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GERMAS

KEPUTUSAN SEKRBIARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NoMoR HK.O2.o2l|fil \ffi l2o2o
TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2O2O - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor

a42rl;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(l,embaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

kmbaran Negara Nomor 4700);

a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2O2O-2O24, Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2O2O-2O24 dan dinamika serta kebutuhan

dan kebijakan Sekretariat Jenderal, perlu disusun Rencana

Aksi Program Sekretariat Jenderal tahun 2O2O-2O24;

b. bahwa Rencana Aksi Program sebagaimana dimaksud pada

huruf a disusun sebagai satu dokumen perencanaan

indikatif yang memuat program dan kegiatan Sekretariat

Jenderal yang akan dilal<sanakan oleh satker di lingkungan

Sekretariat Jendera,l;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Jendera.l tentang Rencana Aksi Program

Sekretariat Jenderal tahun 2020 - 2024;



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(lembaran Negara Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan

kmbaran Negara Nomor 5063

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2O10 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/ l,embaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5178);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kesehatan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangr.rnan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (l*mbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2020

Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 3O Tahun 2O18 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2O2O tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2020-2024 (Beita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 914)

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRE"TARIS JENDERAL KEMENTERIAN

KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM

SEKRETAR1AT JENDERAL TAHUN 2O2O - 2024.

Menetapkan Rencana Aksi Program Sekretariat Jendera-l Tahun

2O2O-2O24 sebagaimana tercantum dalam t ampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris

Jenderal ini

KESATU
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KEDUA

KETIGA

Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahtxr 2O2O_2O24

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan
sebagai acuan be8ir satuan kerja di lingkungarr Sekretariat
Jenderal dalam perencanaan tahunan dan pelaksanaan

kegiatan/program Sekretariat Jenderal guna mendukung
program pembangunan kesehatan.

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

SEKRRTARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN,

OSCAR PRIMADI
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I,AMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.O2.O2liltl aton /2o2o
TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM

SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN

2020 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa

dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tqluan nasional

sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan nasional tersebut

diterjemahkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Penjabaran visi, misi dan arah pembangunan nasional dituangkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan kurun waktu
20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPN 2OO5-2O25 terbagi dalam tahap-

tahap perencana€rn pembangunan dalam periodisasi perencanaan

pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN 2O2O-2O24 merupakan tahap keempat dan merupakan tahap

terakhir dari pelaksanaan RPJPN 2OO5-2O25. Tujuan pembangunan dalam
RPJMN 2O2O-2O24 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, menjadi pedoman

bagi Kementerian/ Lembaga dalam men1rusun Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L).

RENCANA AKSI PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2O2O - 2024



-5-

Dalam Rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2o2o-2o24
juga tercantum tercantum visi, misi, tujuan dan sasaran strategis program dan
kegiatan pembangunan kesehatan yang disusun berpedoman pada RpJMN
2o2o-2o24. Renstra Kementerian Kesehatan 2o2o-2o24 telah ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2l tahun 2020.

Memperhatikan Perafuran presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan orgaaisasi Kementerian Negara serta peraturarr

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Menteri Kesehatan. Sekretariat Jenderal mempunyai
tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian
Kesehatan.

Dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan di sekretariat Jenderal
perlu disusun suatu rencana aksi program Sekretariat Jenderal yang berisi
tujuan, sasaran, indikator, target dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanal<an
pada tahun 2O2O-2O24.

A. KONDISI UMUM

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2O2O-2O24, terdapat 6 (enam)

program di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;

2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;

3. Program Riset dan Inovasi Ilmu pengetahuan dan Telorologi;
zl- Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit;

5. Program Kesehatan Masyararakat; dan

6. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasiona_l (JKN).

Sekretariat Jenderal memiliki 2 (dua) program yaitu program Dukungan
Manajemen dan Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Program Dukungan Manajemen merupakan program yang
bersifaf generik dan dipergunakan oleh lintas Kementerian/ Irmbaga dan lintas
Eselon I. sedangkan Program Pelayanan Kesehatan dan JKN merupakarr
program teknis yang dipergunakan oleh lintas eselon I di intemal Kementerian
Kesehatan. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN di sekretariat Jenderal
digunakan sebagai wadah untuk penganggaran iuran penerima Bantuan luran
(PBD.
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Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal da.lam
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian
Kesehatan, termasuk pembiayaan kesehatan. Sekretariat Jenderal berperan
dalam menjawab tantargan berbagai isu pembangunan kesehatan antara lain
dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan informasi kesehatan,

sinkronisasi perenc€rnaan kebijal<an program dan anggaran, koordinasi dan
integrasi lintas sektor, peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan

organisasi dan tata laksana da-lam pembangunan kesehatan. sebagai salah satu
prioritas perubahan terhadap program reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal
berupaya mendukung pembangunan kesehatan secara sistematis,
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta God. Gouemane sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 seb"gai tindak lanjut Tap MpR

