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Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan 
tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan 
berkesinambungan. 
 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Departemen Kesehatan 
Tahun 2005 – 2009 (Renstra Depkes 2005-2009), telah ditetapkan dengan 
keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1274/MENKES/SK/VIII/2005. 
 
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin 
bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Lebih dari pada 
itu, peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan menjadi sangat penting. 
Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan tinjauan kembali dan 
menyesuaikan Renstra Depkes yang ada. Atas rakhmat dan hidayah dari Tuhan Yang 
Maha Esa, Renstra Depkes 2005-2009 yang baru telah selesai disusun dan 
ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor: 331/MENKES/SK/V/2006.  
 
Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan tercermin dalam 
strategi dan sasaran utama Renstra Depkes ini. Program-program pembangunan 
kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Depertemen Kesehatan diarahkan untuk 
pengembangan Desa Siaga dalam kerangka mewujudkan desa sehat. Upaya Kesehatan 
Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko 
masalah kesehatan setempat, akan dikembangkan. Melalui kesempatan ini pula saya 
ingin mengajak kepada semua unsur Departemen Kesehatan, untuk saling bahu-
membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi 
Depkes, yaitu “MASYARAKAT YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT”.  
 
 



Penyesuaian Renstra Depkes 2005-2009 ini telah dilakukan oleh semua unsur 
Departemen Kesehatan. Di samping itu, mengingat Departemen Kesehatan selalu 
akan berinteraksi dengan para pelaku pembangunan kesehatan lainnya dengan 
semangat kemitraan, maka melalui RAKERKESNAS TAHUN 2006, penyusunan 
Renstra Depkes ini telah pula memperoleh masukan dari para pihak baik di pusat 
maupun daerah. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang 
setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada para pihak atas perhatian, 
bantuan, maupun asupan serta kontribusinya dalam penyusunan Renstra Depkes ini. 
 
 Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. 
Semoga upaya kita bersama dalam “MEMBUAT RAKYAT SEHAT” mendapatkan 
rakhmat, hidayah, dan ridho-Nya. Amin.     
        
                                                                                   
                                                                                 Jakarta, 11 Mei 2006. 
                 MENTERI KESEHATAN RI,  
 
 
 
 
            Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) 



ii 
 

RANCANGAN RENSTRA/PUSKABANGKES/2006 

                                                                                 
                                                                           iii
  
 

DAFTAR ISI 
  
 
 
KATA PENGANTAR  i 
 
DAFTAR ISI iii  
 
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI v 
NOMOR 331/MENKES/SK/V/2006 TENTANG 
RENSTRA DEPKES TAHUN 2005—2009  

 
I. PENDAHULUAN    1 
 
II. ISU STRATEGIS 3 

       
III. VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI 5 

A. VISI 5 
B. MISI 6 
C. NILAI-NILAI 6 
 

IV. TUJUAN, STRATEGI, DAN SASARAN UTAMA 8 
A. TUJUAN 8 
B. STRATEGI 8 
C. SASARAN UTAMA 10 
  

V. PROGRAM-PROGRAM 13 
A. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT  13   
B. LINGKUNGAN SEHAT   15 
C. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   20 
D. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN   23 
E. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT  28 
F. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT   34 
G. SUMBERDAYA KESEHATAN   36 
H. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN  39  
I. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN 

KESEHATAN  42 
J. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 46 



ii 
 

RANCANGAN RENSTRA/PUSKABANGKES/2006 

                                                                                 
                                                                           iv 
  
 

K. PENDIDIKAN KEDINASAN 48 
L. PENGELOLAAN SDM APARATUR 50 
M. PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN 

DAN KEPEMERINTAHAN 51 
N. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN  

AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA 53 
 

VI. PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN 56 
A.   PENYELENGGARAAN DAN KEBUTUHAN  
       DANA INDIKATIF 56 
B.   PENILAIAN 58 
 

VII. PENUTUP                                                                      59     
   



 1

 
 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  331/MENKES/SK/V/2006 

 
TENTANG 

 
 RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KESEHATAN 

 TAHUN 2005–2009 
 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional di bidang kesehatan, 
sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, perlu disusun rencana strategis 
Departemen Kesehatan; 
 

   b. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen 
perencanaan indikatif yang memuat program-
program pembangunan kesehatan yang akan 
dilaksanakan dan telah ditetapkan melalui 
Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 
1274/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Rencana 
Strategis Departemen Kesehatan 2005–2009; 
 

  c. bahwa perkembangan kebijakan dalam upaya 
Departemen Kesehatan untuk lebih mendekatkan 
pelayanannya kepada masyarakat, maka 
diperlukan penyesuaian visi, misi, dan nilai-nilai 
yang perlu diakomodir dalam   Rencana Strategis 
Departemen Kesehatan 2005-2009; 
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Mengingat 

 
 
: 

 
 
1. 

 
 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 
 

  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 
 

  3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 
 

  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438); 
 

  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2004-2009; 
 

  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia; 
 

    7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/ 
SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan 
Menuju Indonesia Sehat 2010; 
 

  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/ 
Menkes/II/SK/2004 tentang Sistem Kesehatan 
Nasional; 
 

  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ 
Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. 
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MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan 
 

 
: 

 

Kesatu : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 
Tahun 2005-2009. 
  

Kedua : Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 
2005-2009 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 
 

Ketiga : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi 
Departemen Kesehatan dalam penyelenggaraan 
program pembangunan kesehatan. 
 

Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1274/MENKES/SK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 
 

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 
 

           Ditetapkan di:    Jakarta 

           Pada tanggal: 11 Mei 2006 
 
 

   MENTERI KESEHATAN, 
 
 
 
 

   Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K) 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 
2004–2009, telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor. 7 Tahun 
2005. Pembangunan kesehatan yang merupakan bagian integral dari 
pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) tercantum dalam Bab 28 
RPJM-N, berisikan: masalah kesehatan yang dihadapi dan sasaran 
pembangunan kesehatan, kebijakan yang akan ditempuh, serta program-
program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 
waktu lima tahun sampai dengan tahun 2009. 
 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka 
sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Departemen Kesehatan 
telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Departemen Kesehatan Tahun 
2005-2009. Renstra Departemen Kesehatan telah ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1274/MENKES/SK/VIII/2005 
tanggal 17 Agustus 2005. 

 
Renstra Departemen Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang 
bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan 
yang akan dilaksanakan langsung oleh Departemen Kesehatan maupun 
dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2005-
2009. Renstra Departemen Kesehatan termaksud telah dipergunakan dalam 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Departemen Kesehatan Tahun 
2005 dan 2006. 

 
Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan kesehatan sampai dengan 
akhir tahun 2005, berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan 
kesehatan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-
kadang tidak terduga. Dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan dan 
menghadapi tantangan dimaksud, Departemen Kesehatan juga telah 
menata kembali organisasi dan tata-kerjanya. Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kesehatan yang baru telah ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/ PER/XI/2005.  

 

Lampiran 
Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor   : 331/Menkes/SK/V/2006 
Tanggal : 11 Mei 2006 
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Dengan memperhatikan perkembangan masalah dan tantangan dalam 
pembangunan kesehatan dan perubahan organisasi dan tata kerja 
Departemen Kesehatan, maka Renstra Departemen Kesehatan yang telah 
ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2005, perlu diadakan perubahan sesuai 
dengan keperluannya.  
 
Penyesuaian Renstra Departemen Kesehatan dilakukan melalui empat 
tahap lokakarya, yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan dan semua Pejabat 
Eselon I dan II Departemen Kesehatan. Lokakarya Tahap I (Mind Setting) 
dilaksanakan untuk mengubah dan mengelola pola pikir para Pejabat 
Departemen Kesehatan. Lokakarya Tahap II (Building Shared Vision, 
Mission, and Values), dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan dan 
menyepakati Visi, Misi, Nilai-nilai, dan Strategi yang akan ditempuh. 
Sedangkan Lokakarya Tahap III dan IV (Strategy Breakthrough), 
dilaksanakan untuk menyusun sasaran utama dari masing-masing strategi 
yang telah disepakati, serta menyusun program atau kegiatan pokok guna 
mencapai visi secara berhasil-guna dan berdaya-guna. 

 
Penyesuaian Renstra Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009 ini tetap 
mengacu pada UU nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. Oleh karenanya lima pendekatan perencanaan 
yang dipergunakan dalam penyesuaian Renstra Departemen Kesehatan 
adalah: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan 
partisipatif, (4) pendekatan atas-bawah (top-down), dan (5) pendekatan 
bawah-atas (bottom-up). 
 
Renstra Departemen Kesehatan yang telah disesuaikan ini selanjutnya akan 
menjadi acuan dalam penyusunan: (1) Rencana Aksi masing-masing Unit 
Utama Departemen Kesehatan, dan (2) Rencana Kerja dan Anggaran 
Departemen Kesehatan tahun 2007, 2008, dan tahun 2009. 
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BAB II 
 

ISU STRATEGIS 
 
 
Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, dan 
peran Departemen Kesehatan dalam pembangunan kesehatan, 
sebagaimana diuraikan dalam Renstra Departemen Kesehatan yang telah 
ditetapkan pada bulan Agustus 2005, dan dengan memperhatikan 
perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis 
yang masih dihadapi oleh Departemen Kesehatan adalah: 

 
1. Derajat kesehatan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup 

bermakna. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain 
ditunjukkan dengan makin menurunnya angka kematian bayi dan 
kematian ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada Balita, serta 
meningkatnya umur harapan hidup. Namun demikian disparitas derajat 
kesehatan antar wilayah dan antar kelompok tingkat sosial ekonomi 
penduduk masih tinggi. Derajat kesehatan di Indonesia juga masih 
jauh tertinggal dari derajat kesehatan di negara-negara ASEAN 
lainnya. 

 
2. Indonesia juga menghadapi beban ganda dalam pembangunan 

kesehatan. Dewasa ini masih dihadapi meningkatnya beberapa 
penyakit menular (re-emerging diseases), sementara penyakit tidak 
menular atau degeneratif mulai meningkat. Di samping itu telah timbul 
pula berbagai penyakit baru (new-emerging diseases). 

 
3. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih menempatkan 

masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek pembangunan 
kesehatan. Kemampuan masyarakat untuk mengemukakan pendapat 
dan memilih dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan 
masih sangat terbatas. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan 
kesehatan, yang meliputi pengabdian masyarakat (to serve), 
pelaksanaan advokasi kesehatan (to advocate), dan pelaksanaan 
pengawasan sosial (to watch), masih kurang, dan bahkan cenderung 
menurun. 
Berbagai masalah kesehatan yang timbul dewasa ini, tidak perlu terjadi 
bila peran aktif masyarakat yang telah meningkat di masa lampau, 
dapat dipertahankan. 
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4. Berbagai lingkungan strategis baik internal maupun eksternal termasuk 

globalisasi, masih kurang mendukung pembangunan kesehatan. 
Akselerasi pembangunan kesehatan di masa depan memerlukan 
lingkungan strategis yang kondusif. Pembangunan berwawasan 
kesehatan sebagai strategi pembangunan nasional, belum dapat 
dilaksanakan sesuai yang diharapkan. 

 
5. Upaya pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang 

bermutu belum optimal. Perhatian pada masyarakat miskin, rentan dan 
berisiko tinggi serta penanganan masalah kesehatan akibat bencana 
masih belum memadai. Pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan 
tertinggal, daerah perbatasan, serta daerah pengembangan masih perlu 
ditingkatkan. Kondisi ini juga antara lain disebabkan karena jumlah, 
kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan yang belum memadai. 

 
6. Sistem perencanaan dan penganggaran Departemen Kesehatan belum 

optimal. Salah satu sebabnya adalah kurangnya dukungan informasi 
kesehatan yang memadai. Di samping itu sistem pengendalian, 
pengawasan, dan pertanggung-jawaban kinerja Departemen Kesehatan 
belum berjalan lancar, karena dukungan dan kepastian hukum yang 
belum jelas. 

 
7. Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan dirasakan 

masih kurang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya. Penelitian 
dan pengembangan kesehatan belum optimal termasuk pemanfaatan 
hasil-hasil penelitian. Pengembangan sumberdaya kesehatan, juga 
masih belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan kesehatan. 

 
8. Peran Departemen Kesehatan sebagai pelaksana dan sebagai 

penggerak/fasilitator pembangunan kesehatan masih terbatas. 
Keterbatasan tersebut terutama dalam penanganan penduduk miskin, 
promosi kesehatan, penanggulangan gizi buruk, penanggulangan 
masalah kesehatan akibat bencana, surveilans, imunisasi, pelayanan 
kesehatan di daerah terpencil, dan perbatasan, serta pendayagunaan 
tenaga kesehatan.  
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BAB III 
 

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI 
 
 
 
A. VISI 
 

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dalam upaya mencapai 
Visi: “Indonesia Sehat 2010”. Sebagai salah satu pelaku 
pembangunan kesehatan, maka dalam penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan Departemen Kesehatan harus dengan 
seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan 
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan 
Menuju Indonesia Sehat 2010, yaitu: (1) Perikemanusiaan, (2) 
Pemberdayaan dan Kemandirian, (3) Adil dan Merata, dan (4) 
Pengutamaan dan Manfaat. 

 
Dengan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan 
tersebut, dan untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada 
akhir tahun 2009 seperti telah ditetapkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2004-
2009, dan juga dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, 
serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan, 
maka ditetapkan VISI DEPARTEMEN KESEHATAN : 

 
 
 
                              
 
 

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi di 
mana masyarakat Indonesia menyadari, mau, dan mampu untuk 
mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang 
dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang 
disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat 
bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung 
untuk hidup sehat.  
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B. MISI 

 
Dalam rangka mewujudkan Visi “Masyarakat Yang Mandiri Untuk 
Hidup Sehat”, maka misi Departemen Kesehatan adalah: 

 
 

   
                               
Departemen Kesehatan harus mampu sebagai penggerak dan 
fasilitator pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk membuat 
rakyat sehat, baik fisik, sosial, maupun mental/jiwanya. 

  
  

C.  NILAI-NILAI 
 

Guna mewujudkan visi “Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup 
Sehat”, dan mengemban misi “Membuat Rakyat Sehat”, Departemen 
Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai: 

 
1. Berpihak pada rakyat 

 
 Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Departemen 

Kesehatan akan selalu berpihak pada rakyat. Diperolehnya 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang 
adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, 
golongan, agama, dan status sosial ekonomi. UUD 1945 juga 
menetapkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan. 

 
2. Bertindak cepat dan tepat 

 
 Masalah kesehatan yang dihadapi makin bertambah kompleks 

dan berubah dengan cepat, bahkan kadang-kadang tidak terduga, 
yang dapat menimbulkan masalah darurat kesehatan. Dalam 
mengatasi masalah kesehatan, apalagi yang bersifat darurat, 
harus dilakukan tindakan secara cepat. Tindakan yang cepat juga 
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harus diikuti dengan pertimbangan yang cermat, sehingga 
intervensi yang tepat dapat mengenai sasaran. 

  
3. Kerjasama Tim 

 
 Departemen Kesehatan sebagai organisasi pemerintah memiliki 

sumberdaya manusia yang banyak. Sumberdaya manusia ini 
merupakan potensi bagi terbentuknya suatu tim besar. Oleh 
karena itu, dalam mengemban tugas-tugas pembangunan 
kesehatan, harus dibina kerja tim yang utuh dan kompak, dengan 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
sinergisme. 

