
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 Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan dan 
Upaya Kesehatan Masyarakat 

AKI Jumlah kematian ibu 
                                                                             X 100.000 KH 

Jumlah kelahiran hidup 
 

Laporan Kematian Ibu 

AKB  
Jumlah kematian bayi 

                                                                           X 1.000 KH 
Jumlah kelahiran hidup 

 

Laporan Kematian Bayi 

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM dan 
UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Puskesmas 
dengan kategori capaian 
kinerja baik 

Jumlah Puskesmas yg memiliki  

capaian PKP baik (≥ 89%) 

                                                                      X100% 

Jumlah Seluruh Puskesmas  

se Kab. Lumajang 

 

Laporan PKP (Penilaian 
Kinerja Puskesmas) 

Program Sediaan Farmasi, 
Alat Kesehatan dan Makanan 
Minuman 

persentase sarana 
kefarmasian alat kesehatan 
dan makanan minuman yang 
sesuai standar 

Jumlah sarana kefarmasian alat kesehatan 

dan makanan minuman yang sesuai standar 

                                                                      X100% 

Jumlah sarana kefarmasian alat kesehatan 

dan makanan minuman yang diperiksa 

 

BA pemeriksaan sarana 

Penerbitan sertifikat Laik 
Higiene sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan (TPM) 
Antara Lain Jasa Boga, 
Rumah Makan/Restoran, 
Depot Air Minum (DAM) 

jumlah TPM dan DAM yang 
memenuhi syarat 

Jumlah TP dan DAM yang di IKL dan memeriksakan sampelnya 

dan memenuhi syarat setiap tahunnya 

Laporan Tribulan Kesling 

Penerbitan Stiker Pembinaan 
pada Makanan Jajanan dan 
Sentra Makanan Jajanan 

jumlah sentra makanan 
jajanan yang memenuhi syarat 

Jumlah sentra makanan yang di IKL dan memeriksakan 

sampelnya dan memenuhi syarat setiap tahunnya 

Laporan Tribulan Kesling 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang Kesehatan 

persentase desa siaga aktif 
purnama mandiri 

jumlah desa desa siaga aktif yang memenuhi  

8 kriteria minimal 

                                                                      X100% 

jumlah seluruh desa  

Laporan hasil kegiatan 

Advokasi, Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan Peran 
Serta Masyarakat dan Lintas 

Jumlah desa siaga aktif Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Poskesdes sebagai 
pemberi pelayanan dasar, penanggulangan bencana dan 

kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat, 

Laporan profil promkes dan 
pemberdayaan masyarakat 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Sektor Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

mengembangkan UKBM dan PHBS 

Pelaksanaan Sehat dalam 
Rangka Promotif Preventif 
Tingkat Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Persentase Rumah Tangga 
Sehat/ PHBS Rumah Tangga 

Jumlah rumah tangga sehat 
  X 100 % 

Jumlah seluruh rumah tangga yang dikaji 
 

Laporan profil promkes dan 
pemberdayaan masyarakat 

Persentase PHBS sekolah Jumlah sekolah ber-PHBS di klasifikasi IV 
 X 100 % 

Jumlah seluruh sekolah yang dikaji 
 

Laporan profil promkes dan 
pemberdayaan masyarakat 

Pengembangan dan 
Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber daya 
Masyarakat (UKBM) Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase  poskesdes  aktif 
strata madya, purnama dan 
mandiri 

Jumlah Poskesdes aktif strata madya, purnama, mandiri 
 X 100 % 

Jumlah seluruh Poskesdes aktif 
Laporan profil promkes dan 
pemberdayaan masyarakat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan dan 
Upaya Kesehatan Masyarakat 

persentase fasyankes 
terakreditasi 

Jumlah FKTP dan FKRTL yang 
Sudah terakreditasi 

                                                                      X100% 
Jumlah Seluruh FKTP dan FKRTL 

Yang ada 

Registrasi FKTP dan FKRTL di 
Kemenkes 

Penyediaan Pelayanan 
Kesehatan untuk UKM dan 
UKP Rujukan Tingkat daerah 
Kabupaten/Kota 

persentase sarana dan 
prasarana pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Rata – rata dari total Persentase pencapaian SPM Bidang 
Kesehatan yang meliputi: 

1. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 
2. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 
3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ)Berat 
4. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 
5. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko 

Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan 
Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus= 
HIV)  

 

Data pencapaian SPM 
1. Hipertensi 
2. Diabetes Melitus 
3. Orang Dengan Gangguan 

Jiwa (ODGJ)Berat 
4. Orang Terduga 

Tuberkulosis 
5. Orang Dengan Risiko 

Terinfeksi Virus yang 
Melemahkan Daya Tahan 
Tubuh Manusia (Human 
Immunodeficiency Virus= 
HIV) 

 



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 Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan dan 
Upaya Kesehatan Masyarakat 

persentase fasyankes 
terakreditasi 

Jumlah FKTP dan FKRTL yang 

Sudah terakreditasi 

                                                                      X100% 

Jumlah Seluruh FKTP dan FKRTL 

Yang ada 

Registrasi FKTP dan 
FKRTL di Kemenkes 

penyediaan layanan 
kesehatan untuk UKM dan 
UKP rujukan tingkat daerah 
kabupaten/kota 

Persentase Puskesmas 
dengan kategori capaian 
kinerja baik 

Jumlah Puskesmas yg memiliki  

capaian PKP baik (≥ 89%) 

                                                                      X100% 

Jumlah Seluruh Puskesmas  

se Kab. Lumajang 

 

Laporan PKP (Penilaian 
Kinerja Puskesmas) 

penerbitan izin rumah sakit 
kelas C dan D dan fasilitas 
pelayanan kesehatan tingkat 
daerah Kabupaen/Kota 

persentase fasyankes yang 
memiliki izin operasional 

 
Jumlah FKTP+ FKTRL memiliki iji operasional 

                                                                       X 100%          
                             Jumlah Seluruh FKTP+FKTRL 

Surat Ijin Operasional 
FKTP+FKTRL 



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 Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan dan 
Upaya Kesehatan Masyarakat 

persentase fasyankes 
terakreditasi 

Jumlah FKTP dan FKRTL yang 

Sudah terakreditasi 

                                                                      X100% 

Jumlah Seluruh FKTP dan FKRTL 

Yang ada 

Registrasi FKTP dan 
FKRTL di Kemenkes 

penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM  dan 
UKP kewenangan daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase sarana dan 
prasarana pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Jumlah fasyankes pemeintah dengan sarana prasarana sesuai 

standart  

                                                                                      X100% 

Jumlah fasyankes pemerintan (RS, Puskesmas, Labkesda) 

 
 

ASPAK 

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM dan 
UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Puskesmas 
dengan kategori capaian 
kinerja baik 

Jumlah Puskesmas yg memiliki  

capaian PKP baik (≥ 89%) 

                                                                      X100% 

Laporan PKP (Penilaian 
Kinerja Puskesmas) 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Jumlah Seluruh Puskesmas  

se Kab. Lumajang 

 

Program Sediaan Farmasi, 
Alat Kesehatan dan Makanan 
Minuman 

persentase sarana 
kefarmasian alat kesehatan 
dan makanan minuman yang 
sesuai standar 

Jumlah sarana kefarmasian alat kesehatan 

dan makanan minuman yang sesuai standar 

                                                                      X100% 

Jumlah sarana kefarmasian alat kesehatan 

dan makanan minuman yang diperiksa 

 

BA pemeriksaan sarana 

pemberian izin apotek, toko 
obat, toko alat kesehatan dan 
optikal, usaha mikro obat 
tradisional (UMOT) 

Jumlah rekomendasi yang 
diterbitkan 

Jumlah rekomendasi izin apotek dan toko obat Data Apotek dan Toko Obat 

pemberian sertifikat produksi 
untuk sarana produksi alat 
kesehatan kelas 1 tertentu dan 
perbekalan  kesehatan rumah 
tangga kelas 1 tertentu 
perusahaan rumah tangga 

Persentase sertifikat yang 
diterbitkan 

Jumlah sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan 

perbekalan  kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu yang 

diterbitkan 

                                                                                      X100% 

Jumlah pengajuan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 

tertentu dan perbekalan  kesehatan rumah tangga kelas 1 

tertentu yang diterbitkan 

 

