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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan SPM serta Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan
wajib yang merupakan pelayanan dasar, yaitu bagian dari pelayanan publik. Sedangkan
Permendagri No. 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kementrian Kesehatan telah mengeluarkan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kota.
Ruang lingkup panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan,
meliputi: 1) Rencana Pencapaian SPM, 2) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM
dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran, 3) Mekanisme pembelanjaan
penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan di
Kab/Kota, 4) Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target
tahunan SPM kepada masyarakat.
Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan secara bertahap
diperlukan panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan di
Kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan
kemampuan daerah. Penetapan SPM bertujuan untuk memberikan kemudahan dan
kesamaan visi kepada pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembiayaan
penerapan SPM bidang kesehatan di Kota.
B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan SPM;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan SPM
3. Permendagri No. 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal.

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kab/Kota.
C. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN
Rumusan Visi Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2017 – 2022 adalah :
“TERWUJUDNYA KOTA KUPANG YANG LAYAK HUNI, CERDAS , MANDIRI DAN
SEJAHTERA DENGAN TATAKELOLA BEBAS KKN”
Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Layak Huni, Kota Cerdas, Kota
Mandiri dan Sejahtera, dan Kota Bebas KKN.
Kota Layak Huni, mengandung arti Ketersagediaan Sarana dan prasarana perkotaan
seperti air minum yang menjangkau seluruh penduduk, listrik yang cukup bagi kebutuhan
penduduk dan tersedianya transportasi yang aman bagi warga.
Kota Cerdas, mengandung arti Membantu waga kota dengan mengelola sumber daya
yang ada dengan efisien dan memberi informasi yang tepat kepada masyarakat, atau
mengantisivasi kejadian yang tak terduka.
Kota

Mandiri dan Sejahterah, mengandung arti

ekonomi rakyat berkembang dalam

kemampuan daerah dan terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat.
Kota Bebas KKN, mengandung arti

berprinsip pemerintahan yang baik/ Good

Governance and Clean Goverment
Berdasarkan Visi diatas, maka Dinas Kesehatan Kota Kupang menetapkan misi :
Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Sehat,

Cerdas,

Berakhlak,

Profesional dan Berdaya Saing (KUPANG SEHAT - CERDAS)

D. SASARAN
Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Kota Kupang di bidang kesehatan yaitu
“Memantapkan Kesehatan Warga Kota Kupang” yang tertuang dalam Misi 1 RPJMD Kota
Kupang yang kemudian akan menjadi dasar penyusunan sasaran dan indicator kinerja
sasaran pembangunan kesehatan pada OPD Dinas Kesehatan Kota Kupang.
Berdasarkan hal tersebut kemudian di rumuskan 6 sasaran strategis dalam rangka
mencapai tujuan diatas antara lain sebagai berikut :


Menurunnya angka kematian ibu, bayi, bayi baru lahir dan anak



Meningkatnya pelayanan darurat bagi masyarakat seperti BKS dan pelayanan
pada kecelakaan (PPK)



Meningkatnya Kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
bermutu, mudah merata dan terjangkau



Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar



Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
kesehatan



Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui jasa asuransi kesehatan yang ada
(BPJS)

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

BIDANG URUSAN
: KESEHATAN
A. JENIS PELAYANAN
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INDIKATOR SPM (SESUAI PMK 43 TAHUN 2016)
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Sesuai
standar pelayanan antenatal.
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin
Sesuai standar pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai standar
pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai standar
Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 dan Kelas 7) yang
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Persentase Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar

11

Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

12

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar

B. INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN
Dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM, pemerintah daerah
harus mempertimbangkan: 1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar
Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah
dilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada
di dalam SPM bidang kesehatan di Kota. 2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai
Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang

sudah disusun oleh Departemen Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.
43 tAHUN 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota.
Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan di daerah mengacu pada batas waktu
pencapaian SPM Bidang Kesehatan secara nasional yang telah ditetapkan oleh
Departemen Kesehatan dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi
daerah.
Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus
maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi
yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kota,
misalnya data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk
melaksanakan SPM Bidang Kesehatan di Kota. Sedangkan pengertian umum dalam
hal ini adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan
penerapan SPM Bidang Kesehatan, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan
SPM secara keseluruhan. Misalkan kondisi geografis, demografis, pendapatan
daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi.
Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan
sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum
dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian
SPM.

Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis: a.

penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah; b.
perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu
pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah. Analisis kemampuan dan potensi
daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di
Kota.

