FORMULIR PENGUKURAN KINE
PERANGKAT DAERAH/UNIT KE
Perangkat Kerja/Unit Kerja
Tahun

: Dinas Kesehatan
: 2018 dan 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

CARA PENGUKURAN INDIKATOR TARGET TARGET
SASARAN
2018
2019

IPKM adalah indikator komposit
untuk menggambarkan kinerja
pembangunan kesehatan
masyarakat di Kota Batu. Dihitung
dengan menjumlahkan nilai indeks
pelayanan kesehatan, indeks
Meningkatnya akses
Indeks Pembangunan kesehatan reproduksi, indeks
dan kualitas pelayanan
kesehatan balita, indeks keluarga
Kesehatan Manusia
kesehatan
sehat, indeks kesehatan
lingkungan, indeks penyakit
menular dan indeks penyakit tidak
menular dibagi dengan 7

Indeks pelayanan
Kesehatan

Indeks Pelayanan Kesehatan
adalah indikator komposit yang
mencerminkan kualitas pelayanan
kesehatan dasar di suatu daerah.
Diperoleh melalui penjumlahan
beberapa indikator yaitu: [Rasio
Puskesmas per 30.000
penduduk*proporsi bobot indikator]
+ [Proporsi desa dengan
kecukupan jumlah posyandu per
desa*proporsi bobot indikator] + [
Rasio bidan per penduduk*proporsi
bobot indikator] + [Rasio dokter per
penduduk*proporsi bobot indikator]
+ [Persentase ketersediaan obat
dan vaksin*proporsi bobot
indikator] + [Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan terakreditasi
paripurna*proporsi bobot indikator]

0.6184

0.6195

0.5287

0.5300

Indeks kesehatan
Balita

Indeks Kesehatan
Reproduksi

Indeks penyakit
Menular

Adalah indikator komposit yang
menggambarkan kualitas
pelayanan kesehatan bagi
kelompok sasaran balita di wilayah
kerja tertentu pada kurun waktu
tertentu, diperoleh dari
penjumlahan indikator: [Cakupan
balita gizi buruk dan gizi
kurang*proporsi bobot indikator] +
[cakupan balita pendek dan sangat
pendek*proporsi bobot indikator] +
[cakupan balita gemuk*proporsi
bobot indikator] + [ Cakupan
pelayanan kesehatan balita
*proporsi bobot indikator]
Indeks Kesehatan reproduksi
adalah indikator komposit yang
menggambarkan kualitas
pelayanan kesehatan maternal dan
kesehatan reproduksi bagi remaja
putri/ wanita usia subur di wilayah
kerja tertentu pada kurun waktu
tertentu. Diperolehi melalui
penjumlahan indikator sbb:
[Persentase linakes*proporsi bobot
indikator] + [cakupan peserta KB
aktif*proporsi bobot indikator] + [
Cakupan K4*proporsi bobot
indikator] + [Persentase KEK pada
WUS*proporsi bobot indikator]
Adalah indikator komposit yang
menggambarkan kualitas
pelayanan pencegahan dan
pengendalian penyakit menular di
wilayah kerja tertentu pada kurun
waktu tertentu. Diperoleh dari
penjumlahan indikator: [Cakupan
pneumonia balita*proporsi bobot
indikator] + [cakupan diare
balita*proporsi bobot indikator] + [
Cakupan ISPA balita*proporsi
bobot indikator] + [Cakupan
Imunisasi dasar lengkap*proporsi
bobot indikator] + Cakupan
penemuan dan pengobatan
penderita TB* proporsi bobot
indikator]