Data Toko Alkes, PKRT 
kelas 1  

penerbitan  sertifikat produksi  
pangan industri  rumah tangga 
dan nomor P-IRT sebagai izin 
produksi, untuk produk 
makanan minuman tertentu 
yang dapat diproduksi oleh 
industri rumah tangga 

Jumlah sertifikat PIRT yang di 
terbitkan 

Jumlah P-IRT yang diterbitkan  Data PIRT 

pemeriksaan dan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan post market 
pada produksi dan produk 
makanan minuman  industri 
rumah tangga 
 

Jumlah sarana yang di periksa Jumlah sarana IRTP yang diperiksa Laporan hasil kegiatan post 
market pada produksi dan 
produk makanan minuman  
industri rumah tangga 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

persentase fasyankes dengan 
manajemen SDMK sesuai 
standar 

jumlah puskesmas dengan manajemen SDMK sesuai standar 

                                                                                      X100% 

jumlah seluruh puskesmas 

Laporan puskesmas 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

pemberian izin praktik tenaga 
kesehatan di wilayah 
Kabupaten/ Kota 

persentase tenaga kesehatan 
yang memiliki SIP 

Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP  

                                                                                      X100% 

Jumlah seluruh tenaga kesehatan 

 

SISDMK 

perencanaan kebutuhan dan 
pendayagunaan sumberdaya  
manusia kesehatan untuk UKP 
dan UKM manusia di wilayah 
Kabupaten/ Kota 

Persentase fasyankes dengan 
jenis tenaga kesehatan sesuai 
standar 

Jumlah fasyankes pemeintah dengan jenis nakes sesuai 

standart  

                                                                                      X100% 

Jumlah fasyankes pemerintan (RS, Puskesmas, Labkesda) 

 

SISDMK 

pengembangan mutu dan 
peningkatan kompetensi teknis 
sumber daya manusia 
kesehatan tingkat daerah 
Kabupaten / Kota 

Persentase kegiatan 
pengembangan mutu dan 
peningkatan kompetensi yang 
dilaksanakan 

Jenis kegiatan pengembangan mutu dan kompetensi yang 

dilaksanakan 

                                                                                      X100% 

Jenis kegiatan pengembangan mutu dan kompetensi yang 

harus dilaksanakan 

 

Laporan hasil kegiatan 
pengembangan mutu dan 
peningkatan kompetensi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



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 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 
 

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 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 
 

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 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru LaAhir 
 

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 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Balita 
 

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 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar 
 

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 



Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia Lanjut 
 

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 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi Masyarakat 
 

Persentase 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. 

                                                         X 100 %  
Jumlah semua balita stunting (TB/U) klasifikasi pendek dan 
sangat pendek hasil bulan intensifikasi penimbangan bulan 

Februari dan Agustus dalam kurun waktu 1 tahun yang sama 
 

Laporan Bulang Timbang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Pengelolaan pelayanan 
promosi kesehatan 

Persentase desa/kelurahan 
yg menerapkan 5 pesan 
GERMAS 

Jumlah Desa / kelurahan yang menerapkan 5 pesan  
GERMAS x 100% 

Jumlah Seluruh Desa / kelurahan 
 

Laporan komdat GERMAS 

Persentase desa yg 
menerapkan kebijakan 
GERMAS 

Jumlah Desa / kelurahan yang menerapkan 
kebijakan GERMAS x 100% 

Jumlah Seluruh Desa / kelurahan 
 

Laporan komdat GERMAS 

Peningkatan Upaya Promosi 
Kesehatan, Advokasi, 
Kemitraan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

Persentase desa yang 
menerapkan kebijakan 
germas 

 
Jumlah Desa / kelurahan yang menerapkan 

kebijakan GERMAS x 100% 

Jumlah Seluruh Desa / kelurahan 
 

Laporan komdat GERMAS 

Persentase Desa Siaga yang 
menjalin Kemitraan dengan 
Ormas 

Jumlah Desa / keluarga siaga menjalin kemitraan 
dengan Ormas  x 100% 

 Jumlah Seluruh desa / kelurahan siaga 
 

Master rekap desa siaga 
Puskesmas se – Kab. 
lumajang 

Jumlah ibu hamil risiko tinggi 
yang didampingi 

Jumlah seluruh ibu hamil resiko tinggi yang didampingi oleh kader 
pendampingan ibu hamill 

Laporan pendampingan ibu 
hamil resiko tinggi 

Jumlah ibu hamil KEK yang 
didampingi 

Jumlah seluruh ibu hamil KEK/Anemia yang didampingi Laporan pendampingan ibu 
hamil KEK 

Jumlah poskestren yang 
didampingi 

Jumlah pondok pesantren yang membentuk 
poskestren x 100% 

Jumlah seluruh pondok pesantren 
 

Laporan profil promkes 

Jumlah KK yang dikunjungi 
dan diberi konseling 
kesehatan 

Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi konseling 
x 100% Jumlah KK yang sudah dilakukan kunjungan awal 

PISPK 
 

Laporan PISPK 

Penyelenggaraan Promosi 
Kesehatan dan Gerakan 
Hidup Bersih dan Sehat 

jumlah aktifitas promosi 
kesehatan dan gerakan hidup 
bersih dan sehat yang 
dilakukan 

Jumlah Aktivtas promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan 
sehat ditingkat kabupaten 

 

Laporan hasil pelaksanan 
kegiatan 

 jumlah jenis media promosi 
layanan kesehatan 

Jumlah Jenis media promosi layanan kesehatan yang digunakan 
ditingkat kabupaten 

 

Laporan hasil pelaksanan 
kegiatan 

jumlah  inovasi promosi 
layanan kesehatan 

Jumlah Inovasi yanblik program promosi kesehatan tingkat 
Kabupaten 

Laporan data inovasi 
yanblik 

Bimbingan Teknis Dan 
Supervisi Pengembangan 
Dan Pelaksanaan Upaya 

Persentase Poskesdes yang 
dibina 

Jumlah Poskesdes yang 
dibina 

x 100% 
Laporan profil promkes dan 
pemberdayaan masyarakat 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Kesehatan Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM) 
 

Jumlah Seluruh Poskesdes 
 

 Persentase Posyandu yang 
dibina 

Jumlah Posyandu yang 
dibina 

x 100% 
Jumlah Posyandu yang 

ada 
 

Laporrran data UKBM 

 Persentase Poskestren yang 
dibina 

Jumlah Poskestren yang 
dibina 

x 100% 
Jumlah Poskestren yang 

ada 
 

Laporrran data UKBM 

 Persentase Pangkalan SBH 
yang dibina 

Jumlah Pangkalan SBH 
yang dibina 

x 100% 
Jumlah Pangkalan SBH 

yang ada 
 

Laporrran data UKBM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Pos UKK yang dibina 

Jumlah pos upaya kesehatan kerja yang dibentuk dan dilakukan 
pembinaan dalam satu tahun 

 

Laporan Bulanan Kesehata 
Kerja dan Laporan Tahunan 
Kesling Kesjaor 

 Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan kesehatan 

olahraga 

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan 
olahraga setiap tahunnya 

Laporan Bulanan Kesehata 
Olahraga dan Laporan 
Tahunan Kesling Kesjaor 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan Jumlah Desa ODF 

Jumlah desa yang sudah Open Defecation Free (kondisi ketika 
setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar 

sembarangan)   

Laporan Bulanan 
Kesehatan Lingkungan 

Persentase Tempat - Tempat 

Umum (TTU) dibina 

Jumlah TTU yang dibina 
                                                               X 100% 

Jumlah seluruh TTU  
 

Laporan Tribulan Kesling 

Persentase Tempat 

Pengelolaan Makanan (TPM) 

memenuhi syarat 

Jumlah TPM yang memenuhi syarat 
                                                               X 100% 

Jumlah TPM yang di IKL  
 

Laporan Tribulan Kesling 

Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Sehat 

Persentase kegiatan 

penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Sehat yang 

dilaksanakan 

Jumlah kegiatan penyelenggaraan Kab./Kota Sehat  
yang dilaksanakan 

                                                                                   X 100% 
Jumlah kegiatan penyelenggaraan Kab./Kota  

Sehat seluruhnya  
 

Forum Lumajang Sehat 

Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan 

Penerbitan Sertifikat Laik 

Higiene Sanitasi Tempat 

Pengelolaan Makanan (TPM) 

antara lain Jasa Boga, Rumah 

Makan/Restoran dan 

Depot Air Minum (DAM) 

