
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 

2. Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat 

3. Fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program bidang kesehatan masyarakat sebagai pedoman kerja; 

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; 

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat; 

d. Penyelenggaraan penyusunan protap tentang upaya peningkatan kesehatan keluarga dan program gizi, program promosi   

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

e. Pelaksanaan koordinasi lintas bidang maupun lintas sektoral yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat; 

f. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kesehatan masyarakat; 

g. Penyajian dan visualisasi data yang akurat di bidang kesehatan masyarakat; 

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan masyarakat; 

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas kesehatan 

j. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan; 

 
 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

 
Angka Kematian Ibu 
 

 
Jumlah kematian ibu  

                                                   X100.000 KH 

Jumlah kelahiran hidup  

 

 
Laporan Kematian Ibu 

 
Angka Kematian Bayi 
 

 

Jumlah kematian bayi  

                                                   X 1000 KH 

Jumlah kelahiran hidup  

 

 
Laporan Kematian Bayi 

 
Persentase Balita Stunting 
 

 

Jumlah anak balita pendek selama 1 thn  

                                                                  x 100 

jumlah anak balita pada waktu yang sama  

 
Laporan Gizi 



KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Persentase Desa Siaga Aktif  
 

 
Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga Aktif 

                                                                    X 100 % 
     Jumlah Desa/ Kelurahan  

Laporan Desa / Kelurahan 
Siaga 

 
Persentase Akses Sanitasi 
 

 
Jumlah KK menggunakan jamban 

                                                                    X 100 % 
     Jumlah KK  

 
Laporan Bulanan 

STBM 

 
Persentase puskesmas yg 
melaksankan  kesehatan kerja 
dasar 

 
Jumlah puskesmas yg melaksanakan upaya  

Kesehatan kerja dasar                                                                                         
                                                                X 100 % 

Jumlah Puskesmas Seluruhnya  
 

Laporan Bulanan  
LBKP 1 

 
Persentase puskesmas yg 
melaksanakan  kesehatan 
olahraga dasar 

 
Jumlah puskesmas yg melaksanakan 

 upaya kesehatan olahraga dasar                                                                                         
                                                                X 100 % 

Jumlah Puskesmas Seluruhnya  
 

Laporan Bulanan  
LBKO + Gema Sandora 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

3. Fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman kerja; 

b. Perumusan kebijakan teknis dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta 

gangguang akibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; 

c. Penyusunan SOP kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; 

d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan dan program pencegahan dan pengendalian penyakit; 

e. pengidentifikasian dan analisa permasalahan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;  

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas kesehatan 

h. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;  

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

 
Persentase Pelayanan 
Kesehatan pada Usia produktif 
 

 
Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang  

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   
                                                                                         X 100 % 

Jumlah penduduk usia 15-59 tahun di wilayah 

 
Laporan PTM 

 
Persentase Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi  

 
Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan 

 pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun 
                                                                  X 100 % 

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

yang sama 

Laporan Penyakit Tidak 
Menular 

 
Persentase Pelayanan 
Kesehatan Penderita Diabetes 
Melitus 

 
Jumlah penyandang DM yang mendapatkan  

Pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu 
tahun                                                       

                                                                  X 100 % 
Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi 

DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun 

Laporan Penyakit Tidak 
Menular 



KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

pada tahun yang sama 

 
Persentase Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat  

 
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  

Laporan Penyakit Tidak 
Menular 

 
Persentase Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan TB 
 

 
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 

 

Laporan Sistem Informasi 
Tuberkulosis Terpadu 

(SITT) 

 
Persentase Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
risiko infeksi HIV  

 
Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan 

pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun 
waktu satu tahun                                                       

                                                                  X 100 % 
Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah 

kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama 
 

Laporan Sistem Informasi 
HIV AIDS (SIHA) 

 
Persentase desa atau 
kelurahan KLB yang ditangani 
kurang dari 24 jam 
 

 
Jumlah desa/kelurahan yang terjadi KLB ditangani kurang dari 

24 jam 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah desa/kelurahan yang terjadi KLB 
 

 
 

Laporan SKPR dan STP 
KLB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan 

3. Fungsi : a. perumusan dan penyusunan rencana program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman kerja; 

b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; 

c. penyusunan SOP upaya peningkatan pelayanan kesehatan; 

d. perumusan dan penyusunan konsep strategi pembinaan pada bidang pelayanan kesehatan; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan lintas bidang maupun lintas sektoral yang berkaitan dengan bidang pelayanan kesehatan; 

f. penyusunan konsep dan pelaksanaan monitoring,  evaluasi bidang pelayanan kesehatan; 

g. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan mini lokakarya  (mikro planing) di Puskesmas dan UPT; 

h. penyajian dan visualisasi data yang akurat; 

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan;  

j. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan.  

