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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : Budi G. Sadikin

Jabatan : Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Jakarta, 2lJuni 2022

Menteri Kesehatan,

Budi G. Sadikin
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)
1 Menguatnya promotif

preventif di FKTP
melalui UKBM dan
pendekatan keluarga

1 Persentase kabupaten/kota
melaksanakan SPM

yang

2

3

AKI (per 100.000 kelahiran hidup)

AKB (per 1.0O0 kelahiran hidup)

4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat
pendek) (%)

5. Wasting (kurus dan sangat kurus)
pada balita (%)

6. Insidensi HIV (per 100.000 penduduk
yang tidak terinfeksi HIV)

7. Insidensi tuberkulosis
penduduk)

(per 100.000

B. Kabupaten/kota
eliminasi malaria

yang mencapal

9. Kabupaten/kota
eliminasi kusta

yang mencapal

1O. Indeks pengendalian penyakit menular

12. Persentase merokok
10- 18 tahun

penduduk usia

13. Jumlah kabupaten/kota sehat

loo,Yn

20s

18.6

18.4

7.5

0,19

231

365

458

o,4873

2r,8

tt I

280

11. Prevalensi obesitas pada penduduk
usia > 18 tahun



No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

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

2.Persentase kabupaten/kota dengan
puskesmas yang memiliki ketersediaan
obat sesuai standar

64

88

a Menguatnya tatakelola
manajemen pelayanan
dan kolaborasi publik-
swasta

2. Persentase klinik pratama dan praktek
mandiri dokter yang melakukan
pelayanan program prioritas

4 1. Persentase
pemerintah
Prasarana
standar

fasyankes rujukan milik
yang memenuhi Sarana
dan Alat (SPA) sesuai

90

J Menguatnya tatakeloia
manajemen dan
pelayanan spesialistik

Persentase penurlrnan jumlah kematian
di Rumah Sakit

1

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

1. Persentase kepuasan
fasyankes rujukan

pasien di

2. Jumlah Rumah Sakit yang memiliki
layanan unggulan internasional

60
(kum)

7 Menguatnya produksi
alat kesehatan, bahan
baku obat, obat, obat
tradisional dan vaksin
dalam negeri

1. Jumlah bahan baku obat dan obat 1O

terbesar yang diproduksi dalam negeri

2. Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by
volume dan value yang diproduksi
dalam negeri

3. Jumlah vaksin 10 terbesar
diproduksi di dalam negeri

yang

10

5

8

8 Menguatnya surveilans
yang adekuat

1. Presentase kabupaten/kota yang
melakukan respon KlB/wabah (PE,
pemeriksaan laboratorium, tata laksana
kasus)

7Oo/o

Terpenuhinya sarana,
prasarana, obat,
BMHP, dan alat
kesehatan yankes
primer

1. Persentase kabupaten/kota, dengan
SPA puskesmas yang memenuhi
standar

1. Persentase FKTP terakreditasi 80

20

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

<2.5

6

72



No. Sasaran Strategis Target

(1) (2t (3) (4)
9 Menguatnya sistem

penanganan bencana
dan kedaruratan
kesehatan

1 . Persentase provinsi yang sudah memliki
sistem penanganan bencana dan
kedaruratan kesehatan masvarakat
sesuai standar

10 Terpenuhinya
pembiayaan kesehatan
yang berkeadilan pada
kegiatan promotif dan
preventif

1. Persentase cakupan kelompok berisiko
yang mendapatkan layanan skrining
kesehatan

30

11. Menguatnya
pembiayaan kesehatan
nasional secara efektif,
efisiendan berkeadilan
untuk mencapai
uniuersal health
couerage (UHC\

1. Proporsi Out Of Pocket (OOP) terhadap
total belanja kesehatan

12. 1. Persentase faskes dengan
kesehatan sesuai standar

SDM

13. Meningkatnya
kompetensi dan sistem
pendidikan pelatihan
SDM kesehatan

1. Persentase faskes dengan
kesehatan yang ditingkatkan
kompetensinya

SDM
sesuai

40

14. 1. Persentase faskes
kesehatan tersertifikasi

dengan SDM ,q

15. Persentase faskes
dengan SDM
kesehatan
tersertifi kasikesehatan
dalam ekosistem
teknologi kesehatan
yang terintegrasi dan
transparan dalam
mendukung kebijakan
kesehatan berbasis
bukti

1 . Jumlah fasilitas kesehatan yang
mengimplementasikan sistem data dan
aplikasi kesehatan Indonesia

2. Jumlah sistem bioteknologi kesehatan
terstandar dan terintegrasi yang
diimplementasikan

8000

5

Indikator Kinerja

34

27

Meningkatnya
pemenuhan dan
pemerataan SDM
kesehatan yang
berkualitas

65

Meningkatnya sistem
pembinaan jabatan
fungsional dan karier
SDM kesehatan



No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2\ (3) (41

16. Meningkatnya
kebijakan kesehatan
berbasis bukti

1. Presentasi kebijakan yang berkualitas
dan dapat diimplementasikan

60

17 Meningkatnya
tatakelola
pemerintahan yang
baik

1 . Indeks capaian tata kelo1a Kemenkes
yang baik

80

Program

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

2. Program Kesehatan Masyarakat

3. Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit

Anggaran

Rp 78.368.98O.888.0oo

Rp L771.626.192.000

Rp 2.672.19)..845.OOO

4. Program Riset dan Inovasi llmu Pengetahuan
dan Teknologi

Rp 664.484.698.000

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

6. Program Dukungan Manajemen

Rp 2.954.01O.904.ooo

Rp 1O.424.271.993.000

Jakarta, L1 Jtm 2022

Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

Budi G. Sadikin