Jumlah sertifikat laik sehat 

yang diterbitkan 

Jumlah sertifikat laik sehat yang diterbitkan bagi TPM dan DAM 
yang mengajukan dan memenuhi syarat setiap tahunnya 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Laporan Tribulan Kesling 
- Laporan E-monev Kesling 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Pengendalian dan 

Pengawasan serta tindak 

lanjut Penerbitan Stiker 

Pembinaan pada Makanan 

Jajanan dan Sentra Makanan 
Jajanan 

Jumlah sasaran pembinaan 

Makanan Jajanan dan Sentra 

Makanan Jajanan 

Jumlah sasaran pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra 
Makanan Jajanan untuk ditrbitkan stiker setiap tahunnya 

 

- Laporan Tribulan 
Kesling 

- Laporan E-monev 
Kesling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi Penduduk 
Pada Kondisi Kejadian Luar 
Biasa (KLB) 

persentase jumlah penduduk 
desa/kelurahan dengan 
kondisi KLB yang dapat 
ditangani dalam waktu kurang 
dari 24 Jam 

 
jumlah penduduk desa/kelurahan dengan kasus  

KLB yg ditangani dalam waktu kurang dari 24 jam 
                                                                                      X 100 % 

dibagi jumlah kasus KLB yg terjadi dalam  
waktu kurang dari 24 jam  

 

Laporan Ewars 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bagi Penduduk 
Terdampak Krisis Kesehatan 
Akibat Bencana dan/Atau 
Berpotensi Bencana 

persentase penanggulangan 
daerah bencana dan/atau 
berpotensi bencana  

 
Jumlah Penyakit potensial wabah dan keracunan 

makanan yang di PE 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah penyakit potensial wabah dan keracunan 
makanan secara keseluruhan 

 

Laporan SKDR dan STP 
KLB 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

pengelolaan surveilans 
Kesehatan 

Presentase penanggulangan 
kasus KLB (PD3I) 

 
Jumlah kasus KLB PD3i yang ditanggulangi 

                                                                                         X 100 % 
Jumlah kasus KLB PD3i yang terjadi 

 

Laporan SKDR dan STP 
KLB 

Presentase jamaah haji 
mendapatkan screening faktor 
resiko kesehatan 

 
Jumlah jamaah haji yang di screening faktor  

resiko kesehatan 
                                                                                         X 100 % 

Jumlah jamaah haji yang berangkat di tahun  
Tersebut 

 

Siskohatkes 

pengelolaan upaya kesehatan 
khusus 

Presentase penanggulangan 
kasus COVID-19 

 
Jumlah kasus covid-19 yang ditanggulangi 

                                                                                         X 100 % 
Jumlah kasus covid-19 yang terjadi 

 

 
Spreadsheet kasus covid-

19 dan all record 

Presentase UCI 
desa/kelurahan 

 
Jumlah desa/kelurahan tercapai UCI   

                                                                                         X 100 % 
Jumlah total desa/kelurahan 

 

Website laporan imunisasi 

Pengelolaan Upaya 
Pengurangan Risiko Krisis 
Kesehatan dan Pasca Krisis 
Kesehatan 

persentase puskesmas yang 
melakukan mitigasi krisis 
kesehatan 

 
Jumlah puskesmas yang melakukan mitigasi  

krisis kesehatan 
                                                                             X 100 % 

Jumlah seluruh puskesmas  
 

Laporan Puskesmas 

Pengambilan dan Pengiriman 
Spesimen Penyakit Potensial 
KLB ke Lab Rujukan/Nasional 

jumlah pengiriman sampel 
kasus PD3I, penyakit potensial 
wabah dan keracunan 
makanan  

 
Jumlah sampel PD3I yang didapat 

                                                                                 X 100 % 
Jumlah Kasus PD3I yang dilakukan 

penyelidikan epidemiologi 
 

Laporan Kasus dari 
Puskesmas dan Rumah 

Sakit 

Investigasi Awal Kejadian 
Tidak Diharapkan (Kejadian 
Ikutan Pasca Imunisasi dan 
Pemberian Obat Massal) 

"Persentase penanggulangan 
kasus KIPI (Kejadian Ikutan 
Pasca Imunisasi) 

 
jumlah kasus kipi ditangani  

                                                                                      X 100 % 
dibagi kasus kipi yg terjadi pada periode 

yg sama 
 

Laporan Puskesmas dan 
Rumah Sakit yang 

dilaporkan dengan form 
KIPI 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

pelaksanaan kewaspadaan 
dini dan respon wabah 

Presentase pengendalian 
kasus potensial wabah dan 
keracunan makanan 

Jumlah kasus potensial wabah 
dan keracunan makanan yang ditanggulangi 

                                                                                         X 100 % 
Jumlah kasus potensial wabah  

dan keracunan makanan yang terjadi   
 

Laporan SKDR dan STP 
KLB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Pengelola Pelayanan 
Kesehatan Orang Terduga 
Tuberkulosis 

Persentase pelayanan orang 
terduga tuberculosis sesuai 
dengan standart 

 
Jumlah Penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai 
standart  x 100% 

Jumlah penderita TBC di Kab/Kota  
 

* Jumlah Penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai 
standart adalah orang terduga TBC yang dilakukan 
pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun 

 
* Jumlah penderita TBC di Kab/Kota yang dimaksud adalah 
jumlah sasaran orang terduga TBC yang dinyatakan dengan 
data kontak erat dengan penderita TBC 
* Orang terduga TBC adalah seseorang yang menunjukkan 
gejala batuk >2minggu disertai gejala lainnya 

 
Sistem Informasi TB (SITB) 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Pengelola Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Resiko Terinfeksi HIV 

Persentase pelayanan 
kesehatan orang dengan 
resiko terinfeksi HIV 

 
Jumlah masyarakat beresiko HIV yang medapatkan pelayanan 

sesuai standard   X 100% 
Estimasi masyarakat beresiko HIV  

 
* Pelayanan masyarakat beresiko HIV sesuai standard adalah 
Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan 
risiko terinfeksi HIV meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2) 
Skrining  
 
* Masyarakat beresiko HIV adalah 1) Ibu hamil; 2) Pasien TBC; 
3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS); 4) Penjaja seks; 5) 
Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL); 6) 
Transgender/Waria; 7) Pengguna napza suntik (penasun); 8) 
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 
 

 
Sistem Informasi HIV/AIDS 
(SIHA) 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan Tidak 
Menular 

Persentase kasus malaria 
diobati 

1. Jumlah Kasus malaria diobati      X 100% 
Jumlah kasus malaria dilaporkan 
* Kasus malaria yang dimaksud adalah pasien yang 
didiagnosa malaria berdasar hasil lab malaria (1 tahun 
pelaporan) 

 

Register Malaria Kabupaten 
 

IR DBD 2. Jumlah kasus DBD dan DD  X 100% 
1000 jumlah penduduk 
 
* Kasus DBD dan DD yang dilampiri dengan bukti laborat 
pendukung diagnosa (1 tahun pelaporan) 

 

Register Kewaspadaan Dini 
RS (KDRS) DBD 
 

Persentase penderita kusta 
menyelesaikan pengobatan 

3. Jumlah kasus Kusta Diobati dan sembuh  X 100% 
Jumlah kasus kusta yang ditemukan 
 
* Pengobatan Kasus Kusta diputuskan berhasil (pasien 
sembuh) setelah melalui 6 Bulan masa pengobatan 

 

Reporting Recording Kusta 
Kabupaten 

jumlah frekuensi pemberian 
POPM Kecacingan tingkat 
kabupaten 

Jumlah pemberian obat cacing yang diberikan pada  

sasaran (bayi usia 12 bulan – anak usia 12 tahun            X 100% 

Jumlah sasaran (bayi usia 12 bulan – anak usia 12 tahun) 

Kohort Balita dan Data 
Siswa/i TK dan SD/MI  

 
 



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 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia Produktif 

Persentase pelayanan 
kesehatan pada usia produktif 

Jumlah orang usia 15–59 tahun di 

kab/kota yang mendapat pelayanan 

skrining kesehatan sesuai standar 

dalam kurun waktu satu tahun   

Laporan bulanan program 
PTM 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

                                                                      X100% 

Jumlah orang usia 15–59 tahun 

di kab/kota dalam kurun 

waktu satu tahun yang sama. 
 