RI Nomor X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

B. POTENSI DAN PERMASAI.A.HAN

1. Tata Kelola Pembangunan Kesehatan

Sinergi antar sektor dan sinergi pusat dan daerah merupakan
prasyarat bagi optimalisasi terselenggaranya pembangunan kesehatan.
Di tingkat pusat koordinasi yang baik antara Kementerian Kesehatan
dengan kementerian/lembaga lain merupakan isu penting dalam
program kesehatan yang memerlukan al<si multisektoral (pencegahan

dan pengendalian penyakit serta Germas). Di era desentralisasi,
koordinasi antara pusat dengan daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
merupakan isu strategis, baik dalam kebijakan/regulasi, perencanaan,

penganggaran, implementasi, dan evaluasi program. Berbagai masalah
implementasi di garis depan terjadi karena permasalahan koordinasi,
sinergi, dan integrasi pada level di atasnya. perlu kejelasan peran dan
tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan. Pemenuhan Norma, Standar, prosedur, dan
Kriteria (NSPK) di bidang kesehatan yang dibutuhkan daerah untuk
menjadi pedoman adalah prioritas untuk segera dilaksanakan. Di sisi
lain, penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) juga perlu
dilakukan secara terstruktur (ditinjau dari aspek regulasi, kelembagaan



dan pembiayaan) untuk mengimbangi pelaksanaan Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP).

Dalam kontek penyelenggaraan JKN, Kementerian Kesehatan
mendapatkan tugas menganggarkan iuran pBI dan mendaftarkan
peserta PBI kepada BPJS Kesehatan. Tantangan yang ada adalah
penetapan peserta PBI merupakan kewenangan Kementerian Sosial
sehingga sering kali anggaran PBI tidak terserap optimal karena
Kementerian Sosial tidak dapat menyediakan data pBI sesuai dengan
target RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan.

2. Integrasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sudah cukup
luas, di antaranya perencana€rn kesehatan melalui e-planning, e-

budgeting dan e-moneu. Sistem informasi yang dikembangkan dan
digunakan untuk menyediakan data kesehatan juga sangat beragam,

seperti SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu), SIHA (Sistem

Informasi HIV/AIDS), KOMDAT (Komunikasi Data), sistem pIS-pIK

(Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), eSisMal (Sistem

Informasi Malaria). Integrasi sistem data harus dilakukan untuk
menghasilkan data yang valid dan reliable. Integrasi data JKN dengan
SIK serta pemanfaatan data Pelayanan BpJS Kesehatan juga harus
dilakukan.

Perbaikan SIK melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yang

diaplikasikan sebagai sistem informasi penyelenggaraan pelayanan

kesehatan terpadu berbasis IT berfujuan meningkatkan sistem rujukan
antara FKTP dan FKRTL. Pengembanganjuga dilakukan terhadap sistem
rekam medis elektronik yang dapat mendukung pertukaran data resume

medis pasien antar rumah sakit (smart care). pada periode 2O2O _ 2024
ini, SIK diarahkan untuk pemantapan layanan informasi kesehatan yang
lebih cepat, valid, resoure shaing; pemantapan SIK standar berbasis
elektronik terintegrasi dan pemantapan penerapan sIK di fasilitas
pelayanan kesehatan

Percepatan implementasi standar pelaporan dan sistem informasi
manajemen kesehatan, mengoptimalkan penggunaan inovasi kesehatan

digitaf, optimalisasi pemanfaatan internet, mengumpulkan data
surveilans real-time dan membuat perubahan bertahap dari pelaporan
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agregat ke pelaporan individu merupakan investasi jangka panjang yang

harus dilakukan untuk penguatan pelaporan data rutin.

Penguatan SIK dilakukan melalui langkah-langkah prioritas berupa

penataan transaksi data di fasilitas pelayanan kesehatan, optimalisasi

aliran dan integrasi data, serta peningkatan pemanfaatan data dan

informasi. Penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan

meliputi pengembangan Aplikasi Keluarga Sehat, pembenahan sistem

informasi non elektronik di puskesmas (revisi SP2TP/SP3/SIMPUS),

pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi elektronik

di puskesmas (ekspansi SIKDA Generik Puskesmas), pengembangan dan

perluasan implementasi sistem informasi di RS (SIMRS GOS), serta

integrasi/ interoperabilitas di tingkat data transaksi dalam fasilitas

pelayanan kesehatan. Optimalisasi aliran data meliputi optimalisasi

pelaporan data dari kabupaten/kota melalui Aplikasi Komunikasi Data,

pelaporan data dari seluruh entitas sumber data, dan pengembangan

bank data kesehatan perlu terus ditingkatkan. Upaya peningkatan

pemanfaatan data dan informasi meliputi peningkatan kualitas data,

penguatan analisis data, penyusunan paket-paket data dan informasi,

serta diseminasi dan publikasi data dan informasi juga perlu terus

diperkuat.

