
Berikut merupakan pengelompokan kategori Nilai Kinerja Anggaran tingkat Eselon 
I: 
1) nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) termasuk 

dalam kategori Sangat Baik;  
2) nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 

90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik; 
3) nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 

80% (delapan puluh persen) termasuk dalam kategori Cukup;  
4) nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 

60% (enam puluh persen) termasuk dalam kategori Kurang; dan  
5) nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk 

dalam kategori Sangat Kurang 

f. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Mengirimkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran terkait Informasi 

Pengisian Capaian pada Aplikasi Monev Triwulan I TA 2022 tanggal 1 April 
2022 sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal  Nomor 
PR.05.01/I/4483/2022 tanggal 18 Maret 2022 hal  Penyampaian Informasi 
Nilai Kinerja Anggaran kementerian Kesehatan TA 2022 

2) Menyelenggarakan pertemuan konfirmasi/verifikasi hasil pemantauan  dan 
pelaporan program/kegiatan Kementerian Kesehatan triwulan I tahun 2022 
untuk satuan kerja di lingkup pusat dan satuan kerja dekonsentrasi pada 
tanggal 27 – 28 april 2022 via zoom meeting. 

3) Mengirimkan surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.01.05/I/6154/2022 hal 
Umpan Balik Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan dan Tindak 
Lanjut Pelaporan pada Triwulan II Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022. 

4) Menyelenggarakan pertemuan konfirmasi/verifikasi hasil pemantauan  dan 
pelaporan program/kegiatan Kementerian Kesehatan triwulan II tahun 2022 
untuk satuan kerja di lingkup pusat dan satuan kerja dekonsentrasi pada 
tanggal 20 – 21 Juli 2022 via zoom meeting. 

5) Menyelenggarakan pertemuan dalam rangka monitoring dan evaluasi 
kinerja tahun 2022 entitas unit organisasi (eselon 1) dan Satuan Kerja di 
lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pemanfaatan e-performance. 

6) Mengirimkan surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor 
PR.05.01/I/9303/2022 hal Umpan Balik Hasil Monitoring dan Evaluasi Nilai 
Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan sampai dengan Triwulan III TA 
2022 tanggal 9 November 2022. 

7) Menyelenggarakan pertemuan konfirmasi/verifikasi hasil pemantauan  dan 
pelaporan program/kegiatan Kementerian Kesehatan triwulan III tahun 
2022 untuk satuan kerja di lingkup pusat dan satuan kerja dekonsentrasi 
pada tanggal 24 – 25 Oktober 2022 via zoom meeting. 
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8) Menyelenggarakan pertemuan Konsolidasi Perencanaan Pogram 
Kementerian Kesehatan sebagai tindak lanjut proses revisi informasi kinerja 
Kementerian Kesehatan TA 2022 26 – 28 Oktober 2022. 

9) Menyelenggarakan pertemuan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Dana 
Dekonsentrasi - Anggaran kesehatan di daerah tanggal 5-7 Desember 2022. 

g. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
1) Terdapat 2 IKP yang capaiannya rendah yaitu Persentase Fasyankes dengan 

kematangan digital (digital maturity) tingkat 7 dan Jumlah data biospesimen 
yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform Biobank dalam Biomedical  
Genome-based Science Initiative sehingga menyebabkan nilai sasaran 
program pada aplikasi SMART-DJA belum maksimal.  

2) Rata rata NKA Satuan Kerja sebesar 88,49 per 15 Januari 2022 dibawah 
target NKA tingkat Sekretariat jenderal sebesar 93 hal ini dikarenakan 
satuan kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal khususnya Dinas Kesehatan 
Provinsi selaku satuan kerja dekonsentrasi belum seluruhnya melengkapi 
pengisian capaian RO pada aplikasi SMART-DJA dari bulan januari – 
desember. 

3) Terdapat penundaan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi 
Kementerian Kesehatan TA 2022 sesuai surat Plt. Kepala Biro Perencanaan 
dan Anggaran Nomor PR.04.02/3.2/0465/2022 tanggal 10 Februari 2022 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan 
TA 2022 hingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022 terkait 
Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan 
ditetapkan pada tanggal 07 Juli 2022. 

4) Terdapat redistribusi anggaran Sekretariat Jenderal dalam rangka 
perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Rencana Strategis 
Kementerian Kesehatan yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan 
kegiatan satuan kerja yang bersumber dari dana dekonsentrasi. 

5) Terdapat perubahan operator pada aplikasi SMART-DJA  satuan kerja 
dekonsentrasi sehingga menyebabkan penginputan capaian RO pada 
SMART-DJA terhambat karena kurangnya kemampuan serta wawasan 
terkait cara penginputan. 

6) Capaian RO yang di input pada aplikasi SAKTI berbeda dengan yang di input 
pada aplikasi SMART-DJA dikarenakan kurangnya koordinasi antara 
operator aplikasi SMART-DJA dan aplikasi SAKTI sehingga menyebabkan 
terjadi gap capaian RO. 

7) Perubahan struktur pejabat keuangan pada satuan kerja dekonsentrasi 
menyebaban program dan kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya 
sehingga anggaran dekonsentrasi tidak terserap secara maksimal. 

8) Efisiensi atas sumber daya anggaran terhadap capaian indikator program 
Sekretariat Jenderal sebesar -2,82 hal ini menunjukkan  pengelolaan 
anggaran tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dalam 
mencapai target indikator program Sekretariat Jenderal. namun untuk 
menghitung nilai kinerja keseluruhan, maka seluruh indikator (penyerapan 
anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, 
capaian output, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0% 
- 100% sedangkan efisiensi memiliki skala -20% - 20% sehingga perlu 
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dikonversi menggunakan rumus berikut yang diatur dalam diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran 
dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga: 

 
 
 
 
 

 
Dengan rumus tersebut di dapat nilai efisiensi sebesar 42,95%. 

h. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
Dikarenakan realisasi kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan maka 
faktor – faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target tidak dapat 
diidentifikasi. 
 

Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang 
dapat dilakukan adalah  

1) Melakukan penyesuaian indikator, DO dan denominator untuk IKP Persentase 
Fasyankes dengan kematangan digital (digital maturity) tingkat 7 karena 
berdasarkan evaluasi 2022 digital maturity fasyankes yang saat ini ada baru 
berada ditingkat 5 dengan jumlah yang masih sangat sedikit. 

2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dekonsentrasi Sekretariat Jenderal 
untuk melakukan pengisian capaian RO pada aplikasi SMART-DJA hingga bulan 
desember. 

3) Petunjuk teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan dana 
dekonsentrasi Kementerian Kesehatan TA 2023 diharapkan dapat disahkan 
pada awal tahun berjalan agar kegiatan yang bersumber dari anggaran 
dekonsentrasi dapat segera berjalan. 
 

Realisasi dan pemanfaatan anggaran di Biro Perencanaan dan Anggaran 
 

Tabel 3.53. 
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Tahun 2022 

tanpa Dana Dekonsentrasi (rupiah) 
 

No Indikator Pagu Revisi Realisasi 
% 

Realisasi 

1 Persentase kabupaten/kota dengan 
IPKM dibawah rata-rata nasional 
yang telah melakukan perbaikan 
tata kelola program kesehatan 

21.033.638.000 20.702.257.939 98,42 

2 Nilai kinerja penganggaran 
Sekretariat Jenderal 

13.342.746.000 
 

11.185.728.275 83,83 

TOTAL 34.376.384.000 31.887.986.214 92,76 
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Tabsel 3.54.  
Efisiensi pemanfaatan anggaran dalam pencapaian IKK 

 

No Indikator 
% capaian 

IKK 
% Realisasi 
anggaran 

% efisiensi 

1 2 3 4 (3-4) 

1 Persentase kabupaten/kota 
dengan IPKM dibawah rata-rata 
nasional yang telah melakukan 
perbaikan tata kelola program 
kesehatan 

94 98,42 -4,42 

2 Nilai kinerja penganggaran 
Sekretariat Jenderal 

94 83,83 10,17 

 
Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 10,17% pada pencapaian indikator 
kinerja Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal. Akan tetapi pada pencapaian IKK 
Persentase kabupaten/kota dengan IPKM dibawah rata-rata nasional yang telah 
melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan terdapat ketidakefisiensian sebesar 
(-4,42%). 

 
8. Biro Umum 

Ad 1)  Persentase Unit Kerja dengan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar dengan Target 
pada Tahun 2022 Sebesar 40 Persen.  

a. Definisi Operasional Indikator 
Pengelolaan arsip sesuai standar adalah terlaksananya tertib arsip di unit kerja 
pusat dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan yang sesuai standar nilai 
pengawasan kearsipan BB (Sangat Baik).  

b. Cara Perhitungan Indikator 
Unit kerja dengan nilai pengawasan kearsipan internal menggunakan instrumen 
Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) > 70 (Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Pengawasan Kearsipan) 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Pengelolaan arsip sesuai standar dinilai berdasarkan hasil penilaian 

pengawasan kearsipan internal menggunakan instrumen Audit Sistem Kearsipan 
Internal (ASKI) sebagai mana diatur dalam Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Pengawasan Kearsipan. Aspek penilaian pengelolaan arsip sesuai standar 
meliputi :  
1) pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, 

pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan 
2) sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan 

prasarana dan sarana. 
Pelaksanaan penilaian pengawasan kearsipan internal dilakukan secara 
mandiri oleh Unit Kerja dan UPT, hasil penilaian mandiri dilakukan verifikasi 
oleh Sekretariat Unit Organisasi dan hasilnya dilaporkan kepada Biro Umum.  
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Dalam melakukan analisa terhadap capaian Presentase unit kerja dengan 
pengelolaan arsip sesuai standar pada tahun 2022, dibawah ini akan disebutkan 
beberapa hal  terkait pencapaian Presentase unit kerja dengan pengelolaan arsip 
sesuai standar tahun 2022; 
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022  

a) Target capaian kinerja pengelolaan arsip tahun 2022 adalah 40% dari 225 
atau sebanyak 90 Unit Kerja dan UPT. Realisasi Unit Kerja dan UPT yang 
hasil nilai pengawasan kearsipan internal >70 dengan kategori BB (Amat 
Baik) sebanyak 127 (56,4%) sedangkan yang mendapat nilai < 70 
sebanyak 80 (35,6%) dan sebanyak 18 (8%) belum melakukan penilaian 
mandiri. 

b) Dari 127 Unit Kerja yang mendapat hasil nilai pengawasan kearsipan 
internal > 70, sebanyak 35 (28%) mendapat nilai > 90 – 100 dengan 
katagori AA (Sangat Memuaskan), 49 (38%) mendapat nilai > 80 – 90 
dengan katagori A (Memuaskan), dan 43 (34%) mendapat nilai > 70 – 80 
dengan katagori BB (Sangat Baik).  

 
Tabel 3.55.  

Rekapitulasi Hasil Penilaian Pengelolaan Kearsiapan Sesuai Standar  
Kementerian Kesehatan per Unit Utama Tahun 2022 

 

No 

 

Unit Organisasi 

 

>70 <70 

Belum 
Mengisi 

Penilaian 
Mandiri 

Total Keterangan 

1 Sekretariat Jenderal 9  3 12 1. Unit Kerja/UPT 
belum melakukan 
penilaian 
pengawasan 
kearsipan karena 
nomenklatur Unit 
Kerja tersebut baru 
ada pada tahun 
2022. 

2. UPT yang belum 
melakukan Selft 
Assesment karena 
perubahan 
nomenklatur dari 
Unit Organisasi 
induknya 

2 Direktorat Jenderal 
Kesehatan Masyarakat 

6 2 1 9 

3 Direktorat Jenderal 
Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

31 34 2 67 

4 Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan 

35 21  56 

5 Direktorat Jenderal 
Kefarmasian dan Alat 
Kesehatan 

5  1 6 

6 Direktorat Jenderal 
Tenaga Kesehatan 

30 23  53 

7 Inspektorat Jenderal 6   6 

8 Badan Kebijakan 
Pembangunan 
Kesehatan 

5  11 16 

TOTAL 127 80 18 225  

 
2) Perbandingan antara realisasi Tahun 2022 dengan capaian tahun sebelumnya 

Indikator Persentase unit kerja dengan pengelolaan arsip sesuai standar 
merupakan indikator kinerja kegiatan baru pada revisi Renstra Kementerian 
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Kesehatan Tahun 2020 – 2024 sehingga belum dapat dibandingkan dengan 
capaian tahun sebelumnya. 

3) Perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan standar nasional Dalam pencapaian 
pada Tahun 2022 
Standar nasional terkait pengawasan kearsipan internal tidak berdiri sendiri 
tetapi digabung dengan pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan ANRI. 
Penilaian hasil pengawasan kearsipan terdiri dari gabungan hasil nilai 
pengawasan kearsipan internal sebesar 40% dan hasil nilai pengawasan 
kearsipan eksternal sebesar 60%. Pada tahun 2022, nilai hasil pengawasan 
kearsipan internal diambil 15 (lima belas) objek pengawasan yang mendapat 
nilai pengawasan tertinggi. Dari hasil verifikasi oleh ANRI nilai hasil 
pengawasan kearsipan internal mendapat nilai 93,89 turun dari tahun 2021 
yang mendapat nilai 97,50. Penurunan nilai dikarena penilaian berbeda dari 
tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, nilai hasil pengawasan kearsipan internal 
hanya diambil 2 (dua) objek pengawasan yang mendapat nilai pengawasan 
tertinggi. 

 
Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-
2024. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui strategi “Penguatan 
Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi” 
dengan output prioritas nasional: Jumlah K/L dan Daerah 
(Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan 
kategori B ke atas dan Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang 
ditindaklanjuti. Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 mendapat hasil nilai 
pengawasan sebesar 92,04 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). 
 

Tabel 3. 56  
Capaian Kinerja 

 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Target Capaian 

% 
capaian 

Meningkatnya pelayanan 
dan pengelolaan 
ketatausahaan Kementerian 
dalam mendukung 
terciptnya Good Governance 

1) Persentase unit 
kerja dengan arsip 
sesuai standar 

40 56,4 141,00% 

2) Nilai Reformasi 
Birokrasi Sekretariat 
Jenderal 

35 35,03 100,09% 

 
Tabel 3. 57  

Realisasi Anggaran 
 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Alokasi Anggaran Realisasi % realisasi 

Meningkatnya 
pelayanan dan 
pengelolaan 
ketatausahaan 
Kementerian dalam 
mendukung terciptnya 
Good Governance 

1. Persentase unit kerja 
dengan arsip sesuai 
standar 

1.546.083.000 
 

1.388.372.718 
 

89,80 % 

2.  Nilai Reformasi 
Birokrasi Sekretariat 
Jenderal 

1.036.792.107.000 
 

1.013.957.697.453 
 

97,80% 
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Tabel 3.58 
Efisiensi Pemanfaatan Anggaran dalam Pencapaian IKK 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 
% 

Realisasi IKK 

% 
Realisasi 
Anggaran 

% Efisiensi 

Meningkatnya pelayanan dan 
pengelolaan ketatausahaan 
Kementerian dalam 
mendukung terciptnya Good 
Governance 

1.  Persentase unit kerja 
dengan arsip sesuai 
standar 

141,00% 89,80 % 51,2 % 

2.  Nilai Reformasi Birokrasi 
Sekretariat Jenderal 

100,09% 97,80% 2,29 % 

 
Terdapat efisiensi pada IKK Persentase unit kerja dengan arsip sesuai standar 
sebesar 51,2 %, hal ini merupakan hasil nilai pengawasan Kearsipan Internal Unit 
Pengolah pada Unit Kerja dan UPT dengan nilai >70 dengan kategori BB (Amat 
Baik) sebanyak 127 melebihi target yaitu dengan target Biro Umum tahun 2022 
sebanyak 90 Unit Kerja dan UPT di Kementerian Kesehatan dan efisiensi pada IKK  
Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal sebesar 2,29 %. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Sosialisasi mengenai pengisian mandiri instrumen Audit Sistem Kearsipan 

Internal (ASKI); 
2) Pendampingan Kearsipan; 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 

Sampai akhir Desember 2022 sebanyak 4 (empat) Unit Organisasi yang 
mempunyai UPT telah melaporkan hasil nilai pengawasan kearsipan internal kepada 
Biro Umum. Ada satu Unit Organisasi yaitu Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 
tidak melaporkan hasil nilai pengawasan kearsipan internal di UPT nya karena 
perubahan nomenklatur dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi 
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. 

Berdasarkan penyampaian dari Unit Organisasi belum semua Unit Kerja dan UPT 
melakukan penilaian mandiri dikarenakan nomenklatur unit kerja atau UPT tersebut 
baru ada di akhir atau tahun 2022 dan perubahan nomenklatur dari Unit Organisasi 
yang menyebabkan organisasi dan tata kerja UPT belum jelas. 

Target dari indikator kinerja pengelolaan kearsipan sudah memenuhi target 
yaitu 127 Unit Kerja dan UPT sudah mendapat hasil nilai pengawasan kearsipan 
internal > 70. Tetapi dari hasil penilaian pengawasan kearsipan nasional, Kementerian 
Kesehatan turun peringkat dari peringkat ke - 1 ke peringkat ke - 5 hal ini disebabkan 
ada beberapa rekomendasi hasil pengawasan kearsipan belum ditindaklanjuti oleh 
Kementerian Kesehatan seperti, pengelolaan arsip terjaga, alih media arsip, Kemkes 
bergabung dengan portal SIKN/JIKN, dan penggunaan aplikasi SRIKANDI pada seluruh 
Unit Kerja dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan. 

f. Upaya Tindak Lanjut 

Secara umum capaian indikator Presentase unit kerja dengan pengelolaan arsip 
sesuai standar, sesuai timeline dan target. Masih ada beberapa capaian kinerja yang 
akan dilaksanakan pada awal bulan januari 2023, seperti sosialisasi arsip terjaga dan 
alih media arsip, sosialiasasi Dashboard Penyelenggaraan Kearsipan, publikasi arsip 
Kementerian Kesehatan pada SIKN/JIKN, dan pelaksanaan pemusnahan arsip di 
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records center Sekretariat Jenderal sesuai Penetapan Persetujuan Pemusnahan Arsip 
Kepala ANRI. Selain itu perlu fokus dilakukan penguatan peran Unit Kearsiapan Unit 
Organisasi / UK2 ada 8 (delapan) dan Unit Pengolah Unit Kerja Biro dan Pusat di 
lingkungan Setjen (ada 12) 

Perlu peremajaan sarana dan prasarana pengelolaan persuratan terutama 
scanner dan komputer untuk peningkatan pelayanan persuratan kepada pimpinan. 

 
Ad 2) Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dengan Target pada Tahun 2022 sebesar 35 

a. Definisi Operasional Indikator 
Hasil penilaian reformasi birokrasi di Unit Utama pada tahun berjalan. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Indeks nilai RB Unit Utama berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi 
birokrasi (PMPRB) dibagi standar nilai. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Target dari Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah 35 dengan realisasi melebihi target 
yaitu sebesar 35,03 atau 100,09%. Penilaian dilakukan di bulan September 2022 
terhadap 8 area perubahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan 
Sekretariat Jenderal. Capaian dalam laporan ini menggunakan nilai dalam Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenkes yang dilakukan oleh Tim 
Monitoring Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan. Keberhasilan capaian 
indikator Nilai RB Sekretariat Jenderal pada Tahun 2022, diharapkan dapat terus 
meningkat sampai dengan akhir tahun Renstra 2020-2024. 
 

Tabel 3.59. 
 Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 

Sekretariat Jenderal Tahun 2022 
 

No Komponen Penilaian Pengungkit Bobot Nilai % 

A. ASPEK PEMENUHAN 14,60 14,41 98,73 

1 Manajemen Perubahan 2 1,93 96,70 

2 Deregulasi Kebijakan 1 1 100 

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 2 2 100 

4 Penataan Tatalaksana 1 1 100 

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 1.40 1,40 100 

6 Penguatan Akuntabilitas 2,50 2,50 100 

7 Penguatan Pengawasan 2,20 2,20 100 

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2,50 2,38 95,24 

B. ASPEK REFORM 21,70 20,62 95,02 

1 Manejemen Perubahan 3 3 100 

2 Deregulasi Kebijakan  2 2 100 

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 1,50 1,50 100 

4 Penataan Tatalaksana 3,75 3,58 95,56 

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 2 1,58 79,17 

6 Penguatan Akuntabilitas 3,75 3,28 87,34 

7 Penguatan Pengawasan 1,95 1,93 98,81 

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3,75 3,75 100 

Total 36,30 35,03 96,52 
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Perbandingan antara realisasi Tahun 2022 dengan capaian tahun sebelumnya.  
Capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal tahun 2022 meningkat 
0,52 poin (1,5%) dari tahun sebelumnya sebesar 34,51 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Manajemen Perubahan 
Melaksanakan upaya perubahan secara sistematis dan konsisten sesuai rekomendasi 
LHE 2021 dengan : 

1) Penyesuaian Tim RB Sekretariat Jenderal 
2) Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 
3) Pemantauan dan Evaluasi Pokja RB Setjen oleh Asesor Setjen 
4) Perubahan pola pikir dan budaya kerja berdasarkan pemetaan perilaku budaya 

kerja melalui survey OHI dan FGD 
Menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK dengan 
contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi ASN 
Kementerian Kesehatan sesuai SE Menteri PAN RB No. 20 Tahun 2021 tentang 
Implementasi Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding ASN 

1) Kepmenkes no 1179 tahun 2022 tentang 63 contoh perilaku BerAKHLAK 
2) Pemetaan Budaya Kerja melalui survey OHI dan FGD 
3) Penguatan kepemimpinan melalui Base leader dan agen perubahan 
4) Sosialisasi dan Internalisasi budaya Berakhlak. 

e. Deregulasi Kebijakan  
1) Penetapan regulasi yang mendukung Implementasi Core Values dan employer 

Branding Aparatur  Sipil Negara di Lingkungan Kemenkes; 
2) Penyesuaian regulasi tentang RENSTRA yang mendukung transformasi sektor 

kesehatan dan mengakomodir kebutuhan saat pandemi;  
3) Penyesuaian regulasi terkait Bantuan Pemerintah yang mendukung program 

kesehatan, termasuk pengalihan subsidi iuran JKN Kelas 3 untuk PBPU dan BP; 
4) Penetapan regulasi tentang Satu DIPA Kemenkes;  
5) Penetapan regulasi yang mendukung peningkatan kompetensi dan 

profesionalisme ASN (SKJ JPT, Kamus Kompetensi Teknis); 
6) Penetapan regulasi yang mendukung transformasi organisasi; 
7) Penetapan regulasi terkait Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang mendukung 

peningkatan optimalisasi pelayanan UKM melalui pemberian insentif UKM;  
8) Penetapan regulasi terkait pengenaan PNBP 0 Rupiah di lingkungan Kemenkes 

(pelayanan bagi pegawai dan keluarganya di UPK, RS Leimena Ambon, dan 
Poltekkes);  

9) Penetapan regulasi yang mendukung optimalisasi peran PMO dan Tim Kerja 
dalam transformasi organisasi;  

10) Penetapan regulasi yang mendukung optimalisasi penanganan perkara hukum di 
lingkungan Kemenkes;  

11) Penetapan regulasi yang mendukung optimalisasi peran swasta dalam 
pembangunan kesehatan melalui kemitraan pemerintah dan swasta;  

12) Penerapan regulasi yang mendukung optimalisasi penyaluran dana hibah dalam 
rangka penanggulangan covid;  
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13) Penetapan regulasi yang mendukung optimalisasi penataan administrasi 
pemerintah melalui SIMPONI ASN;  

14) Penetapan regulasi yang mendukung akuntabilitas pengadaan barang dan jasa 
melalui penyusunan kode etik dan SOP PBJ   

f. Penataan dan Penguatan Organisasi 
Melakukan Transformasi Internal Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan 
masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Adapun transformasi 
internal melingkupi aspek: 
1) Perencanaan dan Anggaran; 
2) Organisasi 
3) Sumber Daya Manusia 
4) Teknologi dan digital 
5) Kebijakan 

g. Penataan Tatalaksana 
1) Menyusun peta proses bisnis Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen dan 

Dukungan Umum Tugas Kementerian dalam Proses Bisnis Kementerian Kesehatan 
yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian 
melalui Kepmenkes Nomor. HK 01.07/Menkes/10882/2020 tentang Peta Proses 
Bisnis Kementerian Kesehatan; 

2) Menurunkan Proses Bisnis di lingkungan Setjen hingga Level (n), dan dari Level (n) 
tersebut telah disusun menjadi SOP AP; 

3) Telah dikembangkan dasbor pegawai dengan menggunakan metode single sign 
on; 

4) Telah dikembangkan aplikasi berbasis Android/iOS untuk memudahkan pegawai 
rekam kehadiran, sehingga antrean di mesin presensi dapat terurai dan mencegah 
kerumunan; 

5) Telah dikembangkan tools monev PBJ terintegrasi yang dapat menghubungkan 
data/informasi di sistem perencanaan dengan sistem proses pengadaan/jasa di 
pemerintahan. Dikembangkan dashboard untuk melakukan monitoring untuk 
evaluasi barang dan jasa mulai dari perencanaan, proses, sampai dengan realisasi; 
dan 

6) Transformasi manajamen kepegawaian.  

h. Penataan Sistem Manajemen SDM 
1) Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan untuk jangka menengah 5 tahun, 

berdasarkan anjab dan ABK, dan dirinci menurut jenis jabatan, pangkat dan 
kualifikasi, dan dilakukan evaluasi per tahun; 

2) Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil analisis 
kesenjangan kompetensi dan kinerja yang diselaraskan dengan kebutuhan 
organisasi;  

3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan sesuai dengan rencana 
kebutuhan; 

4) Telah dilakukan dilakukan cascading dalam penetapan SKP; 
5) Telah dilakukan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu; 
6) Hasil penilaian kinerja telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir dan 

pemberian reward dan punishment; 
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7) Telah ditetapkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1179/2022 tentang Pedoman 
Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

8) Sedang dilakukan Penyusunan Rancangan KMK tentang Kode Etik dan Kode 
Perilaku ASN Kemenkes; 

9) Sedang Dilakukan Penyusunan Rancangan KMK tentang Pedoman Penjatuhan 
Hukuman Disiplin; 

10) Telah disusun kamus kompetensi;  
11) Telah disusun Standar Kompetensi Jabatan JPT, Jab. Administrator dan Jab. 