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KOTA
PERMENKES 43 tahun 2016
No.

INDIKATOR SPM (SESUAI PMK 43 TAHUN 2016)

TARGET

1

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Sesuai
standar pelayanan antenatal.

100%

2

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin Sesuai
standar pelayanan persalinan

100%

3

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai standar
pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

100%

4

Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai standar

100%

5

Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 dan Kelas 7) yang mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar

100%

6

Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar

100%

7

Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar

100%

8

Persentase Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan
sesuai standar

100%

9

Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

100%

10

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar

100%

11

Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

100%

12

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai
standar

100%

C. TARGET PENCAPAIAN SPM 2018
No.

INDIKATOR SPM (SESUAI PMK 43 TAHUN 2016)

TARGET
2018

1

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Sesuai
standar pelayanan antenatal.

100%

2

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin Sesuai
standar pelayanan persalinan

100%

3

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai standar
pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

100%

4

Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai standar

100%

5

Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 dan Kelas 7) yang mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar

100%

6

Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar

100%

7

Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar

100%

8

Persentase Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan
sesuai standar

100%

9

Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

100%

10

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar

100%

11

Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

100%

12

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai
standar

100%

D. REALISASI

No.

INDIKATOR SPM (SESUAI PMK 43 TAHUN 2016)

TARGET

REALISASI
CAPAIAN
2018

1

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu
hamil Sesuai standar pelayanan antenatal.

100%

87.65

2

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu
bersalin Sesuai standar pelayanan persalinan

100%

92.59

3

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan
Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

100%

95.60

4

Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai standar

100%

51.48

5

Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 dan Kelas 7)
yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

100%

60.59

6

Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar

100%

4.71

7

Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar

100%

12.38

8

Persentase Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar

100%

20.41

9

Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

100%

13.20

10

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar

100%

100.00

11

Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar

100%

100.00

12

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar

100%

83.30

E. ALOKASI ANGGARAN

No.
1

2

3

4

5
6

INDIKATOR SPM (SESUAI PMK 43 TAHUN
2016)
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil Sesuai standar pelayanan
antenatal.
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu bersalin Sesuai standar pelayanan
persalinan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan Sesuai standar pelayanan kesehatan
bayi baru lahir.
Persentase anak usia 0-59 bulan yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai standar
Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas 1
dan Kelas 7) yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Persentase warga negara usia 15–59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

REALISASI
CAPAIAN
2018

ALOKASI
ANGGARAN
2018

ALOKASI
ANGGARAN
BOK 2018

87.65

92.59
3,117,109,500
95.60

51.48

60.59
4.71

7

Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

12.38

8

Persentase Persentase penderita hipertensi
mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

20.41

9

Persentase penyandang DM yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar

13.20

10

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

100.00

11

Persentase Orang dengan TB mendapatkan
pelayanan TB sesuai standar

100.00

12

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

83.30

373,015,000
1,667,086,450
140,981,500

Satu
Pembiayaan
dengan
Indikator SPM 6

7,114,468,000

F.

DUKUNGAN PERSONIL

a. Dinas Kesehatan
Jumlah Pegawai
PNS
Pegawai Honor
Eselon
II
III
IV
Pejabat struktural
Staf
PNS
Honor
Fungsional

: 99
: 77
: 22

Orang
Orang
Orang

:1
:5
: 14
: 20

Orang
Orang
Orang
Orang

: 52
: 22
:5

Orang
Orang
Orang

Kualifikasi pendidikan PNS/PTT
 Pasca sarjana
: 13
 Dokter umum
: Sarjana Kesmas
: 22/4
 Sarjana Kebidanan
:1
 Sarjana Ners
:2
 Sarjana Apoteker
:5
 Sarjana Keperawatan
:1
 Sarjana non kesehatan
: 8/9
 DIV Kebidanan
:1
 DIII Keperawatan
:7
 DIII Kebidanan
:3
 DIII Farmasi
:1
 DIII Kesling
:4
 SPK
:2
 SMA
: 6/7

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

Pangkat dan Golongan
 Pembina Utama Muda/ IVc
 Pembina Utama / IVb
 Pembina / IVa
 Penata Tk. I / IIId
 Penata / IIIc
 Penata Muda Tk.I / IIIb
 Penata Muda / IIIa
 Pengatur Tk.I/IId