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Program Pelayanan 
Kesehatan 

 
Persentase FKTP terakreditasi 
utama dan paripurna 
 

 
Jumlah puskesmas dan klinik pratama yang  

terakreditasi minimal utama                                                       
                                                                  X 100 % 

Jumlah puskesmas dan klinik pratama  
se Kab. Lumajang 

 
 

Data kelulusan sertifikat 
akreditasi FKTP 

 
Persentase FKTRL 
terakreditasi utama dan 
paripurna 

 
Jumlah FKTRL terakreditasi utama dan paripurna                                                      
                                                                  X 100 % 

Jumlah FKTRL se Kab. Lumajang 

 
Data kelulusan sertifikat 

akreditasi FKTRL 

 
Persentase penanganan kasus 
gawat darurat dengan Sistem 
Penanggulangan Gawat 
Darurat Terpadu (SPGDT) 

 
Jumlah faskes yang melakukan 

 Implementasi SISRUTE kategori hijau                                                      
                                                                  X 100 % 

Jumlah faskes di Kab. Lumajang 
 
 
 

 
 

Laporan SISRUTE ONUNE 



KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Persentase Hatra yang 
memiliki STPT 
 

 
Jumlah Hatra yang memiliki STPT                                                      

                                                                  X 100 % 
Jumlah Hatra yang terbina 

 

 
Laporan tribulanan 

Yankestrad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Sumber Daya Kesehatan 

3. Fungsi : a. Perumusan dan penyusunan rencana program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai pedoman kerja; 

b. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Sumber Daya Kesehatan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang; 

c. Perumusan dan penyusunan konsep program sumber daya kesehatan; 

d. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan program kefarmasian, registrasi 

dan penyediaan alat kesehatan serta perencanaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan; 

e. Pelaksanaan program kefarmasian, registrasi dan penyediaan alat kesehatan serta perencanaan dan peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia kesehatan; 

f. Pengkoordinasian pelaksanaan  kebijakan bidang Sumber Daya Kesehatan; 

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas kesehatan 

h. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;.  

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Program Sumber Daya 
Kesehatan 

 
Persentase Puskesmas 
dengan Manajemen Sumber 
Daya Kesehatan baik   

 
Jumlah Puskesmas dengan manajemen Sumber Daya 

Kesehatan baik   
                                                                                  X 100 % 

Jumlah Puskesmas se Kab. Lumajang 

Laporan Sumber Daya 
Kesehatan 

 
Program Pembinaan 
Lingkungan Sosial 

 
Persentase kelengkapan alkes 
puskesmas 
 

 
Jumlah alat kesehatan puskesmas/RS 

                                                                                  X 100 % 
Jumlah Alat kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 75 tahun 2014 

 
Aplikasi Sarana Prasarana 
dan Peralatan Kesehatan 

 
Persentase kelengkapan alkes  
rumah sakit daerah 
 

 
50 sarana, 20 Prasarana, 30 Alat Kesehatan 

 
Aplikasi Sarana Prasarana 
dan Peralatan Kesehatan 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala  Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

2. Tugas  a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagai pedoman kerja; 

b. Menyusun kebijakan teknis yang terkait program kesehatan ibu dan balita, kesehatan reproduksi, kesehatan anak remaja dan 

Lansia serta peningkatan kecukupan gizi; 

c. Menyusun SOP tentang upaya peningkatan kesehatan ibu dan balita, kesehatan reproduksi, kesehatan anak remaja dan Lansia 

serta peningkatan kecukupan gizi; 

d. Menyelenggarakan sistim informasi terkait program kesehatan ibu dan balita, kesehatan reproduksi, kesehatan anak remaja dan 

Lansia serta program pemenuhan kecukupan gizi; 

e. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program kesehatan ibu dan balita, kesehatan reproduksi, kesehatan anak 

remaja dan Lansia serta peningkatan kecukupan gizi di puskesmas, puskesmas pembantu dan pondok kesehatan desa; 

f. Menginventarisasi data dan laporan yang terkait dengan pelayanan kesehatan pada sasaran program KIB, program ARU dan 

program gizi sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan pertemuan, penyuluhan maupun permintaan data dari lintas 

program maupun pihak luar; 

g. Mengelola, menganalisa data dan laporan pelayanan kesehatan ibu dan balita, kesehatan reproduksi, kesehatan anak remaja 

dan Lansia serta peningkatan kecukupan gizi; 

h. Menyusun dan menyajikan visualisasi data  terkait program yang dilaksanakan; 

i. Menyusun konsep materi pembinaan pada program pelayanan kesehatan ibu dan balita, kesehatan reproduksi, kesehatan anak 

remaja dan Lansia serta program gizi; 

j. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektoral yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan 

balita,kesehatan reproduksi, kesehatan anak remaja dan Lansia serta program gizi; 

k. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terkait upaya program pemberdayaan kesehatan ibu dan balita, kesehatan 

reproduksi, kesehatan anak remaja dan Lansia serta peningkatan kecukupan gizi; 

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. 