0.6778

0.6780

0.5284

0.5300

0.7798

0.7805

Indeks Penyakit
Tidak menular

Indeks Keluarga
Sehat

Indeks Kesehatan
Lingkungan

Adalah indikator komposit yang
menggambarkan kualitas
pelayanan pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular di wilayah kerja tertentu
pada kurun waktu tertentu.
Diperoleh dari penjumlahan
indikator: [Cakupan
hipertensi*proporsi bobot indikator]
+ [cakupan diabetes
melitus*proporsi bobot indikator] + [
Cakupan cedera*proporsi bobot
indikator] + [Cakupan kesehatan
gigi dan mulut*proporsi bobot
indikator] + [Cakupan obesitas
sentral*proporsi bobot indikator] +
[Cakupan gangguan mental/
kesehatan jiwa*proporsi bobot
indikator]
Keluarga sehat adalah Keluarga yg
memenuhi 80% dari 12 indikator
keluarga sehat. Indeks
Keluarga sehat diperoleh dari
jumlah keluarga sehat dibagi
jumlah seluruh keluarga di wilayah
kerja x 100%
Diperoleh dari penjumlahan
indikator: [prevalensi penyakit
berbasis lingkungan*proporsi bobot
indikator] + [cakupan KK dengan
akes sanitasi dasar * proporsi
bobot indikator]

0.555

0.5575

0.3818

0.3850

0.8776

0.8785
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0.62

0.38

PROGRAM

101

71.6

REALISASI

PAGU

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan dan
Standarisasi
Sumberdaya
Kesehatan

Rp.

2018 %

TW 1 2019

%

92.3

Program
Peningkatan
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

0.64

121

Program
Peningkatan
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

0.74

94.5

0.63

0.44

0.13

0.99

78.7

32.9

Program
Peningkatan
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

113

Program
Peningkatan
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Perangkat Kerja/Unit Kerja
Tahun

: Dinas Kesehatan
: 2018 dan 2019

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

CARA PENGUKURAN INDIKATOR
KEGIATAN

Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran

Indeks kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran

Prosentase hasil penilaian kepuasan
pegawai

Menurunnya kasus
kematian ibu

Jumlah kematian
ibu

Jumlah kasus kematian ibu hamil/bersalin

Menurunnya kasus
kematian bayi

Jumlah kematian
bayi

Menurunnya
prevalensi balita
stunting

Prevalensi Balita
Stunting

Menurunnya
prevalensi balita Gizi
Kurang dan Gizi
Buruk

Prevalensi balita
Gizi Kurang dan
Gizi Buruk

Jumlah kasus balita Gizi Kurang dan Gizi
Buruk lama ditambah kasus balita Gizi
Kurang dan Gizi Buruk baru dibagi total
populasi balita dalam kurun waktu tertentu

Menurunnya kasus
kematian balita

Jumlah Kasus
Kematian balita

Jumlah kasus kematian balita (0-4 tahun)

Meningkatnya
kualitas kesehatan
lansia

Persentase lansia
mendapatkan
layanan kesehatan
sesuai standar

Jumlah lansia (60 th keatas) berkunjung
ke pelayanan kesehatan dasar/posyandu
lansia dibagi total populasi kelompok umur
60 tahun keatas dalam kurun waktu
tertentu dikali 100%

Meningkatnya strata
Desa/Kelurahan
Siaga

persentase desa
siaga aktif

Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif dibagi
jumlah keseluruhan desa/Kelurahan dikali
100%

Meningkatnya
kualitas kesehatan
rumah tangga
Meningkatnya strata
UKBM

Persentase rumah
tangga sehat
Persentase UKBM
aktif

Jumlah kasus kematian bayi neonatus
dan post-neonatus
Jumlah kasus balita stunting lama
ditambah kasus balita stunting baru dibagi
total populasi balita dalam kurun waktu
tertentu

Jumlah Rumah Tangga memenuhi syarat
rumah tangga sehat dibagi keseluruhan
jumlah rumah tangga dalam kurun waktu
tertentu
Jumlah UKBM aktif dibagi jumlah seluruh
UKBM dalam kurun waktu tertentu dikali
100%

TARGET
2018

Tercapainya
Puskesmas
terakreditasi
paripurna

Persentase KK
dengan akses
sanitasi dasar baik

Jumlah KK dengan akses sandas baik
dibagi jumlah seluruh KK dalam kurun
waktu tertentu dikali 100%