Terfragmentasinya sistem informasi kesehatan sebagaimana di

atas, melandasi perlu dikembangkannya inisiatif Satu Data. Inisiatif ini

penting untuk meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan

pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak

terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga sebagai

bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Kebijakan

Satu Data ini dilaksanakan dengan strategi melalui pengembangan satu

standar data, satu metadata yang baku, dan satu portal.

3. Pembiayaan Kesehatan

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Kesehatan, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan

penyelenggaraan program pembangunan kesehatan membutuhkan

dukungan pembiayaan yang memadai. Selama tahun 2010-2016,

persentase total belanja kesehatan terhadap GDP di Indonesia relatif
konstan, hanya naik sedikit ke angka 3,3%. Tingkat total pengeluaran

kesehatan Indonesia (Total Health Expendihre /THE) termasuk yang
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terendah di dunia dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan

menengah ke bawah lainnya (5,9% dari PDB).

Cakupan kesehatan semesta (Uniuersal Health Couerage IUHCI
adalah kombinasi antara kecukupan fasilitas pelayanan kesehatan dan

cakupan kepesertaan JKN. Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan

untuk menjamin akses pada upaya kesehatan perorangan, namun tidak

tepat untuk membiayai berbagai macam intervensi kesehatan

masyarakat. Intervensi kesehatan masyarakat atau UKM adalah public

goods sehingga pembiayaannya tidak melalui mekanisme tarif dan

mekanisme asuransi kesehatan. Pembiayaan UKM menjadi tanggung

jawab pemerintah, baik melalui APBN dan atau APBD. Perlu ada jaminan

pembiayaan kesehatan di APBN dan APBD serta ada keseimbangan

pembiayaan yang memadai untuk UKP dan UKM.

Analisis terhadap keuangan daerah memperlihatkan bahwa

kemampuan daerah sangat terbatas, dimana anggaran daerah (APBD)

sebagian besar berasal dari transfer dana pusat, termasuk DAK Fisik dan

DAK Nonfisik. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, yaitu sekitar

10olo. Belanja Pegawai (BP) rata-rata mencapai 460/o dari APBD, sehingga

konsekuensinya untuk belanja non-gaji hanyalah 54o/o. Dengan

keterbatasan tersebut daerah juga harus mengalokasikan 207o APBD

untuk pendidikan dan pembiayaan SPM lain di luar SPM kesehatan,

serta berbagai kebutuhan lain (termasuk infrastruktur). Data

menunjukkan, hanya 177 dai 542 kabupaten/kota yang benar-benar

memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan yang mengalokasikan 10olo dari anggaran pemerintah daerah

untuk kesehatan. Untuk itu, upaya memobilisasi sumber-sumber

pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber, baik pemerintah, non

pemerintah maupun masyarakat (swasta, filantropi, Coorporate Social

Responsibilitg, dan lain-lain) harus ditingkatlan. Kondisi ini

membutuhkan upaya advokasi yang intens baik di tingkat pusat maupun

provinsi/ kabupaten/ kota.
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi presiden 2O2O-2O24

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong Royong" di bidang kesehatan yaitu "Menciptakan
Manusia sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan". visi Sekretariat Jenderal
selaras dengan visi Presiden dan visi Kementerian Kesehatan guna
mewujudkan tata Kelola program kesehatan yang professional, akuntabel,
transparan, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai
misi sebagai berikut:

1. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
2. Menguatlan pengelolaan system informasi Kesehatan

3. Menguatkan regulasi pembangunan Kesehatan

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
Misi Sekretariat Jenderal ini sejalan dan mendukung pelaksanaan misi
Presiden dan Kementerian Kesehatan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran
strategis Sekretariat Jenderal adalah:

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatkan sumber daya

kesehatan

l. Terjaminnya pembiayaan

kesehatan

2. Meningkatnya kompetensi asn

kementerian kesehatan
2 Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik,

bersih dan inovatif

1. Meningka tnya sinergisme pusat

dan daerah serta meningkatnya

tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih.