 
4. Integritas yang tinggi 

 
 Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, setiap anggota 

(karyawan dan pimpinan) Departemen Kesehatan harus 
memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya mencapai visi dan 
misi yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam melaksanakan 
tugas, semua anggota Departemen Kesehatan harus memiliki 
ketulusan hati, kejujuran, berkepribadian yang teguh, dan 
bermoral tinggi.  

 
5. Transparan dan akuntabel 

 
 Dalam era demokrasi dan perkembangan masyarakat yang lebih 

cerdas dan tanggap, tuntutan atas pelaksanaan tugas yang 
transparan dan dapat dipertanggung-gugatkan (akuntabel) terus 
meningkat. Oleh karenanya semua kegiatan pembangunan 
kesehatan yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan, 
harus dilaksanakan secara transparan, dapat dipertanggung-
jawabkan dan dipertanggung-gugatkan kepada publik. 
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BAB IV 
 

TUJUAN, STRATEGI, DAN SASARAN UTAMA 
 
 
 
A. TUJUAN  
 

Sebagai penjabaran dari Visi Departemen Kesehatan, maka tujuan 
yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan 
secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
 
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran 
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional/RPJM-N (Perpres nomor. 7 Tahun 2005), yaitu:  
 

1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 
tahun; 

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 
kelahiran hidup; 

3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 
per 100.000 kelahiran hidup; dan 

4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8% 
menjadi 20,0%. 

 

Pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dapat 
dicapai melalui pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan, serta 
pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh 
sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi 
kesehatan, serta hukum kesehatan. 
 
Fungsi-fungsi administrasi kesehatan tersebut, terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertang-
gungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

 
 
B. STRATEGI  

 
Untuk mewujudkan Visi Departemen Kesehatan pada tahun 2009, dan 
sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2005-
2009 akan dilaksanakan strategi sebagai berikut: 
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1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup 
sehat. 
 
Dalam era reformasi, masyarakat harus dapat berperan aktif dalam 
pembangunan kesehatan, dimulai sejak penyusunan berbagai 
kebijakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat 
dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara 
mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan 
kesinambungan pelayanan kesehatan. 
Dalam pemberdayaan masyarakat perlu terus dikembangkan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Upaya Kesehatan 
Berbasis Masyarakat (UKBM), dalam rangka mewujudkan ”Desa 
Siaga” menuju Desa Sehat. Pengembangan Desa Siaga harus 
melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) utamanya PKK, 
organisasi keagamaan, dan sektor swasta. Keberhasilan Desa Siaga 
ditandai oleh antara lain berkembangnya perilaku hidup bersih dan 
sehat, serta dikembangkan dan beroperasinya UKBM yang mampu 
memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, keluarga 
berencana, perawatan kehamilan dan pertolongan persalinan, gizi, 
dan penanganan kedaruratan kesehatan.   
 

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan yang berkualitas. 
 
Sesuai dengan paradigma sehat, Departemen Kesehatan harus 
mengutamakan pada upaya kesehatan masyarakat yang dipadukan 
secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan.  
Departemen Kesehatan memfasilitasi upaya revitalisasi sistem 
kesehatan dasar dan rujukannya dengan memperluas jaringan yang 
efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan sesuai 
standar yang ditetapkan.  
Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, 
harus dilakukan pula peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya 
manusia kesehatan, yang terdistribusi sesuai kebutuhan pelayanan 
kesehatan. 
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perlu 
ditunjang dengan administrasi kesehatan dan peraturan perundang-
undangan yang memadai, serta penelitian dan pengembangan 
kesehatan. 
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3. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi 
kesehatan. 
 
Peningkatan surveilans dan monitoring dilaksanakan dengan 
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah 
kesehatan di wilayahnya. Dalam keadaan darurat kesehatan 
dilakukan pengerahan anggaran dan tenaga pelaksana pada saat 
investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respons cepat. Di 
samping itu dikembangkan dan ditingkatkan pula sistem 
peringatan dini (early warning system) dan penunjang kedaruratan 
kesehatan, serta dilaksanakan National-Pandemic Preparedness 
Plan. Sistem informasi kesehatan pada semua tingkatan 
administrasi pemerintahan juga perlu diperbaiki dan dimantapkan. 
 

4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan 
 

Dalam penggalian dana guna menjamin ketersediaan sumberdaya 
pembiayaan kesehatan, Departemen Kesehatan melakukan 
advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik 
pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Secara bertahap 
pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dapat diupayakan 
sebesar 15% dari APBN dan APBD. 
 
Dalam upaya pengelolaan sumberdaya pembiayaan yang efektif 
dan efisien, khususnya dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, 
dikembangkan sistem jaminan kesehatan sosial, yang dimulai 
dengan asuransi kesehatan penduduk miskin (Askeskin). 

 
Fasilitas kesehatan pemerintah, diupayakan dapat mengelola hasil 
pendapatan dari pelayanan kesehatan, guna meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. 
 

   
C. SASARAN UTAMA 
 

Dengan empat strategi utama dalam upaya mencapai Visi Departemen 
Kesehatan “Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat” dengan 
misi “Membuat Rakyat Sehat”, berikut ini adalah sasaran utama yang 
akan dicapai pada akhir tahun 2009: 
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1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup 
sehat. 

 
• Seluruh desa menjadi Desa Siaga 
• Seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat 
• Seluruh keluarga sadar gizi  

 
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan yang berkualitas. 
 

• Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang 
bermutu 

• Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat risiko 
tinggi terlindungi dari penyakit.  

• Di setiap desa tersedia sumberdaya manusia (SDM) kesehatan 
yang kompeten 

• Di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alat kesehatan 
dasar  

• Setiap Puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan 
dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya 

• Pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, Puskesmas dan 
jaringannya memenuhi standar mutu 

 
3. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi 

kesehatan. 
 

• Setiap kejadian penyakit terlaporkan secara cepat kepada 
kepala desa/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi 
kesehatan terdekat 

• Setiap Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah penyakit 
tertanggulangi secara cepat dan tepat sehingga tidak 
menimbulkan dampak kesehatan masyarakat 

• Semua ketersediaan farmasi, makanan, dan perbekalan 
kesehatan memenuhi syarat 

• Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar 
kesehatan 

• Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based 
di seluruh Indonesia 
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4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan. 
 

• Pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran 
pemerintah pusat dan daerah. 

• Anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya 
pencegahan dan promosi kesehatan. 

• Terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama 
bagi rakyat miskin. 
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BAB V 
 

PROGRAM-PROGRAM 
 
 
 

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Sasaran Utama 
sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka disusunlah program-
program Departemen Kesehatan untuk kurun waktu 2005-2009 
sebagai berikut: 

 
A. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan memberdayakan individu, keluarga, dan 
masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis 
Masyarakat (UKBM). 
 

2. Sasaran 
a. Terwujudnya komitmen semua unsur/stakeholders 

pembangunan kesehatan di semua tingkat akan pentingnya 
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

b. Terselenggaranya promosi kesehatan berskala nasional dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan 
PHBS. 

c. Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup 
bersih dan sehat menjadi 60%.  

 
3. Kebijakan Pelaksanaan:  

a. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan 
untuk meningkatkan kepedulian para pengambil kebijakan, 
tokoh masyarakat dan masyarakat untuk mengembangkan 
Desa Siaga, Puskesmas dan jaringannya, serta sarana 
kesehatan lainnya. 

b. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan 
untuk mengembangkan UKBM. 
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c. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ber-PHBS dan gizi 
(keluarga sadar gizi), serta memanfaatkan pelayanan kesehatan 
yang bermutu. 

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan 
untuk mendukung KIA, Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan, serta Pemeliharaan Kesehatan. 

e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan 
untuk memberdayakan masyarakat dalam kesiap-siagaan dan 
penanganan masalah darurat kesehatan. 

f. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan 
untuk mengembangkan jejaring promosi kesehatan bagi 
petugas kesehatan dan masyarakat tentang sediaan farmasi, 
makanan, dan perbekalan kesehatan yang memenuhi syarat. 

g. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan 
untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang 
kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit, dan kesehatan 
lingkungan. 

h. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
diarahkan untuk mengembangkan kemitraan dalam upaya 
kesehatan. 

i. Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
dilaksanakan dengan strategi pemberdayaan/ 
penggerakkan masyarakat yang didukung oleh bina 
suasana dan advokasi. 

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini 

meliputi:  
 

a. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi 
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE): (1) 
Mengembangkan media dan sarana promosi kesehatan; (2) 
Mengembangkan pendekatan/metode dan teknologi promosi 
kesehatan; dan (3) Mengembangkan model promosi kesehatan 
spesifik (daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan lain-
lain).  
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b. Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, dan 
generasi muda: (1) Mengembangkan dan menyusun kerangka 
dan materi kebijakan promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat; (2) Mengembangkan komitmen dan dukungan 
Stakeholders terhadap upaya promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat; (3) Meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat melalui konseling individu dan keluarga serta 
penggerakan masyarakat untuk menciptakan Desa Siaga; (4) 
Menumbuh-kembangkan kemitraan dan public partnership 
dalam upaya kesehatan. 

 
c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat: (1) 

Meningkatkan kapasitas tenaga pengelola program promosi 
kesehatan; (2) Mengembangkan kemitraan dengan lintas 
program, sektor, LSM, swasta, dan kelompok potensial; (3) 
Menyelenggarakan penyebarluasan informasi kesehatan 
melalui berbagai saluran media; (4) Menyusun dan 
mengembangkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan 
pedoman promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 
dan (5) Meningkatkan dukungan administrasi, perencanaan, 
dan evaluasi promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat. 

 
 
B. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan mewujudkan mutu lingkungan hidup yang 
lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan 
untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. 
 

2. Sasaran 
a. Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang 

memenuhi syarat kesehatan menjadi 75%, persentase keluarga 
menggunakan air bersih menjadi 85%, persentase keluarga 
menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan menjadi 
80%, dan persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang 
memenuhi syarat kesehatan menjadi 80%. 
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b. Tersedianya dan tersosialisasikannya kebijakan dan pedoman, 
serta hukum yang menunjang program yang terdistribusi 
hingga ke desa. 

c. Terselenggaranya sistem surveilans, sistem kewaspadaan dini 
faktor risiko, dan sistem penanggulangan Kejadian Luar Biasa 
(KLB)/wabah secara berjenjang hingga ke desa. 

d. Tersedianya alat, bahan, dan reagen untuk pengendalian faktor 
risiko dan pendukung penyelenggaraan Program Lingkungan 
Sehat.  

 
3. Kebijakan Pelaksanaan: 

a. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk mendorong 
peran, membangun komitmen, dan menjadi bagian integral 
pembangunan kesehatan dalam mewujudkan manusia 
Indonesia yang sehat dan produktif terutama bagi masyarakat 
rentan dan miskin hingga ke desa. 

b. Pengendalian lingkungan sehat diselenggarakan melalui 
peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat, 
serta pengendalian faktor risiko baik di perkotaan dan di 
perdesaan. 

c. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk 
mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans 
epidemiologi faktor risiko dengan fokus pemantauan wilayah 
setempat dan kewaspadaan dini dengan keterlibatan semua 
stakeholders termasuk partisipasi masyarakat di desa. 

d. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk 
mengembangkan sentra rujukan kesehatan lingkungan, sentra 
pelatihan penanggulangan faktor risiko, sentra regional untuk 
kesiapsiagaan penanggulangan faktor risiko KLB/wabah dan 
bencana termasuk peningkatan kemampuan petugas dan 
masyarakat melalui klinik sanitasi di Puskesmas. 

e. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk memantapkan 
jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan 
masyarakat termasuk swasta dalam percepatan program 
lingkungan sehat melalui pertukaran informasi, pelatihan, 
pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemanfaatan 
sumberdaya lainnya. 
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f. Pengendalian lingkungan sehat dilakukan melalui penyusunan, 
review dan sosialiasi, serta advokasi produk hukum, baik di 
pusat maupun di daerah. 

g. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan 
profesionalisme sumberdaya manusia di bidang kesehatan 
lingkungan yang secara fungsional merupakan sumberdaya 
inti dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program 
lingkungan sehat. 

h. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk menyiapkan, 
pengadaan, dan distribusi kebutuhan alat, bahan, dan reagen 
untuk pengendalian faktor risiko guna mendukung 
penyelenggaraan program lingkungan sehat hingga ke desa. 

i. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan 
cakupan, jangkauan, dan pemerataan pengendalian faktor 
risiko secara berkualitas hingga ke desa.  

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini 

meliputi:  
 

a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar: (1) 
Melakukan penyusunan, review, revitalisasi, adopsi, adaptasi, 
dan implementasi kebijakan, peraturan, standar, dan 
juklak/juknis penyediaan sarana air berih dan sanitasi dasar; 
(2) Advokasi dan sosialisasi kebijakan, peraturan, standar, dan 
juklak/juknis penyediaan sarana air berih dan sanitasi dasar 
kepada stakeholders, baik sebagai model maupun pemenuhan 
kebutuhan secara menyeluruh; (3) Membangun/memantapkan 
jejaring kerja penyediaan sarana air berih dan sanitasi dasar 
dan melakukan koordinasi secara berjenjang dan 
berkesinambungan; (4) Melakukan pemantauan, penilaian, 
pencatatan, pelaporan, bimbingan teknis, dan monitoring 
kegiatan penyediaan sarana air berih dan sanitasi dasar; (5) 
Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan petugas meliputi aspek 
teknis, manajemen, dan administrasi yang bersifat TOT atau 
sangat spesifik/teknis penyediaan sarana air bersih dan sanitasi 
dasar melalui kerjasama dengan institusi terkait untuk 
mendorong dan menyiapkan kemampuan petugas dan 
masyarakat dalam melakukan pengendalian faktor risiko 
secara berjenjang hingga ke desa; (6) Melakukan penyusunan 
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perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan penyediaan 
sarana air bersih dan sanitasi dasar hingga kesiapan 
masyarakat di desa untuk mampu berpartisipasi mencegah dan 
menanggulangi faktor risiko; (7) Meningkatkan dukungan 
administrasi dan operasional penyediaan sarana air bersih dan 
sanitasi dasar; dan (8) Meningkatkan dan memantapkan 
kesiapan Desa Siaga dalam penyediaan sarana air bersih dan 
sanitasi dasar melalui berbagai kegiatan, yaitu: melakukan 
review, revitalisasi, pembinaan, dan evaluasi secara berjenjang 
dengan sasaran prioritas Pustu, Polindes, dan kegiatan yang 
dikelola oleh masyarakat. 

 
b. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan; (1) 