 
 



KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Upaya Peningkatan 
Kesehatan Keluarga 

 
Persentase pelayanan 
kesehatan ibu hamil 
 

 
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan  

antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota  
dalam kurun waktu 1 tahun (nominator)   

                                                                                  X 100 % 
Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja  

kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu yang sama (denominator) 

 
 
 

PWS KIA 

 
Persentase pelayanan 
kesehatan ibu bersalin 
 

 
Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan 

 kesehatan persalinan sesuai standar di fasyankes  
dalam kurun waktu 1 tahun   

                                                                                  X 100 % 
Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten  

dalam  kurun waktu 1 tahun yang sama 

 
 
 

PWS KIA 

 
Persentase pelayanan 
kesehatan bayi baru lahir 
 

 
Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang  

mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai  
dengan standar dalam kurun waktu 1 tahun   

                                                                                  X 100 % 
Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja  

kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun yang sama 

 
 
 

PWS KIA 

 
Persentase pelayanan 
kesehatan Balita 
 

 
Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mendapat  

pelayanan kesehatan sesuai standar   
                                                                                  X 100 % 

Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah tersebut 
 pada waktu 1 tahun yang sama 

 
 
 

PWS KIA 

 
Persentase pelayanan 
kesehatan pada usia 
pendidikan dasar 
 

 
Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat  

pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah  
kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 tahun ajaran   

                                                                                  X 100 % 
Jumlah semua anak usia pedidikan dasar yang ada  

di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun 
ajaran yang sama 

 
 
 
 
 

 
 
 

Laporan hasil skrining 



KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Persentase pelayanan 
kesehatan pada usia lanjut 
 

Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun 
atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai  

standar minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun (nominator)    
                                                                                  X 100 % 

Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di 
suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun yang sama (Denominator) 

 
 

Laporan Bulanan Lansia 

 
Upaya Peningkatan Gizi 
Masyarakat 

 
Jumlah puskesmas yang 
melakukan pengawalan 
ibu hamil KEK 
 

 
Jumlah puskesmas melaksanakan pengawalan ibu hamil KEK dengan 
kegiatan pengawalan meliputi : 

- Pemberian PMT 
- Pengukuran LILA 
- Edukasi dan konseling 

 
 
 

LB3 Gizi 

 
Jumlah Balita Gizi Buruk 
(BB/TB) mendapat PMT 
 

 
Jumlah balita gizi buruk yang dilakukan pelacakan terhadap kondisi 
balita dan mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan untuk 
memperbaiki kondisi gizi balita 
 

 
 

Laporan Hasil Kegiatan 

 
Jumlah balita stunting 
tertangani 

 
Jumlah balita stunting (TB/U) klasifikasi pendek dan sangat pendek 
yang mendapat penanganan pasca hasil bulan intensifikasi 
penimbangan bulan Februari dan Agustus. 

 
Laporan Bulang Timbang 

 
Jumlah puskesmas yang 
melaksanakan pemberian 
tablet Fe pada remaja 
putri 
 

 
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian Fe ke semua 
sekolah di wilayah binaan puskesmas dengan interval pemberian 1 
minggu 1x (52 tablet selama 1 tahun) 

 
 
 

LB3 Gizi 

 
Cakupan ASI eksklusif 
 

 
Jumlah bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI saja   

                                                                                  X 100 % 
Jumlah bayi usia 0-6 bulan yang diberi ASI+jumlah bayi yang 

tidak ASI 

 
 

LB3 Gizi 

 
rekomendasi penanganan 
kasus gizi 
 

 
Jumlah rekomendasi dari FGD kasus Gizi 

 
Laporan hasil kegiatan 

 
Jumlah kantin sehat 
mendapat pembinaan 
 

 
Jumlah kantin sehat yang mendapat pembinaan dari puskesmas atau 
pun Dinas Kesehatan 

 
Laporan hasil kegiatan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala  Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan  dan program kerja pada Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman kerja; 

b. melaksanakan rencana dan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana 

media promosi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, peningkatan strata PHBS dan kemitraan, pemberdayaan 

masyarakat melalui Posyandu, Desa Siaga, Pos kesehatan pesantren,  Saka Bhakti Husada, dan Pos kesehatan desa; 

c. menyusun kebijakan teknis, yang berkaitan dengan peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

d. menyusun SOP program kegiatan peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

e. melaksanakan  pembinaan, monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

f. melaksanakan koordinasi dan kolaborasi lintas program dan  lintas sektor, 

g. mengembangkan kemitraan dengan organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta 

dan atau dunia usaha dalam rangka peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

h. melaksanakan koordinasi pembinaan inovasi pelayanan public serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan 

Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat; 

i. melaksanakan Advokasi dalam rangka peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

j. melaksanakan fasilitasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan lembaga Usaha Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.;.  