Pengawas di Kantor Pusat; 
12) Semua pegawai dapat melakukan pemuktahiran data mandiri pada sistem 

informasi kepegawaian (SIMKA); dan 
13) Semua pegawai dapat mengakses info proses pelaksanaan administrasi 

kepegawaian. 

i. Penguatan Akuntabilitas 
1) Internalisasi pilar-pilar transformasi termasuk sasaran kinerja dipahami oleh 

seluruh pegawai di Kementerian Kesehatan.   
2) Menjaga sinergitas, keselarasan dan kesinambungan program dan kegiatan antar 

unit, lintas program dan lintas K/L serta antar pusat dan daerah  
3) Mengupayakan pengalokasian sumberdaya secara efisien dan efektif dari 

berbagai sumber dana secara terintegrasi dan kolaboratif. 
4) Membangun sistem pemantauan yang mampu mengenali permasalahan 

pelaksanaan transformasi kesehatan secara dini & memberikan umpan balik 
perbaikan secara berkelanjutan. 

5) Memastikan capaian transformasi kesehatan dicapai dengan upaya yang 
maksimal melalui cara-cara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel 

j. Penguatan Pengawasan 
1) Penerapan SPIP telah dilakukan penilaian risiko unit kerja, Pembentukan Komite 

Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal,Pembentukan Unit Pemilik risiko di unit 
kerja, Percepatan SPIP terintegrasi di lingkungan kementerian Kesehatan; 

2) Penggunaan Aplikasi E Monev dan PIPK; 
3) Penerapan informasi BMN dengan dukungan teknologi digital salah satu kunci 

Pengelolaan BMN yang mampu memberikan informasi data BMN yang tepat dan 
akurat. 

k. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
1) Pelayanan online melalui oss.go.id; 
2) Persyaratan terpusat di Kemenkes 
3) Janji Layanan Singkat 
4) Konsultasi Layanan Minimalis 

l. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
1) Organisasi. Perubahan organisasi dan tata kerja di Kemenkes. Alih jabatan 

fungsional dan peleburan organisasi, Berpengaruh pada kerja Tim; 
2) Transisi Tim RB. Perubahan penanggung jawab RB pada pokja-pokja di Setjen 

disesuaikan dengan perubahan organisasi dan alih jabatan; 
3) Komitmen dan koordinasi antar unit kerja, antar Tim RB unit utama dengan Tim 

RB Kementerian, baru meningkat saat akan penilaian.    
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m. Upaya Tindak Lanjut 

1) Melakukan percepatan pembahasan rancangan pending dengan membuat 
timeline table; 

2) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain secara intensif terkait 
substansi yang masih menjadi hambatan dalam penyelesaian rancangan 
peraturan; 

3) Melakukan integrasi dan penyesuaian terhadap perubahan pada roadmap RB 
Kementerian Kesehatan; 

4) Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala (Triwulan). 
 

9. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
    Ad 1) Nilai Penerapan Sistem Merit Kemenkes dengan Target pada Tahun 2022 sebesar 

340.  

a. Definisi Operasional Indikator 
Hasil penilaian mandiri untuk mengukur sistem merit dalam manajemen ASN 
berdasarkan 8 (delapan) aspek penilaian sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu: 
perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, 
manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan 
pelayanan dan sistem informasi. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Total penjumlahan dari nilai capaian masing-masing Aspek dikali bobot masing - 
masing Aspek yang dilakukan secara mandiri. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Indeks Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 aspek sebagai mana diatur dalam 
Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Instansi Pemerintah. 8 aspek penilaian indeks sistem merit antara lain :  
1) aspek perencanaan kebutuhan;  
2) aspek pengadaan;  
3) aspek pengembangan karier;  
4) aspek promosi dan mutasi;  
5) aspek manajemen kinerja;  
6) aspek penggajian,  
7) penghargaan dan disiplin;  
8) aspek perlindungan dan pelayanan;  
9) dan aspek system  informasi kepegawaian. 
Dalam melakukan analisa terhadap capaian Indeks Sistem Merit pada Tahun 2022, 
dibawah ini akan disebutkan beberapa hal  terkait pencapaian Indeks Sistem Merit 
Tahun 2022; 
 
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022  
Pada Tahun 2022, Biro Organisasi dan SDM menargetkan capaian atas Indeks Sistem 
Merit sebesar 340 poin. Adapun dari hasil penilaian yang dilakukan oleh KASN, dengan 
menggunakan Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri 
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, diperoleh nilai Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat sebesar 369,5 



 

 

183 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

Poin dengan kategori “sangat baik” serta dengan rincian sebagai berikut: 
 

Tabel 3.60.  
Rincian Pencapaian per Aspek Indeks Sistem Merit Tahun 2022 

 

No. Aspek 
Nilai 

Maksimal 
Realisasi 

2022 

1 Perencanaan Kebutuhan 40 40 

2 Pengadaan 40 40 

3 Pengembangan Karier 125 107,5 

4 Promosi dan Mutasi 40 40 

5 Manajemen Kinerja 80 72,5 

6 Penggajian, penghargaan dan disiplin 40 37,5 

7 Perlindungan dan Pelayanan 16 16 

8 Sistem Informasi Kepegawaian 24 21 

 Total 405 Poin 374,5 Poin 

 
Perbandingan antara realisasi Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya 
Realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan realisasi pada 
Tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Perbandingan tersebut 
dapat dilihat dalam tabel 3.4 sebagai berikut: 

 
Tabel 3.61.  

Perbandingan Realisasi Indeks Sistem Merit  
 

Aspek 
Nilai 

Maksimal 

Realisasi 

2021 2022 

Indeks Sistem Merit 405 327,5 374,5 

No. Aspek Nilai Maksimal 
Realisasi 

2021 2022 

1 Perencanaan Kebutuhan 40 40 40 

2 Pengadaan 40 38 40 

3 Pengembangan Karier 125 72,5 107,5 

4 Promosi dan Mutasi 40 32,5 40 

5 Manajemen Kinerja 80 67,5 72,5 

6 Penggajian, penghargaan dan disiplin 40 32,5 37,5 

7 Perlindungan dan Pelayanan 16 16 16 

8 Sistem Informasi Kepegawaian 24 20 21 

 
Dari 8 (delapan) aspek penilaian yang digunakan, aspek pengembangan karier dan 
aspek manajemen kinerja memberikan kontribusi peningkatan yang cukup signifikan. 
Hal tersebut disebabkan karena Biro Organisasi dan SDM telah menerapkan 
manajemen talenta dan membuat sistem informasi manajemen kinerja yang terukur 
dan objektif melalui aplikasi SIMANTEL dan e-Kinerja.  
 
Perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan standar nasional Dalam pencapaian pada 
Tahun 2022. 
Perolehan Indeks Sistem perolehan Indeks Sistem Merit Biro Organisasi dan SDM 
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apabila dibandingkan dengan Kementerian lainnya menunjukkan hasil yang positif . 
Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3.62.  

Perbandingan Realisasi Indeks Sistem Merit dengan Kementerian Lain 
 

No. Provinsi 
Realisasi 

2022 

1 Kementerian Kesehatan 374,5 

2 Kemen Dikbud 361 

3 BAPPENAS 360 

4 Kemen Sos 336,5 

5 Kemen Lingkungan Hidup 335,5 

6 Kemen ESDM 329 

 
Berdasarkan data yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa target penerapan 
sistem merit pada tahun 2022 sebesar 340 telah tercapai dengan perolehan penilaian 
mandiri pada tahun 2021 sebesar 329,5. Penambahan nilai di kontribusi dari aspek 
pengembangan karir yaitu penerapan manajemen talenta dengan ditetapkannya 
Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/6617/2021 tentang Pedoman Manajamen 
Talenta di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Selain itu aspek manajemen talenta, 
penamahan nilai juga di kontribusi dari aspek manajemen kinerja yaitu dengan 
membuat konsep sistem informasi manajemen kinerja yang objektif dan terukur di 
lingkungan Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-kinerja.  

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Penyusunan Pola Karir Kementerian Kesehatan dan pola pengembangan karier; 
2) Kolaborasi Biro Organisasi dan SDM dengan Pusat pengembangan Kompetensi 

ASN dalam pengembangan karier pegawai. 
3) Penilaian mandiri penerapan sistem merit tahun 2022 yang dievaluasi dan 

diberikan rekomendasi langsung oleh tim bidang pengawasan penerapan sistem 
merit wilayah II, KASN  

4) Penilaian penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Kesehatan  idealnya 
dilakukan pada tahun 2024 dikarenakan Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 
telah mendapatkan penilaian penerapan sistem merit dengan kategori  sangat 
baik dengan skor  327.5. Akan tetapi, pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan 
telah melakukan inisiasi penilaian mandiri penerapan sistem merit oleh KASN 
pada tanggal 9 november dan mendapatkan skor 374.5 . 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai usaha mencapai target kinerja yang diharapkan, 
tentu saja Biro Organisasi dan SDM menghadapi beberapa kendala/hambatan yang 
sangat berdampak terhadap penilaian kinerja itu sendiri.  Adapun secara umum 
kendala/hambatan tersebut secara garis besar adalah pengumpulan bukti dukung 
dalam sistem merit masih sulit dilakukan mengingat Kementerian Kesehatan adalah 
kementerian besar yang tidak menutup kemungkinan beberapa aspek dalam sistem 
merit telah dilakukan di satuan kerja atau unit kerja di lingkungan Kementerian 
Kesehatan.  
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f. Upaya Tindak Lanjut 
Bentuk upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Biro Organisasi dan 
SDM dalam menghadapi hambatan/ kendala yang ada antara lain adalah sebagai 
berikut: 
1) Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan 

penilaian Kompetensi sebagai dasar pembagian kewenangan pelaksanaan 
penilaian kompetensi;  

2) Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusunan Rencana 
Pengembangan Karier PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

3) Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Manajemen ASN di 
Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

4) Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian 
Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai  di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

5) Perlu disusun perencanaan pengembangan karier (pendidikan dan pelatihan) baik 
untuk kebutuhan individu ataupun organisasi serta pelaksanaannya yang 
terstruktur dan terjadwal dengan jelas;  

6) Perlu dibangun unit assessment center untuk penetapan kompetensi berbasis 
teknologi informasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan; 

7) Dengan telah ditetapkannya penilaian Sistem Merit dengan kategori sangat baik 
maka pengisian jabatan dapat dilakukan melalui manajemen talenta;  
 

Ad 2) Jumlah produk organisasi dan tatalaksana yang disusun dan diimplementasikan 
dengan target pada Tahun 2022 sebesar 24 

a. Definisi Operasional Indikator 
Jumlah produk layanan organisasi, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan, serta 
reformasi birokrasi yang disusun dan diimplementasikan. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah total dokumen organisasi, ketalaksanaan, dan analisis jabatan (Dokumen 
Organisasi dan Tata Kerja, Kriteria Klasifikasi, SOP dan Proses Bisnis, dokumen 
Informasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan, dll) serta dokumen Reformasi 
Birokrasi. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Untuk indikator kedua, yaitu jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana yang 
disusun dan diimplementasikan dapat diselesaikan sebanyak 36 dokumen dari target 
yang ditetapkn sebanyak 24 dokumen dengan persentase sebesar 150%. Capaian 
tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan, hal ini 
disebabkan karena pada tahun 2022 dilakukan penataan organisasi dan tata kerja 
kantor pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) yang ditindaklanjuti dengan penataan 
tata laksana, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dari seluruh satuan kerja yang 
mengalami penataan organisasi.  

d. Penataan Organisasi  
Penataan organisasi Kementerian Kesehatan merupakan bentuk implementasi 

kebijakan penyederhanaan birokrasi yaitu penyetaraan jabatan administrasi ke dalam 
jabatan fungsional, penyederhanaan organisasi menjadi 2 layer, dan penyesuaian 
mekanisme kerja. 
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Penataan organisasi Kementerian Kesehatan dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan holistik melalui pemetaan amanat kewenangan peraturan perundang-
undangan, pertimbangan arahan Presiden, isu strategis, arah kebijakan pembangunan 
bidang kesehatan, serta memperhatikan peta proses bisnis dan analisis beban kerja 
untuk mendapatkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat 
ukuran.  

Terobosan transformasi kesehatan yang didukung dengan transformasi internal 
Kementerian Kesehatan dan kebijakan penyesuaian mekanisme kerja melalui 
Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi juga menjadi pertimbangan dalam 
proses penataan agar tercipa organisasi yang responsif dengan mekanisme kerja agile 
lintas unit kerja bahkan lintas instansi pemerintah. 

Penetapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ditindaklanjuti dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 Tentang Uraian Tugas dan 
Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi sebagai acuan penyelenggaraan organisasi 
Kementerian Kesehatan sekaligus pelaksanaan mekanisme kerja baru yang agile. 

Selanjutnya dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengacu pada 
transformasi kesehatan dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi 
pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan UPT untuk mendukung pelaksanaan 
tugas lintas unit Eselon I.  

Bentuk penataan UPT yang dilakukan diantaranya berupa: 
1) Pembentukan UPT baru 
2) Integrasi UPT  
3) Pengayaan fungsi UPT 
4) Transformasi organisasi UPT Rumah Sakit menjadi organisasi fungsional. 

 

e. Penyusunan Tata Laksana 
Untuk mendapatkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat 

ukuran, proses ketatalaksanaan menjadi proses inti yang harus dilakukan. Penetapan 
peta proses bisnis Kementerian Kesehatan ditindaklanjuti dengan penjabaran peta 
proses bisnis hingga level -n sebagai dasar penyusunan SOP AP. Selain terhadap 
organisasi kantor pusat, penyusunan peta proses bisnis dilakukan terhadap UPT 
sebagai landasan penataan tugas dan fungsi UPT. 

Transfomasi internal Kementerian Kesehatan mengamanatkan penerapan 
mekanisme kerja baru mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Agar mekanisme kerja baru ini dapat berjalan dengan baik, perlu disusun peta proses 
bisnis yang menggambarkan proses dan peran setiap unit yang terlibat. 
Selanjutnya perlu dilakukan standardisasi SOP AP untuk memudahkan proses kerja 
untuk tugas dan fungsi yang umum seperti pengelolaan pengadaan barang/jasa, 
organisasi dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sebagainya. 

f. Penyusunan Analisis Jabatan 
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Menindaklanjuti hasil penataan organisasi Kementerian Kesehatan dibutuhkan 
SDM yang tepat kompetensi dan kualifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi 
organisasi, sehingga perlu dilakukan penataan jabatan dan evaluasi kelas jabatan baik 
jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan.  
Penataan jabatan diawali dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk 
kemudian ditetapkan dalam bentuk peta jabatan oleh Menteri Kesehatan selaku 
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai dasar penataan sumber daya manusia. 

Kebijakan penataan aparatur sipil negara yang menitikberatkan pada pengisian 
jabatan fungsional mendorong analisis dan pemetaan beban kerja sebagai salah satu 
dasar pengajuan kebutuhan jenis dan jenjang jabatan beban kerja kepada instansi 
pembina. 
Penerapan mekanisme kerja baru yang agile mempermudah pelaksanaan tour of duty 
pegawai termasuk antar unit eselon I. Hasil analisis jabatan sebelumnya telah 
merekomendasikan beberapa jenis jabatan fungsional yang dapat digunakan di 
lingkup kantor pusat, terutama pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait 
penyusunan kebijakan. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam penerapan 
mekanisme kerja baru, sehingga perlu dilakukan analisis jabatan kembali untuk 
menyederhanakan jenis jabatan fungsional yang akan digunakan terutama yang 
terkait dengan fungsi penyusunan kebijakan. 

Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi 
Biro Organisasi dan SDM menyelenggarakan fungsi diantaranya fasilitasi pelaksanaan 
Refomasi Birokrasi Kementerian Kesehatan. Selain tergabung dalam kelompok kerja 
(Pokja) RB Kementerian pada area penataan organisasi, penataan tata laksana, dan 
penataan manajemen sumber daya manusia aparatur juga sebagai Sekretariat Tim RB 
Kementerian Kesehatan. 

Transformasi internal Kementerian Kesehatan yang terintegrasi dengan 
program reformasi birokrasi mendorong pembentukan tim reformasi birokrasi dan 
transformasi kelembagaan sebagai dasar pelaksanaan program.  

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi, Biro Organisasi dan 
SDM melakukan koordinasi dengan instansi terkait, diantaranya berupa konsultasi 
dengan Kedeputian RB, Akuntabilitas, dan Pengawasan terkait kebijakan reformasi 
birokrasi, koordinasi dengan seluruh Pokja dan tim Monev dalam pelaksanaan 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi Penilaian RB 
oleh Tim RB Nasional di lingkungan Kemenkes Tahun 2022.  

Target pada Tahun 2022 sebanyak 24 dokumen organisasi dan tatalaksana dan 
telah dapat dihasilkan sebanyak 36 dokumen atau setara dengan 150%. Capaian 
tersebut terdiri dari 13 produk penataan organisasi, 12 produk ketatalaksanaan, 9 
produk analisis jabatan. 
Selain Organisasi dan Penatalaksanaanya, kegiatan lainnya yang mendukung 
pencapaian indikator ini adalah terkait implementasi reformasi birokrasi. Kegiatan ini 
menjadi pendukung peningkatan kualitas dan capaian kinerja terhadap 8 (delapan) 
area perubahan. Dari target yang telah ditentukan sebanyak 2 produk fasilitasi 
reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan dapat tercapai sebanyak 2 produk dengan 
persentase 100%. 

g. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Capaian indikator jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi 
pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan selama Tahun 2022 yaitu 
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sebagai berikut: 
1) Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan, sudah ditetapkan dengan Permenkes Nomor 26 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian 
Kesehatan. 

2) Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, sudah 
mendapatkan persetujuan Menteri PANRB melalui surat Nomor 
B/915/M.KT.01/2022 tanggal 29 Agustus 2022.  

3) Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan 
Kesehatan, sudah mendapatkan persetujuan Menteri PANRB melalui surat 
Nomor B/915/M.KT.01/2022 tanggal 29 Agustus 2022. 

4) Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan, sudah 
mendapatkan persetujuan Menteri PANRB melalui surat Nomor 
B/915/M.KT.01/2022 tanggal 28 September 2022. 

5) Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang 
Kekarantinaan Kesehatan, sudah mendapatkan persetujuan Menteri PANRB 
melalui surat Nomor B/915/M.KT.01/2022 tanggal 29 Agustus 2022. 

6) Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang 
Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan, sudah dibahas dan disetujui 
Kementerian PANRB untuk dapat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri 
Kesehatan. 

7) Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang 
Laboratorium Kesehatan Masyarakat, sudah dibahas dan disetujui 
Kementerian PANRB untuk dapat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri 
Kesehatan. 

8) Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Biomedis dan Genomika 
Kesehatan, sudah dibahas dan disetujui Kementerian PANRB untuk dapat 
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan. 

9) Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 
sudah dibahas dan disetujui Kementerian PANRB untuk dapat ditetapkan 
dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan. 

10) Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan 
Indonesia, sudah dibahas dan disetujui Kementerian PANRB untuk dapat 
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan. 

11) Rancangan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja 
dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi, sudah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 Tentang 
Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan 
Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi 

12) Rancangan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi, Pembentukan Tim Kerja, dan 
Kewenangan Direksi dan Manajer Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian 
Kesehatan, sudah verbal untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri 
Kesehatan.  

13) Rancangan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Direksi dan Manajer 
Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, sudah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1927/2022 Tentang 
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Rancangan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Direksi dan Manajer 
Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 

14) Rancangan Penetapan Nomenklatur Unit Organisasi dan Titelatur Jabatan di 
Lingkungan Kemenkes dalam Bahasa Inggris, sudah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1134/2022 Tentang 
Nomenklatur Unit Organisasi dan Titelatur Jabatan di Lingkungan Kemenkes 
dalam Bahasa Inggris. 

15) Rancangan Penetapan Penyingkatan Nomenklatur Unit Organisasi dan 
Titelatur Jabatan di Lingkungan Kemenkes, sudah ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1132/2022 Tentang 
Penyingkatan Nomenklatur Unit Organisasi dan Titelatur Jabatan di Lingkungan 
Kemenkes; 

16) Rancangan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit, sudah ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1561/2022 Tentang Peta Proses 
Bisnis Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 

17) Rancangan Pengesahan SOP AP Pengadaan Barang/Jasa Kementerian 
Kesehatan, sudah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 
HK.01.02/III/8751/2022 Tentang Pengesahan SOP AP Pengadaan Barang/Jasa 
di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 

18) Rancangan Pengesahan Peta Proses Bisnis Poltekkes, sudah diusulkan untuk 
penetapan ke Biro Hukum. 

19) Rancangan Peta Proses BIsnis Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sudah 
diusulkan untuk penetapan ke Ditjen Tenaga Kesehatan. 

20) Rancangan Pengesahan SOP AP Pengelolaan Ortala, sudah diusulkan untuk 
penetapan ke Biro Hukum. 

21) Rancangan Pengesahan SOP AP Pengelolaan Kepegawaian, sudah diusulkan 
untuk penetapan ke Biro Hukum. 

22) Rancangan Peta Proses Bisnis Pengaman Alat dan Fasilitas Kesehatan, sudah 
diusulkan untuk penetapan ke Biro Hukum. 

23) Rancangan Peta Proses Bisnis Pengelolaan Biomedis dan Genomika Kesehatan, 
sudah diusulkan untuk penetapan ke Biro Hukum. 

24) Rancangan Peta Proses Bisnis Laboratorium Kesehatan Masyarakat, sudah 
diusulkan untuk penetapan ke Biro Hukum. 

25) Rancangan Peta Proses Bisnis Konsil Kedokteran Indonesia, sudah diusulkan 
untuk penetapan ke Ketua KKI. 

26) Usulan Evaluasi Kelas Jabatan struktural di lingkungan kantor pusat Kemenkes, 
telah mendapatkan persetujuan MenPANRB Nomor B/478/M.SM.02.00/2022 
tanggal 3 Agustus 2022. 

27) Usulan Evaluasi Kelas Jabatan fungsional Auditor dan Widyaiswara di 
lingkungan kantor pusat Kemenkes, telah mendapatkan persetujuan 
MenPANRB Nomor B/1019/M.SM.02.00/2022 tanggal 26 Oktober 2022. 

28) Usulan Evaluasi Kelas Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-
Undangan, Analis SDM Aparatur, dan Pranata SDM Aparatur di lingkungan 
kantor pusat Kemenkes, telah dibahas dan diproses surat persetujuan 
MenPANRB. 