B. MISI
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2 . Meningkatkan sistem informasi

kesehatan untuk pengambilan

keputusan

3. Meningkatnya koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan

dan pemberian dukungan

manajemen Kementerian

Kesehatan

4. Penguatan pelaksanaan JKN

Pengelolaan sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
di lingkungan Kementerian Kesehatan diharapkan mampu mewadahi
sekaligus memfasilitasi seluruh program kerja Kementerian Kesehatan dalam
rangka mencapai tujuan. Penyempumaan berkelanjutan di bidang
pengelolaan sumber daya merupakan keharusan sebagai implementasi dari
transformasi kelembagaan Kementerian Kesehatan tahun 2O2O-2O24.
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,

KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal bertujuan untuk
mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2020-2024. Tujuan pembangunan

kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila
penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat,

memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu,
secara adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan
tangguh.

Dalam RPJMN 2O2O-2O24, sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan
nasional adalah meningkatkan dera-iat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.

A. ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT JENDERAL

Arah kebijakan Sekretariat Jenderal sesuai dengan arah kebiijakan
Kementerian Kesehatan yaitu:

I . Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan yang responsif dan
tangguh.

2. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju
konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas,
termasuk integrasi lintas program

Arah kebliakan sejalan dengan arah kebliakan pembangunan nasional bidang
kesehatan yakni meningkatkan pelayaaan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary
health care) dan mendorong peningkatan upaya upaya promotif dan preventif,
didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
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B. STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL

sebagaimana telah ditetapkan di Bab II, bahwa sekretariat Jenderal
telah menetapkan dua (2) tujuan strategis, yang dijabarkan menjadi enam (6)

saszrran strategis, dalam menjalaakan pembangunan kesehatan 2o2o - 2024.
Keenam sasaran strategis tersebut adalah:

1. Terjaminnya pembiayaan kesehatan

Strategi dalam pencapaian sasaran meliputi:

a) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen ApBN,

khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat

b) Pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta penerima Bantuan
Iuran (PBI) JKN

c) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari APBD minimal r0%
dari APBD

d) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan oleh swasta

e) pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark
cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta

f) peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas
kesehatan milik pemerintah

2. Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Kesehatan

Strategi dalam pencapaian sasaran meliputi:

a) Mendorong ketersediaan anggaran pendidikan dan pelatihan yang
memadasi untuk ASN Kementerian Kesehatarr

b) Mendorong tallent pool untuk sebagai dasar dasar pengembangan ASN

Kementerian Kesehatan.

c) Mendorong penerapan reawrd dan punisment berdasarkan penilaian
kinerja pegawai.

3. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih

Strategi dalam pencapaian sasaran meliputi:

a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah
provinsi dan kabupaten/ kota

b) Pendampingarr perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah
kesehatan untuk pencapaian target nasionar dan mendorong pemenuhan
SPM Bidang Kesehatan

c) Integrasi, interoperabilitas, sinkronisasi dan simplihkasi sistem informasi
kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem surgre enfrg
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d) Penguatan manajemen kesehatan di Kabupaten/ Kota dalam kerangka

otonomi pembangunan kesehatan

e) Mendorong sinergisme perencan€ran pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota
f) Mendorong penerapan revolusi mental dan reformasi birokrasi;
g) Mendorong efektivitas dan ehsiensi penggunaan anggaran pemerintah;

h) Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kineda
4. Meningkatnya sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Strategi dalam pencapaian sasaraa meliputi:

a) Mengembangkan dashboard sistem informasi pembangunan kesehatan
yang real time

b) Meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data rutin
c) Mendorong integrasi, sinkronisasi dan simplifrkasi sistem informasi

kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry
d) inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data

termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan

5. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

Strategi dalam pencapaian sasaran meliputi:

a) Mendorong peningkatan pengelolaan asset Kementerian Kesehatan
b) Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran program

Kesehatan

c) Mendorong penguatan fungsi organisasi dan tata laksana
Kementerian Kesehatan

a. Meningkatkan kualiats laporam keuangan Kementerian Kesehatan
d) pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah

provinsi dan kabupaten/ kota

e) pendampingan perbaikar tata kelola pada daerah yang memiliki
masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan
mendorong pemenuhan SpM Kesehatan

f) peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan
preventif berbasis bukti

6. Penguatan pelaksanaan JKN

Difokuskan pada peningkatan efektivitas JKN didukung termasuk
perbaikan tarif fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan daram
program JKN, pengembangan mekanisme ast-sharing, penguatan Health
Tectnology Assessment (HTA), dewan perrimbangan krinis, dan kendari
mutu dan kendali biaya, integrasi data JKN dengan system informasi