Persentase desa yang 
melaksanakan posbindu PTM 

Jumlah desa di 

kab/kota yang memiliki posbindu   

                                                                      X100% 

Jumlah desa 

di kab/kota dalam kurun 

waktu tahun yang sama. 
 

Laporan bulanan program 
PTM 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

Persentase penderita 
hipertensi usia 15 tahun 
keatas yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai 
standar 

Jumlah penderita hipertensi usia 

≥15 tahun di dalam wilayah 

kerjanya yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar 

dalam kurun waktu satu tahun 

                                                                      X100% 

Jumlah estimasi penderita  

hipertensi usia ≥15 tahun yang 

berada di dalam wilayah kerjannya 

berdasarkan angka prevalensi 

kab/kota dalam kurun waktu satu 

tahun yang sama. 

Laporan bulanan program 
PTM 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita Diabetes 
Melitus 

Persentase penderita DM usia 
15 tahun keatas yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Jumlah penderita diabetes mellitus 

usia ≥15 tahun di dalam wilayah 

kerjanya yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar 

dalam kurun waktu satu tahun 

                                                                      X100% 

Jumlah estimasi penderita  diabetes 

mellitus usia ≥15 tahun yang berada 

di dalam wilayah kerjannya 

berdasarkan angka prevalensi 

kab/kota dalam kurun waktu satu 

Laporan bulanan program 
PTM 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

tahun yang sama. 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang Dengan 
Gangguan Jiwa Berat 

Persentase ODGJ berat yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar       

Jumlah ODGJ berat di wilayah 

kerja Kab/Kota yang  

mendapatkan pelayanan 

kesehatan jiwa sesuai standar  

dalam kurun waktu satu tahun  

                                                                       X100% 

Jumlah ODGJ berat 

berdasarkan proyeksi di wilayah 

kerja Kab/Kota dalam kurun 

waktu satu tahun yang sama. 

Laporan bulanan program 
Keswa 

persentase desa yang 
melaksanakan posbindu 
keswa 

Jumlah desa di 

kab/kota yang memiliki posbindu keswa  

                                                                      X100% 

Jumlah desa 

di kab/kota dalam kurun 

waktu tahun yang sama 

Laporan bulanan program 
Keswa 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Masalah Kesehatan Jiwa 
(ODMK) 

jumlah puskesmas 
penyelenggaraan Skrining  
ODMK 

Jumlah Puskesmas di 

kab/kota yang melakukan skrining ODMK  

 

Laporan bulanan program 
keswa 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Jiwa dan NAPZA 

Persentase puskesmas yang 
melaksanakan pelayanan 
kesehatan jiwa dan NAPZA 

Jumlah Puskesmas di 

kab/kota yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa dan 

NAPZA 

                                                                      X100% 

Jumlah Puskesmas 

di kab/kota  

 

Laporan bulanan program 
keswa 

Pengelolaan Upaya Kesehatan 
Khusus 

Persentase Pelayanan gigi 
dan mulut di Puskesmas 

Jumlah Puskesmas di 

kab/kota yang melakukan pelayanan 

 kesehatangigi  

                                                                      X100% 

Jumlah Puskesmas 

 

di kab/kota  

 

 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Persentase Pelayanan 
kesehatan indra di Puskesmas 

Jumlah Puskesmas di 

kab/kota yang melakukan pelayanan  

kesehatan indra  

                                                                      X100% 

Jumlah Puskesmas 

di kab/kota  

 

 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan Tidak 
Menular 

Prosentase Puskesmas 
melakukan pemeriksaan IVA 

Jumlah Puskesmas di 

kab/kota yang melakukan  

pemeriksaan IVA 

                                                                      X100% 

Jumlah Puskesmas 

di kab/kota 

 

Prosentase sekolah 
melaksanakan KTR 

Jumlah Sekolah di 

kab/kota yang melaksanakan KTR 

                                                                      X100% 

Jumlah Sekolah 

di kab/kota 

 

Deteksi Dini Penyalahgunaan 
NAPZA di Fasyankes dan 
Sekolah 

jumlah kegiatan  skrining 
kasus NAPZA 

Jumlah puskesmas di 

kab/kota yang melaksanakan 

deteksi dini npaza di sekolah 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 

Pelaksanaan Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan di 
Kabupaten / Kota 

Jumlah FKTP 

akreditasi/reakreditasi 

Jumlah FKTP ( Puskesmas & Klinik Pratama) 

 yang telah melakukan akreditasi atau re-akreditasi  

Data Akreditasi FKTP 

Persentase kunjungan rumah 

berbasis intervensi (lanjutan) 

Jumlah kunjungan rumah yang telah  

dilakukan intervensi (lanjutan) 

                                                                            X     100% 

Jumlah Seluruh kunjungan rumah yang telah  

dilakukan kunjungan rumah (awal)  

Data PIS-PK 

Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

Persentase koordinasi JKN 

yang terfasilitasi 

Jumlah pertemuan / koordinasi JKN  

yang terlaksana 

                                                                            X     100% 

Jumlah pertemuan / koordinasi JKN  

yang terencana 

Data JKN 

Persentase pembiayaan 

kesehatan yang tertangani 

Jumlah pembiayaan kesehatan  

yang tertangani 

                                                                            X     100% 

Jumlah pembiayaan kesehatan  

yang diajukan 

Data JKN - Bansos 

 
 
 
 
 
 
 



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 

Penyediaan Telemedicine di 
FasilitasPelayanan Kesehatan 

Persentase penyediaan 
Telemedicine di Rumah Sakit 
dan Puskesmas 
 

 
Jumlah RS + Puskesmas yang memiliki Telemedecine  

                                                                      X100% 

Jumlah total RS + Puskesmas  

 

Data alkes/ Telemedecine 
RS+Puskesmas 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Penyediaan dan Pengelolaan 
Sistem Penanganan Gawat 
Darurat Terpadu (SPGDT) 
 

Persentase Kelengkapan 
Sistem Penanganan Gawat 
Darurat Terpatu (SPGDT) 

 
Jumlah prasarana SPGDT di PSC 

                                                                      X100% 

Jumlah standart SPGDT 

Data Prasarana SPGDT di 
PSC 

Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 
 

Persentase Pemenuhan 
Operasional Safe House 

(Persentase Penyusunan Anggaran Operasional Safe House 
dalam Setahun) 

 
Jumlah anggaran (02.034) terserap 

                                                                      X100% 

Jumlah total anggaran (02.034) 

 

Data Penyerapan Anggaran 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Perizinan 
Rumah Sakit Kelas C, D dan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Lainnya 

Persentase FKTP dan FKTRL 
yang memiliki ijin operasional  

 
Jumlah FKTP + FKTRL memiliki ijin operasional  

                                                                      X100% 

Jumlah seluruh FKTP + FKRTL 

 

Surat Ijin Operasional FKTP 
+ FKTRL 

Peningkatan Tata Kelola 
Rumah Sakit dan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Pencatatan dan 
Pelaporan Rumah Sakit Online 

 
Jumlah Pencatatan dan Pelaporan Tervalidasi (minimal 

1x/tahun) 

                                                                      X100% 

Jumlah Pencatatan dan Pelaporan yang dibuat RS 

 

Data SIRS Online 

Peningkatan Mutu Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan  
 

Persentase FKTRL yang 
terakreditasi Utama dan 
Paripurna 

 
Jumlah FKTRL terakreditasi Utama dan Paripurna 

                                                                      X100% 

Jumlah seluruh FKTRL 

 

Data Status Akreditasi RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Tradisonal, 
Akupuntur, Asuhan Mandiri 
dan Tradisional Lainnya 

Persentase Puskesmas 
memiliki pelayanan kesehatan 
tradisional sesuai standart 

1. Memiliki Nakestrad / Tenaga kesehatan lain yang sudah 
dilatih Yankes Tradisisonal 

2. Melaksanakan Asuhan Mandiri (TOGA & Akupresure) 
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan 

data Kestrad, Fasilitasi registrasi STPT, perizinan dan 
bimbingan teknis hatra (Panti Sehat) 

4. Jumlah hatra ber STPT yang terbina                                                                                 
5. Jumlah Panti Sehat berijin            

 
Perhitungan: 
 
  Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Yankestrad  
                                                                                        X100% 