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Kegiatan Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

 
Jumlah Desa Siaga Aktif 
Purnama Mandiri 

 
Jumlah Desa / Kelurahan Siaga Aktif  yang sudah memperoleh 
strata punama dan mandiri  
 

 
Laporan Hasil Kegiatan 

 
Jumlah jenis media promkes 
yang diadakan setiap tahun 
 

 
Jumlah jenis media promosi kesehatan yang diadakan setiap 
tahun 

 
Laporan Hasil Kegiatan 



KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Presentase Desa Siaga Aktif 

 
Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif 

                                                                X 100 % 
Jumlah Desa/Kelurahan  

 
Laporan desa/Kelurahan 

Siaga 

 
Jumlah media masa cetak dan 
elektronik 
 

 

Jumlah Media Cetak dan Elektronik Yang bekerjasama dengan 

dinas kesehatan setiap tahunnya 

 

Laporan Hasil Kegiatan 

 
Jumlah Profil Promkes dan 
UKBM  
 

 
Jumlah buku profil  promosi kesehatan dan UKBM dari 
puskesmas setiap tahun 

 

 
Laporan Hasil Kegiatan 

 
Jumlah Posyandu Purnama 
Mandiri 
 

 
Jumlah posyandu yang sudah memperoleh strata punama dan 
mandiri  
 

 
Laporan Hasil Kegiatan 

 
Jumlah Pangkalan SBH 
 
 

 
Jumlah Pangkalan Saka Bakti Husada di setiap puskesmas 

 
Laporan Hasil Kegiatan 

 
Jumlah Buku Harian Anak 
Terhebat 
 

 
Jumlah Buku Harian anak terhebat yang dicetak setiap tahunnya
  
 

 
Laporan Hasil Kegiatan 

 
Jumlah Poskestren PURI 
 

 
Jumlah Poskestren yang sudah memperoleh strata Purnama 
dan Mandiri 

 
Laporan Hasil Kegiatan 

 
Jumlah Puskesmas Replikasi 
SUSI 

 
Jumlah Puskesmas yang sudah mereplikasi kegiatan suami 
siaga (SUSI) 

  
Laporan Hasil Kegiatan 

 
Persentase Rumah Tangga 
Sehat/ PHBS Rumah Tangga 

 
Jumlah Rumah Tangga Sehat (ber PHBS) 

                                                                X 100 % 
Jumlah Rumah Tangga yang disurvei  

 
Laporan Hasil Kegiatan 

 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala  Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan  dan program kerja pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagai 

pedoman kerja; 

b. menyusun SOP program kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; 

c. menyusun petunjuk teknis pengawasan  pengelolaan lingkungan pemukiman, Tempat-Tempat Umum, Tempat Pengelolaan 

Makanan, Tempat Pengelolaan dan Penjualan Pestisida dan Institusi; 

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, tempat penglolaan 

makanan, tempat pengelolaan dan penjualan pestisida dan institusi 

e. melaksanakan bimbingan penyehatan lingkungan kepada para pengusaha atau pengelola Tempat-Tempat Umum, Tempat 

Pengelolaan Makanan,  Tempat Pengelolaan dan Penjualan Pestisida dan Institusi; 

f. melaksanakan bimbingan kesehatan kerja kepada para pengusaha atau pengelola tempat – tempat umum, tempat pengelolaan 

makanan dan Institusi; 

g. melaksanakan pengawasan kesehatan kerja dan kebersihan pada tempat-tempat pariwisata, pasar, terminal, pelayanan 

masyarakat dan sarana sosial; 

h. melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait perijinan tempat usaha; 

i. menyusun dan menyiapkan konsep bahan – bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas 

sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum; 

j. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan analisa penyehatan sanitasi dasar dan upaya kesehatan kerja pada 

tempat industri dan pemukiman; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.;.  

 

 
 
 
 
 



KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Upaya Peningkatan 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

 
Jumlah Pos UKK yang dibina 
 
 

 
Jumlah puskesmas yang telah mengimplementasikan K3 di 
puskesmas, membina pos UKK dan melaporkan LBKP 1 

 
Jumlah Pos UKK yang dibina 

                                                                X 100 % 
Jumlah Puskesmas  

 

 
 
 

LBKP 1 

 
Jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan pemantauan 
kebugaran 
 

 
Jumlah puskesmas yang telah melakukan pemantauan 
kebugaran meliputi pembinaan klub olah raga, pengukuran 
kebugaran calon jemaah haji dan anak sekolah serta 
melaporkan LBKO dan Gema Sandora 

 
Jumlah puskesmas yang melaksanakan  

pemantauan kebugaran 
                                                                X 100 % 

Jumlah Puskesmas yang ada 
 

 
 
 
 

LBKO 
Gema Sandora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala  Seksi Surveilans dan Imunisasi 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan program Seksi Surveilans dan  Imunisasi sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun kebijakan teknis terkait pelaksanaan program imunisasi dasar, lanjutan dan  khusus untuk mengendalikan penyakit 

yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveilan, kewaspadaan dini / kejadian luar biasa dan bencana; 

c. menyusun SOP kegiatan seksi Surveilans dan  Imunisasi; 