29) Rancangan Penetapan Unit Pembina JF Kesehatan dan JF Nonkesehatan di 
Lingkungan Kementerian Kesehatan, sudah ditetapkan dalam Keputusan 
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Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1225/2022 Tentang Unit 
Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 

30) Usulan penyederhanaan jabatan fungsional kantor pusat Kementerian 
Kesehatan kepada Menteri PANRB, sudah disampaikan ke Menteri PANRB 
melalui surat Menteri Kesehatan Nomor OT.03.03/Menkes/471/2022 tanggal 
12 Juli 2022. 

31) Usulan formasi jabatan fungsional Analis SDMA dan Pranata SDMA, telah 
disampaikan melalui surat Kepala Biro OSDM Nomor KP.03.02/3/17112/2022 
tanggal 20 September 2022 

32) Rancangan Peta Jabatan Kantor Pusat di Lingkungan Kemenkes, telah diusulkan 
ke Biro Hukum dan saat ini sedang dalam proses verbal ke Pimpinan. 

33) Rancangan Peta Jabatan UPT Ditjen Yankes, telah diusulkan ke Biro Hukum dan 
saat ini sedang dalam proses verbal ke Pimpinan. 

34) Rancangan Penetapan Informasi Jabatan Kantor Pusat Kemenkes, telah 
diusulkan ke Biro Hukum dan saat ini sedang dalam proses verbal ke Pimpinan. 

35) Rancangan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan 
Kementerian Kesehatan, telah diusulkan ke Biro Hukum dan saat ini sedang 
dalam proses verbal ke Pimpinan. 

36) Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 
Kementerian Kesehatan, telah dilakukan PMPRB Kemenkes Tahun 2022 dan 
disubmit ke Kementerian PANRB pertanggal 23 September 2022 dengan nilai 
Indeks RB Kemenkes 87,60.  

h. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penataan organisasi dan tatalaksana 
serta fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan: 

1) Belum optimalnya proses adaptasi terhadap mekanisme kerja baru (new way 
of working) menjadi sistem kerja yang agile dan kolaboratif lintas unit kerja, 
dikarenakan belum terciptanya persamaan persepsi dalam memahami 
implementasi new way of working. 

2) Adanya perubahan kebijakan Pimpinan terhadap penataan organisasi dan tata 
laksana yang menyebabkan penyesuaian kembali usulan dan keterlambatan 
penyampaian usulan penataan organisasi penataan organisasi, tata laksana, 
analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja ke lintas sektor 
terkait. 

3) Terdapat kesulitan dalam proses penetapan klasifikasi organisasi UPT, 
khususnya dalam pengumpulan data hasil kinerja (output) UPT yang akan 
menjadi dasar dalam menentukan besaran organisasi UPT. 

4) Belum optimalnya peran Sekretariat Unit Eselon I dan unit pembina Jabatan 
Fungsional dalam menindaklanjuti permintaan masukan terkait substansi 
teknis penataan organisasi, tata laksana, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan 
analisis beban kerja, seperti dalam penyusunan peta jabatan masih 
memperhitungkan keberadaan SDM yang ada, bukan berdasarkan beban kerja 
dan kebutuhan organisasi. 

5) Dikarenakan keterlambatan dalam penetapan beberapa organisasi UPT yang 
baru dengan Peraturan Menteri Kesehatan, maka penyusunan peta jabatan 
UPT belum seluruhnya dapat dilakukan.  
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6) Belum tersedia formasi baru beberapa jabatan fungsional dari instansi 
Pembina yang merupakan prasyarat dalam penyusunan peta jabatan. 

7) Terdapat perubahan kebijakan terkait penilaian implementasi Reformasi 
Birokrasi oleh Kementerian PANRB, dengan adanya penilaian dari lintas sektor 
dalam komponen pengungkit dan komponen hasil yang menjadi dasar 
penilaian implementasi Reformasi Birokrasi, dan dalam verifikasi dan validasi 
atas pencapaian program reformasi birokrasi pada setiap area perubahan baik 
pada tingkat Kementerian maupun Unit Eselon I, Tim Monev Reformasi 
Birokrasi Kementerian Kesehatan menggandeng para auditor, sehingga hasil 
PMPRB Kementerian Kesehatan tahun 2022 tidak mencapai target. 

i. Upaya Tindak Lanjut 
Upaya penyelesaian masalah dalam kegiatan penataan organisasi dan tatalaksana 
serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan: 
1) Melakukan eskalasi dan update perkembangan isu strategis terkait organisasi dan 

tata laksana ke tingkat Pimpinan untuk segera mendapatkan arahan dan 
ditindaklanjuti. 

2) Penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Kementerian PANRB, 
Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan intansi pembina JF untuk menyamakan 
persepsi terhadap penataan organisasi dan tata laksana yang dilakukan; 

3) Penguatan dan pembagian peran yang jelas dengan Sekretariat Unit Eselon I dan 
unit pembina Jabatan Fungsional dalam penyelesaian permasalahan dan 
menindaklanjuti tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam penataan 
organisasi, tata laksana, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban 
kerja; 

4) Penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan dan 
implementasi konsep organisasi dan tatalaksana 

5) Menguraikan konsep proses bisnis yang telah disetujui Pimpinan menjadi sub-sub 
proses hingga ke level (n) sebagai dasar penyusunan SOP. 

6) Berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk percepatan proses verbal penetapan 
Organisasi dan Tata Kerja, Peta Proses Bisnis, SOP AP, dan Peta Jabatan satuan 
kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.  

7) Melakukan pertemuan rutin dan berkala dengan Tim POKJA RB Kemenkes dan 
Tingkat Eselon I untuk meningkatkan capaian target penilaian Reformasi Birokrasi.  
 
 

Ad 3) Nilai Indeks Profesionalitas ASN dengan target pada tahun 2022 sebesar 63.  

a. Definisi Operasional Indikator 
Hasil penilaian mandiri untuk mengukur indeks profesionalitas ASN berdasarkan 4 
(empat) dimensi penilaian sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja dan disiplin. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Hasil penilaian mandiri untuk mengukur indeks profesionalitas ASN berdasarkan 4 
(empat) dimensi penilaian sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja dan disiplin. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Profesionalitas ASN merupakan kunci ASN dalam melakukan fungsi sebagai 
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pelaksana kebijakan publik, pelayan public, serta perekat dan pemersatu bangsa. 
Untuk mengetahui profesionalitas ASN tersebut diperlukan Pengukuran Indeks 
Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi 
dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.  Penilaian Indeks 
Profesionalitas ASN berlaku unatuk ASN yang bekerja pada Instansi Pusat maupun 
Instansi Daerah. Menurut Permenpan No 38 Tahun 2018 Indeks Profesionalitas ASN 
diukur dalam 4 (empat) dimensi yaitu : Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.  

Pada Permenkes No 13 Tahun 2022 dan Renstra Kemenkes 2022-2024 
Penilaian IKK Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mempunya sasaran kegiatan 
terwujud Penerapan Sistem Merit dalam Manajamen ASN Kementerian Kesehatan. 
 
Dalam melakukan analisa terhadap capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Tahun 
2022, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian Indeks 
Profesionalisme ASN Tahun 2022. 

 
Tabel 3.63.  

Rincian Pencapaian per Dimensi Indeks Profesionalisme ASN  
Tahun 2022 

 

No. Aspek Nilai Maksimal Realisasi 2022 

1 Dimensi Kualifikasi 25 18,81 

2 Dimensi Kompetensi 40 19,35 

3 Dimensi Kinerja 30 22,61 

4 Dimensi Disiplin 5 4,98 

 Total 100 65,75 

 
d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 

Indeks Profesionalitas ASN diukur dari 4 dimensi: Kualifikasi, Kompetensi, 
Kinerja dan Disiplin. Kualifikasi diukur dari Riwayat Pendidikan formal yang terakhir 
dicapai dengan bobot 25% meliputi S3, S2, S1/ D4, D3, D1 dan SLTA. Kompetensi 
diukur dari indikator Riwayat pengembangan komptensi yang telah dilaksanakan oleh 
ASN, bobot yang diberikan 40% meliputi: Diklat Kepemmpinan, Diklat Fungsional, 
Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Konferensi. Untuk Kinerja diukur dari indikator 
penilaian pretasi kerja PNS dengan bobot 30% meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
dan Perilaku kerja. Sedangkan Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan 
hukuman disiplin yang pernah dialami dengan bobot 5% meliputi tidak pernah dijatuhi 
hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, dan berat). 

Nilai yang diperoleh oleh Kementerian Kesehatan pada aplikasi ip-
jasn.bkn.go.id tertanggal pada 16 Mei 2022 dari Jumlah PNS 43.805 pegawai 
mendapatkan nilai pada Kualifikasi 13.77 dari bobot 25%, nilai pada Kompetensi 6.78 
dari bobot 40%, nilai pada Kinerja 5.47 dari bobot 30% dan nilai pada Disiplin 4.98 dari 
bobot 5%. Total nilai Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Kesehatan sebesar 
31.01 dari 100%. Penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 3 Juni 2022 
terdapat kenaikan nilai Indeks Profesionalitas ASN dengan rincian nilai Kualifikasi 
13.79, nilai Kompetensi 13.79, nilai Kinerja 22.61 dan nilai Disiplin 4.98 sehingga 
totalnya menjadi 49.95. 
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Pada tanggal 27 November 2022 Kementerian Kesehatan melakukan penilaian 
secara mandiri diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN dengan rincian nilai 
Kualifikasi 18.81, nilai Kompetensi 19.35, nilai Kinerja 22.61 dan nilai Disiplin 4.98 
sehingga totalnya menjadi 65.75.  

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai usaha mencapai target kinerja yang diharapkan, 
tentu saja Biro Organisasi dan SDM menghadapi beberapa kendala/hambatan yang 
sangat berdampak terhadap penilaian kinerja itu sendiri.  Adapun secara umum 
kendala/hambatan tersebut secara garis besar adalah:  
1) Data Diklat / Pelatihan / Workshop pada SIMKA kurang up-todate 

Inisiatif pegawai dalam pelaksanaan diklat masih kurang (minimal 20 JPL per 
tahun) 

2) Dukungan unit kerja dalam pelaksanaan diklat bagi pegawai masih kurang 
3) Optimalisasi data riwayat diklat untuk menghasilkan informasi terkait 

pengembangan kompetensi pegawai 

f. Upaya Tindak Lanjut 
Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN akan 

melakukan kegiatan dengan rincian dibawah ini:  
1) Sosialisasi update data Diklat pada aplikasi SIMKA serta melalui kegiatan 

pemutakhiran data mandiri 
2) Integrasi data diklat dengan SIBULAT / Sibangkom 
3) Notifikasi reminder pelaksanaan pelatihan min 20 JPL bagi seluruh pegawai 
4) Perencanaan dan penganggaran pelatihan dari unit kerja bagi pegawai 
5) Dashboard rencana pengembangan kompetensi melalui pelatihan per jabatan 
6) Rekomendasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan seluruh pegawai 
7) Dashboard monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai. 

 
 

Ad 4) Efisiensi Pengguanaan Anggaran Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Biro 
Organisasi dan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 

Untuk menilai efisiensi pemanfaatan anggaran di satuan kerja Biro Organisasi dan 
SDM dalam pencapaian target indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal maka 
dilakukan perbandingan antara capaian realisasi kinerja anggaran dengan capaian kinerja 
indikator program dan capaian kinerja indikator sasaran strategis di Sekretariat Jenderal 
sebagaimana dalam table berikut ini. 

 
Tabel 3.64.  

Realisasi Anggaran Dibandingkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Organisasi 
dan SDM Tahun 2022  berdasarkan PMK 13 tahun 2022 

 
Sasaran Kegiatan 

 
Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) 
%  realisasi 

capaian tatget 
% Realisasi 
anggaran 

% 
Efisiensi 

1 2 3 4 (3-4) 

Terwujudnya  
Penerapan Sistem 
Merit Dalam 
Manajemen ASN 

Nilai Penerapan Sistem 
Merit Kemenkes 

110,15 73,9 
A: 14.907.217.000 
R: 11.021.939.550 
 

36,25 
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Sasaran Kegiatan 
 

Indikator Kinerja Kegiatan 
(IKK) 

%  realisasi 
capaian tatget 

% Realisasi 
anggaran 

% 
Efisiensi 

Kementerian 
Kesehatan 

Jumlah produk organisasi 
dan tatalaksana yang 
disusun dan 
diimplementasikan 

150 95,6 
A: 2.612.343.000 
R: 2.496.397.300 

54,4 

Nilai Indeks Profesionalitas 
ASN 

104,37 95,2 
A: 1.240.146.000 
R: 1.180.261.793 

9,17 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai efesiensi 
dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Biro Oeganisasi dan 
SDMtahun 2022 yang ditetapkan diperoleh kenyataan sebagai berikut: 
1) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 36,25% dalam pencapaian 

kinerja indikator Nilai Penerapan Sistem Merit 
2) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 54,4% dalam pencapaian kinerja 

indikator Jumlah produk organisasi dan tatalaksana yang disusun dan 
diimplementasikan. 

3) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 9,17% dalam pencapaian kinerja 
indikator Nilai Indeks Profesionalitas ASN  

Analisa diatas merupakan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Organisasi dan 
SDM Tahun 2022 pasca ditetapkannya perubahan struktur organisasi sesuai dengan 
Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 dan revisi rencana strategis kementerian kesehatan 
tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan terbitnya Permenkes Nomor 13 Tahun 
2022 yang mulai dilaksanakan pada smester II, namun untuk mengukur capaian pada 
semester I dimana nomenklatur organisasi masih menggunakan satuan kerja Biro 
Kepegawaian dapat disampaikan secara singkat sebagai berikut: 

 
Ad 1) Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas 

di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
standar kompetensi jabatan  

a. Definisi Operasional Indikator 
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di 
lingkungan Kementerian Kesehatan yang sedang menduduki jabatan dan telah 
mengikuti Uji Kompetensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan hasil nilai kompetensi 
minimal 80% dari standar kompetensi jabatan. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di 
lingkungan Kementerian Kesehatan yang sedang menduduki jabatan dan telah 
mengikuti uji kompetensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan hasil nilai  kompetensi 
minimal 80% dari standar kompetensi jabatan DIBAGI dengan Jumlah Pejabat 
Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang sedang menduduki jabatan dan telah mengikuti uji 
kompetensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir DIKALI 100%. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
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Negara menyebutkan bahwa setiap jabatan Aparatur Sipil Negara harus sesuai dengan 
kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi jabatan pimpinan tinggi, administrator dan 
pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan merujuk kepada Peraturan Menteri 
PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 
Negara. Kompetensi Jabatan terdiri atas kompetensi teknis, manajerial dan sosio 
kultural. Kompetensi yang diukur dalam laporan ini adalah kompetensi manajerial. 
Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau 
mengelola unit organisasi. Kompetensi manajerial dapat diukur melalui pelatihan 
kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan (jabatan pimpinan tinggi, administrator 
dan pengawas). 

Berdasarkan data yang diperoleh Biro Kepegawaian tahun 2022, dari 254 
pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian 
Kesehatan, sebanyak 201 pejabat diantaranya telah memenuhi kompetensi sesuai 
persyaratan jabatannya masing-masing. Dengan demikian, 79,13% dari total pejabat 
pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan 
telah memiliki kompetensi sesuai persyaratan. Dengan merujuk kepada data tersebut, 
capaian indikator kinerja Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator 
dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki 
kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dinilai cukup baik karena telah 
melebih target yang ditetapkan sebesar 79%. 

d. Analisis keberhasilan pencapaian indikator 

Dibalik pencapaian kinerja pada tahun 2021 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 dengan mempetimbangkan hasil penilaian 
kompetensi.. 

2. Dalam proses pengisian jabatan eselon I dan II yang dilakukan oleh Panitia 
Seleksi Terbuka (PANSEL) salah satu pertimbangan utama adalah penilaian 
kompetensi dengan standar penilaian sesuai jabatan yang akan diduduki. 

3. Melakukan pemanggilan pejabat yang belum mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM). 

4. Melakukan Penilaian Kompetensi (Assessment) kepada seluruh pejabat 
struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan secara bertahap tiap 
tahunnya. 

e. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja 

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai usaha mencapai target kinerja yang 
diharapkan, tentu saja Biro Kepegawaian mengadapi beberapa kendala/hambatan 
yang sangat berdampak terhadap penilaian kinerja Biro Kepegawaian itu sendiri. 
Adapun secara umum kendala/hambatan tersebut dapat dijabarkan secara garis besar 
sebagai berikut: 

1. Belum seluruh Pegawai telah dilakukan penilaian kompetensi dikarenakan 
keterbatasan anggaran. 

2. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi yang belum terencana dengan 
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baik. 
3. Belum dilakukan evaluasi pelaksanaan keseluruhan dari setiap proses yang 

dilakukan dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan 
Kementerian Kesehatan. 

4. Terbitnya peraturan yang baru sehingga peraturan yang sudah ditetapkan atau 
konsep peraturan yang sedang direvisi dan telah disusun harus disesuaikan 
dengan peraturan tersebut. 
 

f. Upaya Tindak Lanjut 

Bentuk upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Biro Kepegawaian 
dalam menghadapi hambatan/ kendala yang ada antara lain adalah sebagai 
berikut: 

5. Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 
Pelaksanaan penilaian Kompetensi sebagai dasar pembagian kewenangan 
pelaksanaan penilaian kompetensi; 

6. Perlu disusun perencanaan pengembangan kompetensi (pendidikan dan 
pelatihan) baik untuk kebutuhan individu ataupun organisasi serta 
pelaksanaannya yang terstruktur dan terjadwal dengan jelas; 

7. Perlu dibangun unit assessment center untuk penetapan kompetensi 
berbasis teknologi informasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan; 

8. Dengan telah ditetapkannya penilaian Sistem Merit dengan kategori sangat 
baik perlu segera dilakukan pengisian jabatan melalui manajemen talenta; 

9. Penyusunan Pola Karir Kementerian Kesehatan dan pola pengembangan 
karier. 

 
 

Ad 2) Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan 
Fungsional  

a. Definisi Operasional Indikator 
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diangkat (Inpassing, Alih 
Jabatan dan Pengangkatan Pertama) dalam Jabatan Fungsional Kesehatan dan Non 
Kesehatan. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan DIBAGI dengan 
Jumlah Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan di 
lingkungan Kementerian Kesehatan DIKALI 100%. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan cara 
menempatkan ASN Kementerian Kesehatan sesuai dengan pendidikan dan 
kompetensi yang sesuai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara 
keseluruhan dalam rangka peningkatan pembangunan kesehatan. Sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan ASN terdiri atas: 
1) Jabatan Administrasi; 
2) Jabatan Fungsional; dan 
3) Jabatan Pimpinan Tinggi. 
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Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, ASN harus memiliki jabatan yang sesuai 
dengan pendidikan kompetensi yang dimilikinya. Jabatan Pimpinan Tinggi dan 
Administrasi merupakan jabatan yang terbatas jumlahnya dalam suatu organisasi dan 
harus sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Oleh karena itu, ASN perlu 
didorong untuk masuk ke dalam jabatan fungsional, yang memiliki tugas memberikan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
Pemangku jabatan fungsional yang berkompeten dapat meningkatkan kinerja 
organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Berdasarkan capaian hasil kinerja Smester I tahun 2022  (Berdasarkan Data SIMKA per 
tanggal 31 Desember 2021), Sejumlah 32.282 Pegawai saat ini telah menduduki  
Jabatan Fungsional dari jumlah 49.981Pegawai diluar Pejabat Struktural. Dengan 
merujuk kepada data tersebut, capaian indikator kinerja Persentase PNS di lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional sebesar 64,59% dinilai 
cukup baik karena telah melebih target yang ditetapkan sebesar 64%. 

a) Analisis keberhasilan pencapaian indikator 

Dibalik pencapaian kinerja pada tahun 2021 yang menunjukkan hasil cukup baik, 
terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan sebagai pendukung 
keberhasilan tersebut, yaitu: 
1) Penerapan Kebijakan dan percepatan pengangkatan Jabatan fungsional 

melalui Inpassing. 
2) Percepatan pengangkatan Jabatan fungsional melalui 

pengangkatan  pertama dan alih jabatan. 
3) Pengembangan SILK Jabfung dan SILK Usul sesuai dengan perkembangan 

peraturan kepegawaian; 
4) Pembuatan aplikasi online untuk usul ralat SK dan TBR (Tenaga Bahaya 

Radiasi); 
5) Pelaksanaan paper-less aplikasi SILK Jabfung dan SILK arsip; 

6) Pelantikan Jabatan Fungsional. 

b) Hambatan dalam Pencapaian Kinerja 

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai usaha mencapai target kinerja yang 
diharapkan, tentu saja Biro Kepegawaian mengadapi beberapa 
kendala/hambatan yang sangat berdampak terhadap penilaian kinerja Biro 
Kepegawaian itu sendiri. Adapun secara umum kendala/hambatan tersebut dapat 
dijabarkan secara garis besar sebagai berikut: 
1) Banyaknya Pegawai yang tidak lulus Uji Kompetensi Inpassing Jabatan 

Fungsional. 
2) Adanya ketentuan untuk beberapa Jabatan Fungsional tertentu yang 

mewajibkan lulus Diklat Fungsional. 
3) Masih banyak komposisi jabatan pelaksana yang menjadi jabatan fungsional. 

Saat ini sudah ada Permen PANRB Nomor 41 tahun 2018 yang dapat dijadikan 
acuan dalam penetapan jabatan pelaksana di Kementerian Kesehatan. 
Penataan pegawai (distribusi, mutasi, rotasi) saat ini belum seluruhnya 
menyesuaikan dengan peta jabatan 

4) Belum ditetapkan kebijakan internal tentang pengembangan kompetensi 
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jabatan fungsional kesehatan; 

c) Upaya Tindak Lanjut 
Sedangkan bentuk upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan dalam 
menghadapi hambatan/ kendala yang ada antara lain adalah sebagai berikut: 
1) Melaksanakan penilaian Uji Kompetensi Jabfung secara berjenjang; 
2) Menyusun standar kompetensi teknis; 
3) Melakukan pembinaan terhadap tim penilai angka kredit; 
4) Melaksanaan sertifikasi bagi tim penilai UKOM dan PAK besama Puskatmut 

 
 

10. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) 

Ad 1) Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya sesuai 
standar dengan Target pada Tahun 2022 sebesar 5.059.  

a. Definisi Operasional Indikator 
Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang diberikan : 
1) Pelatihan baik klasikal maupun non klasikal yang mendapatkan sertifikat 

kelulusan dari Lembaga terakreditasi (Peraturan Pemerintah Nomor  11 tahun 
2017 dan Peratuan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 tahun 2018 
dan/atau 

2) Program Pengembangan Kompetensi yang mendapatkan rekognisi 
pembelajaran dari unit yang memiliki kewenangan pengembangan kompetensi 
ASN. 
 

Tabel 3.65.  
Definisi operasional Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan 

kompetensinya 
 

No 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 
Definisi Operasional 

1 Jumlah ASN 
Kementerian 
Kesehatan yang 
ditingkatkan 
kompetensinya 

Jumlah ASN Kementerian Kesehatan  yang diberikan :  
1. Pelatihan baik klasikal maupun non klasikal yang 

mendapatkan sertifikat kelulusan dari Lembaga 
terakreditasi, PP 11 Tahun 2017, Per Lan 5 Tahun 2018) 
dan/atau 

2. Program Pengembangan Komptensi yang mendapatkan 
rekognisi pembelajaran dari unit yang memiliki 
kewenangan pengembangan kompetensi ASN 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang mendapat sertifikat kelulusan dari 
Lembaga pelatihan yang terakreditasi ditambah jumlah ASN Kemenkes yang 
mendapat rekognisi pembelajaran. 
Indikator yang telah dijabarkan diatas tentu masih berupa narasi yang belum dapat 
diukur secara kuantitas, maka Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil 
Negara (PPKASN)  Sekretariat Jenderal  menyusun tata cara perhitungan Indikator 
Kinerja Kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 3.66. 
Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan 

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) 
Tahun 2022 

 

No Sasaran Cara Perhitungan Target 2022 

1 Meningkatnya 
Kualitas Aparatur 
Sipil Negara 
Kementerian 
Kesehatan Sesuai 
Standar 
 

Jumlah ASN Kementerian Kesehatan 
yang mendapat sertifikat kelulusan dari 
Lembaga pelatihan yang terakreditasi 
ditambah jumlah ASN Kemenkes yang 
mendapat rekognisi pembelajaran 

5.509 

 

c. Analisa Pencapaian (Penyajian Data, Analiasa Data dan Perbandingan 
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Jumlah ASN Kementerian 

Kesehatan yang yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi ASN, 
merupakan pencapaian Dalam mencapai kinerja pegawai, faktor sumber daya 
manusia sangat dominan pengaruhnya atau dengan kata lain aset penting dalam 
setiap organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia berfungsi 
sebagai penggerak sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi. Keberadaan 
sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sangat penting dalam mewujudkan 
organisasi yang ideal dan perlu mendapat perhatian dan pengkajian yang lebih 
dalam karena mereka yang memprakarsai terbentuknya organisasi, mereka yang 
berperan membuat keputusan untuk semua fungsi, dan mereka juga yang berperan 
dalam menentukan kelangsungan hidup organisasi itu. Sumber daya manusia dalam 
organisasi juga harus diarahkan, dikoordinasikan untuk menghasilkan kontribusi 
terbaik bagi organisasi dapat terwujud. 
 