           Jumlah Puskesmas di kabupaten Lumajang 
                                                                                                                                                                                                                                                   

Laporan SIMPKT 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Persentase Rumah sakit 
menyelenggerakan pelayanan 
kesehatan tradisional sesuai 
standart   

1. Memiliki Nakestrad profesi / Vokasi atau Tenaga Kesehatan 
sudah dilatih Yankes Tradisional 

2. Memiliki SK Direktur / Kepala Rumah Sakit tentang 
Penyelenggaraan Yankestrad Integrasi 

 
Perhitungan: 
 
  Jumlah RS yang melaksanakan Yankestrad integrasi  
                                                                                        X100% 

               Jumlah RS di kabupaten Lumajang 
 

Laporan SIMPKT 

Jumlah griya sehat yang 
dibentuk 

Jumlah Griya Sehat yang berijin Laporan SIMPKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Pengadaan Obat, Vaksin 
 

Persentase jenis obat sesuai 
fornas 

 

Jumlah item obat yang tersedia sesuai fornas  

                                                                                      X100% 

Jumlah total item obat yang tersedia 

kesehatan 

 
 

Data stok IFK 

Pengadaan Bahan Habis 
Pakai 
 

Persentase ketersediaan 
bahan habis pakai untuk 
pelayanan kesehatan dasar 

 

Jumlah item BHP yang tersedia   

                                                                                      X100% 

Jumlah total item BHP yang harus tersedia untuk yankesdas 

 

 
 

Data stok IFK 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Perizinan 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan dan Optikal, Usaha 
Mikro Obat Tradisional 
(UMOT) 

Jumlah sarana apotek, toko 
obat dan umot sesuai standart 

 
Jumlah sarana apotek, toko obat dan umot sesuai standart 

peraturan yang berlaku 

 
 

Berita Acara Pemeriksaan 
Sarana 

persentase fasyanfar yang 
memenuhi standar 
persyaratan perizinan 

Jumlah fasyanfar yang memenuhi persyaratan perizinan  

                                                                                      X100% 

Jumlah fasyanfar yang diperiksa 

 

 
 

Berita Acara Pemeriksaan 
Sarana 

Persentase sarana produksi 
UMOT yang memenuhi 

Jumlah sarana produksi UMOT yang memenuhi ketentuan 

                                                                                      X100% 

 
 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

ketentuan Jumlah sarana produksi UMOT yang diperiksa 

 

Berita Acara Pemeriksaan 
Sarana 

Penyediaan dan Pengelolaan 
Data Perizinan dan Tindak 
Lanjut Pengawasan Izin 
Apotek, Toko Obat dan UMOT 

Jumlah Frekuensi Penyediaan 
dan Pengelolaan Data 
Perizinan dan Tindak Lanjut 
Pengawasan Izin Apotek, Toko 
Obat dan UMOT 

Jumlah Frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan 
dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat dan 

UMOT 

Data sarana Apotek, Toko 
Obat dan UMOT 

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Izin Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat Kesehatan 
dan Optikal, Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

Persentase Fasilitasi 
Pemenuhan Komitmen Izin 
Apotek, Toko Obat, dan Usaha 
Mikro Obat Tradisional 
(UMOT) 

 

Jumlah sarana yang di fasilitasi pemenuhan komutmen izin  

                                                                                      X100% 

Jumlah sarana yang mengajukan izin 

 

 
 

Berita Acara Pemeriksaan 
Sarana 

Pengendalian dan 
pengawasan serta tindak lanjut 
pengawasan sertifikat produk 
PIRT dan Nomor PIRT 
sebagai izin produksi untuk 
produk makanan minuman 
tertentu yang dapat diproduksi 
oleh IRT 

persentase spp irt yang 
diterbitkan sesuai ketentuan 

 

Jumlah spp irt yang diterbitkan sesuai ketentuan  

                                                                                      X100% 

Jumlah spp irt yang terbit 

 

 
 

Berita Acara Pemeriksaan 
Sarana, output spp irt pada 

aplikasi sppirt.pom.go.id 

Pemeriksaan Post Market 
pada produk makanan 
minuman industri rumah 
tangga yang beredar dan 
pengawasan serta tindak lanjut 
pengawasan 
 

persentase sarana produksi 
irtp yang memenuhi ketentuan 
 

 

Jumlah sarana produksi irtp yang memenuhi ketentuan  

                                                                                      X100% 

Jumlah sarana produksi irtp yang diperiksa 

 

 
 

Berita Acara Pemeriksaan 
Sarana 

persentase pangan irt yang 
memenuhi syarat 

 

Jumlah sampel pangan irt yang memenuhi syarat  

                                                                                      X100% 

Jumlah sampel pangan irt yang di uji 

 

 
 

Laporan hasil uji 
laboratorium 

Penyediaan dan Pengelolaan 
Data Tindak Lanjut 
Pengawasan Perizinan Industri 
Rumah Tangga 

Jumlah frekuensi penyediaan 
dan pengelolaan data tindak 
lanjut 

Jumlah Frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak 
Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga 

 
Data sarana IRTP 

 
 

 



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 

Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat Penunjang 
Medik Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

jumlah alkes/ alat penunjang 
yang diadakan 

Jumlah unit alat kesehatan yang diadakan pada tahun berjalan Dokumen pengadaan 

Pengadaan dan Pemeliharaan 
Alat Kalibrasi 

jumlah alat kalibrasi yang 
didadakan/dipelihara 

Jumlah unit alat kalibrasi yang diadakan/dipeliara pada tahun 
berjalan 

Dokumen pengadaan dan 
registrasi pemeliharaan alat 
kalibrasi 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Jumlah alat kesehatan yang di 
kalibrasi 

Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi Dokumen pengadaan dan 
sertifikat kalibrasi 

Pemeliharaan Rutin dan 
Berkala Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

jumlah alat kesehatan/alat 
penunjang medik fasilitas 
pelayanan kesehatan yang 
dipelihara rutin 

Jumlah alat kesehatan yang dipelihara baik yang dikirim ke 
dinas kesehatan maupun yang dilakukan di puskesmas pada 

tahun berjalan 

Registrasi pemeliharaan 
alat kesehatan 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Perizinan 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan, dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat Tradisional 
(UMOT) 

Jumlah Toko alkes/optik yang 
diawasi dan dikendalikan  

Jumlah toko alkes yang dikunjungi pada tahun berjalan Laporan kunjungan toko 
alkes 

Persentase jumlah optik 
sesuai standar 

Jumlah optik yang dikunjngi    x 100% 
                       Jumlah optik yang berizin 

Laporan binwasdal optik 

Penyediaan dan Pengelolaan 
Data Perizinan dan Tindak 
Lanjut Pengawasan Izin 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan dan Optikal, Usaha 
Mikro Obat Tradisional 
(UMOT) 

jumlah frekuensi pengelolahan 
data perizinan toko alkes 

Jumlah pengelolaan data perizinan toko alkes Visualisasi  data took alkes 

persentase jumlah optik yang 
memiliki izin operasional 

Jumlah optic yang memiliki izin x 100% 
Jumlah optic yang mengajukan izin 

Regsiter perizinan optik 

jumlah frekuensi pengelolahan 
data perizinan optik 

Jumlah pengelolaan data perizinan optik Visualisasi  data took alkes 

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Izin Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat Kesehatan, 
dan Optikal,Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT 

persentase optik yang 
difasilitasi pemenuhan 
komitmen 

Jumlah optik yang difasiitasi          x 100% 
               Jumlah optik yang mengajukan izin 

Laporan Failitasi izin optik 

persentase toko alkes yang 
difasilitasi pemenuhan 
komitmen 

Jumlah toko alkes yang difasilitasi          x 100% 
         Jumlah toko alkes yang mengajukanizin 

Laporan faslitasi toko alkes 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta tindak 
lanjut Pengawasan Sertifikat 
Produksi AlatKesehatan Kelas 
1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 
Tertentu Perusahaan Rumah 
Tangga 

jumlah produksi alkes kelas 1 
tertentu perusahaanrumah 
tangga yang bersertifikat 
dibinwasdal 
 

jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu perusahaanrumah tangga 
yang bersertifikat dibinwasdal pada tahun berjalan 
 

