
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan

  asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain

  yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.

  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

      kesehatan 

  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan

  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan 

      tugas dan fungsinya

C. Indikator Kinerja Utama

SKPD Pengelola

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

1 Meningkatnya jumlah Persentase cakupan Jumlah bumil yang memperoleh pelayanan Untuk mengetahui pelayanan Dinas Kesehatan 90 91 93 94 95

cakupan kunjungan ibu kunjungan ibu hamil K4 antenatal K4 sesuai standar di satu wilayah antenatal secara lengkap  

hamil K4 kerja pada kurun waktu tertentu (memenuhi standar pelayanan dan

-------------------------------------------------------- x 100 % menepati waktu) , menggambarkan

Jumlah sasaran/seluruh ibu hamil di satu tingkat perlindungan ibu hamil

wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dalam rangka penurunan AKI dan

AKB

2 Meningkatnya jumlah Persentase cakupan  Jumlah ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas Untuk mengetahui bumil, bulin, Dinas Kesehatan 70 72 80 80 80

cakupan komplikasi komplikasi kebidanan yang dengan komplikasi yang ditangani oleh bufas dengan komplikasi guna 

kebidanan yang ditangani ditangani tenaga kesehatan mendapat penanganan oleh nakes

--------------------------------------------------------- x 100% kompetensi pd tingkat dasar dan

20 % dari jumlah sasaran ibu hamil dalam rujukan dalam rangka penurunan

1 tahun AKI dan AKB

3 Meningkatnya jumlah cakupan Persentase cakupan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga Untuk mengetahui cakupan Dinas Kesehatan 97 97,5 94 94 95

pertolongan persalinan oleh tenaga pertolongan persalinan oleh kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan linakes yang memiliki kompetensi

kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan yang  di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dalam rangka penurunan

kompetensi kebidanan memiliki kompetensi -------------------------------------------------------------- x 100% AKI dan AKB

kebidanan Jumlah ibu bersalin di satu wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama

4 Meningkatnya jumlah Persentase cakupan Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali Untuk mengetahui cakupan Dinas Kesehatan 95 96 95 95 95

cakupan pelayanan nifas pelayanan nifas pelayanan nifas sesuai standar di suatu wilayah pelayanan nifas secara lengkap

kerja pada kurun waktu tertentu (memenuhi standar pelayanan dan

------------------------------------------------------------- x 100% ketepatan waktu) dalam rangka

Jumlah ibu nifas di satu wilayah kerja pada penurunan AKI dan AKB  

waktu yang sama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET
NO URAIAN/SASARAN FORMULA ALASANINDIKATOR KINERJA



SKPD Pengelola

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

TARGET
NO URAIAN/SASARAN FORMULA ALASANINDIKATOR KINERJA

5 Meningkatnya jumlah cakupan Persentase cakupan Jumlah neonatus dengan komplikasi yang Untuk mengetahui cakupan Dinas Kesehatan 69 71 77 80 80

neonatus dengan komplikasi neonatus dengan ditangani neonatus komplikasi yang

yang ditangani komplikasi yang ditangani ------------------------------------------------------- x 100 % ditangani secara definitif oleh 

Jumlah neonatus dengan faktor resiko 15% tenaga kesehatan kompeten pada

dari seluruh bayi dalam 1 tahun tingkat pelayanan dasar dan rujukan

dalam rangka penurunan AKI dan

AKB

6 Meningkatnya jumlah Persentase cakupan Jumlah bayi post neonatal yang memperoleh Untuk mengetahui cakupan Dinas Kesehatan 65 70 97 94 94

cakupan kunjungan bayi kunjungan bayi pelayanan kesehatan sesuai standar minimal kunjungan bayiyang mendapatkan 

4x di satu wilayah kerja pada kurun waktu pelayanan paripurna dalam rangka

tertentu penurunan AKI dan AKB

--------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh sasaran bayi di satu wilayah 

kerja pada kurun waktu yang sama

7 Meningkatnya jumlah cakupan Persentase cakupan Jumlah desa/kelurahan UCI di suatu wilayah Peningkatan cakupan Dinas Kesehatan 100 100 95 95 95

desa/kelurahan Universal desa/ kelurahan pada kurun waktu tertentu dan mutu pelayanan imunisasi

Child Immunization Universal Child ----------------------------------------------------------- x 100% di masyarakat