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

:1
:1
:8
: 14
: 14
: 18
: 15
:2



Pengatur Muda Tk. I/IIb

:2

Orang

:8
:2

Orang
Orang

:2

Orang

:3
:2
:3

Orang
Orang
Orang

Kualifikasi pendidikan
 Sarjana Kesmas
 Apoteker
 DIII Farmasi
 SMF
 SMA

:1
:1
:2
:1
: 3/2

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

Pangkat dan Golongan
 Penata Tk I/ IIId
 Penata / III c
 Penata Muda / IIIa
 Pengatur Tk. I / IId
 Pengatur Muda Tk. I/IIb

:3
:1
:1
:1
:2

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

:6
:1

Orang
Orang

:2
:1
:4

Orang
Orang
Orang

:2
: 0/1
:3
:1

Orang
Orang
Orang
Orang

:1
:1

Orang
Orang

b. UPTD Instalasi Farmasi
PNS
Pegawai Honor
Eselon
IV
Staf
PNS
Honor
Fungsional

c. UPTD Laboratorium Kesling
PNS
Pegawai Honor/PTT
Eselon
IV
Honor
Fungsional
Kualifikasi pendidikan
 Pasca sarjana
 Sarjana Non Kesehatan
 DIII Analis
 SPPH
Pangkat dan Golongan
 Pembina IV/a
 Penata Tk. I / IIId





Penata Muda Tk. I/IIIb
Penata Muda / IIIa
Pengatur Tk.I/IId

:1
:2
:1

Orang
Orang
Orang

d. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu :
PNS
: 477 Orang
Pegawai Honor/PTT
Honor/PTT Nakes
Honor/PTT Non Nakes
Eselon
IV

: 155 Orang
: 72 Orang
: 21

Orang

Staf
PNS

: 17

Orang

PTT
PTT Nakes
PTT Non Nakes
Fungsional

: 155 Orang
: 72 Orang
: 439

Kualifikasi pendidikan PNS/CPNS/PTT
 S2 Kesehatan Masyarakat
:9
 S2 Kebidanan
:1
 S2 Keperawatan
:1
 Dokter umum
: 18/29
 Dokter gigi
: 11/4
 Apoteker
:2
 S1 Ners
: 10/13
 S1 Keperawatan
: 9/5
 S1 Kebidanan
:2
 S1 Analis
:1
 S1 Gizi
:3
 Sarjana Kesmas
: 26/3
 S1 Non Kesehatan
: 3/18
 D IV Kebidanan
: 22/4
 D IV Gizi
:2
 DIV Kes Gigi
:2
 D IV Analis
:1
 DIII Kep. Gigi
: 13/3
 DIII Perawat
: 82/21
 DIII Bidan
: 112/57

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang


















DIII AKL
DIII AAKM
DIII Farmasi
DIII Gizi
DIII AAK
DIII Non Kesehatan
D1 SPPH
D1 Kebidanan
D1 SPAG
SPK
SMAK
SMF
SPRG
SMA
SMK
SD

Pangkat dan Golongan
 Pembina / IVa
 Penata Tk. I / IIId
 Penata / IIIc
 Penata Muda Tk.I / IIIb
 Penata Muda / IIIa
 Pengatur Tk.I/IId
 Pengatur / IIc
 Pengatur Muda Tk.I / IIb
 Pengatur Muda / IIa
 Juru Muda Tk.I/ Ib

: 13/2
:1
: 18/2
: 15/4
: 6/7
: 0/2
:4
: 17
:2
: 29
:2
: 7/9
: 10/1
: 16/38
: 4/9
: 3/5

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

:5
: 104
: 67
: 125
: 106
: 31
: 30
:4
:2
:2

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan
1. Belum maksimalnya partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk menjaga dan
meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Masyarakat masih menunggu sakit dahulu
baru bertindak untuk menanggulangi penyakitnya serta masyarakat masih
menganggap masalah kesehatan adalah tanggung jawab dan beban pemerintah
saja, sehingga masyarakat tinggal menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah
tanpa ada upaya untuk menjaga kesehatan mereka, terutama untuk melakukan
tindakan promotif dan preventif.

2. Belum

maksimalnya

kerjasama

lintas

program

dan

lintas

sektor dalam

pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan masalah kesehatan, sehingga
daya ungkit dalam menanggulangi masalah kesehatan menjadi berkurang.
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peralatan, sarana dan
prasarana kesehatan.
4. Mutu sumber daya Tenaga Kesehatanyang masih kurang memadai dari segi
pengetahuan dan keterampilan
Keseluruh kendala ini yang masih diupayakan untuk terus diperbaiki agar dalam upaya
pencapaian target kinerja dari indikator SPM pada tahun-tahun ke depan dapat lebih
optimal, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan,antara lain:
1.

Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan mulai dokumen
perencanaan strategis (Renstra), pengukuran kinerja SPM hingga pedoman
monitoring dan evaluasi agar antara dokumen-dokumen tersebut dapat berjalan
sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian keluaran (output), hasil
(outcome), hinggamanfaat (benefit) yang mencerminkan kinerja Kementerian
Dalam Negeri yang optimal, efektif dan efisien;

2.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja
yang diamanatkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan mekanisme per
triwulan, dalam hal ini oleh masing-masing unit kerja eselon I dan II yang menjadi
pelaksana tugas teknis tiap indikator kinerja tersebut. Perubahan mekanisme ini
dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul
sejak dini pada saat pelaksanaan program dan kegiatan yang mengikutinya. Jika
muncul suatu permasalahan dapat segera terkoreksi dan diberikan langkah
solutif,agar dalam pelaksanaan selanjutnyadapat mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan;

3.

Seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kupang
memberikan kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja jajaran
dibawahnya, dengan memberlakukan mekanisme
yang maksimal

hingga tercapai hasil kinerja

4. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam
pencapaian sasaran strategis indikator kunci melalui pelaksanaan program dan
kegiatan, baik koordinasi yang dilakukan dengan lingkup internal Dinas Kesehatan
Kota Kupang.

Kupang, 7 Februari 2019
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.

dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra.MSi
NIP : 19641219 199503 1 00

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Juknis Operasional SPM

1. KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

: NUSA TENGGARA TIMUR

KABUPATEN

: KOTA KUPANG

KEMENTERIAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2018
BIDANG KESEHATAN
BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 43 tahun 2016
Mengetahui
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA KUPANG

dr. I Wayan Ari Wijana, S. Putra, M.Si
NIP. 19641219 199503 1 001

PROFIL SPM KOTA KUPANG
(Hasil Perhitungan)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

INDIKATOR SPM (SESUAI PMK 43 TAHUN 2016)
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
Sesuai standar pelayanan antenatal.
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu
bersalin Sesuai standar pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai
standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai standar
Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 dan Kelas 7) yang
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Persentase Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar
Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar
Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan
HIV sesuai standar

TARGET

2018

100%

87.65

100%

92.59

100%

95.60

100%

51.48

100%

60.59

100%

4.71

100%

12.38

100%

20.41

100%

13.20

100%

100.00

100%

100.00

100%

83.30

DATA DASAR

Indikator-1: Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Sesuai
standar pelayanan antenatal.
Definisi:
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota
tersebut dalam kurun waktu kehamilan. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang
diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester
pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan
dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Capaian kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun
waktu satu tahun.

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan K4 di fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah dan swasta

Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil Sesuai

=

X 100%
Jumlah semua ibu hamil di wilayah
kabupaten/kota tersebut dalam kurun
waktu satu tahun yang sama.

Data yang diperlukan:

Tahun

2018

Jumlah ibu hamil yang
Jumlah semua ibu hamil di
mendapatkan pelayanan K4
wilayah kabupaten/kota
di fasilitas pelayanan
tersebut dalam kurun waktu
kesehatan milik pemerintah
satu tahun yang sama.
dan swasta
8,352

9529

* Jumlah Ibu Hamil sesuai Data Penduduk dan Sasaran Program KMK HK.02.02/Menkes/117/2015

Indikator-2: Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin Sesuai
standar pelayanan persalinan
Definisi:
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam
kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan
atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah
maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan
komplikasi. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu
bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut
dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu bersalin
Sesuai standar pelayanan
persalinan

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar
di fasilitas kesehatan

=
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar
di fasilitas kesehatan

Data yang diperlukan:

Tahun
2018

Jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
di fasilitas kesehatan
8422

Jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
di fasilitas kesehatan
9096

1837

* Jumlah Ibu Bersalin sesuai Data Penduduk dan Sasaran Program KMK HK.02.02/Menkes/117/2015

X 100%

Indikator-3: Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai standar pelayanan
kesehatan bayi baru lahir.
Definisi:
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib
memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari
dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan
atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Capaian kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi
baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah
kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan kesehatan
Sesuai standar pelayanan =
kesehatan bayi baru lahir.