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program surveilans dan imunisasi; 

e. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan imunisasi dan permasalahan kesehatan (kejadian luar biasa dan bencana); 

f. melaksanakan koordinasi dengan lintas program / lintas sektor terkait dengan kewaspadaan dini (kejadian luar biasa dan 

Bencana); 

g. melaksanakan deteksi dan  intervensi emerging disease; 

h. melaksanakan pemeriksaan, surveilans faktor resiko dan pembinaan kesehatan bagi jamaah haji; 

i. melaksanakan surveilans serta kewaspadaan dini terhadap KLB dan Bencana; 

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

 

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Peningkatan Pelayanan 
Imunisasi 

 
Persentase Universal Child 
Immunization (UCI) 
Desa/Kelurahan 
 

 
Jumlah desa/kelurahan tercapai UCI   

                                                                                         X 100 % 
Jumlah total desa/kelurahan 

 
 

Website laporan imunisasi 

 
Persentase Baduta mendapat 
imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan 
 

 
Jumlah Baduta umur 18-24 bulan yang mendapat 

 imunisasi DPT-Hb-Hib4 (Booster)   
                                                                                         X 100 % 

Jumlah surviving infant (SI) tahun lalu 
 
 
 

 
 

Website laporan imunisasi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Persentase vaksin yang 
tersedia 
 

 
     Jumlah sasaran x Jumlah pemberian 
  {                                                           X 100 % } – sisa stok 
     Indek pemakaian (IP) vaksin 

 
 

Buku stok vaksin 

 
Penyelenggaraan Surveilans 
Penyakit 

 
Persentase Penanggulangan 
Kasus KLB (PD3I, Kasus 
Potensial Wabah dan 
Keracunan Makanan) 
 

 
Jumlah kasus KLB LPD3i, kasus potensial wabah 

dan keracunan makanan yang ditanggulangi 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah kasus KLB LPD3i, kasus potensial wabah  
dan keracunan makanan yang terjadi   

 

 
Laporan SKDR dan STP 

KLB 

 
Persentase jemaah haji 
dilakukan screening faktor 
risiko kesehatan  
 

 
Jumlah jamaah haji yang di screening faktor  

resiko kesehatan 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah jamaah haji yang berangkat di tahun  
tersebut 

 

 
Siskohoorkes 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala  Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan program Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun kebijakan tehnis dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular langsung meliputi : Tuberkulosis, Kusta, 

ISPA, Penyakit menular seksual, HIV/AIDS, Hepatitis dan penyakit tropis menular langsung lainnya; 

c. menyusun kebijakan teknis dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular bersumber vektor dan binatang meliputi : 

Malaria, DBD, Filariasis, Kecacingan, Flu burung, Rabies dan penyakit zoonosis lainnya; 

d. menyusun SOP kegiatan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 

f. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 

g. menyusun laporan rutin kegiatan serta menyajikan visualisasi data terkait program pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular; 

h. menelaah hasil pelaporan kegiatan terkait  program pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

 

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Menular 

 
Succes Rate (Keberhasilan 
Pengobatan) TB 
 

 
Jumlah TB semua kasus yang dapat menyelesaikan 

pengobatan, baik sembuh maupun pengobatan lengkap 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah penderita TB semua kasus yang diobati 

 
SITT 

 
Incident Rate DBD 
 
 

 
Jumlah kasus DBD yang ditemukan dalam 

 1 tahun   
                                                                                         X 100 % 

Jumlah penduduk 1 tahun 
 
 
 

 
Laporan KDRS DBD 



KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
 
 
Faskes yang melaporkan E. 
SisMal 
 

 
Jumlah faskes yang melaporkan kasus malaria  

melalui e-sismal 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah faskes yang melayani kasus malaria 

 
 
 

E-sismal 

 
Faskes yang melaporkan SIHA 
 
 

 
Rata-rata jumlah prosentase Puskesmas atau RS di wilayah 
kerja Dinas Kesehatan Kab. Lumajang yang melakukan upload 
pelaporan (online) dalam aplikasi SIHA tiap bulan dalam satu 
tahun berjalan. 