Persentase
Puskesmas
terakreditasi
paripurna

Jumlah Puskesmas terakreditasi
paripurna dibagi jumlah seluruh
Puskesmas di Kota batu dikali 100%

Tercapainya
Angka kontak
pelayanan kesehatan peserta JKN di
untuk peserta JKN
Puskesmas

Jumlah peserta JKN yang kontak dengan
Puskesmas dibagi jumlah seluruh peserta
JKN Kota Batu dikali 100%

Persentase fasilitas
Tercapainya fasilitas
pelayanan
pelayanan kesehatan
kesehatan rujukan
rujukan terakreditasi
terakreditasi

Jumlah faskes rujukan terakreditasi dibagi
jumlah seluruh faskes rujukan di Kota
Batu dalam kurun waktu tertentu dikali
100%

Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
medis

Jumlah tenaga dokter, dokter spesialis
Rasio tenaga medis
dan dokter gigi di Kota Batu dibagi jumlah
per satuan
penduduk dalam kurun waktu tertentu
penduduk
dikali 100.000 penduduk

Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
perawat

Rasio tenaga
Jumlah perawat dan perawat gigi di Kota
perawat per satuan Batu dibagi jumlah penduduk dalam kurun
penduduk
waktu tertentu dikali 100.000 penduduk

Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
bidan

Rasio tenaga bidan Jumlah bidan di Kota Batu dibagi jumlah
per satuan
penduduk dalam kurun waktu tertentu
penduduk
dikali 100.000 penduduk
Persentase Puskesmas yang memiliki
Persentase
80% obat dan vaksin essensial
ketersediaan obat
(pemantauan dilaksanakan terhadap 20
dan vaksin
item obat indikator) dibagi jumlah seluruh
Puskesmas dikali 100%

Terpenuhinya
kebutuhan obat dan
vaksin

Tercapainya
Puskesmas sesuai
standar permenkes
75 / 2014 tentang
puskesmas

Persentase
Puskesmas dan
Jaringannya dalam
kondisi gedung,
alat kesehatan, dan
alat penunjang
sesuai permenkes
75 / 2014 tentang
puskesmas

Puskesmas dan Jaringannya dalam
kondisi gedung, alat kesehatan, dan alat
penunjang sesuai permenkes 75 / 2014
tentang puskesmas dibagi jumlah seluruh
Puskesmas dan Jaringannya dikali 100%

Tercapainya rasio
Puskesmas sesuai
kebutuhan

Rasio Puskesmas
per satuan
Jumlah Puskesmas di Kota Batu dibagi
penduduk (idealnya
jumlah penduduk dalam kurun waktu
1 Puskesmas
tertentu dikali 100.000 penduduk
melayani 30.000
penduduk)

Tercapainya
Universal Child
Immunization

Desa/Kelurahan
UCI

Tercapainya temuan
kasus Tuberculosis

Adalah jumlah semua kasus tuberkulosis
Angka Notifikasi
yang diobati dan dilaporkan di antara
Kasus Tuberculosis 100.000 penduduk yang ada di suatu
wilayah tertentu

Tercapainya temuan
kasus HIV/AIDS
pada kelompok umur
15-49 tahun

Prevalensi HIV/
AIDS pada
kelompok umur 1549 tahun

Terselenggaranya
Puskesmas Pandu
PTM

Persentase
Puskesmas Pandu
PTM

Tercapainya upaya
pengendalian kasus
DBD

Incidence rate DBD

Tercapainya upaya
pengendalian kasus
diare semua umur

Prevalensi diare
semua umur

Tercapainya upaya
pengendalian kasus
Hepatitis B pada ibu
hamil

Prevalensi hepatitis
B pada bumil

Tercapainya upaya
pengendalian kasus
pneumonia balita

Prevalensi
pneumonia pada
balita

Jumlah Desa Kelurahan masuk kategori
UCI

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

REALISASI
TARGET
TW
KET
2019 2018 %
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1
2019