Immunization Jumlah desa/kelurahan di suatu wilayah kerja

pada kurun waktu yang sama

8 Meningkatnya jumlah cakupan Persentase cakupan Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan Untuk memantau kesehatan Dinas Kesehatan 60 65 87 87 87

pelayanan anak balita pelayanan anak balita kesehatan sesuai standar pemantauan anak balita sesuai standar meliputi

pertumbuhan minimal 8x setahun di satu wilayah Deteksi Dini Tumbuh 

kerja pada kurun waktu tertentu Kembang  (DDTK) Anak 

-------------------------------------------------------------- x 100% Balita

Jumlah seluruh anak balita di suatu wilayah 

dan pada kurun waktu yang sama



SKPD Pengelola

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

TARGET
NO URAIAN/SASARAN FORMULA ALASANINDIKATOR KINERJA

9 Meningkatnya jumlah cakupan Persentase cakupan balita Jumlah balita gizi buruk yang dirawat di sarana  Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100

balita gizi buruk mendapat  gizi buruk pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu buruk guna penekanan dan

perawatan mendapat perawatan wilayah kerja pada kurun waktu tertentu penanganan kasus gizi buruk

-------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan

di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang 

sama

10 Meningkatnya jumlah cakupan Persentase cakupan Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang Untuk mengetahui derajat Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100

penjaringan kesehatan siswa penjaringan kesehatan diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan/ kesehatan peserta didik secara

SD dan setingkat siswa SD dan setingkat tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui optimal guna deteksi dini kesehatan

penjaringan kesehatan di suatu wilayah kerja peserta didik , tersedianya data 

pada kurun waktu tertentu atau informasi untuk menilai

------------------------------------------------------------- x 100% perkembangan kesh peserta didik, 

Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat di suatu termanfaatkannya data untuk 

wilayah dan pada kurun waktu yang sama perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi  program

pembinaan peserta didik

11 Meningkatnya jumlah cakupan Persentase cakupan Jumlah PUS yang menggunakan cara/alat Untuk mengetahui kelangsungan Dinas Kesehatan 72 72 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70

peserta KB aktif peserta KB aktif kontrasepsi di wilayah kerja dan kurun waktu penggunaan kontrasepsi guna 

tertentu menekan laju pertumbuhan 

----------------------------------------------------------- x 100% penduduk

Jumlah PUS di wilayah kerja dan kurun waktu

yang sama

12 Meningkatnya jumlah cakupan Persentase cakupan 

penemuan dan penanganan penemuan dan

penderita penyakit penanganan penderita 

a. Meningkatnya cakupan penyakit Jumlah kasus AFP (Non Polio) pada penduduk Untuk mengetahui capaian Dinas Kesehatan ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

    penemuan penderita AFP a. Persentase cakupan < 15 tahun di satu wilayah kerja pada satu kurun penemuan dan penanganan

    penemuan penderita AFP tertentu kasus AFP dalam rangka 

------------------------------------------------------------- x 100.000 Eradikasi Polio

Jumlah penduduk usia < 15 tahun di satu wilayah 

kerja pada satu kurun waktu tertentu



SKPD Pengelola

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

TARGET
NO URAIAN/SASARAN FORMULA ALASANINDIKATOR KINERJA

b. Meningkatnya cakupan b. Persentase cakupan  Jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan Untuk mengetahui capaian Dinas Kesehatan 70 20 30 30 30

    penemuan dan penanganan     penemuan dan di suatu wilayah kerja puskesmas dalam kurun penemuan dan penanganan  

    penderita pneumonia balita     penanganan penderita waktu tertentu kasus pneumonia balita 

    pneumonia balita ------------------------------------------------------------- x 100% dalam rangka penekanan dan 

Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita penanganan penyakit menular

di suatu wilayah kerja puskesmas dalam kurun

waktu tertentu

c. Meningkatnya cakupan penemuan c. Persentase cakupan Jumlah  penderita baru TBC BTA (+) yang Untuk mengetahui capaian Dinas Kesehatan 75 50 55 55 55

    dan penanganan pasien baru     penemuan dan ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja  selama 1 thn penemuan dan penanganan

    TB BTA Positif     penanganan pasien baru ------------------------------------------------------------  x 100 % kasus TBC BTA (+)  dalam 

    TB BTA Positif Jumlah  perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam rangka penekanan dan 

kurun wkt yang sama penanganan penyakit

menular

d. Meningkatnya cakupan penemuan d. Persentase cakupan Jumlah  penderita DBD yang ditangani sesuai SOP                                  

di satu wil. Kerja  selama 1 thn                    

Untuk mengetahui capaian Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100

   dan penanganan DBD    penemuan dan ------------------------------------------------------------  x 100 % penemuan dan penanggulangan

   penanganan DBD Jumlah penderita DBD  yang ditemukan di satu wilayah 

dalam Kurun wkt yang sama

kasus DBD dalam rangka 

menurunkan Angka Kesakitan dan

Kematian penyakit DBD

e. Meningkatnya cakupan e. Persentase cakupan Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani Untuk mengetahui capaian Dinas Kesehatan 100 40 50 60 60

    penanganan penderita diare     penanganan  penderita di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah penemuan dan penanganan

    diare tertentu dalam waktu 1 tahun kasus diare dalam rangka 

--------------------------------------------------------------- x 100% penekanan dan penanganan