Laporan kunjungan 
binwasdal 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Perbekalan KesehatanRumah 
Tangga Kelas 1 Tertentu 
Perusahaan Rumah Tangga 

jumlah PKRT kelas 1 tertentu 
perusahaan ruma htangga 
yang dibinwasdal 
 

jumlah PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang 
dibinwasdal pada tahun berjalan 
 

Laporan kunjungan 



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 

pengendalian perizinan praktik 
tenaga kesehatan 

Jumlah rekomendasi SIP 
tenaga kesehatan yang 
diterbitkan 

Jumlah rekomendasi dan SIP tenaga kesehatan yang diterbitkan 
dalam 1 tahun 

Laporan bulanan hasil 
pelayanan perijinan tenaga 
kesehatan 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

pembinaan dan pengawasan 
tenaga kesehatan serta tindak 
lanjut perizinan praktik tenaga 
kesehatan 

Jumlah perizinan tenaga 
kesehatan yang dibina, 
diawasi, dan dievaluasi tindak 
lanjutnya 

Jumlah tenaga kesehatan yang dibina dan diawasi perijinan 
praktiknya dalam 1 tahun 

Laporan hasil kegiatan 
pembinaan dan 
pengawasan perijinan 
tenaga kesehatan 

perencanaan dan distribusi 
serta pemerataan SDM 
kesehatan 

Persentase fasyankes yang 
menyusun dokumen 
perencanaan kebutuhan SDM 
kesehatan 

Jumlah fasyankes (RSUD dan UPT) yang menyusun dokumen 
rencana kebutuhan SDM dibagi jumlah seluruh RSUD dan UPT 
kali 100% 

Dokumen perencanaan 
kebutuhan SDMK  

pemenuhan kebutuhan SDM 
kesehatan sesuai standar 

Jumlah puskesmas dengan 9 
jenis tenaga kesehatan 
strategis 

Jumlah puskesmas yang memiliki 9 tenaga kesehatan strategis 
(dokter, doker gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, 
sanitarian, ATLM, Kesmas) 

Aplikasi SISDMK 

jumlah dokter umum yang 
diberi honor BK khusus reguler 
bidang kesehatan 

jumlah dokter umum di Puskesmas yang diberi honor BK khusus 
reguler bidang kesehatan dalam satu tahun 

Laporan Tenaga Kesehatan 
Yang Mendapatkan honor 
dengan Sumber Dana BKP 

jumlah perawat ponkesdes 
yang diberi honor BK khusus 

jumlah perawat ponkesdes yang diberi honor BK khusus dalam 
satu tahun 

Laporan Tenaga Kesehatan 
Yang Mendapatkan honor 
dengan Sumber Dana BKP 

pembinaan dan pengawasan 
SDM kesehatan 

Jumlah SDM kesehatan yang 
dibina dan diawasi 

Jumlah SDM kesehatan yang dibina dan diawasi dalam 1 tahun Laporan hasil kegiatan 
pembinaan dan 
pengawasan SDM 
kesehatan 

pengembangan mutu dan 
peningkatan kompetensi teknis 
SDM kesehatan 

Jumlah SDM Kesehatan yang 
mengikuti Pelatihan / Bimtek 
dan sejenisnya  

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan/bimtek dan 
sejenisnya, baik melalui pengiriman aparatur maupun 
penyelnggaraan pelatihan/bimtek dan sejenisnya dalam 1 tahun 

Laporan hasil kegiatan 
pengiriman dan 
penyelenggaraan pelatihan/ 
bimtek dan sejenisnya 

Jumlah kategori tenaga 
kesehatan teladan yang 
terpilih 

Jumlah kategori tenaga kesehatan yang terpilih dalam kegiatan 
pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan tingkat 
Kabupaten Lumajang 

Laporan hasil kegiatan 
pemberian penghargaan 
tenaga kesehatan teladan 

Jumlah Penetapan Angka 
Kredit (PAK) jabfung yang 
diterbitkan 

Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional 
kesehatan yang diterbitkan dalam 1 tahun 

Laporan rekapitulasi PAK 
Jabfung kesehatan  

 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

1. Jabatan : Sekretaris 

2. Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas 

Kesehatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan 

 
 

KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Program Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan dan 
Upaya Kesehatan Masyarakat 

persentase fasyankes 
terakreditasi 

Jumlah FKTP dan FKRTL yang 

Sudah terakreditasi 

                                                                      X100% 

Jumlah Seluruh FKTP dan FKRTL 

Yang ada 

Registrasi FKTP dan 
FKRTL di Kemenkes 

penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan 
UKP kewenangan daerah 
Kabupaten/Kota 
 
 
 
 
 

persentase sarana dan 
prasarana pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

        
 

Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Umum dan 
Kepegawaian) 

penyediaan layanan 
kesehatan untuk UKM dan 
UKP rujukan tingkat daerah 
Kabupaten/Kota 
 
 
 

Persentase puskesmas 
dengan kategori capaian 
kinerja baik 

Jumlah Puskesmas yg memiliki  

capaian PKP baik (≥ 89%) 

                                                                      X100% 

Jumlah Seluruh Puskesmas  

se Kab. Lumajang 

 

Laporan PKP 
(Penilaian Kinerja 

Puskesmas) 

penyelenggaraan sistem 
informasi kesehatan secara 
terintegrasi 

Persentase fasilitasi Sistem 
Informasi Kesehatan 
terintegrasi 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Penyusunan 
Program) 

Jumlah kegiatan penyediaan sarana 
dan prasarana pelayanan kesehatan 

yang terlaksana 
 

Jumlah kegiatan penyediaan sarana 
dan prasarana pelayanan kesehatan 

yang direncanakan 

 

x 100% 

Jumlah fasilitasi Sistem Informasi 
Kesehatan terintegrasi yang 

terlaksana 

 
 

Jumlah fasilitasi Sistem Informasi 
Kesehatan terintegrasi yang 

direncanakan 

 

x 100% 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
 
 

program penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Persentase pemenuhan 
fasilitasi kebutuhan 
operasional perkantoran 

Jumlah fasilitasi kebutuhan 

Operasional perkantoran 

                                                                      X100% 

Jumlah Seluruh fasilitasi yang direncanakan 

Laporan hasil kegiatan 

perencanaan, penganggaran, 
dan evaluasi kinerja perangkat 
daerah 

Persentase fasilitasi dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Penyusunan 
Program) 

administrasi keuangan 
perangkat daerah 

Persentase fasilitasi 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 
 
 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Keuangan) 

administrasi barang milik 
daerah pada perangkat daerah 

Persentase fasilitasi 
Administrasi BMD Perangkat 
Daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Keuangan) 

Jumlah fasilitasi dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja yang terlaksana 

 
 

Jumlah fasilitasi dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja yang direncanakan 

 

x 100% 

Jumlah fasilitasi Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah yang 

terlaksana 

 
 

Jumlah fasilitasi Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah yang 

direncanakan 

 

x 100% 

Jumlah fasilitasi Administrasi BMD 
Perangkat Daerah yang terlaksana 

 
 

Jumlah Administrasi BMD Perangkat 
Daerah yang direncanakan 

 

x 100% 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

administrasi pendapatan 
daerah kewenangan perangkat 
daerah 

Persentase fasilitasi 
Administrasi Pendapatan 
Daerah Kewenangan 
Perangkat Daerah 
 
 
 
 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Keuangan) 

administrasi kepegawaian 
perangkat daerah 

Persentase fasilitasi 
Administrasi Kepegawaian 
perangkat daerah 
 
 
 
 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Umum dan 
Kepegawaian) 

administrasi umum perangkat 
daerah 

Persentase fasilitasi 
Administrasi Umum perangkat 
daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Umum dan 
Kepegawaian) 

pengadaan barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Persentase fasilitasi 
pengadaan BMD 
 
 
 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Umum dan 
Kepegawaian) 

Jumlah fasilitasi Administrasi 
Pendapatan Daerah Kewenangan 
Perangkat Daerah yang terlaksana 

 
 

Jumlah fasilitasi Administrasi 
Pendapatan Daerah Kewenangan 

Perangkat Daerah yang direncanakan 

 

x 100% 

Jumlah fasilitasi Administrasi 
Kepegawaian perangkat daerah yang 

terlaksana 

 
 

Jumlah fasilitasi Administrasi 
Kepegawaian perangkat daerah yang 

direncanakan 

 

x 100% 

Jumlah fasilitasi Administrasi Umum 
perangkat daerah yang terlaksana 

 
 