PAGU ( Rp. )
PROGRAM

Program
Pelayanan
Kesekretariatan
Perangkat Daerah

2018

4,581,327,842.00

0

15

34.70%

0.58%

7

45%

100%

62%

99%

Program
Peningkatan
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

10,842,252,950.00

93%

20

92

33

9.9

25.6

24.8

90

0

Program
Peningkatan
Pelayanan dan
Standarisasi
Sumber Daya
Kesehatan

4,015,148,116.00

40.79

Program
Pembinaan
Lingkungan Sosial

7,186,646,653.00

Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
dan Tidak Menular

1,881,599,920.00

63%

60%

0.06%

100%
<30/100
.000
pendud
uk
<5%

1.5%

<1.84%

PAGU ( Rp. )

REALISASI
2019

2018

4,581,327,842.00

402,746,779.00

6,227,761,800.00

1,125,005,150.00

%

8.79

10.38

TW 1 2019

%

402,746,779.00

8.79

114,071,650.00

1.83

6,328,948,833.00

1,525,020,002.00

37.98

42,613,500.00

0.67

6,415,105,500.00

2,533,934,640.00

1,671,476,871.00

1,213,180,410.00

23.26

64.48

-

153,168,250.00

0.00

6.04

42613500

Perangkat Kerja/Unit Kerja
Tahun

: Dinas Kesehatan
: 2018 dan 2019

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

Terselenggaranya
upaya kesehatan
untuk pekerja

Terbinanya pekerja
informal tentang
kesehatan kerja

Terselenggaranya
upaya peningkatan
kebugaran
masyarakat

Jumlah pos Upaya
Kesehatan Kerja
(UKK) yang
terbentuk dan
mendapat
pembinaan
Persentase pekerja
informal yang
mendapatkan
pembinaan
kesehatan kerja
Jumlah masyarakat
mendapatkan
pengukuran
kebugaran jasmani

Jumlah KK yang
Terlaksananya survei
dilakukan survey
Environment Health
Environment Health
Risk Asessment
Risk Asessment
(EHRA)
(EHRA)
Tersusunnya
dokumen
Environment Health
Risk Asessment
(EHRA)

Jumlah dokumen
kajian EHRA yang
dihasilkan

Persentase KK
yang dilakukan
verifikasi Open
Defecation Free
(STOP BAB
sembarangan)
Persentase KK
Masyarakat mampu
dengan akses air
mengakses air bersih
minum layak
Terverifikasinya KK
dengan Open
Defecation Free
(STOP BAB
sembarangan)

CARA PENGUKURAN INDIKATOR
KEGIATAN

TARGET
2018

Persentase KK
Pengelolaan air
yang melakukan
limbah rumah tangga
pengelolaan air
dilaksanakan secara
limbah rumah
mandiri
tangga
Persentase KK
Masyarakat mampu yang melakukan
mengelola sampah
pengelolaan
rumah tangga
sampah rumah
tangga
Cakupan desa/
Persentase desa/
kelurahan yang
kelurahan yang
melaksanakan
melaksanakan
tatanan dasar kota
tatanan dasar kota
sehat
sehat
Persentase
Tercapainya pasar
indikator pasar
sehat
sehat yang
mencapai target
Persentase Tempat
Terca[painya fasilitas
Fasilitas Umum
umum yang sehat
dibina
Tercapainya Tempat
Kasus kematian ibu
Rekomendasi yang
Desa/kelurahan
Puskesmas
ibu hamil resiko tinggi
ibu hamil yang

Jumlah Tempat
Persentase kasus
Jumlah
Jumlah
Jumlah Puskesmas
Persentase ibu
Persentase ibu

ibu hamil yang
mendapatkan
jaminan persalinan

jumlah ibu hamil
yang mendapatkan
jaminan persalinan

Puskesmas
melaksanakan
Pelayanan
Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR)
Terselenggaranya
Anak sekolah/
Puskesmas
Calon pengantin
WUS/ calon
Balita stunting, gizi
Ibu BBLR mendapat

