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4.1. VISI DAN MISI  

Perumusan visi dan misi jangka menengah Dinas Kesehatan merupakan 

salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan sebagai 

hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di 

masa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan 

situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi 

saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui 

realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi 

suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk 

mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran 

berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. 

Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana 

mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang 

terjadi.  

 

4.1.1. Visi  

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan pada 

akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai 

dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada 

masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi dan 

Misi Walikota terpilih yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kota 



 

 

 

Prabumulih Tahun 2013 – 2018, maka visi Dinas Kesehatan Kota Prabumulih 

Tahun 2013 – 2018 adalah :  

”Terwujudnya Masyarakat Prabumulih Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” 

 

4.1.2 Misi Dinas Kesehatan :  

Ditetapkannya misi Dinas Kesehatan 2013-2018 sebagai upaya yang 

ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:  

Misi 1 : Mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak, dengan terus 

memperkuat upaya surveilans KIA dan surveilans Gizi 

Misi 2 : Mengendalikan penyakit menular dan penyakit tidak menular, 

dengan lebih mengarusutamakan upaya preventif dan promotif dalam 

bentuk promosi kesehatan. 

Misi 3 :  Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan untuk masyarakat 

miskin dan mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan 

masyarakat berbasis Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN) 

Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya 

pemberdayaan masyarakat untuk semakin aktif berperan serta, 

dengan terus mendorong tumbuh kembangnya upaya kesehatan 

berbasis masyarakat 

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi 

semua lapisan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian UPTD 

Puskesmas dalam mengelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

dasar.  



 

 

 

Misi 6 : Menumbuhkembangkan kinerja Dinas Kesehatan dan seluruh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas, melalui peningkatan kualitas sistem 

manajemen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan 

berkelanjutan bagi masyarakat. 

Misi 7 : Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Manusia, prasarana, sarana, 

peralatan dan perbekalan kesehatan serta obat esensial, termasuk 

sistem informasi kesehatan. 

 

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 

arsitektur kinerja Dinas Kesehatan selama lima tahun.  

 

4.2.1 Tujuan  

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. 

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan 

permasalahan serta isu utama Dinas Kesehatan di Kota Prabumulih. Adapun 

rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kota 

Prabumulih Tahun 2013-2018 adalah:  

1.  Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; 

2.  Meningkatkan status gizi masyarakat; 

3.  Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 



 

 

 

4. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular; 

5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan 

perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan 

mengembangkan sistim pembiayaan kesehatan masyarakat berbasis Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

7. Meningkatkan mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui 

advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung untuk 

pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung Upaya Kesehatan 

Berbasis Masyarakat (UKBM); 

8. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, 

penaggulangan dampak kesehatan akibat bencana serta terjadinya wabah 

(KLB); 

9. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan 

ketenagaan; 

10. Meningkatkan inovasi pelayanan kesehatan sesuai masalah mendesak 

setempat; 

11. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kesehatan 

yang modern dan terjamin; 

12. Mengembangkan Standar Operasional Prosedur yang mendukung 

implementasi reformasi birokrasi; 

13. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang 

merata dan bermutu; 



 

 

 

14. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

kesehatan melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, 

swasta dan masyarakat; 

15. Meningkatkan ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan peralatan 

kesehatan, perbekalan kesehatan dan obat esensial serta menjamin 

keamanan/khasiat kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan 

dan makanan; 

16. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pengembangan Sistem 

Informasi Kesehatan. 

 

4.2.2 Sasaran  

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kota Prabumulih  

dalam jangka waktu tahunan, lima tahun mendatang.  

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria ”SWOT”. Analisis SWOT 

digunakan untuk menjabarkan  isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang 

lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu 

KEKUATAN (STRENGHT), KELEMAHAN (WEAKNESS), PELUANG 

(OPPORTUNITIES), dan TANTANGAN (THREATH).  

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Prabumulih 

Periode Tahun    2013 – 2018 adalah :  

1.  Meningkatnya status kesehatan Ibu dan anak, dengan indikator:  

 a) Cakupan kunjungan bumil (K4);  

 b) Cakupan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan;  



 

 

 

 c) Cakupan kunjungan bayi; 

 d) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; 

 e) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 

 f) Cakupan pelayanan nifas; 

 g) Cakupan peserta KB aktif.  

2.  Meningkatnya status gizi masyarakat, dengan indikator : 

 a) MP-ASI pada anak usia 6-24 bln Gakin; 

 b) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan; 

 c) Cakupan pelayanan anak balita; 

 d) Persentase bayi usia 0-6 bln mendapat ASI Ekslusif; 

 e) Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul Vitamin A. 

3. Terkendalinya penyakit menular, dengan indikator : 

 a) Cakupan penderita DBD yang ditangani; 

 b) Cakupan penemuan pasien TB Paru BTA Positif; 

 c) Cakupan penemuan penderita pneumonia balita; 

 d) Cakupan AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun; 

 e) Cakupan penemuan penderita diare; 

 f) Cakupan Desa/ Kelurahan UCI; 

 g) Persentase cakupan Imunisasi Meningitis JCHI; 

 h) Prevalensi kasus HIV; 

 i) Persentase penduduk yang memiliki akses air minum; 

 j) Persentase penduduk stop BAB sembarangan.  