Melakukan penyusunan, review, revitalisasi, adopsi, adaptasi, 
dan implementasi kebijakan, peraturan, standar, dan 
juklak/juknis pemeliharaan dan pengawasan kualitas 
lingkungan; (2) Advokasi dan sosialisasi kebijakan, peraturan, 
standar, dan juklak/juknis pemeliharaan dan pengawasan 
kualitas lingkungan kepada stakeholders, baik sebagai model 
maupun pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh; (3) 
Membangun/memantapkan jejaring kerja dan melakukan 
koordinasi secara berjenjang dan berkesinambungan; (4) 
Melakukan pemantauan, penilaian, pencatatan, pelaporan, 
bimbingan teknis, dan monitoring; (5) Memfasilitasi 
pendidikan dan pelatihan petugas meliputi aspek teknis, 
manajemen, dan administrasi yang bersifat TOT atau sangat 
spesifik/teknis pemeliharaan dan pengawasan kualitas 
lingkungan melalui kerjasama dengan institusi terkait untuk 
mendorong dan menyiapkan kemampuan petugas dan 
masyarakat dalam melakukan pengendalian faktor risiko 
secara berjenjang hingga ke desa; (6) Melakukan penyusunan 
perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan pemeliharaan 
dan pengawasan kualitas lingkungan hingga kesiapan 
masyarakat di desa untuk mampu berpartisipasi dalam 
mencegah dan menanggulangi faktor risiko; (7) Meningkatkan 
dukungan administrasi dan operasional pemeliharaan dan 
pengawasan kualitas lingkungan; (8) Meningkatkan dan 
memantapkan kesiapan Desa Siaga dalam pemeliharaan dan 
pengawasan kualitas lingkungan melalui berbagai kegiatan, 
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yaitu: melakukan review, revitalisasi, pembinaan, dan evaluasi 
secara berjenjang dengan sasaran prioritas Pustu, Polindes, dan 
kegiatan yang dikelola oleh masyarakat; dan (9) 
Menyelenggarakan bantuan teknis untuk kesiapsiagaan dan 
penanggulangan permasalahan kesehatan lingkungan pada 
situasi darurat (KLB/wabah, keracunan, bencana, dan 
pengungsian). 

  
c. Pengendalian dampak risiko pencemaran lingkungan: (1) 

Melakukan penyusunan, review, revitalisasi, adopsi, adaptasi, 
dan implementasi kebijakan, peraturan, standar, dan 
juklak/juknis pengendalian dampak risiko pencemaran 
lingkungan; (2) Advokasi dan sosialisasi kebijakan, peraturan, 
standar, dan juklak/juknis pengendalian dampak risiko 
pencemaran lingkungan kepada stakeholders; (3) 
Membangun/memantapkan jejaring kerja dan melakukan 
koordinasi secara berjenjang dan berkesinambungan; (4) 
Melakukan pemantauan, penilaian, pencatatan, pelaporan, 
bimbingan teknis, dan monitoring; (5) Memfasilitasi 
pendidikan dan pelatihan petugas meliputi aspek teknis, 
manajemen, dan administrasi yang bersifat TOT atau sangat 
spesifik/teknis pengendalian dampak risiko pencemaran 
lingkungan melalui kerjasama dengan institusi terkait untuk 
mendorong dan menyiapkan kemampuan petugas dan 
masyarakat dalam melakukan pengendalian faktor risiko 
secara berjenjang hingga ke desa; (6) Melakukan penyusunan 
perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan pengendalian 
dampak risiko pencemaran lingkungan hingga kesiapan 
masyarakat di desa untuk mampu berpartisipasi dalam 
mencegah dan menanggulangi faktor risiko; (7) Meningkatkan 
dukungan administrasi dan operasional pengendalian dampak 
risiko pencemaran lingkungan; dan (8) Meningkatkan dan 
memantapkan kesiapan Desa Siaga dalam pengendalian 
dampak risiko pencemaran lingkungan melalui berbagai 
kegiatan yaitu: melakukan review, revitalisasi, pembinaan, dan 
evaluasi secara berjenjang dengan sasaran prioritas Pustu, 
Polindes, dan kegiatan yang dikelola oleh masyarakat. 
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d. Pengembangan wilayah sehat: (1). Melakukan penyusunan, 
review, revitalisasi, adopsi, adaptasi, dan implementasi 
kebijakan, peraturan, standar, dan juklak/juknis 
pengembangan wilayah sehat; (2) Advokasi dan sosialisasi 
kebijakan, peraturan, standar, dan juklak/juknis 
pengembangan wilayah sehat kepada stakeholders; (3) 
Membangun/memantapkan jejaring kerja pengembangan 
wilayah sehat dan melakukan koordinasi secara berjenjang dan 
berkesinambungan; (4) Melakukan pemantauan, penilaian, 
pencatatan, pelaporan, bimbingan teknis, dan monitoring 
kegiatan pengembangan wilayah sehat dalam pelaksanaan dan 
pencapaian program/kegiatan; (5) Memfasilitasi pendidikan 
dan pelatihan petugas meliputi aspek teknis, manajemen, dan 
administrasi yang bersifat TOT atau sangat spesifik/teknis 
pengembangan wilayah sehat melalui kerjasama dengan 
institusi terkait untuk mendorong dan menyiapkan 
kemampuan petugas dan masyarakat dalam melakukan 
pengendalian faktor risiko secara berjenjang hingga ke desa; 
(6) Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran 
untuk kebutuhan pengembangan wilayah sehat hingga 
kesiapan masyarakat di desa untuk mampu berpartisipasi 
dalam mencegah dan menanggulangi faktor risiko; (7) 
Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional 
pengembangan wilayah sehat; dan (8) Meningkatkan dan 
memantapkan kesiapan Desa Siaga dalam pengembangan 
wilayah sehat melalui berbagai kegiatan, yaitu: melakukan 
review, revitalisasi, pembinaan, dan evaluasi secara berjenjang 
dengan sasaran prioritas Pustu, Polindes, dan kegiatan yang 
dikelola oleh masyarakat. 

 
 
C. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYAKAT 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, pemerataan, dan 
kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya 
meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan di 
Desa. 
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2. Sasaran 
a. Cakupan rawat jalan sebesar 15%. 
b. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga 

kesehatan menjadi 90%. 
c. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) 90%, 

cakupan kunjungan neonatus (KN2) menjadi 90%, dan 
cakupan kunjungan bayi menjadi 90%. 

d. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi Gakin 
secara cuma-cuma di Puskesmas sebesar 100%. 

e. Meningkatnya persentasi Posyandu Purnama Mandiri menjadi 
40%. 

f. Tersedia dan beroperasinya Pos Kesehatan Desa di 36.000 
desa. 

 
3. Kebijakan Pelaksanaan: 

a. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
fisik, kinerja, dan fungsi Puskesmas serta jaringannya sebagai 
penanggungjawab kesehatan di wilayah kerjanya. 

b. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
manajemen dan pemanfaatan data Puskesmas serta fasilitas 
pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.  

c. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk menyediakan 
pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, terintegrasi dan 
bermutu terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok 
masyarakat risiko tinggi termasuk pekerja rentan, dan usia 
lanjut. 

d. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
dan memberdayakan Puskesmas dan jaringannya dalam 
pelayanan kesehatan luar gedung. 

e. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk membina dan 
meningkatkan UKBM sebagai bagian dari Desa Siaga. 

f. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat. 

g. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
kewaspadaan dini dalam upaya kesehatan ibu dan anak oleh 
masyarakat dan petugas kesehatan. 

h. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas 
dan jaringannya. 
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i. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah terpencil, tertinggal, 
dan perbatasan.  

j. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
kesehatan kerja utamanya pada sektor informal.  

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini 

meliputi: 
 

a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan 
jaringannya: (1) Menyusun pedoman pelaksanaan dan 
petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang dijamin pemerintah 
bagi penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya; (2) 
Melakukan fasilitasi penyediaan pembiayaan pelayanan 
kesehatan yang ditanggung pemerintah bagi penduduk miskin 
di Puskesmas dan jaringannya; dan (3) Melakukan 
penggerakan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, 
termasuk penanganan keluhan masyarakat dalam pelayanan 
kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya. 

 
b. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan 

prasarana Puskesmas dan jaringannya: (1) Menyusun 
kebijakan peningkatan/pengadaan/perbaikan dan standarisasi 
Puskesmas dan jaringannya serta UPT Kesehatan Masyarakat; 
(2) Melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana 
Puskesmas dan jaringannya; (3) Melaksanakan pengadaan 
sarana dan prasarana UPT Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat; 
dan (4) Melaksanakan fasilitasi pengadaan sarana dan 
prasarana UPT Kesehatan Masyarakat milik Dinas Kesehatan 
Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 

 
c. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk 

obat generik esensial: (1) Menyusun standarisasi peralatan 
dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial bagi 
Puskesmas dan jaringannya serta UPT Kesmas termasuk 
dalam keadaan bencana; (2) Melakukan fasilitasi pengadaan 
peralatan dan perbekalan kesehatan bagi Puskesmas dan 
jaringannya serta UPT Kesmas termasuk dalam keadaan 
bencana; dan (3) Melakukan fasilitasi dan bantuan pengadaan 
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peralatan kesehatan bagi Upaya Kesehatan Berbasis 
Masyarakat (UKBM), utamanya dalam revitalisasi Posyandu 
dan penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa. 

 
d. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup 

sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan 
anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan 
lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan 
pengobatan dasar: (1) Menyusun kebijakan teknis 
pengembangan upaya kesehatan ibu, kesehatan anak, 
kesehatan komunitas, kesehatan kerja, dan penanggulangan 
masalah kesehatan masyarakat; (2) Menyiapkan materi dan 
menyusun peraturan dan perundangan serta petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman upaya kesehatan ibu, 
kesehatan anak, kesehatan komunitas, kesehatan kerja, dan 
penanggulangan masalah kesehatan masyarakat; (3) 
Melakukan fasilitasi, pemantauan, dan pembinaan upaya 
kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan komunitas, 
kesehatan kerja, dan penanggulangan masalah kesehatan 
masyarakat; (4) Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan 
di bidang upaya kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan 
komunitas, kesehatan kerja, dan penanggulangan masalah 
kesehatan masyarakat; dan (5) Mengembangkan kesehatan 
masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan 
tertinggal. 

 
e. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan: (1) 

Menyelenggarakan dukungan administrasi, manajemen, dan 
sumberdaya program upaya kesehatan masyarakat; dan (2) 
Mendukung operasionalisasi Puskesmas, UPT Kesmas, 
UKBM termasuk Pos Kesehatan Desa dan inovasi pelayanan 
kesehatan masyarakat (daerah terpencil, perbatasan, 
kepulauan, dan tertinggal). 

 
 

D. PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan meningkatkan akses, keterjangkauan, dan 
kualitas pelayanan kesehatan perorangan. 
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2. Sasaran 
a. Cakupan rawat inap sebesar 1,5%.  
b. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat 

darurat sebesar 90%, jumlah rumah sakit yang melaksanakan 
Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif 
(PONEK) sebesar 75%, dan jumlah rumah sakit yang 
terakreditasi sebanyak 75%. 

c. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi Gakin di kelas III 
rumah sakit sebesar 100%. 

 
3. Kebijakan Pelaksanaan: 

a. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk meningkatkan 
sistem rujukan upaya kesehatan perorangan dan 
mengembangkan RS Kabupaten/Kota sebagai pusat rujukan 
safe community. 

b. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk menyediakan 
sarana dan prasarana pelayanan medik yang memadai dan 
merata termasuk daerah terpencil dan perbatasan. 

c. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk mengem-
bangkan pelayanan medik mobilitas berbasis rumah sakit. 

d. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk mengembang-
kan dan peningkatan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi 
Komprehensif (PONEK) di RS Kabupaten/Kota. 

e. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk mengembang-
kan RS Sayang Ibu dan Sayang Bayi di seluruh rumah sakit. 

f. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk mengembang-
kan dan penerapan standar pelayanan kedokteran, keperawatan 
dan penunjang medik lainnya di sarana kesehatan lainnya. 

g. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk menerapkan 
akreditasi RS dan sarana kesehatan lainnya. 

h. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk mengembang-
kan pelayanan medik sub-spesialistik di RS Pendidikan. 

i. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk mengembang-
kan EWORS dan Laboratory Emerging Infectious Diseases 
(LEID) di rumah sakit. 

j. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pembiayaan pelayanan kesehatan di 
rumah sakit. 
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k. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk 
mengembangkan jaminan keselamatan pasien (patient safety 
assurance) di rumah sakit. 

l. Upaya kesehatan perorangan diarahkan untuk 
mengembangkan SIMRS sampai kabupaten/kota dengan 
menggunakan website Direktorat Jenderal Bina Pelayanan 
Medik. 

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:  
  

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas III RS: (1) 
Menyusun kerangka kebijakan dan standar pelayanan 
kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III RS; (2) 
Menyusun dan sosialisasi standar, pedoman, dan prosedur 
pentarifan bagi penduduk miskin di kelas III RS; (3) 
Bimbingan teknis dan penanganan kasus hukum dalam 
pelaksanaan pelayanan terhadap pasien Gakin di kelas III RS; 
(4) Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan dan 
penanganan pasien Gakin, termasuk KLB dan kegawat- 
daruratan medik/bencana di RS; dan (5) Operasional Yankes 
Gakin di rawat jalan & rawat inap kelas III RS. 