Jumlah Puskesmas
melaksanakan
Pelayanan
Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR)
Jumlah sekolah
Persentase anak
Jumlah Puskesmas
Persentase calon
Persentase WUS/
Persentase balita
Persentase buteki

Cakupan
penimbangan balita
Cakupan Balita naik
berat badannya
(N/D)

Persentase balita
gizi kurang dan
balita stunting
mendapat
penanganan sesuai
standar
Jumlah
Desa/Kelurahan
memiliki
pendamping balita
stunting/gizi
kurang/gizi buruk
Persentase balita
ditimbang (D/S)
Persentase Balita
naik berat
badannya (N/D)

Terlaksananya kader
dan guru PAUD
mendapat pelatihan
Stimulasi Deteksi
Intervensi Dini
Tumbuh Kembang
(SDIDTK)

Jumlah kader dan
guru PAUD
mendapat pelatihan
Stimulasi Deteksi
Intervensi Dini
Tumbuh Kembang
(SDIDTK)

Cakupan anak balita
dan anak pra
sekolah mendapat
pelayanan kesehatan
sesuai standar

Persentase anak
balita dan anak pra
sekolah mendapat
pelayanan
kesehatan sesuai
standar

Terlaksananya kader
kesehatan yang
dilatih cara
pengukuran
antropometri balita
(Berat Badan, Tinggi/
Panjang Badan,
Lingkar Kepala), dan
antropometri WUS/
bumil (Berat Badan,
Tinggi Badan,
Lingkar Lengan Atas)

Persentase kader
kesehatan yang
dilatih cara
pengukuran
antropometri balita
(Berat Badan,
Tinggi/ Panjang
Badan, Lingkar
Kepala), dan
antropometri WUS/
bumil (Berat Badan,
Tinggi Badan,
Lingkar Lengan
Atas)

Balita gizi kurang dan
balita stunting
mendapat
penanganan sesuai
standar
Terselenggaranya
Desa/Kelurahan
dengan pendamping
balita stunting/gizi
kurang/gizi buruk

Puskesmas
melaksanakan
pelayanan santun
lansia

Jumlah Puskesmas
melaksanakan
pelayanan santun
lansia

Terlasananya kader
posyandu lansia
mendapatkan
pembinaan

Jumlah kader
posyandu lansia
mendapatkan
pembinaan

Terlaksananya
penyuluhan
kesehatan

Jumlah peserta
penyuluhan
kesehatan

Tersedianya media
kesehatan

Persentase media
yang dicetak dan
didistribusikan

Terlaksananya
penyuluhan
kesehatan
masyarakat melalui
media elektronik

Frekuensi
penyuluhan
kesehatan
masyarakat melalui
media elektronik
yang terealisasi

Puskesmas memiliki
database kesehatan
keluarga sebagai
hasil survey keluarga
sehat

Jumlah Puskesmas
memiliki database
kesehatan keluarga
sebagai hasil
survey keluarga
sehat

Terbinanya Upaya
Kesehatan
Bersumber daya
Masyarakat (UKBM)

Persentase Upaya
Kesehatan
Bersumber daya
Masyarakat
(UKBM) yang dibina

Meningkatnya strata
Desa/Kelurahan
Siaga

Jumlah
Desa/Kelurahan
Siaga Aktif dengan
Strata PuRi

Terselenggaranya
MoU dengan pihak
swasta/lintas sektor

Jumlah pihak
swasta/lintas sektor
memiliki MoU
dengan Dinas
Kesehatan untuk
mendukung
program kesehatan
masyarakat

Cakupan kader
kesehatan yang aktif
dalam kegiatan
posyandu

Jumlah kader
menerima insentif
kader kesehatan
untuk menunjang
kegiatan posyandu
balita
Persentase kader
kesehatan yang
aktif dalam
kegiatan posyandu

Tersusunnya ide
pemecahan masalah
kesehatan
masyarakat yang
diikutkan dalam
sayembara
"Lumbung Ide
Kesehatan" dalam
bentuk dokumen
proposal