 
Jumlah faskes yang mengupload laporan  

dalam aplikasi SIHA   
                                                                                         X 100 % 

Jumlah faskes di wilayah Kab. Lumajang 

 
 
 

Form Rekapitulasi absensi 
pelporan dalam aplikasi 

SIHA 

 
Persentase Penderita Kusta 
yang menyelesaikan 
pengobatan 
 

 
Penderita kusta yang dapat menyelesaikan  
pengobatan dalam kurun waktu 6-18 bulan  

dalam satu periode kohort  
                                                                                         X 100 % 

Jumlah faskes di wilayah Kab. Lumajang 

 
SIPK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala  Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan program Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 

sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun kebijakan teknis dalam mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular meliputi : diabetes dan gangguan  

metabolik, gangguan jiwa, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit jantung, penyakit tidak menular lainnya, kesehatan 

jiwa serta penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; 

c. menyusun SOP kegiatan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; 

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penanganan 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; 

e. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan 

jiwa dan gangguan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif serta melakukan tindak lanjut sesuai hasil analisis 

tersebut; 

f. melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait  pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penanganan 

gangguan jiwa dan penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; 

g. menelaah hasil pelaporan kegiatan atau program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan 

penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; 

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular 

 
Persentase Desa Yang 
Melaksanakan Posbindu PTM 
 

 
Jumlah desa yang melakukan Posbindu PTM   

                                                                                         X 100 % 
Jumlah semua desa yang ada 

 
Laporan PTM 

 
 
Persentase Puskesmas Pandu 
PTM 
 

 
Jumlah puskesmas dengan kegiatan Pandu  

PTM 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah semua puskesmas 

 
 
 

Laporan PTM 



KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Persentase Sekolah yang 
Melaksanakan KTR 
 

 
Jumlah sekolah yang melaksanakan KTR   

                                                                                         X 100 % 
Jumlah semua sekolah 

 
Laporan KTR 

 
Persentase puskesmas yg 
melaksanakan program 
kesehatan gigi dan mulut 
 

 
Jumlah puskesmas yang melaksanakan  

program gilut 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah semua puskesmas 

 
Laporan Gilut 

 
Persentase puskesmas yg 
melaksanakan program 
kesehatan indera 
 

 
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan  

program indera 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah semua Puskesmas 

 
Lapora indera 

 
Persentase pusk yg 
melaksanakan pemeriksaan 
IVA 
 

 
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan 

 pemeriksaan IVA 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah semua Puskesmas 

 
 

Laporan IVA 

 
Pencegahan dan 
Pengendalian Kesehatan 
Jiwa 

 
Persentase desa yang 
melaksanakan posyandu jiwa 
 

 
Jumlah desa / kelurahan yang memiliki dan melaksanakan 
Posyandu Jiwa  

 
Laporan Pelayanan 

Kesehatan Jiwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala  Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan pelayanan kesehatan primer baik langsung maupun tidak langsung; 

c. Membina  penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 

jaringannya; 

d. menyelenggarakan sistem informasi terkait pelayanan kesehatan primer; 

e. mengkoordinasikan kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) ; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Kesehatan Desa; 

g. menganalisa data dan pelaporan yang ada pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 

h. menginventarisasi data dan laporan yang terkait dengan pelayanan kesehatan primer sebagai bahan atau acuan dalam 

penyelenggaraan pertemuan, penyuluhan maupun permintaan data dari pihak luar; 

i. menyusun dan membuat visualisasi data seksi Pelayanan Kesehatan Primer 

j. menyusun konsep operasional rencana kegiatan dan analisa program pelayanan kesehatan primer yang meliputi pelayanan 

kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pondok Kesehatan Desa, termasuk pelayanan kesehatan bagi 

keluarga miskin; 

k. menyusun konsep materi pembinaan pengawasan dan pengendalian pada seksi Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi 

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, pelayanan kesehatan bagi 

keluarga miskin, termasuk pembinaan pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) swasta / Klinik Pratama; 

l. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan rawat jalan dan  rawat inap yang dilayani puskesmas dan jaringannya 

untuk pasien peserta BPJS Kesehatan, serta jaminan kesehatan lainnya; 

m. melaksanakan koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektoral yang berkaitan dengan seksi Pelayanan Kesehatan 

Primer termasuk fasilitasi program JKN; 

n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin;  

o. melaksanakan koordinasi dalam pembinaan akreditasi dan pelaksanaan standarisasi Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama; 



p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;  

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. 

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Evaluasi dan 
Pengembangan Standar 
Pelayanan Kesehatan 

 
Jumlah Puskesmas 
reakreditasi 
 

 
Jumlah puskesmas yang melakukan survey reakreditasi dalam 1 tahun Data Kelulusan Sertifikat 

Akreditasi Puskesmas 

 
Jumlah klinik pratama 
terakreditasi 

 
Jumlah klinik pratama yang melakukan survey akreditasi/reakreditasi 
dalam 1 tahun 

Data Kelulusan 
akreditasi klinik pratama 

 
Peningkatan Pelayanan 
melalui JKN 

 
Angka kontak peserta JKN di 
FKTP 

 
Jumlah peserta JKN terdaftar yang melakukan 

 kontak   
                                                                                         X 100 % 

Jumlah peserta JKN terdaftar di Puskesmas  

Data BPJS 

 
Persentase koordinasi JKN 
yang terfasilitasi 

 
Jumlah pertemuan koordinasi yang terfasilitasi   

                                                                                         X 100 % 
Jumlah pertemuan koordinasi yang terencana 

Data Yankesprim 

 
Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat 
melalui Pendekatan 
Keluarga (Keluarga Sehat) 