Jumlah perkiraan penderita Diare pada satu wilayah penyakit menular

tertentu dalam waktu yang sama (10% dari Angka 

Kesakitan Diare x Jumlah Penduduk)

13 Meningkatnya jumlah cakupan Persentase cakupan Jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap pasien Untuk mengetahui cakupan Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100

pelayanan kesehatan dasar pelayanan penduduk miskin dan hampir miskin di sarana pelayanan kesehatan dasar

pasien masyarakat miskin kesehatan dasar pasien pelayanan kesehatan strata 1 di satu wilayah pada pasien masyarakat miskin

masyarakat miskin kurun waktu tertentu dalam rangka peningkatan 

--------------------------------------------------------------- x 100% pelayanan kesehatan 

Jumlah penduduk miskin dan hampir miskin  di satu penduduk miskin

wilayah dan pada kurun waktu yang sama

14 Meningkatnya cakupan Persentase cakupan Jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap pasien Untuk mengetahui cakupan Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100

pelayanan kesehatan pelayanan penduduk miskin dan hampir miskin di sarana pelayanan kesehatan rujukan

rujukan pasien masyarakat kesehatan rujukan pelayanan kesehatan strata 2 dan 3 di satu wilayah pada pasien masyarakat miskin

miskin pasien masyarakat miskin kurun waktu tertentu dalam rangka peningkatan 

--------------------------------------------------------------- x 100% pelayanan kesehatan 

Jumlah penduduk miskin dan hampir miskin  di satu penduduk miskin

wilayah dan pada kurun waktu yang sama



SKPD Pengelola

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

TARGET
NO URAIAN/SASARAN FORMULA ALASANINDIKATOR KINERJA

15 Meningkatnya cakupan desa/ Persentase cakupan Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam Respon dan penanggulangan Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100

kelurahan mengalami KLB desa/kelurahan pada periode waktu tertentu KLB secara dini dalam rangka 

yang dilakukan penyelidikan mengalami KLB yang ---------------------------------------------------------------- x 100% antisipasi penyebaran 

epidemiologi < 24 jam dilakukan penyelidikan Jumlah KLB yang terjadi pada wilayah desa/ penyakit di masyarakat

epidemiologi < 24 jam kelurahan pada periode waktu yang sama

16 Meningkatnya jumlah cakupan Persentase cakupan desa Jumlah desa dan kelurahan siaga aktif Untuk mengetahui desa Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100

desa siaga aktif siaga aktif -------------------------------------------------- x 100% siaga aktif wujud partisipasi

Jumlah desa/kelurahan siaga yang ada masyarakat dalam rangka

penanganan masalah 

kesehatan di desa/kelurahan

17 Terlayaninya pengidap HIV yang Persentase pengidap HIV Jumlah pengidap HIV yang mendapatkan layanan Untuk mengetahui capaian Dinas Kesehatan 60 70 80 80 80

mendapatkan layanan CST yang mendapatkan layanan CST dalam 1 tahun penemuan dan penanganan

CST ---------------------------------------------------------------- x 100% kasus HIV dalam rangka 

Jumlah pengidap HIV yang ditemukan pada tahun penekanan pengendalian penyebaran

yang sama dan menurunkan jumlah kasus

baru

18 Meningkatnya jumlah cakupan Presentase cakupan rumah Jumlah rumah yang sehat Untuk mengetahui sarana sanitasi Dinas Kesehatan 65 70 75 80 85

rumah sehat sehat --------------------------------------- x 100% dasar dalam rangka upaya 

Jumlah rumah yang diperiksa peningkatan kesehatan masyarakat

19 Meningkatnya pelaksanaan Jumlah puskesmas  Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan Untuk mengetahui puskesmas Dinas Kesehatan 6 4 6 8 7

standar pelayanan publik melaksanakan standar prima yang memenuhi standar dalam 

pelayanan publik rangka meningkatkan kwalitas 

pelayanan kesehatan 

20 Meningkatnya pengadaan obat Persentase pengadaan obat Jumlah obat yang diadakan Terpenuhinya kebutuhan obat Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100

----------------------------------------- x 100% dan perbekalan kesehatan

Jumlah obat yang diperlukan

21 Meningkatnya perilaku hidup Persentase Perilaku Hidup Jumlah Rumah Tangga Sehat Untuk mengetahui masyarakat Dinas Kesehatan 40 45 65 75 85

bersih dan sehat Bersih dan Sehat ------------------------------------------------ x 100% yang sudah ber-PHBS

Jumlah sasaran pemetaan
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