Jumlah ide
pemecahan
masalah kesehatan
masyarakat yang
diikutkan dalam
sayembara
"Lumbung Ide
Kesehatan" dalam
bentuk dokumen
proposal

Tercapainya taman
posyandu yang
optimal (tribina)

Jumlah taman
posyandu yang
optimal (tribina)

Tersusunnya
dokumen
perencanaan di
Dinas Kesehatan
dan jajarannya

Jumlah dokumen
perencanaan dan
anggaran yang
dihasilkan di
Dinas Kesehatan
dan jajarannya

Puskesmas
menjalankan
SIKDA Generik

Jumlah
Puskesmas
menjalankan
SIKDA generik
dan pelaporan
tepat waktu

Kader menerima
insentif kader
kesehatan untuk
menunjang kegiatan
posyandu balita

Tersusunnya
dokumen LAKIP
2018
Tersusunnya
laporan/konsep
hasil
penelitian/pengemb
angan pelayanan
kesehatan

Jumlah dokumen
LAKIP yang
dihasilkan
Jumlah laporan/
konsep hasil
penelitian/pengem
bangan
pelayanan
kesehatan yang
dihasilkan
Tersusunnya draft Jumlah draft
peraturan daerah/
peraturan daerah/
kepala daerah yang kepala daerah
yang menunjang
menunjang
peningkatan
peningkatan
pelayanan
pelayanan
kesehatan yang
kesehatan yang
diusulkan ke
diusulkan ke
bagian hukum
bagian hukum
Pemkot Batu dan
Pemkot Batu dan
ditindak lanjuti
ditindak lanjuti
Puskesmas
mendapatkan
pembinaan untuk
pemanfaatan dana
DAK Non Fisik

Persentase
Puskesmas
mendapat
pembinaan untuk
pemanfaatan
dana DAK Non
Fisik

Puskesmas
melaksanakan
pelaporan realisasi
kegiatan dan
anggaran dana
DAK Non Fisik
tepat waktu

Persentase
Puskesmas
melaksanakan
pelaporan
realisasi kegiatan
dan anggaran
dana DAK Non
Fisik tepat waktu

Dokumen
perencanaan dan
anggaran dana
DAK non fisik
terverifikasi di
Dinas Kesehatan
Tersusunnya
laporan keuangan

Persentase
dokumen
perencanaan dan
anggaran dana
DAK non fisik
yang terverifikasi
di Dinas
Kesehatan
Jumlah Laporan
keuangan yang di
hasilkan

Terpenuhinya
kebutuhan surat
menyurat di Dinas
Kesehatan Kota
Batu

Persentase
pemenuhan
kebutuhan surat
menyurat di Dinas
Kesehatan Kota
Batu

Terpenuhinya
kebutuhan surat
menyurat di Dinas
Kesehatan Kota
Batu kebutuhan
biaya untuk
pembayaran air,
listrik untuk
keperluan kantor
Dinas Kesehatan
dan Jajarannya
(Puskesmas dan
Pustu) yang dapat
dipenuhi
Terpenuhinya
kebutuhan biaya
untuk pembayaran
pajak dan uji KIR
kendaraan
bermotor jabatan/
dinas

Persentase
kebutuhan biaya
untuk
pembayaran air,
listrik untuk
keperluan kantor
Dinas Kesehatan
dan Jajarannya
(Puskesmas dan
Pustu) yang dapat
dipenuhi

Persentase
kebutuhan biaya
untuk
pembayaran
pajak dan uji KIR
kendaraan
bermotor jabatan/
dinas yang dapat
dipenuhi

Terpenuhinya
kebutuhan
honorarium tim
pengelola
keuangan,tim
pengelola aset, tim
pengadaan barang/
jasa, gaji tenaga
honorer dan tenaga
harian lepas di
Dinas Kesehatan
dan jajarannya

Persentase
kebutuhan
honorarium tim
pengelola
keuangan,tim
pengelola aset,
tim pengadaan
barang/ jasa, gaji
tenaga honorer
dan tenaga harian
lepas di Dinas
Kesehatan dan
jajarannya yang
dapat dibayarkan