Jumlah fasilitasi Administrasi Umum 
perangkat daerah yang direncanakan 

 

x 100% 

Jumlah fasilitasi pengadaan BMD yang 
terlaksana 

 
 

Jumlah fasilitasi pengadaan BMD yang 
direncanakan 

 

x 100% 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 

penyediaan jasa penunjang 
urusan pemerintahan daerah 

Persentase fasilitasi 
penyediaan jasa penunjang 
operasional kantor 
 
 
 
 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Umum dan 
Kepegawaian) 

pemeliharaan barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintahan daerah 

Persentase fasilitasi 
pemeliharaan BMD 
 
 
 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Umum dan 
Kepegawaian) 

peningkatan pelayanan BLUD Persentase pemenuhan 
pelayanan BLUD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Keuangan) 

penataan organisasi Persentase fasilitasi penataan 
organisasi 
 
 
 
 
 
 
 

 Laporan Hasil Kegiatan 
(Sub Bag. Umum dan 
Kepegawaian, Sub 
Bag. Penyusunan 
Program) 

 

 

Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang 
operasional kantor yang terlaksana 

 
 

Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang 
operasional kantor yang direncanakan 

 

x 100% 

Jumlah fasilitasi pemeliharaan BMD 
yang terlaksana 

 
 

Jumlah fasilitasi pemeliharaan BMD 
yang direncanakan 

 

x 100% 

Jumlah pemenuhan pelayanan BLUD 
yang terlaksana 

 
 

Jumlah pemenuhan pelayanan BLUD 
yang direncanakan 

 

x 100% 

Jumlah penataan organisasi yang 
terlaksana 

 
 

Jumlah penataan organisasi yang 
direncanakan 

 

x 100% 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

2. Tugas : a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program; 

b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; 

c. melaksakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran; 

d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Dinas; 

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan 

revisi anggaran; 

f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja,Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lainlain); 

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang; 

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada 

Sekretaris; 

j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

 
KINERJA 

INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Pengelolaan Penelitian 
Kesehatan 

Jumlah dokumen penelitian 
kesehatan 

Jumlah dokumen penelitian kesehatan yang harus dilaksanakan 
dan disusun dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

Pengelolaan Data dan 
Informasi Kesehatan 

Jumlah laporan data dan 
Informasi Kesehatan 

Jumlah laporan data dan Informasi Kesehatan yang harus 
disusun dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

Pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan 

Jumlah UPT yang 
melaksanakan pengelolaan 
Sistem informasi kesehatan 

Jumlah UPT (IFK, Labkesda, Puskesmas) yang harus 
menerapkan Sistem Informasi Kesehatan dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

Pengadaan Alat/Perangkat 
Sistem Informasi 
Kesehatan dan Jaringan 

Jumlah Alat / Perangkat 
Sistem Informasi Kesehatan 
dan Jaringan Internet yang 

Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan 
Jaringan Internet yang diadakan dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 



 
KINERJA 

INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Internet diadakan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah jenis dokumen 
evaluasi kinerja perangkat 
daerah 

Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang 
harus disusun dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

Penyusunan dokumen 
perencanaan perangkat 
Daerah 

Jumlah jenis dokumen 
perencanaan dana spesifik 

Jumlah jenis dokumen perencanaan dana spesifik yang harus 
disusun dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah dokumen LAKIP Jumlah dokumen LAKIP sesuai pedoman yang harus disusun 
dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran  (RKA) SKPD 
yang harus disusun dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

Koordinasi dan Penyusunan 
DPA-SKPD 

Jumlah dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
SKPD yang harus disusun dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

Jumlah dokumen perubahan 
RKA-SKPD 

Jumlah dokumen perubahan Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) SKPD yang harus disusun dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 

Jumlah dokumen perubahan 
DPA-SKPD 

Jumlah dokumen perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) SKPD yang harus disusun dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

Peningkatan Kinerja dan 
Reformasi Birokrasi 

Jumlah fasilitasi peningkatan 
kinerja dan reformasi birokrasi 

Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi 
yang dilaksanakan dalam satu tahun 

Laporan Hasil Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Tugas : a. penyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. melakukan administrasi kepegawaian; 

c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris; 

d. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan, dan keprotokolan; 

e. melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan kamanan; 

f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit; 

g. melakukan penatausahaan barang milik daerah; 

h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; 

i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; 

j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan; 

k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidangtugasnya kepada Sekretaris; 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang 
dibangun 

Jumlah Puskesmas yang dibangun dalam satu tahun Dokumen Pembangunan 
Puskesmas, KIB tahun 
2021 

Pembangunan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 

Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Lainnya yang dibangun 

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun dalam satu 
tahun  

Dokumen Pembangunan 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya, KIB tahun 2021 

Pembangunan Rumah Dinas 
Tenaga Kesehatan 

Jumlah Rumah Dinas Tenaga 
Kesehatan yang dibangun 

Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun dalam 
satu tahun 

Dokumen Pembangunan 
Rumah Dinas Tenaga 
Kesehatan, KIB tahun 2021 

Rehabilitasi dan pemeliharaan 
puskesmas 

Jumlah puskesmas yang 
direhabilitasi dan dipelihara 

Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara dalam satu 
tahun 

Dokumen Rehabilitasi dan 
pemeliharaan puskesmas, 
KIB tahun 2021 

Rehabilitasi dan pemeliharaan 
fasilitas kesehatan lainnya 

Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Lainnya yang direhabilitasi dan 
dipelihara 

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang direhabilitasi dan 
dipelihara dalam satu tahun 

Dokumen Rehabilitasi dan 
pemeliharaan fasilitas 
kesehatan lainnya, KIB 
tahun 2021 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Rehabilitasi dan pemeliharaan 
rumah dinas tenaga kesehatan 

Jumlah Rumah Dinas Tenaga 
Kesehatan yang direhabilitasi 
dan dipelihara 

Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhabilitasi dan 
dipelihara dalam satu tahun 

Dokumen Rehabilitasi dan 
pemeliharaan Rumah Dinas 
Tenaga Kesehatan, KIB 
tahun 2021 

Jumlah Prasarana dan 
Pendukung Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yg 
diadakan 

Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan yg diadakan dalam satu tahun 

Dokumen pengadaan 
Prasarana dan Pendukung 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan, KIB tahun 2021 

Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah jenis pakaian dinas 
yang disediakan 

Jumlah jenis pakaian dinas yang diadakan dalam satu tahun Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran, Dokumen 
Pengadaan Pakaian Dinas 

Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah ASN terdata 
 

Jumlah pegawai yang terdata pada aplikasi SIMAK dan memiliki 
progress kelengkapan data kepegawaian 80% dalam satu tahun 

Aplikasi SIMAK, 
Rekapitulasi Data Pegawai 

Jumlah fasilitasi administrasi 
kepegawaian 

Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian yang terkelola dan 
terdokumentasi dalam satu tahun 

Register Administrasi 
Kepegawaian 

Koordinasi dan Pelaksanaan 
Sistem Informasi Kepegawaian 

Jumlah laporan koordinasi 
Sistem Informasi Kepegawaian 

Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian 
yang tersusun dalam satu tahun 

Laporan kepegawaian 
bulanan (e report), data 
pegawai, rekapitulasi 
presensi 

Monitoring, Evaluasi dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

Jumlah laporan monev dan 
penilaian kinerja pegawai 

Jumlah laporan hasil monev dan penilaian kinerja pegawai 
dalam satu tahun 

Rekapitulasi data penilaian 
prestasi kerja pegawai, 
laporan hasil monitoring 
dan evaluasi, dokumen 
sasaran kerja pegawai 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah ASN yang 
tersosialisasi peraturan 
perundangan 

Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-
undangan kepegawaian dalam satu tahun 

Laporan hasil kegiatan 
sosialisasi, daftar hadir 
kegiatan sosialisasi 

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah jenis komponen 
instalasi listrik / penerangan 
yang disediakan 

Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang 
disediakan dalam satu tahun 

Stock opname (persediaan) 
tahun 2021 

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah jenis bahan logistik 
kantor yang disediakan 

Jumlah jenis pengadaan bahan asset ic kantor yang terealisasi 
dalam satu tahun 

Stock opname (persediaan) 
tahun 2021 

Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah jenis barang cetakan 
yang disediakan 