Tabel. 3.67.  
Indikator Kinerja Kegiatan  

Pusat Pengembangan Komptensi Aparatur Sipil Negara  Tahun 2022 
 

No Program/Sasaran 
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target IKK 

1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil 
Negara Kementerian Kesehatan sesuai 
standar 

Jumlah ASN Kementerian 
Kesehatan yang ditingkatkan 
kompetensinya 

5.059 

 
Capaian Kinerja yang telah dibuat semata mata untuk mendukung sasaran 

dari Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) yaitu : 
 
                                 

 
 
 
 

Sasaran 
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil 
Negara Kementerian Kesehatan Sesuai 

Standar 
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Tabel 3.68.  
Target dan Realisasi Kinerja  

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 
 

Sasaran Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target  IKK Tahun 
2022 

Realisasi IKK Tahun 
2022 

Meningkatnya Kualitas 
Aparatur Sipil Negara 
Kementerian Kesehatan 
Sesuai Standar 

Jumlah ASN 
Kementerian Kesehatan 
yang ditingkatkan 
kompetensinya 

5.059 6.035 
 

 
Nomenklatur kegiatan Pusat Pengembangan Komptensi Aparatur Sipil Negara 
(PPKASN)  dalam pencapaian tujuan dan sasaran kedepan  adalah sebagai berikut: 

Kegiatan : Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang tingkatkan kompetensinya 

 
Nomenklatur tersebut mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dihasilkan tidak 
hanya kompetensi, namun juga termasuk produk kompetensi lainya. Demikian pula 
sasaran kegiatan adalah sebagai berikut: 

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Kementerian 
Kesehatan Sesuai Standar 

 
Sasaran kegiatan tersebut merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan kualitas 
dari produk kompetensi yang disusun atau diselesaikan. 

Kompetensi menjadi salah satu unsur utama dalam pengelolaan ASN, hal ini 
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan bahwa 
terdapat 3 (tiga) Kompetensi yang harus dimiliki oleh para ASN yaitu Kompetensi 
Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural. Kompetensi Teknis 
adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur 
dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 
Selanjutnya, Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau 
mengelola unit organisasi. Sedangkan Kompetensi Sosial Kultural adalah 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 
dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat 
majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, 
nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang 
Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.  

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pasal 260, Pusat Pengembangan 
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) mempunyai tugas melaksanakan 
pengembangan kompetensi aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan, kemudian 
dalam pasal 261 PPKASN menyelenggarakan fungsi :  
1) penyusunan  kebijakan  teknis di bidang  pengembangan 

kompetensi aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan 
2) pelaksanaan di bidang pengembangan   kompetensi aparatur sipil negara 

Kementerian Kesehatan;  
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3) pemantauan,  evaluasi, dan pelaporan; dan 
4) pelaksanaan urusan administrasi Pusat 

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) sebagai 
satuan kerja baru di bawah Sekretariat Jenderal terbentuk di tahun 2022, secara 
keseluruhan hasil capaian kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa PPKASN telah 
memenuhi sasaran yang ditargetkan. Pencapaian sasaran kegiatan PPKASN diukur 
dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang disingkat IKK.  

Sebagai gambaran berikut tabel besaran target dan realisasi masing-masing 
IKK tahun 2022, sebagai berikut :  
 

Tabel  3.69.  
Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan 

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara  
Tahun 2022 

 
 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Target 

Tahun 2022 
Realisasi dari 
Target Tahun 

2022 

% dari Target 
Tahun 2022  

% 

Meninrgkatnya 
Kualitas Aparatur 
Sipil Negara 
Kementerian 
Kesehatan Sesuai 
Standar 

Jumlah ASN Kementerian 
Kesehatan yang di 
tingkatkan 
kompetensinya 

5.059 6.035 
 

119% 

 

d. Faktor Pendukung Capaian Keberhasilan 

Dari keseluruhan tabel terkait dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 
(IKK) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) tahun 2022, 
bahwa pencapaian target tersebut  terdapat factor pendukung keberhasilan 
pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) PPKASN tahun 2022, karena 
adanya : 
1) Dukungan dan komitmen pimpinan terhadap pengembangan kompetensi di 

lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu dengan target seluruh PNS dan PPPK 
Kementerian Kesehatan untuk mengikuti Kegiatan. 

2) Koordinasi dan komunikasi yang dibangun dengan seluruh unit kerja di 
lingkungan Kementerian Kesehatan baik pusat maupun UPT Vertikal di daerah. 

3) Kerja sama secara langusng maupun tidak langsung dengan 
Kementerian/Lembaga penyelenggaraan pelatihan dalam hal ini Kementerian 
Negara Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RRB), Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) dan  Pusdiklatwas BPKP serta Politeknik Keuangan Negara 
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN-STAN). Koordinasi yang dilakukan secara 
intensif sejak perencanaan kegiatan dengan pemaparan program terlebih 
dahulu untuk melihat kesesuaian program dengan kebutuhan Kemenkes. 
Koordinasi dilanjutkan pada tahap pelaksanaan termasuk penjelasan 
penggunaan sistem informasi dan teknologi pelatihan, sampai dengan   
terbitnya sertifikat. 
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4) Komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan   Tim Mc. Kinsey dalam 
persiapan dan pelaksanaan kegiatan  Capacity Building Ability To Excute (A2E), 
hal ini sangat membantu dalam persiapan kegiatan, termasuk dalam mengatasi 
kendala yang terjadi saat pelaksanaan. Koordinasi yang dilakukan meliputi 
penetapan jadwal, peserta, lokasi kegiatan, dan penyiapan sumber daya.   

5) Pembelajaran dan pengalaman dari Kementerian/Lembaga lain (Kemenkeu, 
Kemendikbud, PUPR, Telkom, dan Pertamina serta Bank Mandiri) yang telah 
lebih dahulu melakukan pengembangan kompetensi melalui corporate 
university dapat dijadikan dasar pengembangan kompetensi ASN Kemenkes. 

e. Faktor Kegagalan/Penghambat 
Sedangkan faktor yang menyebabkan kegagalan/penghambat, antara lain : 
1) Satuan kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) 

merupakan unit kerja baru dibawah Sekretariat Jenderal, pada awal kegiatan  
belum tersedianya  perangkat  anggaran yang sesuai dalam menunjang tugas 
pokok dan fungsi. 

2) Anggaran satuan kerja PPKASN baru tersedia di bulan Juni tahun 2022. 
3) Sebagai satuan kerja baru PPKASN masih  mempersiapkan dan menyusun 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) PPKASN tahun 2022 melalui Tim Kerja dan Tim 
Administrasi Umum, dan   RAK Tahun 2022 selesai di bulan Juni Tahun 2022. 

4) Belum tersedia prasarana dan sarana seperti Personal Computer, Laptop, 
Printer sebagai peralatan mesin dalam menunjang pekerjaan dan 
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan. 

5) Masih dilakukannya konsolidasi internal PPKASN, dalam menentukan kebijkan 
dan program kegiatan dari mulai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2022. 

 

f. Alokasi dan realisasi Anggaran 
1) Alokasi anggaran 

Untuk mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan di awal 
tahun anggaran, maka Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 
(PPKASN)  Sekretariat Jenderal    juga menganggarkan dana sebesar Rp 
12.032.595.000 yang bersumber dari DIPA APBN tahun 2021, kemudian setelah ada 
Automatic Adjusment menjadi Rp. 8.854.283.000 . Selama tahun 2022 Pusat 
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN)  Sekretariat Jenderal   
telah mengalami 19 (sembilan belas)  kali perubahan DIPA dan 6 (enam) kali 
perubahan POK, hal ini disebabkan adanya pemangkasan anggaran dan efisiensi 
sebagai bentuk penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, Penanggulangan 
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan 
Kegiatan mendesak TA 2022 serta usulan kegiatan penilaian kompetensi JPT Pratama 
Kementerian Kesehatan Tahun 2022. 

Sesuai surat pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor: SPDIPA-   
024.01.1.465915/2021 revisi kesebelas Tanggal 24 Desember 2021 Pusat 
Pengembangan Komptensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) Sekretariat Jenderal  
memiliki pagu total sebesar Rp. 8.854.283.000,- (delapan milyar delapan ratus lima 
puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Pada tahun 2022 
terdapat 19 (sebelas) kali revisi DIPA sebagai berikut :  
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Tabel 3.70. 
Sumber Anggaran Pusat Pengembangan Komptensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) 

Tahun 2022 
 

No Sumber Dana Nilai (Rp.) 

1 APBN 2022 8.854.283.000 

 
2)  Realisasi Anggaran 

Pada tahun 2022 Realisasi yang dapat dicapai  Pusat Pengembangan Komptensi 
Aparatur Sipil Negara (PPKASN) Sekretariat Jenderal berdasarkan data OM-SPAN 
Kementerian Keuangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.982.947.888,- atau 
(90.16%) 

 
Tabel 3.71.   

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Komptensi Aparatur Sipil 
Negara (PPKASN) Per-Indikator Kinerja Tahun 2022 

 

No  Indikator Kinerja Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % Realisasi 

1 Jumlah ASN Kementerian Kesehatan 
yang ditingkatkan kompetensinya 

8.854.283.000 7.982.947.888 90.16% 

 
3) Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja 

 
Tabel 3.72. 

Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja 
 

No  Indikator Kinerja Kegiatan % capaian 
kinerja 

% realisasi 
anggaran 

% efisiensi 

1 Jumlah ASN Kementerian Kesehatan 
yang ditingkatkan kompetensinya 

119% 90.16% 28,84 

 
Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 28,84% dalam pencapaian kinerja 
berdasarkan alokasi anggaran yang disediakan. 

g. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Dari keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) PPKASN 

tahun 2022, karena adanya : 
1) Dukungan dan komitmen pimpinan terhadap pengembangan kompetensi di 

lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu dengan target seluruh PNS dan PPPK 
Kementerian Kesehatan untuk mengikuti Kegiatan. 

2) Koordinasi dan komunikasi yang dibangun dengan seluruh unit kerja di 
lingkungan Kementerian Kesehatan baik pusat maupun UPT Vertikal di daerah. 

3) Kerja sama secara langusng maupun tidak langsung dengan 
Kementerian/Lembaga penyelenggaraan pelatihan dalam hal ini Kementerian 
Negara Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RRB), Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) dan  Pusdiklatwas BPKP serta Politeknik Keuangan Negara 
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN-STAN). Koordinasi yang dilakukan secara 
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intensif sejak perencanaan kegiatan dengan pemaparan program terlebih 
dahulu untuk melihat kesesuaian program dengan kebutuhan Kemenkes. 
Koordinasi dilanjutkan pada tahap pelaksanaan termasuk penjelasan 
penggunaan sistem informasi dan teknologi pelatihan, sampai dengan   
terbitnya sertifikat. 

4) Komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan   Tim Mc. Kinsey dalam 
persiapan dan pelaksanaan kegiatan  Capacity Building Ability To Excute (A2E), 
hal ini sangat membantu dalam persiapan kegiatan, termasuk dalam mengatasi 
kendala yang terjadi saat pelaksanaan. Koordinasi yang dilakukan meliputi 
penetapan jadwal, peserta, lokasi kegiatan, dan penyiapan sumber daya.   

5) Pembelajaran dan pengalaman dari Kementerian/Lembaga lain (Kemenkeu, 
Kemendikbud, PUPR, Telkom, dan Pertamina serta Bank Mandiri) yang telah 
lebih dahulu melakukan pengembangan kompetensi melalui corporate 
university dapat dijadikan dasar pengembangan kompetensi ASN Kemenkes. 

h. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Sedangkan faktor yang menyebabkan kegagalan/penghambat, antara lain: 
1) Satuan kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) 

merupakan unit kerja baru dibawah Sekretariat Jenderal, pada awal kegiatan  
belum tersedianya  perangkat  anggaran yang sesuai dalam menunjang tugas 
pokok dan fungsi. 

2) Anggaran satuan kerja PPKASN baru tersedia di bulan Juni tahun 2022. 
3) Sebagai satuan kerja baru PPKASN masih  mempersiapkan dan menyusun 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) PPKASN tahun 2022 melalui Tim Kerja dan Tim 
Administrasi Umum, dan   RAK Tahun 2022 selesai di bulan Juni Tahun 2022. 

4) Belum tersedia prasarana dan sarana seperti Personal Computer, Laptop, 
Printer sebagai peralatan mesin dalam menunjang pekerjaan dan 
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan. 

5) Masih dilakukannya konsolidasi internal PPKASN, dalam menentukan kebijkan 
dan program kegiatan dari mulai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2022.  

i. Upaya tindak lanjut 
  Rencana tindak  lanjut untuk meningkatkan Jumlah ASN Kementerian Kesehatan 

yang ditingkatkan Kompetensinya   dengan rincian dibawah sebagai berikut : 
1) Melakukan peningkatan  Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi untuk 

seluruh ASN dilingkungan Kementerian Kesehatan. 
2) Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN 
3) Melakukan Penilaian Kompetensi ASN 
4) Melakukan Penyelenggaraan Corporate University 
5) Melakukan Strategi Pengembangan Kompetensi ASN 
6) Melakukan Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi ASN 
7) Melakukan Manajemen Perubahan dan Budaya Kerja BerAhklak 

 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah : 

1) Sebagai satuan kerja baru dibawah Sekretariat Jenderal, Diperlukan intergrasi sistem 
dengan Biro OSDM, Pusdatin, yang dapat melihat jumlah pegawai yang sudah 
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dilakukan pengembangan kompetensi oleh unit utamanya masing-masing. 
2) Sebagai satuan kerja baru, sangat diperlukannya regulasi yang mengatur point (a) 

diatas dalam menunjang tugas pokok dan fungsi yaitu meningkatkat kompetensi ASN 
dilingkungan Kementerian Kesehatan. 
 
 

11.  Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 
Biro Komunikasi dan pelayanan publik memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya 
pengelolaan publikasi komunikasi dan pelayanan publik. Dalam mencapai sasaran 
kegiatan tersebut, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik memiliki indikator kinerja 
kegiatan yaitu sebagai berikut: 

       
Indikator Sebelum Revisi Renstra 
Ad 1) Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada 

masyarakat melalui berbagai media. 

a. Definisi Operasional  
Informasi program pembangunan kesehatan yang dipublikasikan oleh Biro  
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat kepada masyarakat melalui media cetak, 
media elektronik, media sosial (facebook, twitter, youtube, website) rilis, penerbitan 
dan media tatap muka (sosialisasi/ pertemuan). 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Menjumlahkan total publikasi yang disebarluaskan ke masyarakat oleh Biro 
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media 
sosial (facebook, twitter, youtube, website), rilis, penerbitan dan media tatap muka 
(sosialisasi/pertemuan). 

c. Analisa Pencapaian (Penyajian data,Analisa data dan Perbandingan) 
 

Tabel 3.73.  
Capaian kinerja Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang 

disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media  
tahun 2022 

 

NO 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN INDIKATOR 
T     

2021 
T           

2022  
R                 

2021 

R                 
2022    

(s.d April) 

1 Pengelolaan 
Komunikasi 
Publik dan 
Pelayanan 
Masyarakat 

Meningkatnya 
pengelolaan 
komunikasi 
dan 
pelayanan 
masyarakat 

Jumlah publikasi 
program 
pembangunan 
kesehatan yang 
disebarluaskan 
kepada masyarakat 
melalui berbagai 
media 

70.000 75.000 137.784 42.908 

*Realisasi Sebelum Revisi Renstra sampai dengan Bulan April 2022 
 
Tahun 2022 Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik mempunyai 2 Perjanjian Kinerja 
(PK) yaitu PK sebelum Revisi dan Sesudah Revisi. Ada pun isi dari PK untuk Indikator 
pertama adalah : 
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Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada 
masyarakat melalui berbagai media, pada tahun 2021 mempunyai target 70.000 
publikasi, dengan realisasi s.d Desember sebanyak 137.784 publikasi. Untuk tahun 
2022 mempunyai target  75.000 publikasi, realisasi s.d bulan April sebanyak 42.908 
publikasi. Target belum tercapai di Triwulan I dikarenakan adanya Revisi Renstra untuk 
menyesuaikan dengan SOTK baru.  

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Untuk Indikator Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang 
disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media, Kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mencapai target antara lain: 
1) Pemberitaan Kebijakan dan Program Kementerian Kesehatan 
2) Wawancara Eksklusif 
3) Media Breafing dan Jumpa Pers 
4) Reportase 
5) Peliputan dan Dokumentasi 
6) Talkshow di TV dan Radio 
7) Siaran Radio Kesehatan 
8) Publikasi Advetorial 
9) Penerbitan Majalah Mediakom 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Indikator Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang   disebarluaskan 
kepada masyarakat melalui berbagai media ada beberapa faktor penghambat 
pencapaian target, antara lain: 
1) Perubahan kebijakan yang sangat cepat 
2) Kurangnya Device/alat untuk penyiapan konten yang bersifat mobile 
3) Keterbatasan anggaran  
4) Kurangnya komitmen dari tim redaksi 
5) Penullisan yang melebihi waktu deadline 
6) Kurangnya pengawasan pimpinan terkait kinerja anggota redaksi 
7) Perubahan waktu narasumber yang mengakibatkan mundurnya jadwal 

penayangan publikasi 
8) Kurangnya device/alat dengan teknologi mutakhir 
9) Kurangnya sarana peningkatan keahlian Teknik untuk SDM 

f. Upaya Tindak Lanjut 
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan    kepada 
masyarakat melalui berbagai media, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan 
pencapaian target antara lain: 
1) Peralatan yang sudah ada untuk mendukung pekerjaan 
2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab 
3) Sumber Pemberitaan/Narasumber  
4) Komitmen narasumber dan waktu wawancara 
5) Program Kesehatan dari Unit Teknis yang menjadi bahan untuk publikasi. 
 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah dengan Melakukan beberapa solusi antara lain: 
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1) Intergrasi Konten di Platform Media Sosial (tidak hanya yang dikelola Biro 
Komunikasi dan Pelayanan Publik namun juga yang dikelola oleh Unit Utama 

2) Reviu SOP Pengelolaan Hubungan Media Massa dan Media Sosial 
3) Peningkatan Pengawasan Redaksi secara berkala 
4) Meningkatkan Komitmen Pimpinan untuk mengoptimalkan kanal-kanal 

Kemenkes yang ada. 
5) Pembaharuan perangkat keras dengan kapasitas desain dan perangkat lunak 

berupa paket berlangganan adobe suite creative 
6) Peningkatan kapasitas SDM 

 
 

Ad 2) Jumlah layanan informasi publik (permohonan informasi dan pengaduan 
masyarakat) yang diselesaikan. 

a. Definisi Operasional Indikator  
Layanan informasi publik adalah berupa permohonan informasi dan pengaduan 
masyarakat yang masuk ke Biro Komunikasi Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat 
melalui aplikasi SIAP (Halo Kemenkes, email, pojok info, PPID, LAPOR, SMS, Surat, 
Whatsapp). 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Menjumlahkan total permohonan informasi dan pengaduan masyarakat yang 
masuk melalui aplikasi SIAP (Halo Kemenkes, email, pojok info, PPID, LAPOR, SMS, 
Surat, Whatsapp) dengan status telah terselesaikan 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
 

Tabel 3.74.  
Capaian indikator Jumlah layanan informasi publik (permohonan informasi dan 

pengaduan masyarakat) yang diselesaikan 
 

NO 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN INDIKATOR 
T     

2021 
T           

2022  
R                 

2021 

R                 
2022  (s.d 

April) 

1 Pengelolaan 
Komunikasi 
Publik dan 
Pelayanan 
Masyarakat 

Meningkatnya 
pengelolaan 
komunikasi 
dan pelayanan 
masyarakat 

Jumlah layanan 
informasi publik 
(permohonan 
informasi dan 
pengaduan 
masyarakat) 
yang 
diselesaikan 

19.690 19.690 58.507 31.566 

*Realisasi Sebelum Revisi Renstra sampai dengan Bulan April 2022 
 

Indikator kedua, Jumlah layanan informasi publik (permohonan informasi dan 
pengaduan masyarakat) yang telah diselesaikan tahun 2021 mempunyai target 
19.690 realiasi s.d Desember 2021 sebanyak 58.507 layanan, Tahun 2022 bulan 
April realisasi sebanyak 31.566 layanan. Indikator sudah tercapai dikarenakan 
adanya kenaikan layanan di bidang kesehatan terkait PPPK Tenaga Kesehatan, 
pembaharuan Data SISDMK, dan layanan Telemedisin. 
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d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Jumlah layanan informasi publik (permohonan informasi dan pengaduan 
masyarakat) yang diselesaikan, kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 
1) Layanan melalui Call Center Halo Kemenkes 1500567 
2) Unit Layanan Terpadu 
3) Layanan Melalui Whatsapp 081260500567 
4) Layanan melalui SMS 081281562620 
5) Layanan melalui Email kontak@kemkes.go.id 
6) Layanan melalui Web PPID atau Form SIAP. 
7) Layanan melalui LAPOR 
8) Layanan melalui Surat 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Jumlah layanan informasi publik (permohonan informasi dan pengaduan 
masyarakat) yang diselesaikan, beberapa faktor penghambat pencapaian target 
antara lain : 
1) Sistem aplikasi dan jaringan yang kurang stabil 
2) Sulitnya berkoordinasi antar satker 
3) Kedisiplinan petugas layanan 
4) Perubahan kebijakan perijinan 

f. Upaya Tindak Lanjut 
Jumlah layanan informasi publik (permohonan informasi dan pengaduan 
masyarakat) yang diselesaikan 
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain: 
1) Waktu layanan 24 jam 
2) Pemberian pelatihan pada SDM  
3) Halo Kemenkes menjadi helpdesk dari beberapa layanan seperti 
 PPPK Kemenkes,PPPK Tenaga Kesehatan dan layanan Telemedisin 
4) SDM yang professional dan Kompeten 
5) Kanal-kanal penyampaian penyebar luasan informasi  
6) Time schedule 
 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang 
dapat dilakukan adalah dengan Melakukan beberapa solusi antara lain: 
1) Merencanakan rapat koordinasi dengan satuan kerja terkait informasi terbaru 

tentang program-program besar Kementerian Kesehatan 
2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap petugas layanan 
3) Mengevaluasi implementasi dan pelaksanaan penerimaan pengaduan dan 

informasi dibidang kesehatan 
4) Mengupdate system aplikasi 

 
Ad 3) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi 

pelayanan. 

a. Definisi Operasional Indikator 
Kategori baik adalah jumlah UPT yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik 
sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang panduan perilaku interaksi 
pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka 

mailto:kontak@kemkes.go.id
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penilaian diatas 70. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Melakukan penilaian melalui survei dengan angka range standar penilaian sebagai 
berikut:  
80 - 100 : Sangat baik           
70 - 79,99 : Baik                       
60 - 69,99 : Cukup  
50 - 59,99 : Kurang 
0 - 49,99 : Buruk 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
 

Tabel 3.75.  
Capaian indikator Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik  

dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan 
 

No 
Program/ 
Kegiatan 

Sasaran Indikator 
T     

2021 
T           

2022  
R                 

2021 

R                 
2022    
(S.D 

April) 

3 Pengelolaan 
Komunikasi 
Publik dan 
Pelayanan 
Masyarakat 

Meningkatnya 
pengelolaan 
komunikasi 
dan pelayanan 
masyarakat 

Jumlah UPT 
Kemenkes 
dengan kategori 
baik dalam 
pelaksanaan 
standar interaksi 
pelayanan 