Terpenuhinya gaji
tenaga cleaning
service di Dinas
Kesehatan dan
jajarannya

Jumlah bulan gaji
tenaga cleaning
service di Dinas
Kesehatan dan
jajarannya yang
dapat terpenuhi

Terpenuhinya ATK
untuk kebutuhan
operasional kantor

Persentase jenis
dan jumlah ATK
untuk kebutuhan
operasional
kantor yang dapat
disediakan

Terpenuhinya jenis
dan jumlah barang
cetak untuk
kebutuhan
operasional kantor

Persentase jenis
dan jumlah
barang cetak
untuk kebutuhan
operasional
kantor yang dapat
disediakan

Terpeliharanya
komponen listrik
kantor

Persentase
komponen listrik
kantor rusak
yang dapat diganti

Terpenuhinya
kebutuhan alat
rumah tangga
Terpenuhinya
kebutuhan media
massa

Terpenuhinya
kebutuhan makan
minum rapat dinas
dan pegawai
Terpenuhinya
kebutuhan
transport ASN
untuk kegiatan
perjalanan dinas
dalam daerah

Terpenuhinya
kebutuhan
transport ASN
untuk kegiatan
perjalanan dinas
luar daerah

Terpenuhinya
target setoran
retribusi dari
pelayanan
kesehatan dasar

Persentase
kebutuhan alat
rumah tangga
yang dapat
terpenuhi
Persentase biaya
berlangganan
media massa
yang tersedia
secara rutin
Persentase
kebutuhan makan
minum rapat
dinas dan
pegawai yang
dapat terpenuhi
Persentase ASN
yang dapat
didanai
transportasi dan
uang hariannya
untuk
melaksanakan
kegiatan
perjalanan dinas
dalam daerah
Persentase ASN
yang dapat
didanai
transportasi dan
uang hariannya
untuk
melaksanakan
kegiatan
perjalanan dinas
luar daerah
Persentase
pemenuhan target
setoran retribusi
dari pelayanan
kesehatan dasar

Terpenuhinya
kebutuhan ASN
terhadap diklat

Persentase ASN
yang diusulkan
mengikuti diklat
dapat terdanai

Terpenuhinya
kebutuhan
peralatan/
perlengkapan
kantor

Persentase
usulan kebutuhan
peralatan/
perlengkapan
kantor yang dapat
direalisasikan

Terpenuhinya
kebutuhan servis
kendaraan jabatan

Persentase
kendaraan
jabatan yang
diservis dan
mendapat BBM
rutin
Terpenuhinya
Persenatse
kebutuhan BBM
kendaraan dinas
dan servis
untuk kegiatan
kendaraan dinas
operasional yang
operasional
diservis dan
mendapat BBM
rutin
Terpeliharanya alat Persentase
perkantoran
kerusakan alat
perkantoran yang
dapat diperbaiki
Terpeliharanya
Persentase
gedung kantor dari kerusakan
resiko rusak ringan gedung skala
ringan yang dapat
dilakukan
perbaikan

Terlaksananya
rehabilitasi gedung
Puskesmas dan
Puskesmas
Pembantu

Jumlah gedung
Puskesmas dan
Puskesmas
Pembantu yang
direhabilitasi

Tercapainya
Jumlah Puskesmas
Puskesmas dengan yang memenuhi std
bangunan terstandar bangunan dan alat
sesuai Permenkes
75/2014

Tersusunnya
dokumen UKL/UPL
untuk Puskesmas

Jumlah Puskesmas
memiliki dokumen
UKL/UPL

Terealisasikannya
sarana prasarana
Puskesmas untuk
menunjang pelayan
pengendalian
penyakit akibat
dampak rokok

Jumlah pengadaan
sarana prasarana
Puskesmas untuk
menunjang pelayan
pengendalian
penyakit akibat
dampak rokok
yang dapat
direalisasikan

Tersedianya alat
kesehatan dan alat
penunjang
pelayanan kesehatan
di Puskesmas sesuai
kebutuhan