 
Persentase kunjungan rumah 
(awal) 

 
Jumlah keluarga yang telah dikunjungi 

                                                                                         X 100 % 
Jumlah total sasaran keluarga di wilayah kerja Puskesmas 

Data keluarga sehat, 
data Puskesmas 

 
Persentase kunjungan rumah 
berbasis intervensi (lanjutan) 

 
Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan intervensi 

                                                                                         X 100 % 
Jumlah desa/kelurahan di Kab. Lumajang 

Data keluarga sehat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
1. Jabatan   : Kepala  Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan  fasilitas kesehatan tingkat lanjut; 

c. menyusun  SOP kegiatan dan pedoman tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, yang meliputi pelayanan 

kesehatan indra, pelayanan kesehatan khusus lainnya dan upaya kesehatan rujukan serta pelayanan fasilitas kesehatan tingkat 

lanjut; 

d. melaksanakan pelayanan registrasi, pemberian rekomendasi bagi penerbitan ijin Rumah Sakit dan sarana kesehatan lainnya; 

e. menyelenggarakan sistem informasi terkait pelayanan kesehatan rujukan; 

f. melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program terkait kegiatan penanggulangan kegawatdaruratan; 

g. menganalisa data dan pelaporan yang ada pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 

h. melaksanakan inventarisasi data dan laporan yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan sebagai bahan atau acuan dalam 

penyelenggaraan pertemuan, penyuluhan maupun permintaan data dari pihak luar; 

i. menganalisa dan menyajikan visualisasi data Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 

j. menyusun konsep operasional rencana kegiatan dan analisa program pelayanan kesehatan rujukan; 

k. menyusun konsep materi pembinaan pengendalian dan pengawasan pada seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;  

l. melaksanakan koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektoral yang berkaitan dengan seksi Pelayanan Kesehatan 

Rujukan;  

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;  

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. 

 
 
 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Peningkatan Pelayanan dan 
Pembinaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
Rujukan 
 

 
 
Jumlah Rumah Sakit 
Terakreditasi  

 
 

Jumlah rumah sakit yang mendapatkan akreditasi  Data Kelulusan Sertifikat 
Akreditasi Rumah Sakit 

    



KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Jumlah Klinik Utama 
Terakreditasi  
 

Jumlah klinik utama yang terakreditasi   
                                                                            X 100 % 

Jumlah total klinik utama se Kab. Lumajang 

Data kelulusan akrediatasi 
klinik utama 

  
Pembentukan PSC Kab. 
Lumajang 
 

 
Jumlah PSC terbentuk dalam 1 tahun 

 
Data PSC 

 
Penguatan Sistem 
Penanggulangan Gawat 
Darurat Terpadu (SPGDT) 
 

 
Pengembangan PSC Kab. 
Lumajang 

 
Jumlah puskesmas dan RS yang memiliki radio  

medik PSC   
                                                                                         X 100 % 

Jumlah Puskesmas dan RS di Kab. Lumajang 

 
- Data Aset Puskesmas 
- Data Pelaksanaan 

kegiatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala  Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional; 

c. menyusun SOP kegiatan dan pedoman terkait dengan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional; 

d. melaksanakan pelayanan registrasi / pemberian ijin produksi obat tradisional; 

e. melaksanakan pelayanan registrasi, pemberian rekomendasi atau penerbitan izin terdaftar dan praktek penyehat tradisional 

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional; 

g. melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sedíaan obat tradisional; 

h. mendayagunakan penyehat tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif; 

i. menyusun, menganalisa dan menyajikan data pada  Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisonal; 

j. koodinasi lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan penyehat tradisional; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;  

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. 

 

 
 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Tradisional 

 
Jumlah Penyehat Tradisional 
(Hatra) yang Terbina 
 

 
Jumlah Hatra yang terbina 

Data monev 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

1. Jabatan   : Kepala  Seksi Kefarmasian 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Kefarmasian sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan Farmasi, Makanan, Minuman dan Registrasi Kesehatan; 

c. menyusun SOP kegiatan dan pedoman terkait dengan Seksi Kefarmasian; 

d. melaksanakan pelayanan registrasi / pemberian ijin produksi pangan industri rumah tangga; 

e. melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan sarana kefarmasian, makanan dan minuman; 

f. melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sedíaan farmasi, alat kesehatan, kosmetik, makanan dan minuman; 

g. menganalisa dan menyajikan visualisasi data pada  Seksi Kefarmasian; 

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.  