30 30 37 0 

*Realisasi Sebelum Revisi Renstra sampai dengan Bulan April 2022 
 

Indikator ketiga, Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan 
standar interaksi pelayanan, pada tahun 2021 indikator ini mempunyai target 30 
UPT, dengan realisasi s.d bulan Desember sebesar 37 UPT. Sedangkan untuk tahun 
2022 dengan target 30 UPT realisasi s.d April belum ada realisasi dikarenakan 
masih dalam proses persiapan dan pelaksanaan Survey Kepuasan Publik. Pada 
renstra revisi IKK ketiga ini dipertahankan dan dilanjutkan sampai tahun 2024. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan  Standar Interaksi 
Pelayanan  
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 
1) Penapisan data UPT yang akan dilakukan survey  
2) Melakukan sosialisasi terkait Survey Kepatuhan dan Permenkes Nomor 33 

Tahun 2019 
3) Melakukan survey Bersama vendor dengan metode mystery    
4) guest dan pengisian kuesioner bagi masyarakat 
5) Analisa data hasil survey oleh pihak ke tiga/vendor 
6) Penyampaian hasil kepada Biro Komunikasi dan Pelayanan  
7) Publik 
8) Pemberian/penyampaian sertifikat kepada UPT yang lolos dalam penilaian 

kategori Baik,Sangat Baik dan Prima. 
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e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan  Standar Interaksi 
Pelayanan, beberapa faktor penghambat pencapaian target antara lain: 
1) Belum optimalnya komitmen pimpinan UPT dan Eselon I terkait pembinaan. 
2) Adanya perubahan atau rotasi pimpinan maupun perubahan SOTK di 

Kementerian Kesehatan sehingga perlu adanya pengulangan Workshop 
pimpinan 

f. Upaya Tindak Lanjut 
Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan  Standar Interaksi 
Pelayanan, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara 
lain:  
1) Telah dilakukan workshop layanan public secara virtual 
2) Dukungan pimpinan dan jajaran UPT dalam mendukung kegiatan Interaksi 

Kepatuhan Pelayanan Publik 
 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang 
dapat dilakukan adalah dengan Melakukan beberapa solusi antara lain: 
1) Melakukan optimalisasi pembinaan terhadap UPT dengan membuat program 

Bersama dengan masing-masing unit Eselon I terkait 
2) Melakukan pemetaan dan berkoordinasi dengan unit Eselon I terkait sehingga 

UPT dapat melakukan self assessment terlebih dahulu 
 
 
Indikator Sesudah Revisi Renstra : 

Ad 1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi 

a. Definisi Operasional Indikator : 
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan 
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif 
atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi 
(berita/publikasi) kesehatan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Pengukuran melalui survei dengan nilai IKM kategori Baik sesuai dengan 
Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
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Tabel 3.76.  
Capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat  

terhadap pengelolaan berita dan publikasi 

No 
Program/ 
Kegiatan 

Sasaran Indikator 
T     

2021 
T           

2022  
R                 

2021 

R                 
2022    
(S.D 

April) 

1 Pengelolaan 
Komunikasi 
Publik dan 
Pelayanan 
Masyarakat 

Meningkatnya 
pengelolaan 
komunikasi 
dan 
pelayanan 
masyarakat 

Indeks 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pengelolaan 
berita dan 
publikasi 

0 82 0 86,28 

*Realisasi Sebelum Revisi Renstra sampai dengan Bulan April 2022 
 

Di Akhir Bulan April, telah terbit perubahan Renstra menjadi Permenkes Nomor 13 
Tahun 2022, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 
di dalam Renstra yang baru berubah menjadi 2 IKK,antara lain terdiri dari:  
Indikator pertama, Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan 
publikasi, pada tahun 2022 mempunyai target 82, realisasi dari bulan Mei s.d 
Desember senilai 86.28 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target: 
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada 
masyarakat melalui berbagai media mempunyai kegiatan yang dilaksanakan 
antara lain: 
1) Pemberitaan Kebijakan dan Program Kementerian Kesehatan 
2) Wawancara Eksklusif 
3) Media Breafing dan Jumpa Pers 
4) Reportase 
5) Peliputan dan Dokumentasi 
6) Talkshow di TV dan Radio 
7) Siaran Radio Kesehatan 
8) Publikasi Advetorial 
9) Penerbitan Majalah Mediakom 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan    kepada 
masyarakat melalui berbagai media. 
Beberapa faktor penghambat pencapaian target, antara lain: 

1) Perubahan kebijakan yang sangat cepat 
2) Kurangnya Device/alat untuk penyiapan konten yang bersifat mobile 
3) Keterbatasan anggaran  
4) Kurangnya komitmen dari tim redaksi 
5) Penullisan yang melebihi waktu deadline 
6) Kurangnya pengawasan pimpinan terkait kinerja anggota redaksi 
7) Perubahan waktu narasumber yang mengakibatkan mundurnya jadwal 

penayangan publikasi 
8) Kurangnya device/alat dengan teknologi mutakhir 
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9) Kurangnya sarana peningkatan keahlian Teknik untuk  
10) SDMkeahlian Teknik untuk SDM 

f. Upaya Tindak Lanjut 
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan Publikasi 
mempunyai Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara 
lain: 
Metode penelitian yang dipilih dalam survey ini 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang 
dapat dilakukan adalah dengan pengembangan data base baik dari data yang 
diperoleh dari penelitian pertama maupun data baru. 
 
 

Ad 2) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi 
pelayanan 

a. Definisi Operasional Indikator : 
Kategori Baik adalah jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi 
pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku 
Interaksi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh 
angka penilaian diatas 70. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Melakukan penilaian melalui survei dengan angka sange standar penilaian sebagai 
berikut:  

91-100 Prima                                                61-70 Cukup 
81-90 sangat baik                 51-60 Kurang 
71-80 Baik                                                     0-50 Buruk 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
 

Tabel 3.77.  
Capaian indikator Jumlah  

Kemenkes dengan kategori baik  
dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan 

 

No 
Program/ 
Kegiatan 

Sasaran Indikator 
T     

2021 
T           

2022  
R                 

2021 

R                 
2022    
(S.D 

April) 

1 Pengelolaan 
Komunikasi 
Publik dan 
Pelayanan 
Masyarakat 

Meningkatnya 
pengelolaan 
komunikasi 
dan 
pelayanan 
masyarakat 

Jumlah UPT 
Kemenkes 
dengan 
kategori baik 
dalam 
pelaksanaan 
standar 
interaksi 
pelayanan 

30 30 37 25 

 
*Realisasi Sebelum Revisi Renstra sampai dengan Bulan April 2022 
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Untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik yang 
tertuang dalam Renstra terbaru (Permenkes 13 Tahun 2022) adalah Jumlah UPT 
Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan 
mempunyai target ditahun 2022 sebesar 30 UPT dengan realisasi sebesar 25 UPT. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target: 
Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan Standar Interaksi 
Pelayanan, mempunyai kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 
1) Penapisan data UPT yang akan dilakukan survey 
2) Melakukan sosialisasi terkait Survey Kepatuhan dan Permenkes Nomor 33 

Tahun 2019 
3) Melakukan survey Bersama vendor dengan metode mystery guest dan 

pengisian kuesioner bagi masyarakat 
4) Analisa data hasil survey oleh pihak ke tiga/vendor 
5) Penyampaian hasil kepada Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 
6) Pemberian/penyampaian sertifikat kepada UPT yang lolos dalam penilaian 

kategori Baik,Sangat Baik dan Prima. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan   Standar    
Interaksi Pelayanan mempunyai beberapa faktor  penghambat pencapaian target 
antara lain: 
1) Belum optimalnya komitmen pimpinan UPT dan Eselon I terkait pembinaan. 
2) Adanya perubahan atau rotasi pimpinan maupun perubahan SOTK di 

Kementerian Kesehatan sehingga perlu adanya  pengulangan Workshop 
pimpinan. 

f. Upaya Tindak Lanjut 
Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan Standar Interaksi 
Pelayanan, mempunyai Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian 
target antara lain:  
1) Telah dilakukan workshop layanan public secara virtual 
2) Dukungan pimpinan dan jajaran UPT dalam mendukung kegiatan Interaksi 

Kepatuhan Pelayanan Publik 
 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah dengan Melakukan optimalisasi pembinaan terhadap UPT dengan 
membuat program Bersama dengan masing-masing unit Eselon I terkait dan pemetaan 
dan berkoordinasi dengan unit Eselon I terkait sehingga UPT dapat melakukan self 
assessment terlebih dahulu. 
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Tabel 3.78.  
Analisis Pemanfaatan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian  

Indikator Kinerja Di Biro Komunikasi Dan Pelayanan Publik Tahun 2022 
 

Sasaran 
kegiatan 

 

Indikator kinerja kegiatan 
(IKK) 

%  realisasi 
capaian 
kinerja 

% Realisasi 
penggunaan 

anggaran 

% Efisiensi 
 

1 2 3 4 (3-4) 

Meningkatnya 
Pengelolaan 
Publikasi 
Komunikasi 
dan 
Pelayanan 
Publik 
  

Indeks Kepuasan masyarakat 
terhadap pengelolaan berita 
dan publikasi *(VI.B.1) 
  

105,22 96,93 
A:29.729.808.000 
R:28.818.364.802 

 

8,29 

  Jumlah UPT Kemenkes 
dengan kategori baik dalam 
pelaksanaan standar interaksi 
pelayanan *(VI.B.1) 

83,33 97,74 
A:847.404.000 
R:828.250.509 

-14,41 

  
 
 
12. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan 

Capaian indikator Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana 
dalam  uraian berikut ini: 

 
Tabel 3.79.  

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Data dan 
Teknologi Informasi Tahun 2022 

 

No Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target 
Progres 
Capaian 

% 
Capaian 

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi 

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan 
transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 

1 
 

Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dan 
dianalisa dengan pemanfaatan data rutin 

50 50,8 102 

2 
 

Jumlah sistem data kesehatan yang terintegrasi dan 
terstandar 

100 100 100 

3 
 

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan 
sistem informasi terintegrasi sesuai arsitektur sistem informasi 
Kesehatan 

20 15,70 78 

4 
 

Persentase Penyelesaian permasalah aplikasi kesehatan milik 
kementerian kesehatan yang disampaikan melalui helpdesk 
aplikasi kesehatan 

80 97,1 121 

5 
 

Persentase fasilitas kesehatan pelayanan yang memenuhi 
kematangan digital tingkat 7 

2 0,00 0 

6 
 

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi 
kematangan digital tingkat 3 

20 0,70 3,5 

7 
 

Jumlah kebijakan tata kelola produk teknologi kesehatan 
10 10 100 

8 
 

Persentase konsultasi masyarakat yang memanfaat layanan 
primer melalui telemedisin 

5 11,65 233 

9 
 

Persentase sistem teknologi informasi untuk biobank, 
bioregistry dan bioformatics yang tersandar dan terintegrasi 

50 63,3 127 



 

 

215 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

1) Persentase Indikator Pembangunan Kesehatan yang Diukur dan Dianalisa dengan 
Pemanfaatan Data Rutin 

a. Definisi Operasional Indikator 

1) Indikator pembangunan kesehatan yang berasal dari data rutin dengan 
kualitas data baik, yang merupakan sumber data bagi program dalam 
memantau capaian kinerja; 

2) Indikator pembangunan kesehatan terdiri atas indikator keluarga sehat, SPM 
kesehatan, Sustainable Development Goals (SDGs), RPJMN dan pandemic; 

3) Analisa kolaboratif dan perhitungan indikator dilakukan menggunakan 
metode analisa data sains melalui sistem big data kesehatan. 

b. Cara Perhitungan Indikator 

Jumlah indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin dan 
berkualitas baik yang terdapat pada sistem big data kesehatan dibagi jumlah 
seluruh indikator pembangunan kesehatan yang diusulkan diukur dengan data 
rutin dikali 100. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
 

Gambar 3.18.  
Penilaian Kualitas Indikator Pembangunan Kesehatan yang Diukur dengan Data 

Rutin 
 
 

 

Indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin dapat dipantau 
penilaian kualitasnya melalui suatu dashboard yang dapat diakses pada web 
link.kemkes.go.id/DashboardKualitasDataRutin. 

Dari 61 indikator yang dipantau, sebanyak 31 indikator sudah dinilai kualitas datanya 
yang bernilai baik. Parameter penilaian yang digunakan dalam penilaian kualitas data 
ini adalah kelengkapan, akurasi, dan konsistensi. 

1) Kelengkapan → dinilai dari jumlah unit yang melaporkan dengan nilai >80% 
dikatakan memiliki kualitas baik; 

2) Akurasi → dinilai dengan membandingkan angka cakupan program dengan 
nilai rata-ratanya dengan tidak melebihi ±2SD (Standar Deviasi) yang 
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dikatakan bernilai baik; 
3) Konsistensi → dinilai dengan membandingkan angka cakupan dengan rata-

rata angka cakupan dalam 3 tahun terakhir. Pada dashboard di atas, nilai 
konsistensi masih 0. Hal ini dikarenakan ada indikator yang merupakan 
indikator baru dan belum ada di tahun-tahun sebelumnya. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Kegiatan yang tercantum pada RKA yang mendukung pencapaian indikator 
pembangunan kesehatan adalah: 
1) Pengelolaan data rutin dalam pencapaian indikator pembangunan 

kesehatan; 
2) Penyusunan Profil Kesehatan; 
3) Pendampingan Anlisis Data; 
4) Pertemuan Validasi Data Kesehatan; 
5) Pemeringkatan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota; 
6) Pengelolaan data pimpinan dan data dasar puskesmas; 
7) Penyusunan Infodatin dan Infografis; 
8) Dukungan Implementasi Peningkatan Kualitas Data Rutin; 
9) Penyusunan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Analisis Data SPM  

Kabupaten/Kota (Feedback); 
10) Workshop Penilaian Kualitas Data; 
11) Implementasi dan Monev Peningkatan Kualitas Data Rutin melalui PMKDR 

dan ASDK. 

e. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
1) Koordinasi yang baik dengan pengelola data program dan daerah dalam 

pengelolaan data rutin; 
2) Peningkatan kapasitas pengelola data baik di daerah maupun di pusat; 
3) Penguatan dalam penarikan data ke dalam database sehingga memudahkan 

dalam penilaian kualitas data; 
4) Penguatan infrastruktur yang mendukung pencapaian indikator. 

 
 

2) Jumlah Sistem Data Kesehatan yang Terintegrasi dan Terstandar 

a. Definisi Operasional Indikator 
● Suatu sistem informasi baik di pusat dan daerah dinyatakan telah terintegrasi 

bila data yang bersumber dari sistem data kesehatan tersebut terdapat pada 
sistem di pusat dan menggunakan standar yang diakui, seperti Fast Healthcare 
Interoperability Resources (FHIR) dan Health Level Seven (HL7); 

● Sistem informasi yang dimaksud adalah sistem informasi milik Kementerian 
Kesehatan, milik pemerintah seperti BPJS, Dukcapil, Pemerintah Daerah, dan 
milik swasta seperti sistem terkait data IOT kesehatan; 

● Angka capaian merupakan angka kumulatif dari tahun sebelumnya; 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah sistem data kesehatan yang terintegrasi dan terstandar. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Target jumlah sistem data kesehatan yang terstandar dan terintegrasi pada tahun 
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2022 adalah 100 sistem. Dari hasil identifikasi terdapat lebih 400 sistem yang 
belum terintegrasi. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari melakukan 
standarisasi data, integrasi dengan berbagai sistem, simplifikasi sistem dan 
pengembangan sistem terintegrasi. Dari upaya tersebut telah tercapai 125 sistem 
yang terintegrasi, yaitu 114 sistem terintegrasi dengan peduli lindungi dari 
berbagai ekosistem maupun startup, dan 11 sistem milik pemerintah maupun 
swasta terintegrasi dengan sistem pencatatan dan pelaporan Covid-19. Data yang 
sudah terintegrasi ke dalam sistem tersebut dikompilasi dan divisualkan dalam 
portal Satu Data Kesehatan Indonesia. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
● Simplifikasi sistem sejenis; 
● Standarisasi data kesehatan; 
● Integrasi sistem dengan BPJS dan Kemendagri; 
● Pengembangan fitur peduli lindungi; 
● Pengembangan portal satu data kesehatan indonesia; 
● Pengembangan Aplikasi Sehat Indonesia Ku (ASIK) untuk fitur layanan luar 

gedung; 
● Pengembangan Aplikasi SISDMK terintegrasi; 
● Pengembangan e-Office terintegrasi untuk digitalisasi pengelolaan ASN; 
● Regulasi terkait dengan Satu Data Kesehatan yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang 
Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan. 

e. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
● Telah ditentukan standar dan metadata untuk integrasi; 
● Proses integrasi dilakukan dengan menggunakan Webservice API. 

 
 

3) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi 
Terintegrasi Sesuai Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan 

a. Definisi Operasional Indikator 
● Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target yaitu puskesmas, rumah 

sakit, klinik, apotek, laboratorium yang belum terintegrasi atau tidak 
mempunyai sistem informasi faskes; 

● Baseline data untuk fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, 
klinik, apotek, laboratorium) yaitu 62.053 (sumber data Profil Kesehatan 
Indonesia tahun 2020); 

● Denominator indikator ini sejumlah 60.000 fasilitas pelayanan kesehatan. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target dibagi jumlah fasilitas 
pelayanan kesehatan dikali 100. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem informasi terintegrasi sampai akhir 
Desember 2022 sebanyak 9.422 (15,7%) dari target 12.000 (20%) yang ditetapkan. 
Fasilitas kesehatan yang paling banyak melakukan integrasi adalah Puskesmas 
6.427, Apotik 13, Rumah Sakit 2.028, Klinik 820 dan Laboratorium 134. 
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d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
● Peluncuran Platform SATUSEHAT; 
● Standardisasi untuk integrasi data kesehatan individu melalui Platform 

SATUSEHAT (Standardisasi Referensi Data Pasien, Data Fasyankes, Data 
Tenaga Kesehatan, Data Layanan, Data Pembiayaan, Data Alat Kesehatan dan 
Obat); 

● Percepatan Integrasi dengan ujicoba dan pendampingan di Fasyankes; 
● Regulasi terkait dengan pengembangan dan integrasi SATUSEHAT yaitu 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 
● Belum adanya standarisasi produk-produk pelayanan kesehatan; 
● Belum semua fasilitas kesehatan memiliki sistem informasi yang terstandar; 
● Waktu proses integrasi hanya 6 bulan, dikarenakan peluncuran platform 

SATUSEHAT dilakukan pertengahan tahun. 
 
 
 

4) Persentase Penyelesaian Permasalahan Aplikasi Kesehatan Milik Kementerian 
Kesehatan yang Disampaikan Melalui Helpdesk Aplikasi Kesehatan 

a. Definisi Operasional Indikator 
1) Persentase penyelesaian permasalahan aplikasi kesehatan milik Kementerian 

Kesehatan yang disampaikan melalui Helpdesk Aplikasi Kesehatan; 
2) Permasalahan yang tercatat di sistem CRM. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah permasalahan yang diselesaikan dibagi seluruh jumlah permasalahan yang 
disampaikan dikali 100. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Kementerian Kesehatan memiliki layanan helpdesk aplikasi kesehatan yang dalam 
pelaksanaannya bekerjasama dengan PT Infomedia Nusantara. Layanan helpdesk 
aplikasi kesehatan antara lain dipergunakan bagi penyelesaian permasalahan 
terkait: 
1) Data Vaksinasi Covid-19, yang meliputi vaksinasi dosis 1&2, booster, dan 

vaksin luar negeri; 
2) Sertifikat Vaksinasi Covid-19; 
3) Aplikasi PeduliLindungi; 
4) Status Warna pada Aplikasi PeduliLindungi; 
5) Hasil Test Lab Covid-19; 
6) QR Code Merchant. 
Penyampaian layanan helpdesk aplikasi Kesehatan dapat dilakukan melalui: 
7) Call Centre 119 Ext 9 
8) Email: pedulilindungi@kemkes.go.id 
9) Whatsapp: 0811-1050-0567 

 
 
 
 

mailto:pedulilindungi@kemkes.go.id
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Tabel 3.80. 
Service Level Agreement (SLA) Berdasarkan Kanal Aduan 

 
No Kanal Aduan Kriteria SLA 
1 Call 119 Ext. 9 Successful Call 

Ratio 
90% dengan maksimal 
traffic telepon 
tertangani perbulan 
225.000 Call 

80% dengan 
Traffic telepon 
tertangani perbulan 
>225.000 call 

2 pedulilindungi
@kemkes.go.id 

Average Fisrt 
Respond Time 

1X24 jam dengan 
maksimal traffic email 
masuk per bulan 
50.000 email 

3x24 jam jika Traffic 
email masuk per bulan 
>50.000 emial  

3 WA 0811-1050-
0567 

Average Fisrt 
Respond Time 

10 menit dengan 
maksimal traffic 
Whatsapp per bulan 
220.000 interaksi 

25 menit dengan 
TrafficWhatsapp per 
bulan >220.000 
interaksi dan maksimal 
traffic per hari yang 
dapat ditangani adalah 
8.000 interasi 

 
Untuk SLA channel WA berlaku effektif per bulan April 2022 Untuk SLA channel 
WA bulan Februari dan Maret di 1 X 24 jam. 

 

Performance Call 119 Ext 9 

Update performansi Januari s.d 31 Desember 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Call diterima 

2.295.745 call 
 

Successful Call Ratio 

96,45% 

 

Achievement 

107,17% 

96,45% 

 

mailto:pedulilindungi@kemkes.go.id
mailto:pedulilindungi@kemkes.go.id
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Gambar 3.19.  
Volume Traffic Inbound 
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Gambar 3.20. 
Performance Layanan Email pedulilindungi@kemkes.go.id 

Update performansi Januari s.d 31 Desember 2022 

 
 

Performance Layanan WhatsApp 0811-1050-0567Update 

 

 
 

Performansi Februari s.d 31 Desember 2022 

 

 
 

mailto:pedulilindungi@kemkes.go.id


 

 

222 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

 

 
 
 

Performansi All Channel 

Update performansi Januari s.d 31 Desember 2022 

 

 

 

 

 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
Melakukan monitoring evaluasi, salah satunya melalui weekly meeting antara 
Pusdatin, DTO, dan Tim Helpdesk Infomedia yang dilakukan setiap hari Ju’mat 
untuk membahas penyelesaian permasalahan yang dibutuhkan eskalasi dan 
perubahan kebijakan (jika ada). 

e. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
1) Monitoring yang dilakukan secara rutin (weekly meeting); 
2) Penyesuaian sistem dengan regulasi yang berlaku 

 
 

5) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Kematangan Digital 
(Digital Maturity) Tingkat 7 

a. Definisi Operasional Indikator 
1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target yaitu puskesmas, rumah 

sakit, klinik, apotek, laboratorium; 
2) Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai tingkat kematangan digital (digital 

maturity) mengacu pada HIMSS Electronic Medical Records Adoption Model 
(EMRAM); 

3) Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai berada pada kematangan digital pada 
tingkat 7, bila: 
o Telah menerapkan Tata Kelola Data Rekam Medisnya berbasis elektronik 

All Channel 

4.902.110 

96,45% 
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secara penuh. Data rekam medis juga telah mampu dihasilkan oleh 
perangkat medis yang digunakan (mis. gambar, hasil tes) ; 

o Menerapkan pertukaran informasi kesehatan antar sistem kesehatan; 
o Menjamin keberlangsungan sistem dengan secara berkala menguji 

seandainya terjadi bencana. 
4) Denominator indikator ini sejumlah 60.000 fasilitas pelayanan kesehatan. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital tingkat 7 dibagi 
dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan melalui penilaian mandiri, 
dari 3.052 rumah sakit yang menjadi target penilaian, hanya 1.105 (36,20%) Rumah 
sakit yang mengisi penilaian kematangan digitalnya. Kemudian dari 1.105 Rumah 
Sakit yang mengisi kematangan digital rekam medis elektronik sebanyak 950 
(31,13%) rumah sakit, sedangkan dengan melakukan kriteria minimal keterisian 
minimal 80%, maka data yang dapat dilakukan pengolahan untuk mendapatkan 
nilai kematangan digital adalah 764 rumah sakit. Berdasarkan hasil pengolahan dan 
validasi data, didapatkan hasil bahwa tidak ada satu rumah sakitpun yang telah 
mengisi penilaian yang mencapai kematangan digital level 7 (0%). Berikut 
merupakan grafik respon rate dari pengisian penilaian kematangan digital di rumah 
sakit. 