 
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana RS di Daerah 

tertinggal secara selektif: (1) Menyusun kerangka kebijakan 
sarana dan prasarana kesehatan RS termasuk SPGDT di 
daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan pemekaran; (2) 
Menyusun kerangka kebijakan, standar dan pedoman 
pendirian RS di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan 
pemekaran; (3) Sosialisasi kebijakan, pedoman dan standar 
pembangunan sarana dan prasarana RS di daerah terpencil, 
perbatasan kepulauan, dan pemekaran; (4) Melakukan 
bimbingan teknis dan monev pembangunan sarana dan 
prasarana RS di daerah terpencil, perbatasan kepulauan, dan 
pemekaran; (5) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana 
RS di daerah tertinggal. 

 
c. Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit: (1) 

Menyusun kebijakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan 
kesehatan; (2) Pemutakhiran data sarana, prasarana, dan alat 
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medik serta non medik di RS, SPGDT pra-RS & RS; (3) 
Perbaikan sarana dan prasarana RS/UPT Vertikal; (4) 
Fasilitasi Perbaikan sarana dan prasarana RS Daerah 
khususnya RS Pendidikan termasuk RS Pendidikan Afiliasi 
dan RS Pendidikan Satelit, RS Non Pendidikan dalam rangka 
memenuhi standar kelas RS; (5) Bimbingan teknis sarana dan 
prasarana RS serta sarana Gawat Darurat Pra-RS dan RS; dan 
(6) Monitoring dan evaluasi perbaikan sarana dan prasarana 
RS. 

 
d. Pengadaan obat dan perbekalan RS: (1) Pengadaan peralatan 

kesehatan dan penunjang untuk RS Vertikal, serta 
laboratorium kesehatan; (2) Fasilitasi pengadaan peralatan RS 
Daerah; dan (3) Bimtek pengadaan peralatan di RS. 

 
e. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan: (1) Menyusun 

kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Upaya 
Kesehatan Perorangan di RS dan Labkes; (2) Menyusun 
standar, pedoman dan peta/pola pelayanan kesehatan rujukan; 
(3) Menyusun Grand Design Safe Community (SC); (4) 
Meningkatkan upaya jangkauan kualitas dan citra pelayanan 
kesehatan rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan; (5) 
Menyusun sistem rujukan dalam peningkatan jejaring 
pelayanan medik termasuk jejaring rujukan medik pada 
kegawatdaruratan; (6) Peningkatan pelayanan, kualitas dan 
jejaring Labkes; (7) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 
rujukan melalui sosialisasi dan advokasi akreditasi RS dan 
sarana kesehatan lainnya; (8) Pengembangan dan pemenuhan 
sumberdaya manusia termasuk pendidikan dokter spesialis 
berbasis kompetensi; (9) Penapisan teknologi dan 
pengembangan pelayanan unggulan serta pelayanan 
kedokteran komplementer dan alternatif; (10) Bimbingan 
teknis dan pelatihan tenaga kesehatan di sarana kesehatan dan 
pengembangan sistem pelayanan darah; (11) Bimbingan 
teknis, monitoring, dan evaluasi pelayanan gawat darurat pra-
RS dan RS, Pedoman kerja Brigade Siaga Bencana (BSB), 
pengembangan model Safe Community, Disaster Victims 
Identification (DVI), penatalaksanaan DBD, penyakit tropik 
dan infeksi serta hospital disaster preparedness;                 
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(12) Pengembangan pelayanan gawat darurat (safe community) 
di desa; (13) Pemberian dukungan psikososial dan penguatan 
kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan 
kesehatan jiwa di desa; (14) Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan rencana induk rekam medis dan manajemen 
informasi kesehatan di RS; (15) Bimbingan teknis, monitoring, 
dan evaluasi peningkatan pelayanan kesehatan rujukan 
termasuk pelayanan PONEK; (16) Bimbingan teknis, 
advokasi, sosialisasi, informasi kesehatan/RS, SPGDT/SC, 
Humas dan pelaksanaan pelayanan medik dan Gigi Dasar; dan 
(17) Pengembangan sistem Informasi RS secara elektronik. 

 
f. Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga:                 

(1) Menyusun kebijakan praktik kedokteran keluarga;           
(2) Menyusun pedoman pengembangan kedokteran keluarga; 
(3) Menyusun standar akreditasi kedokteran keluarga;           
(4) Bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi penerapan 
kebijakan praktik kedokteran keluarga; dan (5) Advokasi, 
sosialisasi, dan uji coba pengembangan Pelayanan Dokter 
Keluarga. 

 
g. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan: (1) 

Menyusun rencana jangka panjang, jangka menengah, dan 
rencana kerja tahunan upaya kesehatan perorangan/pelayanan 
medik; (2) Menyusun dan sosialisasi kebijakan pemberlakuan 
perundang-undangan di bidang pelayanan medik dan kegiatan 
penunjangnya/manajemen; (3) Menyusun perencanaan dan 
perhitungan anggaran UPT pelayanan medik; (4) Asistensi 
pelaksanaan anggaran subsidi; (5) Peningkatan kemampuan 
tenaga di bidang manajemen pelayanan medik; (6) Evaluasi 
kinerja program dan keuangan upaya kesehatan 
perorangan/pelayanan medik; (7) Implementasi sistem 
akuntansi keuangan RS; (8) Penyusunan laporan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen Yan Medik; (9) 
Menyusun dan sosialisasi berbagai pedoman manajemen 
upaya kesehatan perorangan/pelayanan medik; (10) Penataan 
organisasi RS dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Bina 
Pelayanan Medik; dan (11) Dukungan operasional dan 
administrasi kantor pusat, RS, dan UPT Vertikal. 
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h. Peningkatan Peran Serta Sektor Swasta dalam UKP: (1) 

Menyusun kebijakan peningkatan peran serta sektor swasta 
dalam penyelenggaraan RS dan sarana pelayanan medik dasar 
serta spesialistik; (2) Menyusun kebijakan dan bimbingan 
teknis serta sosialisasi peran serta swasta pada SPGDT/SC dan 
kewaspadaan dini serta penanggulangan bencana; (3) 
Menyusun pedoman kerja sama perumahsakitan; dan (4) 
Sosialisasi pedoman kemitraan Humas di lingkungan Ditjen 
Bina Pelayanan Medik dengan LSM.  

 
 

E. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 
PENYAKIT 

 
1. Tujuan 

Program ini bertujuan menurunkan angka kesakitan, kematian, dan 
kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. 
 Penyakit menular yang diprioritaskan dalam program ini 

adalah: malaria, demam berdarah dengue, tuberkulosis paru, 
HIV/AIDS, diare, polio, filaria, kusta, pneumonia, dan 
penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
(PD3I), termasuk penyakit karantina dan risiko masalah 
kesehatan masyarakat yang memperoleh perhatian dunia 
internasional (public health risk of international concern). 

 Penyakit tidak menular yang diutamakan adalah: penyakit 
jantung, kanker, diabetes mellitus dan penyakit metabolik, 
penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat 
kecelakaan dan cedera. 

 
2. Sasaran 

a. Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization 
(UCI) sebesar 98%. 

b. Angka Case Detection Rate penyakit TB sebesar 70% dan 
angka keberhasilan pengobatan TB di atas 85%. 

c. Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) diharapkan ≥ 2/100.000 
anak usia kurang dari 15 tahun. 

d. Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani 
sebesar 80%.   
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e. Penderita malaria yang diobati sebesar 100%. 
f. CFR diare pada saat KLB adalah < 1,2% 
g. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapat pengobatan 

ART sebanyak 100%. 
h. Tersedianya dan tersosialisasikannya kebijakan dan pedoman, 

serta hukum kesehatan penunjang program yang terdistribusi 
hingga ke desa. 

i. Terselenggaranya sistem surveilans dan kewaspadaan dini 
serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah 
secara berjenjang hingga ke desa. 

 
3. Kebijakan Pelaksanaan:  

a. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk 
mendorong peran, membangun komitmen, dan menjadi bagian 
integral pembangunan kesehatan dalam mewujudkan manusia 
Indonesia yang sehat dan produktif terutama bagi masyarakat 
rentan dan miskin hingga ke desa. 

b. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diselenggarakan 
melalui penatalaksanaan kasus secara cepat dan tepat, 
imunisasi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta 
pengendalian faktor risiko baik di perkotaan dan di perdesaan. 

c. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk 
mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans 
epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan 
kewaspadaan dini, guna mengantisipasi ancaman penyebaran 
penyakit antar daerah maupun antar negara yang melibatkan 
masyarakat hingga ke desa. 

d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk 
mengembangkan sentra rujukan penyakit, sentra pelatihan 
penanggulangan penyakit, sentra regional untuk kesiapsiagaan 
penanggulangan KLB/wabah dan bencana maupun kesehatan 
matra, serta kemampuan untuk melakukan rapid assessement 
dan rapid respons. 

e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk 
memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta 
kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta untuk 
percepatan program pencegahan dan pemberantasan penyakit 
menular melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan 
teknologi tepat guna, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya. 
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f. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk 
dilakukan melalui penyusunan, review, sosialiasi, dan advo-
kasi produk hukum penyelenggaraan program pencegahan dan 
pemberantasan penyakit di tingkat pusat hingga desa. 

g. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk 
meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang 
pencegahan dan pemberantasan penyakit sehingga mampu 
menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat 
secara berjenjang hingga ke desa. 

h. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk 
menyiapkan, mengadakan dan mendistribusikan bahan-bahan 
yang esensial untuk mendukung penyelenggaraan program 
pencegahan dan pemberantasan penyakit hingga ke desa. 

i. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk 
meningkatkan cakupan, jangkauan, dan pemerataan pelayanan 
penatalaksanaan kasus penyakit secara berkualitas hingga ke 
desa.  

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:  
 

a. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko: (1) 
Melakukan penyusunan, review, revitalisasi, adopsi, adaptasi, 
dan implementasi kebijakan, peraturan, standar, dan 
juklak/juknis pencegahan dan penanggulangan faktor risiko 
hingga di desa; (2) Advokasi dan sosialisasi kebijakan, 
peraturan, standar, dan juklak/juknis pencegahan dan 
penanggulangan faktor risiko penyakit kepada stakeholders 
secara berjenjang hingga ke desa; (3) Membangun/ 
memantapkan jejaring kerja pencegahan dan penanggulangan 
faktor risiko serta melakukan koordinasi secara berjenjang dan 
berkesinambungan mulai dari pusat hingga ke desa termasuk 
kerjasama dengan luar negeri; (4) Melakukan pemantauan, 
penilaian, pencatatan, pelaporan, bimbingan teknis, dan 
monitoring pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan 
faktor risiko secara berjenjang hingga ke desa; (5) 
Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan petugas meliputi aspek 
teknis, manajemen, dan administrasi yang sifatnya TOT atau 
sangat spesifik/teknis pencegahan dan penanggulangan faktor 
risiko melalui kerjasama dengan institusi terkait untuk 
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mendorong dan menyiapkan kemampuan petugas dan 
masyarakat secara berjenjang hingga ke desa; (6) Melakukan 
penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan 
pencegahan dan penanggulangan faktor risiko hingga tercapai 
kondisi kesiapan masyarakat di desa; (7) Meningkatkan 
dukungan administrasi dan operasional pencegahan dan 
penanggulangan faktor risiko, termasuk melakukan kegiatan-
kegiatan inovasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 
(8) Meningkatkan dan memantapkan kesiapan Desa Siaga 
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit melalui 
berbagai kegiatan, yaitu: melakukan review, revitalisasi, 
pembinaan, dan evaluasi secara berjenjang dengan sasaran 
prioritas Pustu, Polindes, Poskesdes, dan kegiatan yang 
dikelola oleh masyarakat. 

 
b. Peningkatan imunisasi: (1) Melakukan penyusunan, review, 

revitalisasi, adopsi, adaptasi, dan implementasi kebijakan, 
peraturan, standar, dan juklak/juknis peningkatan imunisasi 
hingga di desa; (2) Advokasi dan sosialisasi kebijakan, 
peraturan, standar, dan juklak/juknis peningkatan imunisasi 
penyakit kepada stakeholders secara berjenjang hingga ke 
desa; (3) Membangun/memantapkan jejaring kerja 
peningkatan imunisasi serta melakukan koordinasi secara 
berjenjang dan berkesinambungan mulai dari pusat hingga ke 
desa termasuk kerjasama dengan luar negeri; (4) Melakukan 
pemantauan, penilaian, pencatatan, pelaporan, bimbingan 
teknis, dan monitoring pelaksanaan peningkatan imunisasi 
secara berjenjang hingga ke desa; (5) Memfasilitasi 
pendidikan dan pelatihan petugas meliputi aspek teknis, 
manajemen, dan administrasi yang sifatnya TOT atau sangat 
spesifik/teknis peningkatan imunisasi melalui kerjasama 
dengan institusi terkait untuk mendorong dan menyiapkan 
kemampuan petugas dan masyarakat secara berjenjang hingga 
ke desa; (6) Melakukan penyusunan perencanaan dan 
penganggaran untuk kebutuhan peningkatan imunisasi hingga 
tercapai kondisi kesiapan masyarakat di desa; dan (7) 
Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional 
peningkatan imunisasi termasuk melakukan kegiatan-kegiatan 
inovasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
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c. Penemuan dan tatalaksana penderita: (1) Melakukan 

penyusunan, review, revitalisasi, adopsi, adaptasi, dan 
implementasi kebijakan, peraturan, standar, dan juklak/juknis 
penemuan dan tatalaksana penderita hingga di desa;  (2) 
Advokasi dan sosialisasi kebijakan, peraturan, standar, dan 
juklak/juknis penemuan dan tatalaksana penderita penyakit 
kepada stakeholders secara berjenjang hingga ke desa; (3) 
Membangun/memantapkan jejaring kerja penemuan dan 
tatalaksana penderita serta melakukan koordinasi secara 
berjenjang dan berkesinambungan mulai dari pusat hingga ke 
desa termasuk kerjasama dengan luar negeri; (4) Melakukan 
pemantauan, penilaian, pencatatan, pelaporan, bimbingan 
teknis, dan monitoring pelaksanaan penemuan dan tatalaksana 
penderita secara berjenjang hingga ke desa; (5) Memfasilitasi 
pendidikan dan pelatihan petugas meliputi aspek teknis, 
manajemen, dan administrasi yang sifatnya TOT atau sangat 
spesifik/teknis penemuan dan tatalaksana penderita melalui 
kerjasama dengan institusi terkait untuk mendorong dan 
menyiapkan kemampuan petugas dan masyarakat secara 
berjenjang hingga ke desa; (6) Melakukan penyusunan 
perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan penemuan 
dan tatalaksana penderita hingga tercapai kondisi kesiapan 
masyarakat di desa; dan (7) Meningkatkan dukungan 
administrasi dan operasional penemuan dan tatalaksana 
penderita, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan inovasi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
d. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan 

wabah: (1) Melakukan penyusunan, review, revitalisasi, 
adopsi, adaptasi, dan implementasi kebijakan, peraturan, 
standar, dan juklak/juknis peningkatan surveilans 
epidemiologi dan penanggulangan wabah hingga di desa; (2) 
Advokasi dan sosialisasi kebijakan, peraturan, standar, dan 
juklak/juknis peningkatan surveilans epidemiologi dan 
penanggulangan wabah penyakit kepada stakeholders secara 
berjenjang hingga ke desa; (3) Membangun/memantapkan 
jejaring kerja peningkatan surveilans epidemiologi dan 
penanggulangan wabah serta melakukan koordinasi secara 
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berjenjang dan berkesinambungan mulai dari pusat hingga ke 
desa termasuk kerjasama dengan luar negeri; (4) Melakukan 
pemantauan, penilaian, pencatatan, pelaporan, bimbingan 
teknis, dan monitoring pelaksanaan peningkatan surveilans 
epidemiologi dan penanggulangan wabah secara berjenjang 
hingga ke desa; (5) Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan 
petugas meliputi aspek teknis, manajemen, dan administrasi 
yang sifatnya TOT atau sangat spesifik/teknis peningkatan 
surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah melalui 
kerjasama dengan institusi terkait untuk mendorong dan 
menyiapkan kemampuan petugas dan masyarakat secara 
berjenjang hingga ke desa; (6) Melakukan penyusunan 
perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan peningkatan 
surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah hingga 
tercapai kondisi kesiapan masyarakat di desa; dan (7) 
Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional 
peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan 
wabah termasuk melakukan kegiatan-kegiatan inovasi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

 
e. Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 

pencegahan dan pemberantasan penyakit: (1) Melakukan 
penyusunan, review, revitalisasi, adopsi, adaptasi, dan 
implementasi kebijakan, peraturan, standar, dan juklak/juknis 
peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 
pencegahan dan pemberantasan penyakit hingga di desa; (2) 
Advokasi dan sosialisasi kebijakan, peraturan, standar, dan 
juklak/juknis peningkatan Komunikasi, Informasi, dan 
Edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit 
penyakit kepada stakeholders secara berjenjang hingga ke 
desa; (3) Membangun/memantapkan jejaring kerja pening-
katan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan 
dan pemberantasan penyakit serta melakukan koordinasi 
secara berjenjang dan berkesinambungan mulai dari pusat 
hingga ke desa termasuk kerjasama dengan luar negeri; (4) 
Melakukan pemantauan, penilaian, pencatatan, pelaporan, 
bimbingan teknis, dan monitoring pelaksanaan peningkatan 
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan dan 
pemberantasan penyakit secara berjenjang hingga ke desa;   
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(5) Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan petugas meliputi 
aspek teknis, manajemen, dan administrasi yang sifatnya TOT 
atau sangat spesifik/teknis peningkatan Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan 
penyakit melalui kerjasama dengan institusi terkait untuk 
mendorong dan menyiapkan kemampuan petugas dan 
masyarakat secara berjenjang hingga ke desa; (6) Melakukan 
penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan 
peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 
pencegahan dan pemberantasan penyakit hingga tercapai 
kondisi kesiapan masyarakat di desa; dan (7) Meningkatkan 
dukungan administrasi dan operasional peningkatan 
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan dan 
pemberantasan penyakit, termasuk melakukan kegiatan-
kegiatan inovasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 
F. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran gizi keluarga 
dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada 
ibu hamil, bayi dan Balita, serta usia produktif. 
 