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Pembinaan, Pengawasan, 
dan Pengendalian Produk 
Kefarmasian dan Pangan 

 
Jumlah Sarana Farmasi yang 
dibina 

 
Jumlah sarana farmasi yang dibina Laporan hasil kegiatan 

 
Jumlah toko yang diperiksa 

 
Jumlah toko (menjual obat, jamu, makanan, kosmetik) yang diperiksa Laporan hasil kegiatan 

 
Jumlah sertifikat P-IRT yang 
diterbitkan 

 
Jumlah sertifikat pangan industry rumah tangga yang diterbitkan Laporan hasil kegiatan 

 
Jumlah sampel yg diperiksa 
(pangan, obat, jamu, kosmetik) 

 
Jumlah sampel yang diperiksa Laporan hasil kegiatan 

 
Jumlah pedagang obat 
tradisional yang dibina 

 
Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina Laporan hasil kegiatan 

 
Pengadaan dan Pengelolaan 
Obat  dan Perbekalan 
Kesehatan 

 
Jenis Obat sesuai 
Formularium Nasional 

 
Jumlah item obat di UPT instansi farmasi sesuai  

dengan fornasi 
                                                                                  X 100 % 

Jumlah item obat yang tersedia di UPT instansi farmasi 

Data stok obat 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

1. Jabatan   : Kepala  Seksi Alat Kesehatan dan PKRT 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan  dan program kerja pada Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan, pendistribusian serta pengawasan alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan rumah tangga; 

c. menyusun SOP kegiatan dan pedoman terkait dengan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga; 

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;       

e. melaksanakan pelayanan registrasi, pemberian rekomendasi bagi penerbitan izin penggunaan alat kesehatan dan 

perbekalan alat rumah tangga; 

f. mengelola dan menganalisa usulan kebutuhan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;  

g. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan pemeliharaan serta kalibrasi Alat Kesehatan dan Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga; 

h. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi program/aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan; 

i. menganalisa dan menyajikan data pada Seksi Alat Kesehataan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;  

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.  

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Pembinaan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Alat Kesehatan dan 
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

 
Jumlah Fasilitas pelayanan 
kesehatan dibina 

 
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina Laporan Hasil 

Kegiatan 

 
Toko alkes/PKRT dibina 

 
Jumlah toko alkes / PKRT yang dibina 

Laporan Hasil 
Kegiatan 

 
Penyediaan/Peningkatan/ 

 
Jumlah alkes yang diadakan 

 
Jumlah alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun 

Laporan Hasil 
Kegiatan 



Pemeliharaan Alat Kesehatan 
 

 
jumlah alkes yang 
dipelihara/dikalibrasi 
 

 
Jumlah alat kesehatan yang dipelihara / dikalibrasi setiap 
tahunnya 

Laporan hasil kegiatan 

 
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan 
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan 
Yang Bekerjasama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan 

 
Jumlah alkes yang diadakan 
 

 
Jumlah alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun 

Laporan Hasil 
Kegiatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. Jabatan   : Kepala  Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 

2. Tugas : a. menyusun rencana kegiatan program kerja seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun SOP kegiatan dan pedoman terkait dengan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; 

c. menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan, pendayagunaan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia kesehatan; 

d. merencanakan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan melalui analisa beban kerja dan standart kebutuhan pada setiap 

fasilitas kesehatan; 

e. melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan program alih daya tenaga kesehatan; 

f. merencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi program peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan yang meliputi 

: tugas belajar/ijin belajar, pelatihan tenaga kesehatan, akreditasi jabatan fungsional serta pembinaan Intitusi Pendidikan 

Tenaga Kesehatan; 

g. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait dengan program peningkatan sumberdaya manusia 

kesehatan; 

h. melaksanakan kerjasama dan mengembangkan kemitraan dengan institusi negeri dan swasta dalam rangka mewujudkan 

kualitas sumberdaya manusia kesehatan; 

i. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait dengan penyelenggaraan dan penilaian tenaga kesehatan 

teladan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional; 

j. melaksanakan pelayanan registrasi, pemberian rekomendasi atau penerbitan ijin kerja / praktek tenaga kesehatan;  

k. menyusun,  menganalisa dan menyajikan data pada Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; 

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.  

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 

 
Jumlah tenaga kesehatan 
yang mengikuti 
bimtek/sejenisnya 
 

 
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimbingan teknis dalam satu 
tahun Laporan Hasil Kegiatan 



 
Jumlah PAK jabfung nakes 
yang diterbitkan 
 

 
Jumlah PAK Nakes yang sudah memenuhi syarat yang diterbitkan 
dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

 
Jumlah kategori tenaga 
kesehatan teladan terpilih 
 

 
Jumlah tenaga kesehatan teladan yang terpilih sesuai kategori dalam 
satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

 
Pembinaan dan 
Pengawasan Mutu Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 
 

 
Jumlah SIP nakes yang 
diterbitkan 
 

 
Jumlah SIP Nakes yang diterbitkan dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

 
 
 
 
 

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN LUMAJANG 
 

 

dr. BAYU WIBOWO, IGN 

NIP. 19630724 198910 1 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