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28
hari yang mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sesuai
dengan standar

X 100%

Jumlah semua bayi baru lahir di
wilayah kabupaten/kota tersebut
dalam kurun waktu satu tahun

Data yang diperlukan:

Tahun

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28
hari yang mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sesuai
dengan standar

Jumlah semua bayi baru lahir
di wilayah kabupaten/kota
tersebut dalam kurun waktu
satu tahun

2018

8282

8663

8769

* Jumlah Bayi Lahir Hidup sesuai Data Penduduk dan Sasaran Program KMK HK.02.02/Menkes/117/2015

Indikator- 4 : Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita
sesuai standar
Definisi:
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib
memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak
berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis
Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun
swasta, dan UKBM. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining
kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
Persentase anak usia
0-59 bulan yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
balita sesuai standar

=

Jumlah balita 0–59 bulan yangmendapat
pelayanan kesehatanbalita sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah balita 0–59 bulan yangada di
wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

Data yang diperlukan:

Tahun

Jumlah balita 0–59 bulan
yangmendapat pelayanan
kesehatanbalita sesuai
standar dalam kurun waktu
satu tahun

Jumlah balita 0–59 bulan
yangada di wilayah kerja
dalam kurun waktu satu
tahun yang sama.

2018

20675

40164

8769

* Jumlah Balita sesuai Data Penduduk dan Sasaran Program KMK HK.02.02/Menkes/117/2015

X 100%

Indikator- 5 : Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 dan Kelas 7) yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar

Definisi: Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota wajib melakukan penjaringan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah
kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah
penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan
kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Persentase anak usia pendidikan
dasar (Kelas 1 dan Kelas 7) yang
mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar

Jumlah anak usia pendidikan
dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan
skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar
=

X 100%

Jumlah semua anak usia pendidikan dasar
kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di
wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun
waktu satu tahun ajaran.

Data yang diperlukan:

Tahun

2018

Jumlah anak usia pendidikan
Jumlah semua anak usia
dasar kelas 1 dan 7 yang
pendidikan dasar kelas 1 dan 7
mendapat pelayanan skrining
yang ada di wilayah kerja di
kesehatan di satuan pendidikan
wilayah kabupaten/kota tersebut
dasar
dalam kurun waktu satu tahun ajaran
11123

18359

1253

* Jumlah Jumlah Balita Kelas 1 sesuai Data Penduduk dan Sasaran Program KMK HK.02.02/Menkes/117/2015, data Balita Kelas 7 Sesuai
Sasaran Riil Program

Indikator-6: Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
Definisi:
Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara
usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. elayanan skrining kesehatan usia 15–59
tahun sesuai standar adalah : a) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai
kewenanganya oleh: (1) Dokter; (2) Bidan; (3) Perawat; (4) Nutrisionis/Tenaga Gizi, (5) Petugas Pelaksana
Posbindu PTM terlatih. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya
(Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah daerah.
Pelayanan skrining kesehatan usia15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali. Capaian kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59
tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai
standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase warga
negara usia 15–59
tahun mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar

Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun
mendapat pelayanan skrining kesehatan
sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun

=

Jumlah warga negara usia 15–59 tahun
yang ada di wilayah kerja dalam kurun
waktu satu tahun yang sama.

Data yang diperlukan:

Tahun

Jumlah pengunjung usia 15–59
tahun mendapat pelayanan
skrining kesehatan sesuai
standar dalam kurun waktu satu
tahun

Jumlah warga negara usia
15–59 tahun yang ada di
wilayah kerja dalam kurun
waktu satu tahun yang sama.

2018

13885

294982

Sumber:* Jumlah Penduduk Usia Produktif sesuai Data Penduduk BPS Kota Kupang

X 100%

Indikator-7: Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar
Definisi:
Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke
atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining kesehatan warga negara
usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah Dilakukan sesuai kewenangan oleh : (1) Dokter; (2) Bidan; (3) Perawat;
(4) Nutrisionis/Tenaga Gizi; (5) Kader Posyandu lansia/Posbindu. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di
Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama
dengan pemerintah daerah. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Capaian kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas
dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase warga negara usia 60
tahun Keatas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar

=

Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang
mendapat skrining kesehatansesuai standar minimal 1
kali dalam kurun waktu satu tahun
X 100%
Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke
atas yang ada di wilayah
Kabupaten/Kota tersebut
dalam kurun waktu satu tahun perhitungan