2. Sasaran 
a. Mencegah meningkatnya prevalensi kegemukan pada Balita 

menjadi setinggi-tingginya 5%, pada anak sekolah dan orang 
dewasa menjadi setinggi-tingginya 10%. 

b. Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe 
menjadi 80%. 

c. Menurunnya prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil dan 
ibu nifas menjadi 40%. 

d. Meningkatnya cakupan ASI eksklusif menjadi 80%. 
e. Meningkatnya cakupan Balita yang mendapatkan Vit A 

menjadi 80%. 
 
3. Kebijakan Pelaksanaan: 

a. Perbaikan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
pelaksanaan gerakan keluarga sadar gizi. 
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b. Perbaikan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
promosi ASI eksklusif.  

c. Perbaikan gizi masyarakat diarahkan untuk menyediakan 
suplementasi zat gizi. 

d. Perbaikan gizi masyarakat diarahkan untuk memantapkan dan 
menerapkan sistem kewaspadaan dini dan kejadian luar biasa 
masalah gizi secara berhasil-guna dan berdaya-guna. 

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:  

 
a. Peningkatan pendidikan gizi: (1) Melaksanakan pembinaan 

dan peningkatan kemampuan petugas dalam program 
perbaikan gizi; (2) Melaksanakan pengembangan sumberdaya 
tenaga gizi; (3) Menyiapkan kerangka kebijakan dan 
menyusun pedoman peningkatan pemberian ASI; (4) 
Menyiapkan materi dan menyusun perencanaan kebutuhan 
upaya peningkatan pemberian ASI. 

 
b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi 

besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang 
vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya: (1) 
Menyusun kerangka kebijakan perbaikan gizi masyarakat; (2) 
Menyiapkan materi dan menyusun petunjuk teknis dan 
pedoman penanggulangan gizi kurang; (3) Melaksanakan 
pemberian makanan tambahan kelompok rawan gizi; (4) 
Melaksanakan suplementasi obat program gizi; (5) 
Memfasilitasi pemantauan dan promosi pertumbuhan Balita; 
(6) Mengembangkan program gizi mikro; (7) 
Mengembangkan standar pelayanan gizi klinis; dan (8) 
Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional 
program. 

 
c. Penanggulangan gizi lebih: (1) Menyusun strategi nasional 

dan melaksanakan sosialisasi peningkatan gizi seimbang, 
aktivitas fisik dan kesehatan; (2) Menyusun pedoman 
penerapan gizi seimbang, aktivitas fisik, dan kesehatan; dan 
(3) Mengembangkan perangkat lunak standar dan materi 
konseling gizi. 
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d. Peningkatan surveilans gizi: (1) Mengembangkan jejaring 
dan melaksanakan pemantauan status gizi; (2) 
Mengembangkan dan meningkatkan surveilans gizi; (3) 
Mengembangkan jejaring informasi gizi; dan (4) Mengadakan 
materi dan menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi Sistem 
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). 

 
e. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga 

sadar gizi: (1) Memfasilitasi upaya revitalisasi Posyandu; (2) 
Memfasilitasi upaya pemberdayaan keluarga; dan (3) 
Melaksanakan kampanye keluarga sadar gizi.  

 
 
G. PROGRAM SUMBERDAYA KESEHATAN 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan 
penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan, serta 
pemberdayaan profesi kesehatan, sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan kesehatan. 
 

2. Sasaran 
Tersedianya SDM kesehatan yang didistribusikan secara adil dan 
merata, serta dimanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna.  
• Rasio dokter dengan penduduk 24 : 100.000 
• Rasio bidan dengan penduduk 100 : 100.000 
• Rasio perawat dengan penduduk 158 : 100.000 
• Puskesmas yang memiliki tenaga dokter : 80% 
• Rasio apoteker dengan penduduk 9 : 100.000 
• Rasio sarjana kesmas dengan penduduk 35 : 100.000 
• Tersedianya satu orang tenaga bidan, di setiap desa siaga. 
 

3. Kebijakan Pelaksanaan: 
a. Pengembangan sumberdaya kesehatan diarahkan untuk 

menyiapkan kebijakan, pedoman, dan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan PPSDM Kesehatan.  

b. Pengembangan sumberdaya kesehatan diarahkan untuk 
advokasi dan sosialisasi kebijakan, pedoman, dan peraturan 
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perundang-undangan yang berkaitan dengan PPSDM 
Kesehatan.  

c. Pengembangan sumberdaya kesehatan diarahkan untuk 
mengadakan, merencanakan, dan mendayagunakan SDM 
Kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan termasuk di desa 
siaga. 

d. Pengembangan sumberdaya kesehatan diarahkan untuk 
mengembangkan sistem perencanaan dan pendayagunaan 
SDM Kesehatan. 

e. Pengembangan sumberdaya kesehatan diarahkan untuk 
mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintah, 
lembaga non pemerintah termasuk swasta dalam PPSDM 
Kesehatan. 

f. Pengembangan sumberdaya kesehatan diarahkan untuk 
mengembangkan sistem pemberdayaan profesi kesehatan. 

g. Pengembangan sumberdaya kesehatan diarahkan untuk 
mengembangkan sistem informasi pendidikan dan pelatihan 
serta manajemen SDM Kesehatan. 

h. Pengembangan sumberdaya kesehatan diarahkan untuk 
meningkatkan kualitas Bapelkes nasional dan daerah, 
termasuk pembentukan Bapelkes regional dalam pengelolaan 
pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan. 

i. Pengembangan sumberdaya kesehatan diarahkan untuk 
meningkatkan manajemen PPSDM Kesehatan. 

   
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:  
 

a. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; (1) Menyusun 
petunjuk/pedoman penyusunan rencana kebutuhan SDM 
kesehatan; (2) Melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM 
Kesehatan; (3) Pengembangan dan pemanfaatan tenaga 
kesehatan; (4) Melaksanakan penyusunan perencanaan 
program, monitoring dan evaluasi, dan pengembangan sistem 
informasi PPSDMK; (5) Menyusun kerangka kebijakan 
pengembangan SDM Kesehatan; dan (6) Penyelenggaraan 
administrasi dan dukungan operasional program 
pendayagunaan tenaga kesehatan.  
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b. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga 
kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga 
kesehatan; (1) Pengembangan SDM Kesehatan dalam 
pelatihan tenaga kesehatan; (2) Pengembangan manajemen 
pelatihan; (3) Pengembangan metode dan teknologi pelatihan; 
(4) Pengendalian mutu pelatihan; (5) Pengembangan 
sumberdaya pelatihan; (6) Penyelenggaraan pelatihan di 
Bapelkes; (7) Pengembangan manajemen pendidikan tenaga 
kesehatan; (8) Pengembangan kurikulum dan sistem PBM 
pendidikan tenaga kesehatan; (9) Peningkatan sarana dan 
prasarana pendidikan tenaga kesehatan; (10) Pengendalian 
mutu pendidikan tenaga kesehatan; (11) Penyelenggaraan 
pendidikan tenaga kesehatan di institusi penyelenggara 
pendidikan tenaga kesehatan; (12) Pengembangan dan 
pemberdayaan SDM pendidikan tenaga kesehatan; dan (13) 
Penyelenggaraan administrasi dan dukungan operasional 
program pendidikan tenaga kesehatan, serta pelatihan.  

 
c. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir 

tenaga kesehatan; (1) Pemenuhan kebutuhan tenaga 
kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas 
dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota; (2) 
Pengendalian mutu dan standarisasi kompetensi tenaga 
kesehatan; (3) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan 
sistem karir tenaga kesehatan; dan (4) Penyelenggaraan 
administrasi dan dukungan operasional program PPSDM 
Kesehatan.  

 
d. Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi 

kesehatan: (1) Peningkatan kemandirian organisasi profesi; 
(2) Pemberdayaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri; 
(3) Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan konsil; dan (4) 
Penyelenggaraan administrasi dan dukungan operasional 
program pemberdayaan profesi dan tenaga kesehatan luar 
negeri. 
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H. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, 
keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat 
tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika. 
  

2. Sasaran 
a. Ketersediaan obat esensial-generik di sarana pelayanan 

kesehatan menjadi 95%. 
b. Anggaran untuk obat esensial generik di sektor publik setara 

dengan 2 USD/kapita/tahun. 
 

3. Kebijakan Pelaksanaan: 
a. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai 
tingkat desa. 

b. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk 
meningkatkan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan 
farmasi dan alat kesehatan.  

c. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk 
meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, 
khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup 
dan mudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan 
kualitas terjamin.   

d. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk 
melaksanakan perizinan dalam rangka perlindungan terhadap 
penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak 
memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan. 

e. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk 
menyelenggarakan pelayanan farmasi yang berkualitas melalui 
penerapan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker 
serta pelaksanaan pendidikan berkelanjutan. 

f. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk 
menyelenggarakan pembinaan, advokasi, dan promosi 
penggunaan obat rasional.  

g. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk 
meningkatkan pelaksanaan harmonisasi standar bidang 
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kefarmasian dan alat kesehatan dengan standar regional 
maupun internasional. 

  
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:  

 
a. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan 

harga obat dan perbekalan kesehatan; (1) Menyusun, 
menerapkan, dan memutakhirkan kebijakan peningkatan 
ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan 
perbekalan kesehatan; (2) Meningkatkan kemampuan 
sumberdaya manusia dalam manajemen suplai dan 
pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sektor publik di 
pelayanan kesehatan dasar; (3) Menjamin akses terhadap obat 
esensial sebagai hak asasi manusia; (4) Mengintegrasikan obat 
tradisional/komplementer dan alternatif yang memenuhi 
persyaratan, ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional; 
(5) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat 
tradisional/komplementer dan alternatif; (6) Meningkatkan 
pemerataan obat esensial, termasuk obat-obat untuk 
HIV/AIDS, malaria, TBC, penyakit anak dan penyakit tidak 
menular; (7) Meningkatkan dana publik untuk obat sejalan 
dengan mekanisme sadar biaya (cost containment mechanism); 
(8) Meningkatkan pemerataan obat; (9) Menyusun kebijakan 
harga obat dan informasi perubahan harga obat; (10) 
Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kebijakan obat 
generik; (11) Mendorong pengembangan produksi dalam 
negeri; (12) Meningkatkan cara pengadaan obat yang baik 
(good procurement practices) dan efisiensi pengadaan obat; 
(13) Menjamin ketersediaan dan mencegah penyalahgunaan 
narkotik dan psikotropik; (14) Melaksanakan dan memonitor 
regulasi di bidang obat dan perbekalan kesehatan secara 
efektif; dan (15) Meningkatkan sistem manajemen dan 
pertukaran informasi di bidang obat dan perbekalan kesehatan.  

 
b. Menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi 

persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan; (1) 
Menyusun, menerapkan, dan memutakhirkan kebijakan 
peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat dan 
perbekalan kesehatan; (2) Melindungi aspek kesehatan 
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masyarakat dengan mempertimbangkan kesepakatan 
internasional, regional, dan bilateral; (3) Meningkatkan 
kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang produksi dan 
distribusi obat dan perbekalan kesehatan; (4) Meningkatkan 
sistem jaminan mutu di bidang obat dan perbekalan kesehatan; 
(5) Melaksanakan post-marketing surveillance mengenai 
keamanan obat dan perbekalan; (6) Memantau dan mencegah 
peredaran obat-obat substandar dan obat palsu; dan (7) 
Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta 
mengembangkan networking dalam peningkatan mutu, 
keamanan, dan kemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan. 

 
c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan 

farmasi rumah sakit: (1) Menyusun, menerapkan, dan 
memutakhirkan kebijakan peningkatan mutu pelayanan 
farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit; (2) Melindungi 
aspek kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan 
kesepakatan internasional, regional, dan bilateral; (3) 
Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kefarmasian 
melalui pelaksanaan jabatan fungsional apoteker dan asisten 
apoteker; (4) Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai 
hak asasi manusia; (5) Menerapkan etik profesi dan 
mengimplementasikan praktik anti-korupsi dalam sektor 
kefarmasian; (6) Mengintegrasikan obat tradisional/ 
komplementer dan alternatif yang memenuhi syarat ke dalam 
pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit; (7) Menyusun 
dan memperbaharui norma, standar, dan pedoman pelayanan 
kefarmasian di komunitas dan rumah sakit; (8) Melaksanakan 
dan memonitor regulasi di bidang pelayanan kefarmasian 
secara efektif; (9) Meningkatkan sistem manajemen dan 
pertukaran informasi; (10) Memonitor dan meningkatkan 
harmonisasi regulasi, serta mengembangkan networking dalam 
pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit;   dan (11) 
Menyelenggarakan pelatihan tentang pelayanan kefarmasian 
komunitas dan rumah sakit. 

 
d. Peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan 

kesehatan; (1) Menyusun, menerapkan, dan memutakhirkan 
kebijakan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan 
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kesehatan; (2) Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan 
mempertimbangkan kesepakatan internasional, regional, dan 
bilateral; (3) Melakukan advokasi kerasionalan penggunaan 
obat oleh profesi kesehatan dan konsumen; (4) Menyusun dan 
mendesiminasikan daftar obat esensial, pedoman klinis, dan 
formularium; (5) Menyebarluaskan informasi obat yang 
independen dan dapat dipercaya; (6) Mendorong promosi obat 
yang bertanggungjawab dan etis kepada profesi kesehatan dan 
konsumen; (7) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 
konsumen; (8) Membentuk komite obat dan terapi di institusi 
kesehatan tingkat nasional maupun daerah; (9) Menyusun 
pedoman pencegahan resistensi antibiotika; dan (10) 
Meningkatkan kerasionalan penggunaan obat melalui 
pendekatan strategi cost-effective.  

 
 
I. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN 

PEMBANGUNAN KESEHATAN 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan mengembangkan kebijakan dan manajemen 
pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan 
Sistem Kesehatan Nasional (SKN). 
 