Persentase alat
kesehatan dan alat
penunjang
pelayanan
kesehatan yang
tersedia dan
berfungsi di
Puskesmas
Persentase alat
kesehatan di
Puskesmas dan
jaringannya yang
dikalibrasi
Persentase usulan
obat dan
perbekalan
kesehatan yang
dapat direalisasikan
untuk pelayanan
kesehatan dasar

Cakupan alat
kesehatan di
Puskesmas dan
jaringannya yang
dikalibrasi
Terpenuhinya
kebutuhan obat dan
perbekalan
kesehatan sesuai
dengan usulan

Cakupan Puskesmas
dan sarana
pelayanan kesehatan
lain mendapatkan
pembinaan
mengenai pelayanan
kefarmasian

Persentase
Puskesmas dan
sarana pelayanan
kesehatan lain
yang mendapatkan
pembinaan
mengenai
pelayanan
kefarmasian

Cakupan sarana
pengobat tradisional,
jamu gendong, jamu
racik dan kosmetika
mendapatkan
pembinaan

Persentase sarana
pengobat
tradisional, jamu
gendong, jamu
racik dan kosmetika
yang dibina untuk
keamanan produk

Terbinanya P-IRT
untuk menjaga mutu
dan keamanan
pangan yang
diproduksi

Persentase
Pangan-Industri
Rumah Tangga
(PIRT) yang dibina
untuk memproduksi
pangan yang aman
dan bermutu.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

REALISASI
TARGET
TW
KET
2019 2018 %
%
1
2019

PAGU ( Rp. )
PROGRAM

2018

5

210

800

560

1

80

80

Program
Peningkatan
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

6,626,090,300.00

80

80

35

3

78.5

78
100
3
24
2
40
100
220
3

150
10
3
10
5
20
70

100

15

70.80
82

50

70

20

Program
Peningkatan
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

6,663,614,650.00

5

147

15000

100

40

5

100

12

Program
Peningkatan
Kesehatan dan

658,695,000.00

Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
6

305

100

15

121

4

2

658,695,000.00

1
1

1

Program
Pelayanan
Kesekretariatan
Perangkat Daerah

100

40

345,741,300.00

60

1

100

100

96

98

12

85

65

100
Program
Pelayanan

4,835,416,495.50

96

96

87

45

80

100

Pelayanan
Kesekretariatan
Perangkat Daerah

4,835,416,495.50

100

100

100

100

100

100

2

1

1

2

65

50

100

Program
Pembinaan
Lingkungan Sosial

6,395,468,653.00

80
Program
Peningkatan
Pelayanan dan
Standarisasi
Sumber Daya
Kesehatan
60

72

1,175,865,230.00

PAGU ( Rp. )

REALISASI
2019

1,950,991,100.00

2018

220,320,800.00

%

3.33

TW 1 2019

46,741,050.00

%

2.40

3,835,797,400.00

1,718,653,384.00

25.79

52,450,600.00

1.37

440,973,300.00

529,359,350.00

80.36

14,880,000.00

3.37

440,973,300.00

529,359,350.00

80.36

14,880,000.00

3.37

435,418,000.00

34,310,000.00

9.92

14,686,750.00

3.37

4,145,909,842.00

3,562,080,646.00

73.67

388,060,029.00

9.36

4,145,909,842.00

3,562,080,646.00

73.67

388,060,029.00

9.36

6,356,680,500.00

1,346,857,759.00

21.06

-

0.00

2,773,734,630.00

557,900,466.00

47.45

10,942,500.00

0.39

FORMULIR RENCANA AKSI
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET
KINERJA
SASARAN

PROGRAM DAN
KEGIATAN

TARGET
RENCANA
INDIKATOR PROGRAM/
AKSI
KEGIATAN

AH/UNIT KERJA
JADWAL KEGIATAN

ANGGARAN PENANGGUNG
(Rp.)
JAWAB
1

TR 1
2 3

4

TR 2
5 6

7

TR 3
TR 4
8 9 10 11 12