Data yang diperlukan:

Tahun

2018

Jumlah pengunjung berusia 60 Jumlah semua penduduk berusia
tahun ke atas yang mendapat
usia 60 tahun ke atas yang ada di
skrining kesehatansesuai standar wilayah Kabupaten/Kota tersebut
minimal 1 kali dalam kurun waktu
dalam kurun waktu satu tahun
satu tahun
perhitungan
2150

17373

Sumber:* Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif sesuai Data Penduduk BPS Kota Kupang

Indikator-8 : Persentase Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi:
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban
untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di
wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi
memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai
standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase Persentase
penderita hipertensi
mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatansesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun

=

Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan
angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu
tahun pada tahun yang sama

Data yang diperlukan:

Tahun

2018

Jumlah estimasi penderita
Jumlah penderita hipertensi yang
hipertensi berdasarkan angka
mendapatkan pelayanan
prevalensi kab/kota dalam kurun
kesehatansesuai standar dalam
waktu satu tahun pada tahun
kurun waktu satu tahun
yang sama
16330
79994

30197

* Jumlah Estimasi penderita hipertensi sesuai Data Perhitungan PMK 43 Tahun 2016 tentang SPM

X 100%

Indikator 9: Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi:
Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai
kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya
pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan
sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di
wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pemerintah kabupaten/ kota secara bertahap harus membuat rencana aksi untuk
bisa menjangkau seluruh penyandang DM di wilayahnya dan mengupayakan agar semua penyandang DM tersebut memperoleh
akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar. Secara nasional saat ini baru 30 persen penyandang DM yang terdiagnosis
dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Persentase penyandang DM
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar

=

Jumlah penyandang DM yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun
Jumlah penyandang DM berdasarkan angka
prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam
kurun waktu satu tahun pada tahun yang
sama

Data yang diperlukan:

Tahun

Jumlah penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun

Jumlah penyandang DM
berdasarkan angka prevalensi
DM nasional di wilayah kerja
dalam kurun waktu satu tahun
pada tahun yang sama

2018

3951

29942

* Jumlah Estimasi penderita DM sesuai Data Perhitungan PMK 43 Tahun 2016 tentang SPM

X 100%

Indikator 10: Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Definisi:
Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan
kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Pelayanan kesehatan jiwa pada
ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja nya yang mendapat
pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase ODGJ berat
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar

Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja
kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan
jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun

=

X 100%
Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah
kerja kab/kota dalam kurun waktu
satu tahun yang sama.

Data yang diperlukan:

Tahun

2018

Jumlah ODGJ berat (psikotik) di
wilayah kerja kab/kota yang
mendapat pelayanan kesehatan
jiwa promotif preventif sesuai
standar dalam kurun waktu satu
tahun
259

Jumlah ODGJ berat (psikotik)
yang ada di wilayah kerja
kab/kota dalam kurun waktu
satu tahun yang sama.
259

Indikator 11: Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Definisi
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai
kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai
upaya pencegahan di wilayah kerjanya.Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan
diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di
FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang
yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase Orang dengan
TB mendapatkan pelayanan
TB sesuai standar

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
X 100%

=
Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja
pada kurun waktu satu tahun yang sama

Data yang diperlukan:

Tahun

Jumlah orang yang
mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun

Jumlah orang dengan TB
yang ada di wilayah kerja
pada kurun waktu satu
tahun yang sama

2018

670

670

* Jumlah Estimasi penderita TB sesuai Data Perhitungan PMK 43 Tahun 2016 tentang SPM

Indikator 12: Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai
standar
Definisi:
Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan
warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan
orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil,
pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai
kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta
serta di lapas/rutan narkotika. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang
datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu
satu tahun.
Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam
kurun waktu satu tahun
Persentase orang berisiko
X 100%
terinfeksi HIV mendapatkan =
Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada
pemeriksaan HIV sesuai
di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu
tahun yang sama
Data yang diperlukan:

Tahun

2018

Jumlah orang berisiko terinfeksi
HIV yang mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar
di fasyankes dalam kurun waktu
satu tahun
7944

Jumlah orang berisiko
terinfeksi HIV yang ada di
satu wilayah kerja pada
kurun waktu satu tahun
yang sama
9537

* Jumlah Orang Beresiko HIV sesuai Data Riil sesuai Kriteria PMK 43 Tahun 2016 tentang SPM