2. Sasaran  
a. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang 

mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara 
berhasil-guna dan berdaya-guna.  
• Alokasi anggaran kesehatan pemerintah mencapai 

Rp.100.000,-/kapita/tahun. 
• Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan 

kesehatan sebesar 100%. 
• Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan 

kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan sebesar 60%. 
b. Tersedianya berbagai kebijakan dan pedoman, serta hukum 

kesehatan yang menunjang pembangunan kesehatan. 
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c. Terbentuk dan terselenggaranya sistem informasi manajemen 
kesehatan, yang ditunjang oleh sistem informasi manajemen 
kesehatan daerah. 

d. Terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman 
publik yang positif tentang pembangunan kesehatan. 

e. Tersedia dan diikutinya standar mutu sarana, prasarana, dan 
peralatan kesehatan. 

f. Tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana secara 
cepat dan tepat. 

 
3. Kebijakan Pelaksanaan: 

a. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk meningkatkan anggaran kesehatan 
secara bertahap, sehingga mencapai 5% PDB dan 
pengembangan serta peningkatan pelaksanaan jaminan 
kesehatan. 

b. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk meningkatkan perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran kesehatan berbasis kinerja, serta 
administrasi keuangan. 

c. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk mengembangkan sistem informasi 
desa siaga, sistem informasi kesehatan beserta jaringannya 
secara terpadu dan menyeluruh, dan pengintegrasian informasi 
kesehatan bagi para pengambil keputusan dan publik. 

d. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk meningkatkan advokasi dalam 
membangun komitmen politik tentang Desa Siaga, dan 
peningkatan sistem pelayanan kesehatan. 

e. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk menyiapkan dukungan sumberdaya 
kesehatan dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan darurat 
kesehatan, mulai dari desa sampai tingkat nasional. 

f. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk mengembangkan peraturan 
perundang-undangan dalam mendukung pembangunan 
kesehatan. 

g. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk peningkatan komunikasi publik. 
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h. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk meningkatkan fasilitasi 
desentralisasi di bidang kesehatan, termasuk penerapan SPM 
bidang kesehatan. 

i. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk meningkatkan standar, pedoman, 
dan SOP sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan. 

j. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kajian kebijakan dan 
pembangunan kesehatan. 

k. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan 
pelaksanaan jaminan kesehatan. 

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:  
 

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan: (1) Melaksanakan 
pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan kesehatan, 
utamanya dalam mendukung upaya pencapaian sasaran utama 
pembangunan kesehatan; (2) Melaksanakan advokasi dan 
sosialisasi kebijakan pembangunan kesehatan; (3) 
Mengembangkan metode dan teknik pengkajian pembangunan 
kesehatan; (4) Mengembangkan sumberdaya kajian 
pembangunan kesehatan; (5) Melakukan pembinaan kajian 
kebijakan pembangunan kesehatan; (6) Mengembangkan 
jejaring kajian dan data based pembangunan kesehatan; dan 
(7) Menyediakan dukungan administrasi dan manajemen 
kajian pembangunan kesehatan. 

 
b. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, 

pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan 
penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum 
kesehatan: (1) Menyusun rencana kinerja pembangunan 
kesehatan; (2) Menyusun standar pembiayaan pembangunan 
kesehatan; (3) Menyusun indikator kinerja pembangunan 
kesehatan; (4) Menyusun rencana kerja dan penganggaran 
departemen; (5) Melakukan koordinasi dalam perencanaan dan 
penganggaran; (6) Meningkatkan kemampuan tenaga dalam 
manajemen perencanaan dan penganggaran; (7) Melaksanakan 
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perencanaan kerjasama luar negeri; (8) Melaksanakan evaluasi 
dan pelaporan pembangunan kesehatan; (9) Menyelengga-
rakan pembinaan hukum kesehatan; (10) Mengembangkan 
organisasi dan tatalaksana kesehatan; (11) Mengembangkan 
sistem informasi keuangan; (12) Menyelenggarakan 
administrasi keuangan dan perlengkapan departemen; dan (13) 
Melaksanakan pembinaan dan penatausahaan BUMN/BLU.  

 
c. Pengembangan sistem informasi kesehatan: (1) 

Melaksanakan penataan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); 
(2) Memfasilitasi Pengembangan SIK Daerah; (3) Melaksa-
nakan pengelolaan Data/Informasi Kesehatan; (4) Mengem-
bangkan Sumberdaya Informasi Kesehatan; dan (5) 
Menyelenggarakan administrasi dan operasional 
pengembangan sistem informasi kesehatan.  

d. Pengembangan sistem kesehatan daerah: (1) Administrasi 
dan sosialisasi sistem kesehatan nasional; dan (2) Fasilitasi 
penyusunan sistem kesehatan daerah. 

e. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat 
secara kapitasi dan pra upaya terutama bagi penduduk 
miskin yang berkelanjutan: (1) Mengembangkan dan 
memantapkan perundang-undangan, kebijakan, dan pedoman 
penyelenggaraan jaminan kesehatan; (2) Mengembangkan dan 
memantapkan standarisasi/tool, sosialisasi dan advokasi dalam 
penyelenggaraan jaminan pembiayaan kesehatan; (3) 
Meningkatkan kemampuan SDM pelaku pengembangan 
jaminan pembiayaan kesehatan; (4) Mengembangkan dan 
memantapkan kelangsungan jaminan pembiayaan kesehatan 
masyarakat miskin; dan (5) Meningkatkan monitoring/ 
pemantauan dan evaluasi jaminan pembiayaan kesehatan. 

 
f. Pengembangan komunikasi dan publikasi kesehatan: (1) 

Menyusun strategi komunikasi publik; (2) Melaksanakan 
fasilitasi sosialisasi kebijakan dan program pembangunan 
kesehatan; (3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi 
publik; (4) Survei opini publik terhadap pembangunan 
kesehatan; (5) Dokumentasi dan publikasi hasil pembangunan 
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kesehatan; (6) Meningkatkan fasilitas komunikasi dan 
publikasi; (7) Pembinaan institusi dan SDM komunikasi 
publik; dan (8) Menyelenggarakan administrasi dan 
operasional komunikasi publik. 

 
g. Peningkatan standar, pedoman, dan SOP sarana prasarana, 

dan peralatan kesehatan: (1) Menyusun standar, pedoman, 
SOP, dan bahan standar nasional Indonesia; (2) Sosialisasi, 
monitoring, dan evaluasi, dan pengembangan serta 
pelaksanaan standar, pedoman, dan SOP; (4) Membina 
sumberdaya manusia teknisi fasilitas medik; dan (5) 
Mengembangkan dan meningkatkan cakupan pengujian 
kalibrasi. 

 
h. Penanggulangan krisis/masalah kesehatan termasuk korban 

bencana: (1) Menyiapkan kebijakan, pedoman dan protap 
penanganan kasus dan masalah kesehatan; (2) Menyiapkan 
kondisi dalam kesiapsiagaan menghadapi krisis/masalah 
kesehatan; (3) Koordinasi dan melaksanakan penanganan 
krisis dan masalah kesehatan; (4) Menyediakan sumberdaya 
dalam penanganan krisis dan masalah kesehatan; (5) 
Koordinasi dan melaksanakan upaya rehabilitasi dan 
rekonstruksi; dan (6) Evaluasi penanganan krisis dan masalah 
kesehatan. 

 
 
J. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

KESEHATAN 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan meningkatkan penelitian dan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sebagai masukan dalam 
perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan.  

 
2. Sasaran 

a. Terlaksananya dan termanfaatkannya hasil penelitian dan 
pengembangan kesehatan dalam mendukung pembangunan 
kesehatan.  
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b. Dihasilkannya kebijakan, rekomendasi, prototipe, produk, dan 
teknologi baru hasil Litbangkes.  

c. Tersedianya SDM Litbangkes yang memiliki kapasitas untuk 
melaksanakan dan mendukung Litbangkes. 

d. Tersedianya sarana dan prasarana Litbangkes yang 
terakreditasi di Badan Litbangkes.  

e. Terbentuk dan berfungsinya jejaring Litbangkes, forum 
komunikasi dan kemitraan Litbangkes. 

 
3. Kebijakan Pelaksanaan: 

a. Penelitian dan pengembangan kesehatan diarahkan untuk 
menghasilkan masukan untuk mendukung pelaksanaan strategi 
utama Departemen Kesehatan, penemuan, pengembangan 
Iptek serta penerapan teknologi kesehatan tepat guna.  

b. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan sesuai dengan 
metoda ilmiah, kaidah etika berlandaskan azas kemitraan, dan 
berorientasi pada kebutuhan.  

c. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui koordinasi 
dan sinergisme untuk meningkatkan kapasitas Litbangkes 
nasional.  

d. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui 
peningkatan kapasitas institusi, pengembangan manajemen 
dan standarisasi Litbangkes secara terpadu. 

e. Penelitian dan pengembangan diarahkan untuk 
mengembangkan budaya Iptek kesehatan. 

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:  
 

a. Penelitian dan pengembangan: (1) Merumuskan kebijakan 
Litbangkes; (2). Meningkatkan manajemen Litbangkes (3) 
Melaksanakan Litbangkes di bidang sistem dan kebijakan 
kesehatan, biomedis dan farmasi termasuk tanaman obat bahan 
alam Indonesia, ekologi dan status kesehatan, gizi dan 
makanan; (4) Melaksanakan Litbangkes strategis antara lain 
survei cepat dan Litbangkes kedaruratan; (5) Melaksanakan 
fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan Litbangkes 
daerah, antara lain meliputi prioritas dan agenda Litbangkes 
daerah, Survei Kesehatan Daerah dan Riset Pembinaan Tenaga 
Kesehatan (Risbinakes), dan Riset Pembinaan Iptek 
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Kedokteran (Risbin iptekdok); (6) Melaksanakan Litbangkes 
yang berorientasi HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual); (7) 
melaksanakan Litbang penapisan teknologi kesehatan (health 
technology assessment); dan (8) Melaksanakan pengembangan 
standar dan prototipe/model. 

 
b. Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian dan 

pengembangan: (1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan; (2) 
Meningkatkan promosi Litbangkes; (3) Meningkatkan jumlah, 
jenis dan kompetensi tenaga fungsional peneliti dan fungsional 
lainnya serta tenaga penunjang; (4) Mengembangkan 
laboratorium Litbangkes; (5) Meningkatkan jumlah dan mutu 
sarana dan prasarana Litbangkes dan penunjang; (6) 
Mengembangkan perpustakaan Litbangkes dan museum 
kesehatan; dan (7) Menyelenggarakan dukungan administrasi 
dan operasional program Litbangkes. 

 
c. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan 

pengembangan: (1) Meningkatkan dokumentasi, diseminasi, 
dan advokasi hasil Litbangkes; (2) Mengembangkan jaringan 
Litbangkes; (c) Mengembangkan wisata ilmiah Litbangkes; 
dan (4) Mengembangkan sistem pembinaan dan pengelolaan 
HaKI. 

 
 

K. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan, 
dan profesionalisme pegawai dan calon pegawai negeri 
Departemen Kesehatan atau lembaga pemerintah non departemen 
yang berkaitan dengan kesehatan, dalam pelaksanaan tugas 
kedinasan yang di selenggarakan melalui jalur pendidikan formal. 
 

2. Sasaran 
a. Gudosin (Guru, Dosen, dan Instruktur) yang ditingkatkan 

kemampuannya sebesar 50%. 
b. Risbinakes (Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan) sebesar 500 

riset. 
c. Jumlah peserta tugas belajar mencapai 10.000 peserta. 
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3. Kebijakan Pelaksanaan: 

a. Pendidikan kedinasan Departemen Kesehatan diarahkan untuk 
menyiapkan kebijakan, pedoman, dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pendidikan kedinasan bidang 
kesehatan. 

b. Pendidikan kedinasan Departemen Kesehatan diarahkan untuk 
meningkatkan kerjasama dan kemitraan lintas sektor dalam 
pendidikan tenaga kesehatan. 

c. Pendidikan kedinasan Departemen Kesehatan diarahkan untuk 
memperkuat dan memberdayakan institusi pendidikan tenaga 
kesehatan. 

d. Pendidikan kedinasan Departemen Kesehatan diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuan/kualitas tenaga kependidikan dan 
non-kependidikan pada institusi pendidikan tenaga kesehatan. 

e. Pendidikan kedinasan Departemen Kesehatan diarahkan untuk 
mengembangkan kurikulum pendidikan tenaga kesehatan 
sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, Iptek, dan global. 

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi: 
 

Penguatan keterampilan dan profesionalisme pendidikan dan 
kependidikan: (1) Melaksanakan evaluasi pendidikan kedinasan 
terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pendidikan kedinasan tenaga kesehatan; (2) Mengembangkan 
standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi; (3) 
Meningkatkan jumlah dan kualitas, kompetensi, dan 
profesionalisme tenaga kependidikan dan non-kependidikan 
melalui rekruitmen, pendayagunaannya, dan pendidikan dan 
latihan baik gelar maupun non gelar; dan (4) Melakukan riset 
pembinaan tenaga kesehatan. 
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L. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA 
APARATUR 

 
1. Tujuan 

Program ini bertujuan meningkatkan sistem pengelolaan dan 
kapasitas sumberdaya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan 
dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. 
 

2. Sasaran 
a. Cakupan data base PNS Pusat melalui SIMKA sebesar 100%. 
b. Realisasi pemenuhan formasi CPNS sebesar 98%. 
c. Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga PTT sebesar 70%. 

 
3. Kebijakan Pelaksanaan: 

a. Pengelolaan SDM aparatur diarahkan untuk menyiapkan 
pegawai bagi kegiatan pengembangan UKBM dalam 
mewujudkan Desa Siaga. 

b. Pengelolaan SDM aparatur diarahkan untuk meningkatkan 
koordinasi lintas sektor dan daerah dalam penyediaan formasi, 
gaji, dan penempatan pegawai. 

c. Pengelolaan SDM aparatur diarahkan untuk menyediakan 
dana untuk penempatan dan gaji pegawai. 

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:  
 

a. Menata kembali SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan 
akan jumlah dan kompetensi serta perbaikan distribusi 
pegawai: (1) Melakukan pengelolaan dan pengembangan 
sistem informasi manajemen kepegawaian; (2) Menyusun 
rencana kebutuhan, pelaksanaan seleksi, pengangkatan dan 
penempatan pegawai, serta evaluasinya; dan (3) Melaksanakan 
percepatan penyelesaian pemindahan, pemberhentian pegawai 
sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

 
b. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan SDM 

aparatur pada sistem karier dan remunerasi: (1) Melakukan 
pengelolaan Sistem Karier PNS; dan (2) Meningkatkan 
dukungan operasional dan dukungan administrasi 
kepegawaian. 
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c. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya: (1) 
Meningkatkan kapasitas SDM kepegawaian; (2) Mening-
katkan pelayanan kesehatan pegawai Depkes; (3) Me-
ningkatkan koordinasi pengelola kepegawaian Depkes; 
dan (4) Meningkatkan kesejahteraan pegawai Depkes.  

 
d. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan 

dan kebijakan manajemen Kepegawaian: (1) Menyusun 
rancangan peraturan pelaksanaan kepegawaian; dan (2) 
Menyusun petunjuk pelaksanaan peraturan kepegawaian.  

 
e. Mengembangkan profesionalisme pegawai melalui 

penyempurnaan aturan, etika, dan mekanisme penegakan 
hukuman disiplin: (1) Menyempurnakan peraturan tentang 
etika; dan (2) Melaksanakan penegakkan hukuman disiplin. 