Jumlah jenis pengadaan barang cetakan yang terealisasi dalam 
satu tahun 

Stock opname (persediaan) 
tahun 2021 

Penyediaan Bahan/ Material Jumlah jenis bahan lainnya 
yang disediakan 

Jumlah jenis pengadaan bahan lainnya yang terealisasi dalam 
satu tahun 

Nota pembelian BBM 
Genset dan Bahan 
Makanan Kebutuhan 
Satpam 

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah pembelian makanan dan minuman tamu dalam satu 
tahun 

Nota Pembelian Makanan 
dan Minuman Tamu 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah fasilitasi rakor SKPD Jumlah pembelian makanan dan minuman rapat dalam satu 
tahun 

Nota Pembelian Makanan 
dan Minuman Rapat 

Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah kendaraan dinas 
jabatan yang disediakan 

Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan dalam satu 
tahun 

Dokumen Pengadaan 
Kendaraan dinas jabatan, 
KIB Tahun 2021 

Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan dinas 
operasional/lapangan yang 
disediakan 

Jumlah pengadaan Kendaraan dinas operasional/lapangan yang 
terealisasi dalam satu tahun 

Dokumen Pengadaan 
Kendaraan dinas 
operasional/lapangan, KIB 
Tahun 2021 

Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang 
disediakan 

Jumlah pengadaan alat besar yang terealisasi dalam satu tahun Dokumen Pengadaan alat 
besar, KIB Tahun 2021 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah jenis mebel yang 
disediakan 

Jumlah pengadaan mebel yang terealisasi dalam satu tahun Dokumen Pengadaan 
mebel, KIB tahun 2021 

Jumlah jenis peralatan kantor 
yang disediakan 

Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor yang terealisasi dalam 
satu tahun 

Dokumen Pengadaan 
peralatan rumah tangga, 
KIB tahun 2021 

Jumlah jenis peralatan rumah 
tangga yang disediakan 

Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah tangga yang 
terealisasi dalam satu tahun 

Dokumen Pengadaan 
mebel, KIB tahun 2021 

Jumlah jenis perlengkapan 
kantor yang disediakan 

Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor yang terealisasi 
dalam satu tahun 

Dokumen Pengadaan 
perlengkapan kantor, KIB 
tahun 2021 

Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak berwujud 
yang disediakan 

Jumlah jenis aset tak berwujud yang disediakan dalam satu 
tahun 

Dokumen Pengadaan aset 
tak berwujud, KIB tahun 
2021 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya  

Jumlah jenis sarana prasarana 
gedung kantor yang dibangun 

Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibangun 
dalam satu tahun 

Dokumen Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya, KIB 
tahun 2021 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah fasilitasi jasa surat 
menyurat 

Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat dalam satu tahun Agenda Surat Keluar 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah rekening yang dibayar Jumlah rekening yang dibayar dalam satu tahun ID Billing dan Total Tagihan  

Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah fasilitasi jasa 
perbaikan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan 
kantor dalam satu tahun 

Dokumen Sewa Printer 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah fasilitasi Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam satu 
tahun 

Premi Asuransi 
Ketenagakerjaan dan 
Kesehatan 



KINERJA INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah kendaraan dinas 
operasional/ lapangan yang 
dipelihara 

Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara 
dalam satu tahun 

Berkas pemeliharaan 
kendaraan dinas 
operasional/lapangan 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Perizinan 
Alat Besar 

Jumlah Alat Besar yang 
dipelihara 

Jumlah Alat Besar yang dipelihara dalam satu tahun Berkas pemeliharaan Alat 
Besar 

Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah jenis peralatan yang 
dipelihara 

Jumlah jenis peralatan yang dipelihara dalam satu tahun Berkas pemeliharaan 
peralatan 

Pemeliharaan Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah jenis aset tak berwujud 
yang dipelihara 

Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara Berkas pemeliharaan aset 
tak berwujud 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah jenis gedung kantor 
dan bangunan lain yang 
dipelihara 

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara 
dalam satu tahun 

Berkas pemeliharaan 
gedung kantor dan 
bangunan lain 

Pengelolaan Kelembagaan 
dan Analisis Jabatan 

Jumlah dokumen analisis 
jabatan 

Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun dalam satu 
tahun 

Kuesioner penyusunan 
analisa jabatan, data 
informasi jabatan, dokumen 
perhitungan analisa beban 
kerja 

Jumlah fasilitasi pengelolaan 
kelembagaan 

Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan yang terlaksana 
dalam satu tahun 

Laporan hasil kegiatan 
fasilitasi pengelolaan 
kelembagaan 
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1. Jabatan   : Kepala Sub Bagian Keuangan 

2. Tugas : 
a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan; 

b. melaksanakan penatausahaan keuangan; 

c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah 

d. melakukan pengelolaan keuangan BLUD; 

e. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan; 

f. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan lain-lain) ; 

g. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawas an dan penyelesaian tuntutan 

perbendaharaan dan gantirugi; 

h. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag keuangan; 

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris ; 
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris..  

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah ASN terlayani gaji dan 
tunjangan 

Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan dalam satu tahunnya Laporan Hasil Kegiatan 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah fasilitasi administrasi 
pelaksanaan tugas ASN 

Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam 
satu tahunnya 

Laporan Hasil Kegiatan 

Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian / Verivikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah fasilitasi administrasi 
pelaksanaan tugas ASN 

Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam 
satu tahunnya 

Laporan Hasil Kegiatan 

Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Jumlah dokumen akuntansi 
SKPD 

Jumlah dokumen akuntansi SKPD  Laporan Hasil Kegiatan 

jumlah fasilitasi pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

jumlah fasilitasi pelaksanaan Akuntansi SKPD dalam satu 
tahunnya 

Laporan Hasil Kegiatan 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Jenis Laporan 
keuangan AKhir Tahun 

Jumlah Jenis Laporan keuangan AKhir Tahun dalam satu 
tahunnya 

Laporan Hasil Kegiatan 

Pengelolaan dan 
Penyimpanan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

Jumlah laporan tanggapan 
pemeriksaan 

Jumlah laporan tanggapan pemeriksaan dalam satu tahunnya Laporan Hasil Kegiatan 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah Jenis Laporan 
Keuangan 

Jumlah Jenis Laporan Keuangan dalam satu tahunnya Laporan Hasil Kegiatan 



KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Penyusunan Pelaporan dan 
Analisis Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Jumlah jenis laporan prognosis 
realisasi anggaran 

Jumlah jenis laporan prognosis realisasi anggaran dalam satu 
tahunnya 

Laporan Hasil Kegiatan 

Penyusunan Perencanaan 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah 

Jumlah dokumen rencana 
kebutuhan BMD 

Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD dalam satu tahunnya Laporan Hasil Kegiatan 

Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Jumlah fasilitasi pengamanan 
BMD 

Jumlah fasilitasi pengamanan BMD dalam satu tahunnya Laporan Hasil Kegiatan 

Pembinaan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Jumlah laporan monev BMD Jumlah laporan monev BMD dalam satu tahunnya Laporan Hasil Kegiatan 

Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah 
Pada AKPD 

Jumlah laporan rekonsiliasi 
BMD 

Jumlah laporan rekonsiliasi BMD dalam satu tahunnya Laporan Hasil Kegiatan 

Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Jumlah fasilitasi 
penatausahaan BMD 

Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD dalam satu tahunnya Laporan Hasil Kegiatan 

Pemanfaatan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Jumlah laporan pemanfaatan 
BMD 

Jumlah laporan pemanfaatan BMD dalam satu tahunnya Laporan Hasil Kegiatan 

Perencanaan Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Jumlah dokumen rencana 
pengelolaan retribusi 

Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi dalam satu 
tahunnya 

Laporan Hasil Kegiatan 

Pengelolaan Data Retribusi 
Daerah 

Jumlah fasilitasi data retribusi 
daerah 

Jumlah fasilitasi data retribusi daerah dalam satu tahunnya Laporan Hasil Kegiatan 

Pelaporan Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Jumlah laporan pengelolaan 
retribusi daerah 

Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah dalam satu 
tahunnya 

Laporan Hasil Kegiatan 

Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 

Jumlah fasyankes 
penyelenggara PPK BLUD 

Jumlah fasyankes penyelenggara PPK BLUD dalam satu 
tahunnya 

Laporan Hasil Kegiatan 
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