 
 

Gambar 3.21.  
Respon Rate Rumah Sakit per Provinsi Tahun 2022 

 

 
Untuk keseluruhan rumah sakit yang mengisi penilaian kematangan digital rekam 
medis, tanpa kriteria pengisian minimal 80% persen maka didapatkan hasil seperti 
gambar berikut. 
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Gambar 3.22. 
Penilaian Kematangan Digital di Rumah Sakit Tahun 2022 

 

Sedangkan dengan menerapkan kriteria minimal 80% penilaian terisi, maka 
gambarannya seperti grafik di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 3.23. 

Penilaian Kematangan Digital di Rumah Sakit dengan Kriteria Pengisian > 80%Tahun 
2022 

 

 
 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 

Dalam rangka mencapai target penilaian kematangan digital, telah dilakukan hal 
mendasar untuk mendapatkan nilai tersebut, yakni penyusunan instumen dan 
protokol penilaian kematangan digital. Secara berurutan, hal yang dilaksanakan 
adalah sebagai berikut: 
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1) Melakukan diskusi dengan ahli (akademisi, praktisi rumah sakit, praktisi 
penilaian kematangan digital) untuk mendapatkan pengetahuan tentang 
kematangan digital; 

2) Membuat tim inti yang beranggotakan tim dari Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan (Setditjen. Yankes), Direktorat Pelayanan Kesehatan 
Rujukan (Dit. PKR), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Perhimpunan 
Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PORMIKI), Akdemisi dan 
Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Country Health System and Data Use 
Project (CHISU); 

3) Penyusunan instrumen penilaian kematangan digital dan protokol penilaian 
kematangan digital dengan melakukan adopsi dari Hospital Information 
System Maturity Model (HISMM) dan merujuk pada Electronic Medical Record 
Adoption Model (EMRAM); 

4) Melakukan uji coba kuesioner terhadap yang melibatkan beberapa Rumah 
Sakit di sekitar Jakarta; 

5) Melakukan perbaikan instrumen yang merupakan masukan atau hasil dari 
ujicoba; 

6) Melakukan sosialisasi instrumen penilaian kematangan digital pada tanggal 20 
September 2022 melalui metode Dalam Jaringan (Daring) yang dihadiri oleh 
1.388 peserta. Hingga batas waktu pengisian, tanggal 15 Oktober 2022, jumlah 
RS yang melakukan penilaian sebanyak 633 RS dan yang mengisi instrumen 
dengan kelengkapan isian diatas 80% hanya 398 RS. Sehingga hanya 12,8% 
dari target responden RS (3.116 RS) yang datanya dapat dianalisis; 

7) Menindaklanjuti respon rate yang rendah, dilakukan tindaklanjut dengan 
membuat surat umpan balik kepada seluruh rumah sakit di Indonesia oleh 
Sekretaris Ditjen Yankes menindaklanjuti dengan surat Nomor 
IR.03.01/I.1/15179/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Umpan Balik 
Pengisian Kuesioner Digital Maturity Indeks Level Mikro (RS); 

8) Pada tanggal 4 November juga dilakukan penguatan pengisian dengan 
membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit 
dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 
oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Nomor 
IR.01.02/VIII/9236/2022 tentang Pengisian Instrumen Kematangan Digital 
Level Rumah Sakit. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 

Banyaknya jumlah target yang ditetapkan merupakan salah satu faktor sulitnya 
mencapai target rumah sakit yang mengisi penilaian. Bahkan di dalam renstra yang 
harus dilakukan penilaian adalah 60.000 fasyankes termasuk Puskesmas, 
Laboratorium, Klinik, Apotek, dan Dokter Praktek Mandiri tanpa 
mempertimbangkan definisi Renstra yang mengacu pada HIMSS Electronic Medical 
Records Adoption Model (EMRAM) lebih sesuai untuk pelaksanaan di rumah sakit. 
Berikut merupakan hambatan dalam pencapaian target adalah: 

1) Berdasarkan fakta yang mempengaruhi maka penetapan indikator Persentase 
fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital (Digital Maturity) 
tingkat 7 merupakan penetapan yang terlalu sulit dan tidak berdasarkan data 
dukung yang tepat; 
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2) Waktu yang terbatas dan target yang besar merupakan salah satu faktor 
penghambat pencapaian target. Waktu ini juga terbagi juga dengan waktu 
pembuatan instrumen, karena memang pada saat ditetapkan, belum ada data 
dasar maupun instrumen penilaian kematangan digital; 

3) Sosialisasi belum dapat mencakup seluruh rumah sakit. Dengan waktu dan 
sumber daya yang minimalis, belum dapat melakukan sosialisasi secara 
komprehensif; 

4) Kebutuhan validasi data sangat diperlukan, namun sumberdaya sangat 
terbatas; 

5) Rumah Sakit menemui kesulitan dalam pengisian instrumen; 

6) Kurangnya dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota; 

7) Selain kendala mekanisme atau manajemen pelaksanaan, dari hasil verifikasi 
dan validasi data penilaian mandiri kematangan digital di rumah sakit, 
didapatkan hal-hal sebagai berikut: 
a) Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) belum menyeluruh, Sebagian 

besar baru dilakukan pada poli rawat jalan dan di beberapa Rumah Sakit 
yang diverifikasi ada RME belum terhubung langsung dengan layanan 
apotik atau laboratorium atau radiologi, penggunaan RME belum 
terintegrasi; 

b) Belum seluruh dokumentasi klinis terintegrasi dengan RME, riwayat rekam 
medis sebelumnya masih dalam bentuk paper based dan beberapa Rumah 
Sakit belum menyediakan dokumentasi digital untuk radiologi; 

c) Sebagian besar Rumah Sakit belum memiliki sistem Picture Archiving 
Communication in Medicine (PACS) untuk layanan radiologi; 

d) Data RME belum digunakan untuk pengambilan keputusan di tingkat 
manajemen, masih digunakan hanya untuk kepentingan klinis pasien; 

e) Pengukuran kepuasan pasien masih dalam formular terpisah dari formulir 
RME, dimana seharusnya penilaian kepuasan melekat dengan RME untuk 
setiap pelayanan yg didapatkan dari Rumah Sakit; 

f) Kebanyakan Rumah Sakit dalam penerapan lembar persetujuan pasien 
(form consent) masih terpisah dr RME dan belum menggunakan tanda 
tangan digital; 

g) Aplikasi RME pada layanan kefarmasian atau laboratorium belum 
menyediakan fitur notifikasi terhadap interaksi obat dan hasil 
pemeriksaan laboratorium; 

h) Sebagian besar RS belum terintegrasi dengan satu sehat. 
 

Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah: 

1) Mengkaji kembali indikator, definisi indikator dan target menjadi indikator yang 
measurable dan achievable; 

2) Membuat mentoring model dengan rumah sakit yang telah mencapai 
kematangan digital minimal tingkat 3; 

3) Memberikan workshop untuk peningkatan kematangan digital seperti workshop 
pemanfaatan data, keamanan data, tata kelola, audit IT, dan lain sebagainya 

4) Perbaikan instrumen dan protokol penilaian agar lebih mudah dimengerti oleh 
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rumah sakit; 
5) Melakukan sosialisasi secara masif; 
6) Mengadvokasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat mendorong 

rumah sakit di wilayahnya untuk meningkatkan dan melakukan penilaian 
kematangan digital; 

7) Menyusun kerangka kerja untuk peningkatan kematangan digital di Rumah Sakit 
yang dapat diintervensi oleh Kementerian Kesehatan. 
 
 

6) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Kematangan Digital 
(Digital Maturity) Tingkat 3 

a. Definisi Operasional Indikator 

1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target yaitu puskesmas, rumah 
sakit, klinik, apotek, laboratorium. 

2) Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai tingkat kematangan digital (digital 
maturity) mengacu pada HIMSS Electronic Medical Records Adoption Model 
(EMRAM). 

3) Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai berada pada kematangan digital pada 
tingkat 3, bila : 
a. Penyediaan perangkat elektronik di tempat layanan kesehatan, sehingga 
catatan rekam medis langsung tersimpan 
b. Dokter menyimpan rekam medis secara online, dan dapat segera 
menyediakan resep pengobatan. 

4) Denominator indikator ini sejumlah 60.000 fasilitas pelayanan kesehatan 

b. Cara Perhitungan Indikator 

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital tingkat 3 dibagi 
dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan melalui penilaian 
mandiri, dari 3.052 rumah sakit yang menjadi target penilaian, hanya 1.105 
(36,20%) Rumah sakit yang mengisi penilaian kematangan digitalnya. Kemudian 
dari 1.105 Rumah Sakit yang mengisi kematangan digital rekam medis elektronik 
sebanyak 950 (31,13%) rumah sakit, sedangkan dengan melakukan kriteria minimal 
keterisian minimal 80%, maka data yang dapat dilakukan pengolahan untuk 
mendapatkan nilai kematangan digital adalah 764 rumah sakit. Berdasarkan hasil 
pengolahan dan validasi data, didapatkan hasil bahwa tidak ada satu rumah 
sakitpun yang telah mengisi penilaian yang mencapai kematangan digital level 3 
(0%), sedangkan bila menggunakan kriteria pengisian minimal 80%, maka hasil 
yang didapatkan adalah sebanyak 418 rumah sakit mencapai level 3. 
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Tabel 3.81.  
Hasil Penilaian Kematangan Digital Tingkat 3 di Rumah Sakit 

 

 

 

Berikut merupakan grafik respon rate dari pengisian penilaian kematangan digital 
di rumah sakit. 

 
 

Gambar 3.24. 
Respon Rate Rumah Sakit per Provinsi Tahun 2022 

 

 

Untuk keseluruhan rumah sakit yang mengisi penilaian kematangan digital rekam 
medis, tanpa kriteria pengisian minimal 80% persen maka didapatkan hasil seperti 
gambar berikut. 
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Gambar 3.25.  
Penilaian Kematangan Digital di Rumah Sakit Tahun 2022 

 

 
 

 
 

Sedangkan dengan menerapkan kriteria minimal 80% penilaian terisi, maka 
gambarannya seperti grafik di bawah ini. 

 
Gambar 3.26.  

Penilaian Kematangan Digital di Rumah Sakit dengan kriteria pengisian > 
80%Tahun 2022 

 

 
 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 

Dalam rangka mencapai target penilaian kematangan digital, telah dilakukan hal 
mendasar untuk mendapatkan nilai tersebut, yakni penyusunan instumen dan 
protokol penilaian kematangan digital. Secara berurutan, hal yang dilaksanakan 
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adalah sebagai berikut: 
1) Melakukan diskusi dengan ahli (akademisi, praktisi rumah sakit, praktisi 

penilaian kematangan digital) untuk mendapatkan pengetahuan tentang 
kematangan digital; 

2) Membuat tim inti yang beranggotakan tim dari Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan (Setditjen. Yankes), Direktorat Pelayanan Kesehatan 
Rujukan (Dit. PKR), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Perhimpunan 
Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PORMIKI), Akademisi 
dan Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Country Health System and Data 
Use Project (CHISU); 

3) Penyusunan instrumen penilaian kematangan digital dan protokol penilaian 
kematangan digital dengan melakukan adopsi dari Hospital Information 
System Maturity Model (HISMM) dan merujuk pada Electronic Medical Record 
Adoption Model (EMRAM); 

4) Melakukan uji coba kuesioner terhadap yang melibatkan beberapa Rumah 
Sakit di sekitar Jakarta; 

5) Melakukan perbaikan instrumen yang merupakan masukan atau hasil dari 
ujicoba; 

6) Melakukan sosialisasi instrumen penilaian kematangan digital pada tanggal 20 
September 2022 melalui metode Dalam Jaringan (Daring) yang dihadiri oleh 
1.388 peserta. Hingga batas waktu pengisian, tanggal 15 Oktober 2022, jumlah 
RS yang melakukan penilaian sebanyak 633 RS dan yang mengisi instrumen 
dengan kelengkapan isian diatas 80% hanya 398 RS. Sehingga hanya 12,8% 
dari target responden RS (3.116 RS) yang datanya dapat dianalisis; 

7) Menindaklanjuti respon rate yang rendah, dilakukan tindaklanjut dengan 
membuat surat umpan balik kepada seluruh rumah sakit di Indonesia oleh 
Sekretaris Ditjen Yankes menindaklanjuti dengan surat Nomor 
IR.03.01/I.1/15179/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Umpan Balik 
Pengisian Kuesioner Digital Maturity Indeks Level Mikro (RS); 

8) Pada tanggal 4 November juga dilakukan penguatan pengisian dengan 
membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit 
dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 
oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Nomor 
IR.01.02/VIII/9236/2022 tentang Pengisian Instrumen Kematangan Digital 
Level Rumah Sakit. 

e. Beberapa faktor penghambat pencapaian target 

Banyaknya jumlah target yang ditetapkan merupakan salah satu faktor sulitnya 
mencapai target rumah sakit yang mengisi penilaian. Bahkan di dalam renstra yang 
harus dilakukan penilaian adalah 60.000 fasyankes termasuk Puskesmas, 
Laboratorium, Klinik, Apotek, dan Dokter Praktek Mandiri tanpa 
mempertimbangkan definisi Renstra yang mengacu pada HIMSS Electronic Medical 
Records Adoption Model (EMRAM) lebih sesuai untuk pelaksanaan di rumah sakit. 
Berikut merupakan hambatan dalam pencapaian target adalah: 
1) Waktu yang terbatas dan target yang besar merupakan salah satu faktor 

penghambat pencapaian target. Waktu ini juga terbagi juga dengan waktu 
pembuatan instrumen, karena memang pada saat ditetapkan, belum ada data 
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dasar maupun instrumen penilaian kematangan digital; 
2) Sosialisasi belum dapat mencakup seluruh rumah sakit. Dengan waktu dan 

sumber daya yang minimalis, belum dapat melakukan sosialisasi secara 
komprehensif; 

3) Kebutuhan validasi data sangat diperlukan, namun sumberdaya sangat 
terbatas; 

4) Rumah Sakit menemui kesulitan dalam pengisian instrumen; 

5) Kurangnya dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota; 

6) Selain kendala mekanisme atau manajemen pelaksanaan, dari hasil verifikasi 
dan validasi data penilaian mandiri kematangan digital di rumah sakit, 
didapatkan hal-hal sebagai berikut: 
a) Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) belum menyeluruh, Sebagian 

besar baru dilakukan pada poli rawat jalan dan di beberapa Rumah Sakit 
yang diverifikasi ada RME belum terhubung langsung dengan layanan 
apotik atau laboratorium atau radiologi, penggunaan RME belum 
terintegrasi; 

b) Belum seluruh dokumentasi klinis terintegrasi dengan RME, riwayat rekam 
medis sebelumnya masih dalam bentuk paper based dan beberapa Rumah 
Sakit belum menyediakan dokumentasi digital untuk radiologi; 

c) Sebagian besar Rumah Sakit belum memiliki sistem Picture Archiving 
Communication in Medicine (PACS) untuk layanan radiologi; 

d) Data RME belum digunakan untuk pengambilan keputusan di tingkat 
manajemen, masih digunakan hanya untuk kepentingan klinis pasien. 

e) Pengukuran kepuasan pasien masih dalam formular terpisah dari formulir 
RME, dimana seharusnya penilaian kepuasan melekat dengan RME untuk 
setiap pelayanan yg didapatkan dari Rumah Sakit; 

f) Kebanyakan Rumah Sakit dalam penerapan lembar persetujuan pasien 
(form consent) masih terpisah dr RME dan belum menggunakan tanda 
tangan digital; 

g) Aplikasi RME pada layanan kefarmasian atau laboratorium belum 
menyediakan fitur notifikasi terhadap interaksi obat dan hasil pemeriksaan 
laboratorium; 

h) Sebagian besar RS belum terintegrasi dengan Satu Sehat. 
 
Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah: 
1) Mengkaji kembali indikator, definisi indikator dan target menjadi indikator 

yangmeasurable dan achievable; 

2) Membuat mentoring model dengan rumah sakit yang telah mencapai 
kematangan digital minimal tingkat 3; 

3) Memberikan workshop untuk peningkatan kematangan digital seperti workshop 
pemanfaatan data, keamanan data, tata kelola, audit IT, dan lain sebagainya; 

4) Perbaikan instrumen dan protokol penilaian agar lebih mudah dimengerti oleh 
rumah sakit; 

5) Melakukan sosialisasi secara masif; 
6) Mengadvokasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat mendorong 
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rumah sakit di wilayahnya untuk meningkatkan dan melakukan penilaian 
kematangan digital; 

7) Menyusun kerangka kerja untuk peningkatan kematangan digital di Rumah Sakit 
yang dapat diintervensi oleh Kementerian Kesehatan. 
 

7) Jumlah Kebijakan Tata Kelola Produk Teknologi Kesehatan 

a. Definisi Operasional Indikator 

1) Kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan, 
dapat berupa KMK, SE, SK, PKS atau lainnya. 

2) SK/PKS termasuk kebijakan tata kelola secara khusus di masing-masing 
pengembang produk inovasi. 

3) Angka capaian merupakan angka kumulatif. 

b. Cara Perhitungan Indikator 

Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 

a) Kebijakan ini diterbitkan pada 31 Agustus 2022 dan memiliki peran strategis 
sebagai dasar pelaksanaan transformasi digital khususnya penyelenggaraan 
rekam medis elektronik dan Platform SATUSEHAT; 

b) Perbandingan kebijakan ini dan kebijakan sebelumnya yaitu PMK 269 
tentang Rekam Medis yaitu: 1) Fasyankes wajib menerapkan RME dari yang 
sebelumnya bersifat opsional; 2) RME di Fasyankes wajib terintegrasi 
dengan Kemkes sedangkan sebelumnya berdiri sendiri-sendiri; 3) Standar 
data dan sistem mengacu pada yang ditetapkan Kemenkes sedangkan 
sebelumnya tidak terstandar; 4) Pengolahan data dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan kesehatan sedangkan sebelumnya tidak terdapat 
kebijakan pengelolaan data berdasarkan RME; dan 5) Pasien dan Fasyankes 
Rujukan mendapatkan data Rekam Medis sedangkan sebelumnya hanya 
mendapat resume saja. 

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 
Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 25 Juli 2022 dan memiliki peran strategis 

sebagai dasar pelaksanaan transformasi digital khususnya penyelenggaraan 
satu data di bidang kesehatan sebagaimana amanat Perpres Satu Data 
Indonesia; 

b) Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari PP 46/2014 tentang Sistem 
Informasi Kesehatan dan Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dan 
merupakan kebijakan baru. 

3) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/635/2022 tentang 
Tim Transformasi Digital Kemenkes 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 16 Februari 2022 dan merupakan dasar dari 

pembentukan Tim DTO sebagai salah satu pelaksana transformasi digital 
kesehatan dan menunjang pelaksanaan pilar transformasi kesehatan 
lainnya; 

b) Pembentukan Tim DTO sebelumnya memiliki batasan waktu yaitu 
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sepanjang 2021, sedangkan ketetapan dimaksud dapat berlaku terus 
menerus. 

4) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022 tentang 
Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 4 Februari 2022 dan mendukung standarisasi 

data kesehatan tentang fasyankes dan satu data bidang kesehatan melalui 
interoperabilitas sistem informasi kesehatan; 

b) Pengaturan sebelumnya kebijakan ini melalui Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar 
Kode Data Bidang Kesehatan dan perlu dilakukan pembaharuan. 

5) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/781/2022 tentang 
Tim Penyiapan Biomedical Genome-Based Science Initiative For Precision 
Medicine 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 16 Maret 2022 yang memiliki peran penting 

dalam persiapan dan pengembangan Biomedical Genome-based Science 
Initiative sebagai salah satu pilar transformasi teknologi kesehatan; 

b) Melalui kebijakan ini membuka peluang melibatkan peran aktif masyarakat, 
dalam pengembangan genomika biomedis dalam bentuk Biomedical 
Genome-based Science Initiative for Precision Medicine. 

6) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1141/2022 tentang 
Penyelenggaraan Biomedical Genome-Based Science Initiative For Precision 
Medicines dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Berbasis Genomika untuk 
Penyakit Tertentu 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 22 April 2022 sebagai dasar hukum 

penyelenggaraan Biomedical Genome-based Science Initiative sebagai 
salah satu pilar transformasi teknologi kesehatan; 

b) Arti penting kebijakan ini adalah penyelenggaraan BGSi itu sendiri dan 
penunjukan penanggung jawab dari Biomedical Genome-based Science 
Initiative kepada beberapa fasyankes sebagai suatu inisiatif baru. 

7) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang 
Pedoman Variabel dan Metadata pada Penyelenggaraan Rekam Medis 
Elektronik 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 14 September 2022 yang merupakan standar 

yang perlu diikuti oleh fasyankes agar memiliki kemampuan kompatibilitas 
dan/atau interoperabilitas, sistem elektronik pada rekam medis elektronik; 

b) Penyelenggaraan sistem elektronik pada rekam medis elektronik yang 
sebelumnya tidak terstandar dan tidak terhubung, dengan adanya 
kebijakan ini akan memiliki kemampuan interoperabilitas. 

8) Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang 
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kesehatan 
dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan6 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 7 Oktober 2022 yang merupakan landasan 

arah transformasi teknologi kesehatan dan sekaligus pelaksanaan dari 
Perpres 95/2018 tentang SPBE; 

b) Kementerian Kesehatan sebelum kebijakan ini belum memiliki kebijakan 
terkait SPBE yang mencakup arsitektur layanan dan peta jalan dalam 
implementasi SPBE. 



 

 

234 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

9) Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan 
tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
a) Kebijakan ini disepakati pada 25 November 2022 sebagai dasar pertukaran 

data antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan; 

b) Melalui kerjasama ini, Kemenkes akan mendapatkan data untuk 
mendukung program pembiayaan kesehatan dari level agregat, master 
data hingga data individu. Kerjasama ini juga merupakan implementasi dari 
Instruksi Presiden Nomor 1/ Tahun 2022 tentang Optimalisasi JKN. 

10) Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/970/2022 tentang Penerapan Aplikasi 
Mobile Presensi Dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (E- 
Office 2.0) Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 
a) Kebijakan ini diterbitkan pada 16 Desember 2022 sebagai dasar dan 

instruksi resmi kepada seluruh pegawai Kemenkes untuk 
mengimplementasikan E-Office; 

b) Melalui kebijakan ini dari yang sebelumnya presensi menggunakan alat 
presensi, dapat dilakukan secara mobile sehingga lebih efisien. 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 

1) Proses drafting/penulisan dan riset kebijakan; 

2) Rapat koordinasi lintas sektor untuk menampung aspirasi dan masukan 
terhadap kebijakan; 

3) Konsultasi dengan ahli dalam perumusan kebijakan; 

4) Harmonisasi kebijakan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

e. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 

1) Dukungan dan komitmen pimpinan dari Menteri Kesehatan dan jajaran pejabat 
di Kementerian Kesehatan; 

2) Dukungan dari ahli dan masyarakat dalam kebijakan transformasi digital 
kesehatan. 

8) Persentase Konsultasi Masyarakat yang Memanfaatkan Layanan Primer Melalui 
Telemedisin 

a. Definisi Operasional Indikator 

1) Inovasi teknologi kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan 
telemedisin. 

2) Masyarakat yang mengakses platform layanan kesehatan telemedisin. 

3) Layanan kesehatan telemedisin yang dimaksud yaitu telemedisin milik 
Kementerian Kesehatan atau swasta yang didukung secara resmi oleh 
Kementerian Kesehatan. 

4) Layanan telemedisin yang dimaksud layanan konsultasi kesehatan jarak jauh 
dan terintegrasi dengan platform data kesehatan nasional. 

5) Baseline jumlah kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

b. Cara Perhitungan Indikator 

Jumlah konsultasi masyarakat yang tercatat pada platform layanan telemedisin 
dibagi dengan jumlah kunjungan ke FKTP dikali 100. 
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c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan) 

Guna mendukung capaian indikator ini telah dilakukan upaya untuk berkolaborasi 
dengan pemangku kepentingan pada ekosistem inovasi teknologi yang ada (seperti 
ATENSI / Aliansi Telemedik Indonesia, para pelaku industri, dll). Jumlah konsultasi 

masyarakat yang tercatat pada platform layanan telemedisin pada tahun 2022 
adalah 17.924.611 kunjungan sehingga tercapai sejumlah 12,44% dari jumlah 
kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini melebihi capaian 
dari target 2022 yang sejumlah 5% dari jumlah kunjungan ke Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP). 

 
Gambar 3.27. 