  
 
M. PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN 

KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN 
 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas 
pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan 
kenegaraan dan kepemerintahan. 
 

2. Sasaran 
Terselenggaranya tugas pimpinan Departemen Kesehatan dan 
fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan 
kenegaraan dan kepemerintahan. 

 
3. Kebijakan Pelaksanaan: 

a. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan 
diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta 
anggaran yang mencukupi untuk mendukung tugas pimpinan, 
penyelenggaraan kenegaraan, dan kepemerintahan di bidang 
kesehatan. 
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b. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan 
diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya 
manusia dalam mendukung tugas-tugas pimpinan. 

c. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan 
diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pelayanan gaji. 

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:  
 

a. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan: (1) 
Memfasilitasi tugas pimpinan dalam melaksanakan pembinaan 
kepada aparatur kesehatan; (2) Melaksanakan advokasi dan 
sosialisasi pembangunan kesehatan; (3) Memberikan bantuan 
pembangunan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
termasuk organisasi keagamaan; (4) Melakukan kerjasama 
dengan pemerintah asing dan lembaga keuangan asing di 
bidang kesehatan di dalam dan di luar negeri; dan (5) 
Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) 
dan Rapat Koordinasi Staf (Rakorstaf) di lingkungan 
Departemen Kesehatan.  

 
b. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

kantor kepemerintahan: (1) Menyelenggarakan pembayaran 
gaji PNS Setjen dan pembayaran gaji dokter dan bidan PTT; 
(2) Melaksanakan pembayaran insentif bagi dokter spesialis di 
daerah yang kurang diminati; (3) Menyediakan sarana dan 
prasarana pegawai; (4) Melaksanakan pemeliharaan sarana 
dan prasarana gedung kantor; (5) Menyelenggarakan penga-
manan lingkungan kantor dan rumah jabatan; (6) Melaksa-
nakan pembangunan gedung kantor pusat dan rumah jabatan; 
(7) Melaksanakan peremajaan BLK dan Auditorium; dan (8) 
Melaksanakan dukungan operasional pelayanan umum. 

 
c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan 

program kerja kementerian: (1) Menyelenggarakan perte-
muan perencanaan kebutuhan gaji bagi dokter dan bidan PTT, 
serta PNS dipekerjakan; dan (2) Menyelenggarakan koordinasi 
dan konsultasi dengan departemen dan lembaga terkait dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran Biro Umum. 
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d. Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif: 

(1) Mengikuti pelatihan teknis fungsional dan manajemen 
administrasi; (2) Menyusun sistem dan prosedur tetap 
pelayanan umum; (3) Menyusun laporan realisasi anggaran 
dan neraca; (4) Menyusun laporan tahunan inventaris Biro 
Umum dan Sekretariat Jenderal; (5) Menyusun laporan 
akuntabilitas kinerja Biro Umum; (6) Monitoring tindak lanjut 
LHP APFP di lingkungan Sekretariat Jenderal; (7) Menyeleng-
garakan pungutan dan penyetoran PNBP; (8) Menyelenggara-
kan penghapusan inventaris; (9) Menyelenggarakan 
pengelolaan kearsipan; (10) Memfasilitasi administrasi 
kunjungan pejabat ke luar negeri dan hubungan luar negeri; 
dan (11) Menyelenggarakan administrasi TKHI. 

  
 

N. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN 
AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA 

 
1. Tujuan 

Program ini bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan 
sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja 
dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan 
bebas KKN. 
 

2. Sasaran 
a. Pencegahan dan pemberantasan KKN terhadap pengelolaan 

sumberdaya kesehatan, dengan cakupan 100% objek 
pemeriksaan (satuan kerja Departemen Kesehatan). 

b. Terselenggaranya pengelolaan program-program Departemen 
Kesehatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.  

 
3. Kebijakan Pelaksanaan: 

a. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 
Negara diarahkan untuk memperbaiki kelemahan dalam 
sistem pengendalian manajemen, mencegah, dan 
menindak penyalahgunaan wewenang. 

b. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 
Negara diarahkan untuk menilai kinerja secara tepat 
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untuk dilakukan tindakan secara dini dan dapat 
memberikan masukan yang berguna bagi pengelola 
maupun penanggung jawab program. 

c. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 
Negara diarahkan untuk Percepatan pelaksanaan tindak 
lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. 

d. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 
Negara diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan 
sumberdaya pendukung pelaksanaan pengawasan. 

 
4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:  

 
a. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan 

pengawasan masyarakat: (1) Meningkatkan pengawasan 
langsung; (2) Meningkatkan pengawasan tidak langsung; dan 
(3) Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional 
melalui Capacity building. 

 
b. Menata dan menyempurnakan kebijakan, sistem dan 

struktur kelembagaan serta prosedur pengawasan yang 
independen, efektif, transparan, dan terakunkan: (1) 
Menyusun program dan rencana kerja/teknis/program 
pengawasan; dan (2) Menyelenggarakan/merumuskan sistem 
dan prosedur teknis pengawasan. 

 
c. Meningkatkan tindak lanjut  temuan hasil pengawasan: (1) 

Melakukan pemutakhiran data hasil pengawasan; dan (2) 
Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. 

 
d. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih 

komprehensif: (1) Koordinasi internal, eksternal, dan 
pengawasan masyarakat; dan (b) Koordinasi internal dalam 
tindak lanjut hasil pengawasan. 

 
e. Mengembangkan pengawasan berbasis kinerja: (1) 

Menyusun standar/pedoman pengawasan; (2) Melakukan 
pengkajian dan pengembangan pengawasan; serta (3) 
Bimbingan teknis pengawasan. 



 
 
 

RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KESEHATAN 2005-2009 
 

 

55

 
f. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan 

mendorong peningkatan impelementasinya pada seluruh 
instansi: (1) Merumuskan sistem akuntabilitas; dan (2) 
Melaksanakan pemantauan penerapan sistem akuntabilitas. 

 
g. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP 

dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan: (1) 
Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi hasil 
pengawasan; dan (2) Melakukan perbaikan kualitas informasi 
hasil pengawasan. 

 
h. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil 

pengawasan: (1) Evaluasi hasil pengawasan; dan (2) Evaluasi 
kinerja. 
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BAB VI 
 

PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN 
 

 
 
A. PENYELENGGARAAN DAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF 
 

1. Penyelenggara/pelaku Renstra Departemen Kesehatan ini adalah 
semua unit utama/struktural Departemen Kesehatan, termasuk 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Penyelenggaraan Renstra 
Departemen Kesehatan memerlukan komitmen yang tinggi dan 
dukungan serta kerjasama yang baik antara para pelakunya, yang 
ditunjang oleh tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang 
baik (good governance). 

 
2. Penyelenggaraan Renstra Departemen Kesehatan dilakukan 

melalui siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta 
pengawasan dan pertanggungjawaban. 

 
3. Renstra Departemen Kesehatan ini adalah acuan utama dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Departemen Kesehatan serta 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 
Departemen Kesehatan Tahun 2007, 2008, dan 2009.  

 
4. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan, 

Departemen Kesehatan akan mengutamakan kegiatan 
pembangunan kesehatan pada upaya kesehatan promotif dan 
preventif, yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya kuratif 
dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, 
penanggulangan penyakit menular, dan gizi buruk (termasuk 
kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini), promosi kesehatan, 
penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan 
pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan 
daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata 
sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah, juga akan 
mendapatkan prioritas/pengutamaan. 
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Dalam penyusunan RKA-KL Departemen Kesehatan, rencana 
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan 
mendahulukan pada kegiatan-kegiatan dekonsentrasi. 

 
5. Untuk acuan yang lebih rinci, perlu disusun Rencana Aksi Unit-

unit Utama Departemen Kesehatan. Penyusunan Rencana Aksi 
Unit-unit Utama dimaksud harus berpedoman pada Renstra 
Departemen Kesehatan, dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional, utamanya di bidang kesehatan. 

 
6. Program-program yang termuat dalam Renstra Departemen 

Kesehatan, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh lebih dari 
satu unit struktural di Departemen Kesehatan. Oleh karenanya 
dalam penyusunan rencana tahunannya (Renja-KL) dari unit-unit 
dimaksud, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, dan sinergisme.  
Sekretariat Jenderal (c.q. Biro Perencanaan dan Anggaran) 
bertindak sebagai koordinator dalam menyelaraskan penyusunan 
Renja-KL dan RKA-KL Departemen Kesehatan. 
 

7. Dalam Renstra Departemen Kesehatan termuat pula sasaran-
sasaran pembangunan kesehatan yang bersifat keluaran (output), 
yang hanya dapat dicapai dengan kontribusi para pelaku 
pembangunan kesehatan lainnya, utamanya daerah. Oleh 
karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan, utamanya kepada 
daerah, agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi, dan 
sinergisme, melalui penyusunan, dan pelaksanaan Rencana 
Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan), baik 
provinsi, maupun kabupaten/kota. 

 
8. Dalam mendukung penyelenggaraan Renstra Departemen 

Kesehatan Tahun 2005-2009, diperlukan dana sebagai berikut: 
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KEBUTUHAN DANA INDIKATIF RENSTRA DEPARTEMEN KESEHATAN  
TAHUN 2005-2009 

 
                                                                      Dalam jutaan rupiah 

TAHUN NO PROGRAM 
2005 2006 2007 2008 2009 

1. Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

    50,000           135,000           391,000           583,000  831000 

2. Lingkungan Sehat  300,000          450,000           644,000           715,000         891,000  
3. Upaya Kesehatan Masyarakat 2,000,000        2,500,000        3,795,000        5,405,000      5,865,000  
4. Upaya Kesehatan Perorangan 2,500,000       4,350,000        5,940,000        6,270,000      6,600,000  
5. Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyakit 
   850,000        1,700,000        2,415,000        3,162,000      3,450,000  

6. Perbaikan Gizi Masyarakat    200,000           590,000           916,000           946,000      1,100,000  
7. Sumberdaya Kesehatan    500,000        1,000,000        1,225,000        1,600,000      2,100,000  
8. Obat dan Perbekalan Kesehatan    200,000           650,000           908,000           990,000      1,210,000  
9. Kebijakan dan Manajemen 

Pembangunan Kesehatan 
1,100,000        1,200,000        1,350,000        1,500,000      1,750,000  

10. Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan 

   100,000           175,000           225,000           360,000         550,000  

11. Program Pendidikan Kedinasan      15,000             15,000            30,000            35,000           55,000  
12. Peningkatan Pengawasan dan 

Akuntabilitas Aparatur Negara 
     20,000             50,000           120,000           175,000         260,000  

13. Pengolaan Sumberdaya Manusia 
Aparatur 

     12,000             27,000            35,000            40,000           65,000  

14. Penyelenggaraan Pimpinan 
Kenegaraan dan Kepemerintahan 

   900,000        1,100,000        1,300,000        1,550,000      1,600,000  

 JUMLAH 8,747,000      13,942,000      19,294,000      23,331,000    26,327,000  

 
B. PENILAIAN 
 

1. Penilaian Renstra Departemen Kesehatan bertujuan untuk menilai 
keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang 
dilakukan oleh Departemen Kesehatan. 

 

2. Penilaian akhir Renstra Departemen Kesehatan Tahun 2005–2009, 
dilakukan pada tahun 2010 dengan menilai pencapaian indikator 
keberhasilan Renstra yang berupa sasaran Departemen Kesehatan, 
sasaran keluaran dan sasaran dampak pembangunan kesehatan 
pada tahun 2009.   
Penilaian juga dilakukan terhadap hasil pelaksanaan berbagai 
kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari masing-masing 
program pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh 
Departemen Kesehatan. 
 

3. Agar penilaian Renstra Departemen Kesehatan ini dapat dilakukan 
dengan sebaik-baiknya, maka perlu dikembangkan sistem 
pelaporan pelaksanaan, yang dipadukan dengan pengembangan 
sistem informasi kesehatan. 

 

4. Penilaian hasil pelaksanaan tahunan dari Renstra Departemen 
Kesehatan ini dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan  kinerja 
tahunan Departemen Kesehatan. 
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BAB VII 
 

PENUTUP 
 
 
 
Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Renstra Departemen 
Kesehatan Tahun 2005-2009 dapat disusun. Renstra Depkes ini merupakan 
penyesuaian dari Renstra Depkes yang telah ditetapkan pada 17 Agustus 
2006. Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan 
memfokuskan upaya Departemen Kesehatan menghadapi tantangan 
pembangunan kesehatan yang makin kompleks, berlangsung pesat, dan 
tidak menentu.  
 
Renstra Departemen Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Departemen 
Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009). Penyusunan 
Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat 
diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja 
tahunan Departemen Kesehatan. Semoga upaya Departemen Kesehatan 
sampai dengan tahun 2009 dapat lebih terarah dan terukur. 

 
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini 
disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra 
Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009 ini dapat dilaksanakan dan 
mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja 
keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Departemen 
Kesehatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh 
Departemen Kesehatan, diharapkan dapat memacu semangat aparat 
Departemen Kesehatan dalam pelaksanaan Renstra ini. 

 
 
 

  MENTERI KESEHATAN, 
 

 
                                                                                                                                             

 
    Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) 
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 AFP  : Acute Flaccid Paralysis 
 AKB  : Angka Kematian Bayi 
 AKI   : Angka Kematian Ibu 
 APBD  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 APBN  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
 APFP  : Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah 
 ART  : Antiretroviral Terapi 
 ASEAN  : Association South East Asian Nation 
 ASI   : Air Susu Ibu 
 Askeskin  : Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin 
 Bapelkes  : Balai Pelatihan Kesehatan 
 Bimtek  : Bimbingan Teknis 
 BLU  : Badan Layanan Umum 
 BSB  : Brigade Siaga Bencana 
 BUMN  : Badan Usaha Milik Negara 
 CDR  : Case Detection Rate 
 CFR  : Case Fatality Rate 
 CPNS  : Calon Pegawai Negeri Sipil 
 DBD  : Demam Berdarah Dengue 
 DVI  : Disaster Victims Identification 
 EWORS               : Early Warning Outbreak Recognition System 
 GAKY  : Gangguan Akibat Kekurangan Yodium 
 Gakin  : Keluarga Miskin 
 Gudosin  : Guru Dosen dan Instruktur 
 HaKI  : Hak atas Kekayaan Intelektual 
 HIV/AIDS            : Human Immunodeficiency Virus/Acquired 

Immune Deficiency Syndrome   
 Iptek  : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
 JPK   : Jaminan Pembiayaan Kesehatan 
 Juklak  : Petunjuk Pelaksanaan 
 Juknis  : Petunjuk Teknis 
 K4   : Kunjungan Pemeriksaan Ibu Hamil yang ke-4 
 Kesmas  : Kesehatan Masyarakat 
 KEP  : Kurang Energi Protein 
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 KIA   : Kesehatan Ibu dan Anak 
 KIE   : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 
 KKN  : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
 KLB  : Kejadian Luar Biasa 
 KN2  : Kunjungan Neonatus ke-2 
 KTI   : Kawasan Timur Indonesia 
 Labkes  : Laboratorium Kesehatan 
 LAKIP  : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
 LEID  : Laboratory Emerging Infectious Diseases 
 LHP APFP            : Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat 

Pengawasan Fungsional Pemerintah 
 Litbangkes  : Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
 LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat 
 NAPZA  : Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif 
 ODHA  : Orang Dengan HIV/AIDS 
 PBM  : Proses Belajar Mengajar 
 PD3I                   : Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah 

Dengan Imunisasi 
 PDB  : Product Domestic Bruto 
 PHBS  : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
 PKK  : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
 PKMD  : Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa 
 PNS  : Pegawai Negeri Sipil 
 PNBP  : Pendapatan Negara Bukan Pajak 
 PONEK                : Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi 

Komprehensif 
 PP   : Peraturan Pemerintah 
 PP-PL                  : Pencegahan Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan 
 PPSDM                : Pengembangan dan Pemberdayaan 

Sumberdaya Manusia 
 PPSDMK              : Pengembangan dan Pemberdayaan 

Sumberdaya Manusia Kesehatan 
 PTT  : Pegawai Tidak Tetap 
 PUPNS  : Pendataan Umum Pegawai Negeri Sipil 
 Rakorpim  : Rapat Koordinasi Pimpinan 
 Rakorstaf  : Rapat Koordinasi Staf 
 Renja  : Rencana Kerja 
 Renja-KL  : Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 
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 Renstra  : Rencana Strategis 
 Renstra-KL  : Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 
 Rinbinakes  : Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan 
 Risbin iptekdok : Riset Pembinaan Iptek Kedokteran  
 RKA-KL                : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/    

Lembaga 
 RPJM-N                : Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 
 RS  : Rumah Sakit 
 SC  : Safe Community 
 SDKI  : Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
 SDM  : Sumberdaya Manusia 
 SIK  : Sistem Informasi Kesehatan 
 SIMKA  : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 
 SIMRS                 : Sistem Informasi dan Manajemen Rumah 

Sakit 
 SJKN  : Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 
 SKD  : Sistem Kesehatan Daerah 
 SKK  : Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota 
 SKN  : Sistem Kesehatan Nasional 
 SKP  : Sistem Kesehatan Provinsi 
 SKPG  : Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 
 SOP  : Standar Operasional Prosedur 
 SPGDT  : Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu 
 SPM  : Standar Pelayanan Minimal 
 TAP MPR  : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
 TBC  : Tuberkulosis 
 TKHI  : Tim Kesehatan Haji Indonesia 
 TOGA  : Tanaman Obat Keluarga 
 TOT  : Training of Trainers 
 TTU  : Tempat-tempat Umum 
 UCI  : Universal Child Immunization 
 UHH  : Umur Harapan Hidup 
 UKBM  : Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 
 UPT  : Unit Pelaksana Teknis 
 USD  : US Dollar 
 UU RI  : Undang-Undang Republik Indonesia 
 UUD  : Undang-Undang Dasar 
 WHO  : World Health Organization 
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Ratu Widjojo, SKM, MPH; Drs. H. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA; Dr. Triono Soendoro, Ph.D; 
Dr. Setiawan Soeparan, MPH; Dr. Untung Suseno Sutardjo, M.Kes; Dr. Asjikin Iman Hidayat, 

MHA; Dr. G. Pandu Setiawan, Sp.KJ; Dr. Abidin Siregar, DHSM 
 
 

Lokakarya Tahap II (Building Shared Vision, Mission, and Values) 
Bandung, 26 – 28 Desember 2005 

 
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K); Dr. H. Sjafii Ahmad, MPH; Dr. Krishnajaya, MS;            

Dr. Sri Astuti S. Suparmanto; Dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B; Dr. I Nyoman Kandun, MPH; 
Drs. HM Krissna Tirtawidjaja, Apt; Dr. Muharso, SKM; Dr. Dini K.S. Latief, MSc; Drs. Richard 

Panjaitan, Apt, SKM; Drg. Naydial Roesdal, MSc.PH; Drs. M. Dwidjo Susono, SE, MBA;     
Dr. Gunawan Setiadi, MPH; Dr. Deddy Ruswendi, MPH; A. Choliq Amin, SE, MM; Suprijadi, 

SKM; Dr. Dotti Indrasanto Sukarno, MPH; Dr. Achmad Hardiman, Sp.B.M.Kes;                  
Drs. Abdurachman, MPH; Bambang Hartono, SKM, MSc; Drg. Hendro Harry Tjahjono, MSC; 
dr. Tarufie Alhayas, MSc; H. Amirsyah, SH, MSc; Drs. Suratno; Dr. Bambang Sardjono, MPH; 
Dr. Sri Hermiyanti, MSc; Dr. Rachmi Untoro, MPH; Dr. Wandaningsih, MPH; Drs. Ida Bagus 

Indra Gotama, SKM, MSi; Dr. Rustam, S. Pakaya; dr. Hj. Ratna Dewi Umar, MKes;             
Dr. Yuliza Darwis, Sp.KJ, MM; Dra. Herawani, M.Kes, M.Kep; Ir. Tugijono, M.Kes; Dr. Ratna 

Rosita Suryo Subandoro, MPH; Dr. IndriyonoTantoro, MPH; Dr. Rosminy Day, MPH;         
DR. Dr. Hariadi Wibisono, MPH; Dr. Yusharmen D.Comm, Dr. H. Wan Alkadri, SS, MSc;      

H. MSc; Ir. Aceyati Hayati, MS; Dra. Nasirah Bahaudin, MM: Dr. Husniah Rubiana Thamrin 
Akib, MH M.Kes.Sp.KF; Drs. Abdul Muchid, Apt; Drs. Bahron Arifin, Apt; Drs. H. Tato 

Suprapto Basir, Apt, MM; Drg. Titte Kabul Adimidjaja, MSc, PH; Dr. H. Suwandi Makmur, 
MM; Dr. Erna Tresnaningsih Suharsa; Dr. Faizati Karim, MPH; Dra. Nani Sukasediati, MS, 
Apt; Sunarno Ratu Widjojo, SKM, MPH; Drs. H. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA; Dr. Triono 

Soendoro, Ph.D; Dr. Setiawan Soeparan, MPH; Dr. Untung Suseno Sutardjo, M.Kes;          
Dr. Asjikin Iman Hidayat, MHA; Dr. G. Pandu Setiawan, Sp.KJ; Dr. Abidin Siregar, DHSM 
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Lokakarya Tahap III (Strategy Breakthrough) 
Jakarta, 7 – 8 Januari 2006 

 

Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K); Dr. H. Sjafii Ahmad, MPH; Dr. Krishnajaya, MS;            
Dr. Sri Astuti S. Suparmanto; Dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B; Dr. I Nyoman Kandun, MPH; 
Drs. HM Krissna Tirtawidjaja, Apt; Dr. Muharso, SKM; MSc; Drs. Richard Panjaitan, Apt, 
SKM; Drg. Naydial Roesdal, MSc.PH; Drs. M. Dwidjo Susono, SE, MBA; Dr. Gunawan 
Setiadi, MPH; Drg. S.R. Mustikowati, M.Kes; Suprijadi, SKM; H. Amirsyah, SH, M.Kes;        

Dr. Dotti Indrasanto Sukarno, MPH; Dr. Achmad Hardiman, Sp.B.M.Kes; Drs. Abdurachman, 
MPH; Bambang Hartono, SKM, MSc; Dr. Lily Sri Wahyuni Sulistyowati, MM; Drg. Hendro 

Harry Tjahjono, MSC; dr. Tarufie Alhayas, MSc; Dr. H. A. Chalik Masulili, MSc; Drs. Suratno; 
Dr. Bambang Sardjono, MPH; Dr. Sri Hermiyanti, MSc; Dr. Wandaningsih, MPH; Drs. Ida 
Bagus Indra Gotama, SKM, MSi; Dr. Rustam, S. Pakaya; dr. Hj. Ratna Dewi Umar, MKes;  

Dr. Yuliza Darwis, Sp.KJ, MM; Dra. Herawani, M.Kes, M.Kep; Ir. Tugijono, M.Kes; Dr. Ratna 
Rosita Suryo Subandoro, MPH; Dr. IndriyonoTantoro, MPH; Dr. Rosminy Day, MPH; DR. Dr. 
Hariadi Wibisono, MPH; Dr. Yusharmen D.Comm, H. MSc; Dr. H. Wan Alkadri, SS, MSc; Dr. 

Husniah Rubiana Thamrin Akib, MH M.Kes.Sp.KF; Drs. Abdul Muchid, Apt; Drs. Bahron 
Arifin, Apt; Drs. H. Tato Suprapto Basir, Apt, MM; Drg. Titte Kabul Adimidjaja, MSc, PH; Dr. 
H. Suwandi Makmur, MM; Dr. Erna Tresnaningsih Suharsa; Sunarno Ratu Widjojo, SKM, 

MPH; Dra. Nasirah Bahaudin, MM; Dr. Setiawan Soeparan, MPH; Dr. Untung Suseno 
Sutardjo, M.Kes; Dr. Asjikin Iman Hidayat, MHA; A. Choliq Amin, SE, MM; Dr. G. Pandu 

Setiawan, Sp.KJ; Dr. Abidin Siregar, DHSM; Dr. Nizar Shihab; Dr. Triono Soendoro, Ph.D; 
Dr. Madiono, MPH; Hary Purwanto, SKM, M.Kes; Iswandi Mourbas, SKM, MPPM; Hasnawati, 

SKM, M.Kes; Endang Sri Widyaningsih, SKM, M.Kes; Wiwiek Pudjiastuti, SKM, M.Kes; Dr. 
Edi Suranto, MPH; Dr. Ina Hernawati, MPH; Ir. Sunarko, MSc; Drs. Amak Rochmad M, MPH; 
Dr. Luwiharsih, MSc; Dr. Tunggul P. Sihombing, MHA; Drs. H. Purwadi, Apt, MM; Drg. Rosita 
Gusfourni, MM; Dr. Mari St. Maryam, MHA; Sugiharto, MSc; Indah Yuning Prapti, SKM,M.Kes 

` 
Lokakarya Tahap IV (Strategy Breakthrough) 

Jakarta, 13 – 14 Januari 2006 
 

Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K); Dr. H. Sjafii Ahmad, MPH; Dr. Krishnajaya, MS; Dr. Sri 
Astuti S. Suparmanto; Dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B; Dr. I Nyoman Kandun, MPH; Drs. HM 
Krissna Tirtawidjaja, Apt; Dr. Muharso, SKM; MSc; Drs. Richard Panjaitan, Apt, SKM; Drg. 
Naydial Roesdal, MSc.PH; Drs. M. Dwidjo Susono, SE, MBA; Dr. Gunawan Setiadi, MPH; 

Drg. S.R. Mustikowati, M.Kes; Suprijadi, SKM; H. Amirsyah, SH, M.Kes; Dr. Dotti Indrasanto 
Sukarno, MPH; Dr. Achmad Hardiman, Sp.B.M.Kes; Drs. Abdurachman, MPH; Bambang 
Hartono, SKM, MSc; Dr. Lily Sri Wahyuni Sulistyowati, MM; Drg. Hendro Harry Tjahjono, 

MSC; dr. Tarufie Alhayas, MSc; Dr. Budi Santoso, Sp.B; Dr. H. A. Chalik Masulili, MSc; Drs. 
Suratno; Dr. Bambang Sardjono, MPH; Dr. Sri Hermiyanti, MSc; Dr. Rachmi Untoro, MPH; 
Dr. Wandaningsih, MPH; Drs. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, MSi; Dr. Rustam, S. Pakaya; 
dr. Hj. Ratna Dewi Umar, MKes;  Dr. Yuliza Darwis, Sp.KJ, MM;    Dra. Herawani, M.Kes, 

M.Kep; Ir. Tugijono, M.Kes; Dr. Ratna Rosita Suryo Subandoro, MPH; Dr. IndriyonoTantoro, 
MPH; Dr. Rosminy Day, MPH; DR. Dr. Hariadi Wibisono, MPH; Dr. Yusharmen D.Comm, H. 
MSc; Dr. H. Wan Alkadri, SS, MSc; Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MH M.Kes.Sp.KF; 
Drs. Abdul Muchid, Apt; Drs. Bahron Arifin, Apt; Drs. H. Tato Suprapto Basir, Apt, MM; Drg. 

Titte Kabul Adimidjaja, MSc, PH; Dr. H. Suwandi Makmur, MM; Dr. Erna Tresnaningsih 
Suharsa; Dr. Faizati Karim, MPH; Sunarno Ratu Widjojo, SKM, MPH; Drs. Zulkarnain Kasim, 
SKM, MBA; Dra. Nasirah Bahaudin, MM; Dr. Setiawan Soeparan, MPH; Dr. Untung Suseno 

Sutardjo, M.Kes; Dr. Asjikin Iman Hidayat, MHA; A. Choliq Amin, SE, MM; Dr. G. Pandu 
Setiawan, Sp.KJ; Dr. Abidin Siregar, DHSM; Dr. Nizar Shihab; Dr. Triono Soendoro, Ph.D; 

Dr. Madiono, MPH; Hary Purwanto, SKM, M.Kes; Iswandi Mourbas, SKM, MPPM;              
RJ. Sukowidodo, SKM, MPH; Endang Sri Widyaningsih, SKM, M.Kes; Hasnawati, SKM, 

M.Kes; Wiwiek Pudjiastuti, SKM, M.Kes;  Dr. Edi Suranto, MPH; Dr. Ina Hernawati, MPH; Ir. 
Sunarko, MSc; Drs. Amak Rochmad M, MPH; Dr. Luwiharsih, MSc; Dr. Tunggul P. 

Sihombing, MHA; Drs. H. Purwadi, Apt, MM; Drg. Rosita Gusfourni, MM; Dr. Mari St. 
Maryam, MHA; Sugiharto, MSc; Indah Yuning Prapti, SKM, M.Kes 
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Rapat Koordinasi Pimpinan Depkes 
Selaku Pengarah Penyusunan Renstra Depkes  

Jakarta, 19 April 2006 
 

Menteri Kesehatan RI, Sekjen Depkes, Irjen Depkes, Dirjen Bina Kesmas, Dirjen Bina 
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kepala Badan Litbangkes, Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang 
Teknologi Kesehatan dan Farmasi, Staf Khusus Menkes Bidang Kesehatan Publik, Staf 
Khusus Menkes Bidang Politik Kebijakan Kesehatan, SAM Medico-Legal, Kepala Biro 
Perencanaan dan Anggaran, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan dan 
Perlengkapan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Umum, Kepala Pusat Data 
dan Informasi, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan, Kepala Pusat Komunikasi 
Publik, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Ses. Itjen, Ses. Ditjen Bina 
Kesmas, Ses. Ditjen Bina Pelayanan Medik, Direktur Bina Yanmedik Spesialistik, Direktur 
Bina Yanmed Dasar, Ses. Ditjen Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 
Ses. Ditjen Bina Yanfar dan Alat Kesehatan, Ses. Badan PPSDM, Kepala Pusdiklat SDM 
Kesehatan, Ses. Badan Litbangkes, Sekretaris KKI; Ka. Bidang Kajian Pembangunan 
Kesehatan Jangka Pendek. 
 
 

Nama-nama ini diperoleh dari daftar hadir, 
mohon maaf apabila ada kesalahan tulis nama 
dan gelar, serta ada yang belum tertulis dalam 

daftar kontributor ini. 