Aktivitas Konsultasi Telekesehatan (Telemedisin) Tahun 2022 
 

 
 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 
1) Penyusunan tata kelola dan regulasi telemedicine dari faskes kepada 

masyarakat; 
2) Implementasi Regulatory Sandbox; 
3) Mendukung pelaksanaan integrasi data Telemedicine dengan SATUSEHAT 

(IHS). 

e. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 
1) Dukungan dari pimpinan di Kementerian Kesehatan dalam penerapan 

telemedicine; 
2) Pandemi COVID-19 khususnya dengan implementasi Telemedicine Isolasi 

Mandiri oleh Pemerintah yang berkolaborasi dengan para pemangku 
kepentingan termasuk pihak industri penyedia layanan telemedicine; 

3) Era transformasi teknologi mendorong kebutuhan pelaksanaan / 
implementasi telemedicine. Perubahan dan tumbuhnya minat masyarakat 
untuk melakukan konsultasi telekesehatan mendorong kebutuhan ini. 

Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang dapat 
dilakukan adalah dengan pelaksanaan Regulatory Sandbox Bidang Kesehatan. 
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Regulatory sandbox merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh 
Kementerian Kesehatan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, 
teknologi, dan tata kelola dari penyelenggara inovasi teknologi kesehatan. 
 
 

9) Persentase Sistem Teknologi Informasi untuk Biobank, Bioregistry
dan Bioinformatics yang Terstandar dan Terintegrasi 

a. Definisi Operasional Indikator 
1) Biobank adalah suatu fasilitas yang mengumpulkan, membuat katalog, dan 

menyimpan sampel bahan biologis (biospesimen) untuk mendukung program 
dan kegiatan Biomedical Genome-based Science Initiative. 

2) Bioregistry adalah repositori data terstruktur dan terintegrasi yang terdiri atas 
dataset demografi pasien, clinical report, dan dataset spesifik terkait penyakit 
tertentu yang termasuk dalam program Biomedical Genome-based Science 
Initiative. 

3) Bioinformatics adalah perangkat analisis yang terdiri dari beragam algoritma 
perangkat lunak untuk memproses data genomik (sekuensing) dan 
menghasilkan varian sekuens beranotasi atau beragam analisis downstream 
lainnya. 

4) Sistem teknologi informasi untuk biobank, bioregistry, dan bioinformatics 
merupakan sistem informasi yang saling terintegrasi dalam rangka 
mendukung kegiatan Biomedical Genome-based Science Initiative. 

5) Sebagai denominator yaitu Hubs yang ditetapkan oleh Kementerian 
Kesehatan. 

6) Hubs adalah suatu jejaring kemitraan yang terdiri dari beberapa rumah sakit 
dan pemangku kepentingan terkait yang mengelola data dan layanan berbasis 
genomik. 

7) Sampai dengan tahun 2024 ditargetkan terbentuk 6 (enam) Hubs dengan 
fokus pelayanan kesehatan diantaranya penuaan dini dan nutrisi, diabetes 
mellitus, penyakit menular, otak dan sistem saraf, kanker, dan penyakit 
langka. 

b. Cara Perhitungan Indikator 
Sistem teknologi informasi untuk biobank, bioregistry, dan bioinformatics yang 
terpenuhi dibagi dengan jumlah sistem Hubs dikali dengan 100. 

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan)  
Pengembangan Bioteknologi di bidang kesehatan dilakukan dalam
rangka mewujudkan precision medicine yang diwujudkan melalui pengembangan 
BGSi (Biomedical Genome-based Science Initiative). Sistem Bioteknologi ini untuk 
mendukung fokus penyakit tertentu BGSi (Hubs) diantaranya 
1) Hubs Cancer yang dinaungi oleh RS Kanker Dharmais; 
2) Hub Infectious Disease (untuk penyakit tuberculosis) dinaungi oleh RS 

Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan; 
3)  Hub Brain & Nervous System (untuk penyakit Stroke) dinaungi oleh RS Pusat 

Otak Nasional; 
4) Hub Metabolic Disease (untuk penyakit diabetes) dinaungi oleh RSUPN dr. 

Cipto Mangunkusumo; 
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5) Hub Aging and Nutrition (untuk penyakit Psoriasis) dinaungi oleh RS Prof. Dr. 
I.G.N.G. Ngoerah dan; 

6) Hub Genetic Disorders untuk penyakit Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) 
dan pulmonary arterial hypertension (PAH) dinaungi oleh RSUP Dr. Sardjito. 

 
Progres pencapaian indikator pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: 
1) Selesainya pengembangan platform SimbioX sebagai sistem management 

biobank untuk 6 hubs dan Biobank sentral; 
2) Pengembangan in house platform Bioinformatics (PoC) dengan 2 jenis analisis 

tersier telah terintegrasi dengan 2 Hub; 
3) Finalisasi variabel 6 registry penyakit dan internal testing sistem registry 

(RegINA); 
4) Pelatihan penggunaan sistem Biobank dan Bioinformatics; 
5) Penyelesaian pembuatan website BGSi sebagai sumber informasi dan akses 

platform; 
6) Perumusan tatalaksana sistem informasi BGSi; 
7) Koordinasi dengan BSSN terkait rencana penempatan server data BGSi. 

Keluaran dari kegiatan untuk mendukung indikator ini pada tahun 2022 : 
- Penyelesaian platform RegINA (MVP) dan peningkatan fungsionalitas 

serta performa platform RegINA; 
- SOP penggunaan SimbioX, RegINA, dan platform Bioinformatics; 
- Integrasi platform Bioinformatics dari hubs ke BGSi sentral. Indikator 

yang menggambarkan keberhasilan adalah sebagai berikut: 
 
Dari total 18 platform di 6 hubs, 11 sistem teknologi informasi untuk biobank, 
bioregistry dan bioinformatics telah terstandar dan terintegrasi. Hasil ini 
menunjukkan capaian sebesar 61,1% dari target 50% di tahun 2022. Data capaian 
terinci adalah sebagai berikut. 

 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target 

1) Pengembangan sistem informasi Biobank yang terstandar dan terintegrasi; 

2) Pengembangan sistem informasi Bioregistry yang terstandar dan terintegrasi; 

3) Pengembangan platform analisis bioinformatics untuk WGS; 

4) Pengembangan platform analisis bioinformatics untuk 6 hub (targeted 
diseases); 

5) Pengembangan dan deployment website/portal utama BGSi; 
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6) Menyiapkan topologi jaringan konektivitas antara setiap Rumah Sakit (Hub) 
dengan BGSi sentral dan BSSN Data Center, maupun BGSi sentral dengan BSSN 
yang aman, cepat, dan stabil untuk kebutuhan operasional BGSi. 

e. Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target 

1) Dukungan dari pimpinan (Bapak Menteri Kesehatan) dalam mewujudkan 
precision medicine dalam kebijakan dan alokasi anggaran; 

2) Dukungan dari peneliti dan penyelenggara Bioteknologi untuk pelaksanaan 
BGSi; 

3) Dukungan dari pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung 
terlaksananya pengembangan Bioteknologi bidang kesehatan di Indonesia. 

 
 

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja di Pusat Data dan Teknologi Informasi 
telah di alokasikan anggaran sebagaimana dalam table berikut ini. 

 
Tabel 3. 82  

Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan di Pusdatin 
 

No Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Capaian % Capaian 

1 Persentase indikator pembangunan kesehatan 
yang diukur dan dianalisa dengan 
pemanfaatan data rutin 

50% 50,8% 101,60 

2 Jumlah sistem data kesehatan yang 
terintegrasi dan terstandar 

100 100 100,00 

3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menggunakan sistem informasi terintegrasi 
sesuai arsitektur sistem informasi kesehatan 

20% 15,70% 78,52 

4 Persentase Penyelesaian permasalah aplikasi 
kesehatan milik kementerian kesehatan yang 
disampaikan melalui helpdesk aplikasi 
kesehatan 

80% 97,1% 121,38 

5 Persentase fasilitas kesehatan pelayanan yang 
memenuhi kematangan digital tingkat 7 

2 0 0,00 

6 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang 
memenuhi kematangan digital tingkat 3 

20% 0,70% 3,48 

7 Jumlah kebijakan tata kelola produk teknologi 
kesehatan 

10 10 100,00 

8 Persentase konsultasi masyarakat yang 
memanfaatkan layanan primer melalui 
telemedisin 

5% 11,65% 232,95 

9 Persentase sistem teknologi informasi yang 
biobank, bioregistry dan bioformatics yang 
tersandar dan terintegrasi 

50% 61,1% 122,22 

 
Dari table di atas terlihat bahwa Pusat data dan informasi Kesehatan dalam upaya 

pencapaian kinerja belum optimal. Hal ini nampak dengan adanya capaian kinerja yang sangat 
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rendah pada indikator Persentase fasilitas kesehatan pelayanan yang memenuhi kematangan 
digital tingkat 7, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kematangan digital 
tingkat 3, dan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi 
terintegrasi sesuai arsitektur sistem informasi Kesehatan. Akan tetapi terdapat indikator yang 
capaiannya sangat tinggi yaitu Persentase konsultasi masyarakat yang memanfaatkan layanan 
primer melalui telemedisin 

 
 

Tabel 3. 83  
Alokasi dan Realisasi Pemanfataan Anggaran Dalam Pencapaian Indikator Kinerja di 

Pusdatin 
 

No Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Alokasi anggaran Realisasi % Realisasi 

1 Persentase indikator 
pembangunan kesehatan yang 
diukur dan dianalisa dengan 
pemanfaatan data rutin 

87.190.281.666 80.853.079.786 92,73 

2 Jumlah sistem data kesehatan 
yang terintegrasi dan terstandar 

132.984.878.670 100.938.790.267 75,90 

3 Persentase fasilitas pelayanan 
kesehatan yang menggunakan 
sistem informasi terintegrasi 
sesuai arsitektur sistem 
informasi kesehatan 

90.408.222.666 80.737.580.917 89,30 

4 Persentase Penyelesaian 
permasalah aplikasi kesehatan 
milik kementerian kesehatan 
yang disampaikan melalui 
helpdesk aplikasi kesehatan 

88.415.070.666 80.172.569.537 90,68 

5 Persentase fasilitas kesehatan 
pelayanan yang memenuhi 
kematangan digital tingkat 7 

Tidak ada data Tidak ada data 0,0 

6 Persentase fasilitas pelayanan 
kesehatan yang memenuhi 
kematangan digital tingkat 3 

Tidak ada data Tidak ada data 0,0 

7 Jumlah kebijakan tata kelola 
produk teknologi kesehatan 

10.525.120.000 249.708.312 2,37 

8 Persentase konsultasi 
masyarakat yang 
memanfaatkan layanan primer 
melalui telemedisin 

99.793.967.666 91.356.502.594 91,55 

9 Persentase sistem teknologi 
informasi yang biobank, 
bioregistry dan bioformatics 
yang tersandar dan terintegrasi 

86.114.841.666 80.185.193.776 93,11 
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Tabel 3. 84  
Tabel Efisiensi Pemanfataan Anggaran Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Di Pusdatin 

 

No Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 
% realisasi 

kinerja 

% 
realisasi 

anggaran 
% efisiensi 

1 Persentase indikator pembangunan 
kesehatan yang diukur dan dianalisa 
dengan pemanfaatan data rutin 

101,60% 92,73 8,87 

2 Jumlah sistem data kesehatan yang 
terintegrasi dan terstandar 

100,00% 75,90 24,10 

3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 
yang menggunakan sistem informasi 
terintegrasi sesuai arsitektur sistem 
informasi kesehatan 

78,52% 89,30 -10,79 

4 Persentase Penyelesaian permasalah 
aplikasi kesehatan milik kementerian 
kesehatan yang disampaikan melalui 
helpdesk aplikasi kesehatan 

121,38% 90,68 30,70 

5 Persentase fasilitas kesehatan pelayanan 
yang memenuhi kematangan digital 
tingkat 7 

0,00% 0,0 Tidak dapat 
dinilai 

6 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 
yang memenuhi kematangan digital 
tingkat 3 

3,48% 0,0 Tidak dapat 
dinilai 

7 Jumlah kebijakan tata kelola produk 
teknologi kesehatan 

100,00% 2,37 97,63 

8 Persentase konsultasi masyarakat yang 
memanfaatkan layanan primer melalui 
telemedisin 

232,95% 91,55 141,40 

9 Persentase sistem teknologi informasi 
yang biobank, bioregistry dan bioformatics 
yang tersandar dan terintegrasi 

122,22% 93,11 29,11 

 
Dalam upaya pemanfaatan anggran untuk pencapaian indikator kinerja kegiatan di Pusat 
datan dan teknologi informasi terdapat ketidakefisiensian penggunaan anggran untuk 
kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi 
terintegrasi sesuai arsitektur sistem informasi Kesehatan yaitu capaian tidak sampai 
target dan anggaran yang digunakan lebih besar dari capaian kinerja. Terdapat indikator 
yang tidak dapat dinilai tingkat efisiensi pemanfaatan anggarannya karena tidak terdapat 
data alokasi dan realisasi anggran yaitu untuk indikator Persentase fasilitas kesehatan 
pelayanan yang memenuhi kematangan digital tingkat 7 dan Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan yang memenuhi kematangan digital tingkat 3. 
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B. Realisasi DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan  
Gambaran alokasi dan realisasi anggaran kementerian Kesehatan Tahun 2015 

sampai dengan tahun 2022 digambarkan sebagai berikut: 
 

Tabel 3.85.  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 

2020-2022 
 

Tahun Anggaran Alokasi Realisasi % 
2020 51,171,377,446,000 50,217,124,739,744 98.18 

2021 48,135,071,828,000 47,290,074,761,800 98.24 

2022 48.498.049.210.000 47.803.783.187.340 98,57 

 
 

Tabel 3.86.  
Jumlah Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2022 

 

Jenis Belanja Alokasi Realisasi % 

Belanja Modal 911.088.046.000 891.542.038.567 97,85 

Belanja Barang 3.754.392.870.000   3.177.072.991.500 84,62 

Belanja Pegawai 101.247.610.000 94.439.728.573 93,28 

Belanja Bansos 43.731.320.684.000 43.640.728.428.700 99,79 

Total 48.498.049.210.000 47.803.783.187.340 98,57 

 
 

Tabel 3.87. 
 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Menurut 

Jenis Kewenangan Tahun Anggaran 2022 
 

Jenis Kewenangan Alokasi Realisasi % Realisasi 

Kantor Pusat 48.403.727.993.000 47.731.732.387.221 98,61% 

Kantor Daerah - - - 

Dekonsentrasi 94.321.217.000 72.050.800.119 76,39% 

Total 48.498.049.210.000 47.803.783.187.340 98,57% 

 
 

Tabel 3.88. 
 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Menurut 

Kegiatan Tahun Anggaran 2022 
 

Kegiatan Alokasi 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 

 48,498,049,210,000 47,854,009,152,023 98.7 

2033 Perumusan Produk 
Hukum dan Organisasi 

6,805,556,000 6,586,957,487 96.8 

2034 Pembinaan Administrasi 
Kepegawaian 

9,812,005,000 9,762,112,482 99.5 

2035 Pembinaan Pengelolaan 79,550,774,000 78,362,393,085 98.5 
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Kegiatan Alokasi 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 

Administrasi Keuangan dan 
Barang Milik Negara 

2036 Perencanaan dan 
Penganggaran Program 
Pembangunan Kesehatan 

59,801,958,000 50,133,548,392 83.8 

2037 Pengelolaan 
Ketatausahaan Kementerian 

1,038,338,190,000 1,013,147,174,377 97.6 

2038 Pengelolaan Data dan 
Informasi Kesehatan 

619,203,701,000 509,366,651,523 82.3 

2040 Peningkatan Kerja Sama 
Luar Negeri 

22,166,682,000 22,056,901,647 99.5 

2041 Peningkatan Kesehatan 
Jemaah Haji 

210,628,797,000 191,246,078,756 90.8 

2042 Pengelolaan Komunikasi 
dan Pelayanan Publik 

30,577,212,000 29,646,615,314 97.0 

2044 Pengelolaan Krisis 
Kesehatan 

136,051,098,000 84,312,800,190 62.0 

2049 Pengelolaan Konsil 
Kedokteran Indonesia 

8,158,615,000 8,100,409,853 99.3 

4398 Pengembangan 
Pembiayaan dan Jaminan 
Kesehatan 

502,049,000 501,526,323 99.9 

5610 Pembiayaan JKN/KIS 46,198,555,859,000 45,787,449,622,600 99.1 

5831 Peningkatan Analisis 
Determinan Kesehatan 

1,911,796,000 1,751,509,862 91.6 

6792 Perumusan Produk 
Hukum dan Advokasi Hukum 

5,139,324,000 4,338,928,708 84.4 

6793 Pengelolaan Organisasi 
dan Sumber Daya Manusia 
Kementerian Kesehatan 

18,759,706,000 14,692,918,643 78.3 

6794 Harmonisasi Sistem dan 
Strategi kesehatan 

19,123,025,000 14,280,827,140 
74.7 

6795 Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan Jasa 

7,239,157,000 7,153,770,416 
98.8% 

6796 Pengembangan 
Kompetensi Aparatur Sipil 
Negara Kementerian 
Kesehatan 

8,854,283,000 7,877,347,888 88,96 

6829 Pengembangan 
Pembiayaan dan Jaminan 
Kesehatan 

16,869,423,000 13,241,057,337 78,49 

 
C. Efisiensi Penggunaan Anggaran  

Untuk menilai efisiensi pemanfaatan anggaran di unit organisasi Sekretariat Jenderal 
dalam pencapaian target indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal maka 
dilakukan perbandingan antara capaian realisasi kinerja anggaran dengan capaian kinerja 
indikator program dan capaian kinerja indikator sasaran strategis di Sekretariat Jenderal 
sebagaimana dalam table berikut ini. 
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Tabel 3.89.  
Realisasi Anggaran Dibandingkan Indikator Capaian Sasaran  

Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan PMK 
13 Tahun 2022 

 

Sasaran strategis 
 

Indikator sasaran 
strategis (ISS) 

%  
realisasi 
capaian 
tatget 

% 
Realisasi 
anggaran 

% 
Efisiensi 

 

1 2 3 4 (3-4) 

Menguatnya sistem 
penanganan 
bencana dan 
kedaruratan 
kesehatan 

Persentase (Jumlah) 
provinsi yang sudah 
memliki sistem 
penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai standar   

100 59.0 
 

61 

Meningkatnya 
sistem pelayanan 
kesehatan dalam 
ekosistem teknologi 
kesehatan yang 
terintegrasi dan 
transparan dalam 
mendukung 
kebijakan kesehatan 
berbasis bukti  

Jumlah fasilitas kesehatan 
yang 
mengimplementasikan 
sistem data dan aplikasi 
kesehatan Indonesia 

117,77 80.6 
 

37,17 

Jumlah sistem  
bioteknologi kesehatan 
terstandar dan 
terintegrasi yang 
diimplementasikan 

120 85.2% 
 

34,8 

Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
yang baik   

Indeks capaian tata kelola 
Kemenkes yang baik 

138,25 85.6% 52,65 

 
Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dilingkungan 
Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja sasaran 
strategis Kementerian Kesehatan tahun 2022 yang ditetapkan diperoleh kenyataan 
sebagai berikut: 
1) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 61% dalam pencapaian kinerja 

indikator sasaran strategis Kemenkes Persentase (Jumlah) provinsi yang sudah 
memliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai 
standar   

2) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 37,17% dalam pencapaian kinerja 
indikator sasaran strategis Kemenkes Jumlah fasilitas kesehatan yang 
mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia 

3) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 34,8% dalam pencapaian kinerja 
indikator sasaran strategis Kemenkes Jumlah sistem  bioteknologi kesehatan 
terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan 

4) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 58,65% dalam pencapaian kinerja 
indikator sasaran strategis Kemenkes Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik. 
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Table 3.90.  
Realisasi Anggaran Dibandingkan Indikator Capaian Kinerja Program Sekretariat Jenderal 

Kementerian Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan PMK 13 tahun 2022 
 

Program/Sasaran Program /Indikator Kinerja 
Program (IKP) 

% Realisasai 
capaian 
tatget 

% 
Realisasi 
anggaran 

% Efisiensi 
 

1 2 3 4 (3-4) 

Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan 
bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan 

 Jumlah sistem data kesehatan Indonesia 
yang terstandar dan terintegrasi 

125 80.1 44,9 

  
Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem 
kesehatan Indonesia 

75 85.2 -10,2 

  
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 
dengan kematangan digital (Digital Maturity) 
tingkat 7 

0,02 71.5 -71,48 

  
Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi 
teknologi kesehatan yang ditetapkan dan 
digunakan 

80 24.4 
 

55,6 

  
Jumlah data biospesimen yang tersedia dan 
dimanfaatkan pada platform Biobank dalam 
Biomedical  Genome-based Science Initiative 

75 85.2 
 

-10,2 

Program: Dukungan Manajemen 

Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 
dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 

 Nilai Reformasi Birokrasi 93,08 73.0 20,08 

Nilai Kinerja Anggaran 106,17 82.4 23,77 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas 
Laporan Keuangan 

100 90.6 
 

9,4 

Sasarn Program: Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

 Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim 
Penanganan Bencana dan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan 
rutin melaksanakan latihan minimal 1 tahun 
sekali  

100 55.8 
 

44,2 

Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga 
cadangan yang terlatih untuk penanganan 
bencana dan kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai standar  

97,05 89.1 
 

7,95 

 
Sedangkan dalam pencapaian indikator kinerja program tahun 2022 di lingkungan 
Sekretariat Jenderal sesuai table tersebut di atas diperoleh kenyataan sebagai berikut: 
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1) Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 44,9% dalam pencapaian 
indikator Kinerja Program Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan 
terintegrasi 

2) Terdapat ketidakefisiensienan dalam pemanfaatan anggaran sebesar (-10,2) % dalam 
pencapaian indikator Kinerja Program Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem 
kesehatan Indonesia 

3) Terdapat ketidakefisiensienan dalam pemanfaatan anggaran sebesar (-71,48)% dalam 
pencapaian indikator Kinerja Program Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan 
kematangan digital (Digital Maturity) tingkat 7 

4) Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 55,6% dalam pencapaian 
indikator Kinerja Program Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan dan digunakan 

5) Terdapat ketidakefisiensienan dalam pemanfaatan anggaran sebesar (-10,2)% dalam 
pencapaian indikator Kinerja Program Jumlah data biospesimen yang tersedia dan 
dimanfaatkan pada platform Biobank dalam Biomedical  Genome-based Science 
Initiative 

6) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 20,08% dalam pencapaian indikator 
Kinerja Program Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 

7) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 23,77% dalam pencapaian indikator 
Kinerja Program Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan 

8) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 9,4% dalam pencapaian indikator 
Kinerja Program Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 

9) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 44,2% dalam pencapaian indikator 
Kinerja Program Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan 
minimal 1 tahun sekali 

10) Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 7,95% dalam pencapaian indikator 
Kinerja Program Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan yang terlatih 
untuk penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar 
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D. Penghargaan 

Selain capaian kinerja di atas, pada tahun 2022 Sekretariat Jenderal telah meraih 
penghargaan baik dari lingkup internal Kementerian Kesehatan maupun 
kementerian/lembaga lain, adapun penghargaan yang telah didapat sebagai berikut: 

1.   Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
a. Penghargaan BKN Award 2022untuk Kementerian Tipe Besar dalam Penilaian 

Kompetensi 

 

b. Penghargaan Sistem Merit Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
 

 
 

Kementerian Kesehatan mendapatkan Piagam penghargaan dari Komisi Apratur 
Sipil Negara pada 23 September 2022. 
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2.   Biro Komunikasin dan Pelayanan Publik 
a. Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 

 
 

Predikat kepatuhan standar pelayanan publik 2022 yang diselenggarakan 
Ombudsman pada 22 Desember 2022 dan Kemenkes mendapatkan nilai yang 
“sangat memuaskan” dengan nilai 89.89 Zona Hijau. 

b. Penghargaan Pengelolaan Komunikasi Terbaik dan Pengelolaan Media Sosial 
Terbaik 
 

 
 

Kementerian Kesehatan mendapatkan 2 Piala dengan kategori Pengelolaan 
Komunikasi Terbaik dan pengelolaan Media Sosial Terbaik pada 9 November 2022. 
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c. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 
 

 
 

Aplikasi Peduli Lindungi mendapatkan piagam penghargaan dengan Top 45 
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh panrb pada 6 
Desember 2022. 
 

d. Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 
 

 
 

Halo Kemenkes meraih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 yang 
diselenggarakan oleh KemenPANRB pada 6 Desember 2022. 
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3.   Biro Keuangan dan BMN 
a. Penghargaan Informatif terkait e-monev Layanan PPID 

 
Penghujung Tahun 2022, Kementerian Kesehatan meraih penghargaan dari 
Komisi Informasi Pusat terkait e-monev Layanan PPID di seluruh 
Kementerian/Lembaga di Indonesia dan mendapatkan predikat “informatif” pada 
tanggal 14 Desember 2022.  
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BAB IV 
PENUTUP 

  

Pada bagian penutup ini akan disampaikan simpulan secara  umum tentang 
keberhasilan/kegagalan  pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan  kendala utama 
yang berkaitan dengan  pencapaian sasaran strategis serta strategi  pemecahan masalah. 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 merupakan wujud 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam 
mencapai sasaran, indikator dan target kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja 
Sekretariat Jenderal Tahun 2022. Laporan kinerja ini juga sebagai bahan evaluasi atas 
pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran 2022 serta sebagai bahan informasi untuk 
perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 

Pada tahun 2022 telah terjadi perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 
tahun 2020-2024. Dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai target yang telah diperjanjikan 
pada tahun 2022 baik berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 
Tahun 13 tahun 2022 terdapat berbagai permasalahan yang harus diselesaikan agar target 
kegiatan tercapai sesuai yang diperjanjikan. Pada awal tahun 2022 Sekretariat Jenderal 
menyusun perjanjian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Permenkes 
Nomor 21 Tahun 2020. Pada tanggal 25 April 2022 Kementerian Kesehatan menetapkan 
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Rencana Strategis tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut maka semua dokumen 
perencanaan yang terkait mengalami perubahan, tidak terkecuali dokumen perjanjian kinerja 
tahun 2022.  

Berdasarkan uaraian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka berikut ini 
disampaikan simpulan, permasalahan dan strategi pemecahan masalahnya. 

 
A. Simpulan 

1. Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2020  
a. Capaian Indikator Sasaran Strategis berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 

2020 
1) Sasaran strategis: Terjaminnya Pembiayaan Kesehatan 

Indikator sasaran strategis: 
a) Persentase anggaran kesehatan pemerintah pusat terhadap APBN sebesar 

5,5% tercapai (180,76%) 
2) Sasaran strategis: Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta 

meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 
Indikator sasaran strategis: 
a) Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan 

SPM bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100% tercapai 
(0%) 

b) Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang 
sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 100% (0%) 

c) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58  (110%) 
d) Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95 (106,17%) 



 

 

251 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

3) Sasaran strategis: Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan 
pengembangan kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan untuk 
pengambilan keputusan 
Indikator Sasaran strategis: 
a) Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu 

data kesehatan (0%) atau tidak terdapat data 
 

b. Capaian Indikator Kinerja Program berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 
2020 

1) Program Dukungan Manajemen 
Sasaran program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan 
dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 
Indikator kinerja program: 

a) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tercapai sebesar 110%; 
b) Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan tidak 

tercapai (0%); 
c) Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam 

penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan provinsi dan kabupaten/ kota 
tidak tercapai (0%) 

d) Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang 
sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan tidak tercapai (0%); 

e) Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan 
jaminan kesehatan tidak tercapai (0%). 

2) Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN 
Sasaran Program: Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional 
Indikator Kinerja Program: 

a) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercapai sebesar 88%. 
 

2. Capaian indikator kinerja berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 
Capaian indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kesehatan tahun 2022 yang 
menjadi tanggungjawab Sekretariat Jenderal berdasarkan Permenkes Nomor 13 
Tahun 2022 telah tercapai. Indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kesehatan 
tahun 2022 berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 yang menjadi 
tanggungjawab Sekretariat Jenderal merupakan indikator baru sehingga tidak 
diperoleh data capaian pada tahun sebelumnya oleh karena itu data ini tidak dapat 
dilakukan perbandingan. 
a. Capaian Indikator Sasaran Strategis berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 

2022 
1) Sasaran Strategis: Menguatnya Sistem Penanganan Bencana dan 

Kedaruratan Kesehatan 
Indikator sasaran strategis: 
a) Persentase (Jumlah) provinsi yang sudah memliki sistem penanganan 

bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar  telah 
tercapai (100%) 
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2) Sasaran strategis: Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam 
ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam 
mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti  
Indikator sasaran strategis: 
a) Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan 

aplikasi kesehatan Indonesia telah tercapai (117,77%) 
b) Jumlah sistem  bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang 

diimplementasikan tercapai telah (320%) 
3) Sasaran strategis: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik   

Indikator sasaran strategis: 
a) Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik tealh tercapai (122,63%) 

 
b. Capaian Indikator Kinerja Program berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 

2022 
1) Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan 
terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan 
Indikator Kinerja Program: 

a) Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi 
telah tercapai (100%) 

b) Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan Indonesia telah 
tercapai (117,7%) 

c) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital 
(Digital Maturity) tingkat 7 telah tercapai (0%) 

d) Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang 
ditetapkan dan digunakan telah tercapai (100%) 

e) Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform 
Biobank dalam Biomedical  Genome-based Science Initiative telah 
tercapai (52,6%) 
 

2) Program: Dukungan Manajemen 
Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan 
dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 
Indikator Kinerja Program: 

a) Nilai Reformasi Birokrasi telah tercapai (93,08%) 
b) Nilai Kinerja Anggaran telah tercapai (106,17) 
c) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan telah tercapai 

(100%) 
 

Sasaran Program: Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan 
masyarakat 
Indikator Kinerja Program: 

a) Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin 
melaksanakan latihan minimal 1 tahun sekali telah tercapai (100%) 
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b) Jumlah provinsi yang sudah memiliki tenaga cadangan yang terlatih untuk 
penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai 
standar telah tercapai (97,05%) 
 

Indikator kinerja program Sekretariat Jenderal tahun 2022 sebagian besar 
merupakan indikator baru sehingga tidak didapatkan data capaian pada tahun-tahun 
sebelumnya. Oleh karena itu pengukuran kinerja capaian indikator ini tidak dapat 
dilakukan perbandingan capaian saat ini dengan capaian tahun sebelumnya. Akan 
tetapi dengan melihat capian indikator kinerja program tahun 2022 dan target tahun 
2023 serta tahun 2024, Sekretariat Jenderal perlu kerja keras untuk melakukan inovasi 
dan kreativitas agar capaian pada tahun 2023 dan 2024 sesuai target yang ditetapkan.  
 
Oleh karena itu secara umum direkomendasikan beberapa hal berikut : 

1) Terhadap kekurangan capaian atas indikator kinerja program tahun 2022 harus 
diupayakan percepatan agar bisa dikejar keterlambatan capaiannya di tahun 2023 
selain itu harus memastikan ketercapaian target tahun 2023. Upaya yang dapat 
dilakukan bisa melalui penambahan capaian target pada tahun 2023 atas 
kekurangan capaian target pada tahun 2022.  

2) Agar melaksanakan kegiatan segera mulai sejak awal tahun dan dibuat Rencana 
Pelaksanaan Kegiatan dan dipantau pelaksanaan secara berkala untuk 
memastikan progres berjalan secara on the track.  

3) Melakukan inovasi/terobosan agar mampu mendorong percepatan capaian dan 
peningkatan kuantitas dan kualitas capaian program/ kegiatan pada tahun 2023 
dan 2024. 

4) Meningkatkan sosialisasi, advokasi dan kerjasama dengan para pihak yang terkait 
baik lintas program antar unit organisasi di Kementerian Kesehatan maupun 
dengan lintas sector baik kementerian/lembaga di luar Kementerian Kesehatan, 
swasta, organisasi profesi, organisasi massa dan masyarakat. 
 

3. Efisiensi pemanfaatan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja 
Dari 10 Indikator kinerja program SeKretariat Jenderal terdapat 3 indikator 

kinerja program yang capaiannya rendah sehingga terjadi ketidakefisiensian dalam 
pemanfaatan anggaran yaitu: 

a. Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan Indonesia terdapat 
capaian kinerja 75% akan tetapi anggaran yang digunakan mencapai 85,2% 
sehingga terjadi ketidakefisiensian pemanfaatan anggaran sebesar 10,2%; 

b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital (Digital 
Maturity) tingkat 7 mempunyai capaian kinerja 0,02% akan tetapi anggaran yang 
digunakan mencapai 71.5% sehingga terjadi ketidakefisiensian pemanfaatan 
anggaran sebesar 71,48%; 

c. Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform Biobank 
dalam Biomedical  Genome-based Science Initiative mempunyai capaian kinerja 
75% akan tetapi anggaran yang digunakan mencapai 85.2% sehingga terjadi 
ketidakefisiensian pemanfaatan anggaran sebesar 10,2%. 
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4. Permasalahan  

Target atas indikator kinerja sasaran srategis di Sekretariat Jenderal tahun 
2022 telah tercapai. Akan tetapi masih terdapat Indikator Kinera Program yang belum 
tercapai yaitu: 

1) Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital 
(Digital Maturity) tingkat 7 hanya tercapai (0%).  

2) Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform 
Biobank dalam Biomedical  Genome-based Science Initiative (53,6%) 

3) Nilai Reformasi Birokrasi (93,08%).  
4) Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan yang terlatih untuk 

penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar 
(97,05%).  

5) Terjadi ketidak efisiensian pemanfaatan anggaran dalam pencapaian 3 IKP 
sekretariat Jenderal. 
 

Permasalahan sehingga target tidak tercapai: 

1) Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital 
(Digital Maturity) tingkat 7 merupakan penetapan yang terlalu sulit dan tidak 
berdasarkan data dukung yang tepat.  

2) Waktu yang terbatas dan target yang besar merupakan salah satu faktor 
penghambat pencapaian target. Waktu ini juga terbagi juga dengan waktu 
pembuatan instrumen, karena memang pada saat ditetapkan, belum ada data 
dasar maupun instrumen penilaian kematangan digital. 

3) Sosialisasi belum dapat mencakup seluruh rumah sakit. Dengan waktu dan 
sumber daya yang minimalis, belum dapat melakukan sosialisasi secara 
komprehensif. 

4) Kebutuhan validasi data sangat diperlukan, namun sumberdaya sangat 
terbatas. 

5) Rumah Sakit menemui kesulitan dalam pengisian instrumen. 
6) Kurangnya dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. 
7) Penilaian RB tahun 2022 terjadi perubahan dari tahun sebelumnya 
8) Terdapat 1 provinsi yang belum mempunyai tenaga cadangan yang terlatih 

untuk penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesai 
standar yaitu provinsi Kalimantan Utara. 

 
Selain kendala mekanisme atau manajemen pelaksanaan, dari hasil verifikasi 

dan validasi data penilaian mandiri kematangan digital di rumah sakit, didapatkan hal-
hal sebagai berikut. 

1) Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) belum menyeluruh, Sebagian besar 
baru dilakukan pada  poli rawat jalan dan di beberapa Rumah Sakit yang 
diverifikasi ada RME belum terhubung langsung dengan layanan apotik atau 
laboratorium atau radiologi, penggunaan RME belum terintegrasi. 

2) Belum seluruh dokumentasi klinis terintegrasi dengan RME, riwayat rekam 
medis sebelumnya masih dalam bentuk paper based dan beberapa Rumah 
Sakit belum menyediakan dokumentasi digital untuk radiologi. 
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3) Sebagian besar Rumah Sakit belum memiliki sistem Picture Archieving 
Communication in Medicine (PACS) untuk layanan radiologi 

4) Data RME belum digunakan untuk pengambilan keputusan di tingkat 
manajemen, masih digunakan hanya untuk kepentingan klinis pasien. 

5) Pengukuran kepuasan pasien masih dalam formular terpisah dari formulir 
RME, dimana seharusnya penilaian kepuasan melekat dengan RME untuk 
setiap pelayanan yang didapatkan dari Rumah Sakit. 

6) Kebanyakan Rumah Sakit dalam penerapan lembar persetujuan pasien (form 
consent) masih terpisah dari RME dan belum menggunakan tanda tangan 
digital. 

7) Aplikasi RME pada layanan kefarmasian atau laboratorium belum menyedikan 
fitur notifikasi terhadap interaksi obat dan hasil pemeriksaan laboratorium. 

8) Sebagian besar Rumah Sakit belum terintegrasi dengan SatuSehat. 
 

Strategi pemecahan masalah: 

1. Mengkaji kembali definisi operasional indikator dan rumus perhitungan 
capaian target indikator agar terukur dan dapat dicapai. Indikator yang sangat 
sulit atau mustahil dicapai apabila dimungkinkan diubah agar bisa disesuaikan 
pada dokumen perencanaanmnya lainnya. Karena tidak dimungkinan diubah 
di dokumen Renstra, agar dapat disesuaikan di RAP/RAK atau di Renja K/L. 
Perbaikan di dokumen perencanaan dan anggaran  akan dijadikan dasar 
penyesuaian di dokumen Perjanjian Kinerjanya. 

2. Perbaikan instrumen dan protokol penilaian agar lebih mudah dimengerti oleh 
rumah sakit. 

3. Mengadvokasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat 
mendorong rumah sakit di wilayahnya untuk meningkatkan dan melakukan 
penilaian kematangan digital. 

4. Menyusun kerangka kerja untuk peningkatan kematangan digital di Rumah 
Sakit yang dapat diintervensi oleh Kementerian Kesehatan. 

5. Mengoptimalkan perencanaan dan pengalokasian anggaran dalam upaya 
pencapaian target indikator kinerja dengan mempertimbangkan hasil 
monitoring dan evaluasi. 

 
B. Rencana Tindak Lanjut 

1. Meningkatkan koordinasi di internal Sekretariat Jenderal dan/atau Kementerian 
Kesehatan, serta dengan pihak eksternal yaitu lintas K/L/sektor dan pihak terkait 
lainnya dalam pencapaian target indikator kinerja; 

2. Meningkatkan kompetensi SDM dan terus memotivasi seluruh pegawai agar dapat 
bekerja lebih baik, lebih terarah dan lebih disiplin sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi sehingga hasilnya dapat digunakan 
sebagai masukan atau perbaikan dalam pelaksanaaan kegiatan dan pencapaian 
target. 

4. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghitung alokasi kebutuhan 
anggaran pada setiap indikator kinerja lebih jelas dan focus. 
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Demikian Laporan Kinerja Unit Organisasi Sekretariat Jenderal disusun untuk menjadi 
pertimbangan dalam perbaikan perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukiran kinerja 
dan monitoring evaluasi kinerja pada tahun 2023, 2024 dan periode kinerja berikutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

257 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   

Lampiran 1:  
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 
 
a. Dukomen Perjanjian Kinerja tahun 2022 awal tertanggal 13 Desember 2021 
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b. Dukomen Perjanjian Kinerja tahun 2022 revisi tertanggal 29 Juni 2022 
 

 
 
 
 



 

 

260 | L a k i p  S e k j e n  K e m e n k e s  2 0 2 2   
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Lampiran 2:  
LKE Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenkes Tahun 
2022  
a. LKE PMPRB Kemenkes tahun 2022 
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b. surat keterangan bahwa nilai RB tahun 2022 dari Kementerian PAN&RB belum direlease 
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Lampiran 3 
SK Tim penyusun LKj 
 

a. SK Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran tentang Tim Pelaksana Tugas 
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b. SK Sekretaris Jenderal tentang Tim Penyususn Lakip 
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Lampiran 4 
Kertas  Kerja Capaian Kinerja 

 
Pengukuran Capaian Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Lingkup  

Sekretariat Jenderal Tahun 2022 Berdasarkan PMK 13 Tahun 2022 
 

Sasaran strategis Indikator sasaran strategis (ISS) 
Target 
2022 

Capaian 
2022 

% 
capaian 

2022 

Menguatnya sistem 
penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan 

Persentase (Jumlah) provinsi yang 
sudah memliki sistem penanganan 
bencana dan kedaruratan 
kesehatan masyarakat sesuai 
standar   

34 
 

34 100 

Meningkatnya sistem 
pelayanan kesehatan 
dalam ekosistem 
teknologi kesehatan yang 
terintegrasi dan 
transparan dalam 
mendukung kebijakan 
kesehatan berbasis bukti  

Jumlah fasilitas kesehatan yang 
mengimplementasikan sistem data 
dan aplikasi kesehatan Indonesia 

8.000 9.422 117,77 

Jumlah sistem  bioteknologi 
kesehatan terstandar dan 
terintegrasi yang 
diimplementasikan 

5 6 120 

Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan yang baik   

Indeks capaian tata kelola 
Kemenkes yang baik 

80 110,6 138,25 

 
 

Pengukuran Kinerja Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Kementerian 
Kesehatan Lingkup  Sekretariat Jenderal Tahun 2022 Berdasarkan PMK 13 Tahun 2022 

 
Sasaran strategis Indikator sasaran 

strategis (ISS) 
Target 
2022 

Capaian 
2022 

% capaian 
2022 

% capaian 
2021 

% capaian 
2020 

Target 
2023 

Target 
2024 

Menguatnya sistem 
penanganan 
bencana dan 
kedaruratan 
kesehatan 

Persentase (Jumlah) 
provinsi yang sudah 
memliki sistem 
penanganan bencana 
dan kedaruratan 
kesehatan masyarakat 
sesuai standar   

34 
 

34 100 N/A N/A 34 34 

Meningkatnya 
sistem pelayanan 
kesehatan dalam 
ekosistem teknologi 
kesehatan yang 
terintegrasi dan 
transparan dalam 
mendukung 
kebijakan 
kesehatan berbasis 
bukti  

Jumlah fasilitas 
kesehatan yang 
mengimplementasikan 
sistem data dan 
aplikasi kesehatan 
Indonesia 

8.000 9.422 117,77 N/A N/A 30.000 60.000 

Jumlah sistem  
bioteknologi kesehatan 
terstandar dan 
terintegrasi yang 
diimplementasikan 

5 6 120 N/A N/A 15 30 

Meningkatnya tata 
kelola 
pemerintahan yang 
baik   

Indeks capaian tata 
kelola Kemenkes yang 
baik 

80 110,6 138,25 N/A N/A 85 90 

Pengukuran Realisasi Anggaran Dibandingkan Indikator Capaian Sasaran  
Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan PMK 

13 Tahun 2022 
 

Sasaran strategis Indikator sasaran strategis %  realisasi % Realisasi % Efisiensi 
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 (ISS) capaian tatget anggaran  

1 2 3 4 (3-4) 

Menguatnya sistem 
penanganan bencana 
dan kedaruratan 
kesehatan 

Persentase (Jumlah) provinsi 
yang sudah memliki sistem 
penanganan bencana dan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat sesuai standar   

100 59.0 
 

61 

Meningkatnya sistem 
pelayanan kesehatan 
dalam ekosistem 
teknologi kesehatan 
yang terintegrasi dan 
transparan dalam 
mendukung kebijakan 
kesehatan berbasis 
bukti  

Jumlah fasilitas kesehatan 
yang mengimplementasikan 
sistem data dan aplikasi 
kesehatan Indonesia 

117,77 80.6 
 

37,17 

Jumlah sistem  bioteknologi 
kesehatan terstandar dan 
terintegrasi yang 
diimplementasikan 

120 85.2% 
 

34,8 

Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
yang baik   

Indeks capaian tata kelola 
Kemenkes yang baik 

138,25 85.6% 52,65 

 
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2022 

(PMK 13 Tahun 2022) 
 

Program/Sasaran Program/Kinerja Program (IKP) 
Target 
2022 

Progres 
Capaian 

2022  

Persentase 
Capaian 2022 

Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam 
mendukung perumusan kebijakan 

 Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan 
terintegrasi 

100 125 125 

  Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan Indonesia 8.000 6.000 75 

  
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan 
digital (Digital Maturity) tingkat 7 

2 0,0004 0,02 

  
Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan 
yang ditetapkan dan digunakan 

10 8 80 

  

Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada 
platform Biobank dalam Biomedical  Genome-based Science 
Initiative 

750 562,5 75 

Program: Dukungan Manajemen 

Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen 
Kementerian Kesehatan 

 Nilai Reformasi Birokrasi 94 87,5 93,08 

Nilai Kinerja Anggaran 90 95,56 106,17 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Indeks 4 
(WTP) 

Indeks 4 
(WTP) 

100 

Sasaran Program: Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

 Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin 
melaksanakan latihan minimal 1 tahun sekali  

34 34 100 

Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan yang terlatih 
untuk penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat 
sesuai standar  

34 33 97,05 
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Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2022  
(PMK 13 Tahun 2022) 

 

Program/Sasaran Program / 
Indikator Kinerja Program (IKP) 

Target 
2022 

Progres 
Capaian 

2022 

% 
Capaian 

2022 

% capaian 
tahun 2021 

% 
capaian 
tahun 
2020 

Target 
2023 

Target 
2024 

Target 
Nasional 

2022 

Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit      

Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan 
terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan 

     

 Jumlah sistem data kesehatan 
Indonesia yang terstandar dan 
terintegrasi 

100 125 125 100% dari 
target pada 

ISS 25 

N/A 200 300 N/A 

  
Jumlah integrasi platform aplikasi 
dari sistem kesehatan Indonesia 

8.000 6.000 75 N/A N/A 30.000 60.000 N/A 

  
Persentase fasilitas pelayanan 
kesehatan dengan kematangan 
digital (Digital Maturity) tingkat 7 

2 0,0004 0,02 N/A N/A 5 10 N/A 

  

Jumlah kebijakan tata kelola 
produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan dan 
digunakan 

10 8 80 N/A N/A 20 35 N/A 

  

Jumlah data biospesimen yang 
tersedia dan dimanfaatkan pada 
platform Biobank dalam 
Biomedical  Genome-based 
Science Initiative 

750 562,5 75 N/A N/A 3875 10.000 N/A 

Program: Dukungan Manajemen      

Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan 
dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 

     

 Nilai Reformasi Birokrasi 94 87,5 93,08 117,16 101,12 96 98 N/A 

Nilai Kinerja Anggaran 90 95,56 106,17 108 
(ISS) 

 93 95 85 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan 
atas Laporan Keuangan 

Indeks 
4 

(WTP) 

Indeks 4 
(WTP) 

100   4 4 N/A 

Sasarn Program: Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan 
masyarakat 

     

 Jumlah provinsi yang sudah 
memiliki Tim Penanganan 
Bencana dan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat sesuai 
standar dan rutin melaksanakan 
latihan minimal 1 tahun sekali  

34 34 100   34 34 N/A 

Jumlah provinsi yang sudah 
memliki tenaga cadangan yang 
terlatih untuk penanganan 
bencana dan kedaruratan 
kesehatan masyarakat sesuai 
standar  

34 33 97,05   34 34 N/A 
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Pengukuran Realisasi Anggaran Dibandingkan Indikator Capaian Kinerja Program 
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan PMK 13 tahun 2022 

 

Program/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program (IKP) 
% Realisasai 

capaian tatget 
% Realisasi 
anggaran 

% Efisiensi 
 

1 2 3 4 (3-4) 

Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Sasaran Program: Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung 
perumusan kebijakan 

 Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan 
terintegrasi 

125 80.1% 44,9 

  
Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan 
Indonesia 

75 85.2% -10,2 

  
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan 
digital (Digital Maturity) tingkat 7 

0,02 71.5% -71,48 

  
Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi 
kesehatan yang ditetapkan dan digunakan 

80 24.4% 
 

55,6 

  

Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan 
pada platform Biobank dalam Biomedical  Genome-based 
Science Initiative 

75 85.2% 
 

-10,2 

Program: Dukungan Manajemen 

Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen 
Kementerian Kesehatan 

 Nilai Reformasi Birokrasi 93,08 73.0% 20,08 

Nilai Kinerja Anggaran 106,17 82.4% 
 

23,77 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 100 90.6% 
 

9,4 

Sasarn Program: Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

 Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan 
Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai 
standar dan rutin melaksanakan latihan minimal 1 tahun 
sekali  

100 55.8% 
 

44,2 

Jumlah provinsi yang sudah memliki tenaga cadangan yang 
terlatih untuk penanganan bencana dan kedaruratan 
kesehatan masyarakat sesuai standar  

97,05 89.1% 
 

7,95 

 
 

Daftar Lampiran: 
1. Perjanjian Kinerja TA 2022;  
2. LKE PMPRB Kemenkes tahun 2022 dan surat keterangan bahwa nilai RB tahun 2022 dari 

Kementerian PAN&RB belum direlease ; 
3. SK Tim penyusun LKj, SK Penanggungjawab pengumpul data kinerja; 
4. Kertas  Kerja Capaian Kinerja. 

 
 
 
 
 