4. Terkendalinya penyakit tidak menular, dengan indikator : 

 a) Persentase pelayanan kesehatan jiwa; 



 

 

 

 b) Persentase Kawasan Tanpa Rokok dengan Perda; 

c) Puskesmas yang melakukan pembinaan, pencegahan dan 

penanggulangan PTM serta pembentukan Posbindu. 

5. Tercapainya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup 

sehat, dengan indikator : 

a) Persentase ketersediaan alat informasi dan media penyuluhan. 

6. Terjaminnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 

dan terus mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan berbasis Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan indikator : 

a) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin; 

b) Cakupan rujukan masyarakat miskin. 

7. Tercapainya seluruh desa siaga menjadi desa siaga aktif yang mandiri, 

dengan indikator: 

a) Persentase Desa Siaga aktif; 

b) Persentase Cakupan Posyandu Aktif; 

c) Persentase kecamatan yang memiliki Pos UKK; 

d) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/ sederajat; 

8. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana 

dan wabah/ KLB, dengan indikator : 

a) Cakupan pelayanan korban daerah bencana; 

b) Persentase Desa/ Kelurahan KLB yang dilakukan Penyelidikan 

Epidemiologi < 24 jam. 

9. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua 

lapisan  masyarakat, dengan indikator : 



 

 

 

 a) Persentase Puskesmas santun lansia; 

 b) Persentase Pelayanan Gawat Darurat Level I di RS Kab/Kota. 

10. Meningkatnya UPTD Puskesmas yang mandiri dalam mengelola 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dengan BLUD bagi semua 

UPTD Puskesmas, dengan indikator : 

 a) Persentase UPTD Puskesmas BLUD. 

11. Meningkatnya kualitas sistem manajemen Dinkes dan UPTD dalam 

memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan indikator : 

a) Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran; 

b)  Persentase pengawasan teknis kefarmasian di UPTD Puskesmas/ Instalasi 

Farmasi; 

c)  Persentase SP IRT pengusaha IRTP; 

d)  Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu dan 

sesuai regulasi; 

e) Persentase pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap 

kelengkapan administrasi perizinan sarana dan tenaga kesehatan; 

12. Tersusunnya standar prosedur operasional di Dinas Kesehatan dan UPTD 

nya, dengan indikator : 

 a) Persentase tersedianya SOP Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan 

UPTD nya; 

13. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis yang terampil dan 

profesional, dengan indikator : 

 a) Persentase terpenuhinya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah 

penduduk; 



 

 

 

14. Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan 

indikator : 

a) Persentase pengadaan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas, pustu 

dan jaringannya; 

15. Terpenuhinya penyediaan peralatan kesehatan, perbekalan kesehatan dan 

obat esensial, dengan indikator : 

a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin; 

16. Meningkatnya kualitas data dan informasi, dengan indikator : 

a) Persentase ketersediaan data perizinan sarana kesehatan





 

 

 



 

 

 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis 

(Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan 

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi 

merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, 

yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.  

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota 

Prabumulih dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O 

(Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan 

untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan 

pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang 

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai 

arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai 

tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola 

pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal yaitu 

kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan 

masyarakat. Dibawah ini analisis SWOT dalam merumuskan strategi Dinas 

Kesehatan.  

1.  KEKUATAN (STRENGHT) :  

A.  Aspek Sarana / Prasarana  

a. Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.. 

b. Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai penunjang sektor kesehatan  

B.  Aspek Finansial  



 

 

 

Peningkatan APBD Kota Prabumulih merupakan kekuatan bagi 

pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang diperoleh merupakan sumber pendapatan yang potensial (bila dikelola 

dengan baik), maka salah satunya dapat digunakan untuk membangun / 

menggembangkan infrastruktur kesehatan yang lebih representatif sesuai 

kebutuhan.  

2.  KELEMAHAN (WEAKNESSES):  

Saat ini masih banyak daerah yang sangat perlu perhatian untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan ketersediaan 

prasarana dan fasilitas kesehatan, namun untuk mewujudkannya 

memerlukan biaya yang besar, sementara pendapatan tidak berimbang 

dengan pengembalian dari sudut biaya, hal ini disebabkan karena sistem atau 

pengelolaan bidang kesehatan yang diselenggarakan masih dominant bersifat 

sentralistik, sehingga alokasi dana untuk kegiatan rutin maupun 

pembangunan bidang kesehatan tergantung dari kebijakan pusat.  

Disamping hal diatas kelemahan lain yang ada ialah pendidikan 

pegawai yang ada baik itu pegawai negeri sipil maupun tenaga honorer pada 

Dinas Kesehatan Kota Prabumulih sebagian besar berpendidikan umum 

sehingga penguasaan peraturan bidang Kesehatan serta pengetahuan teknis 

bidang Kesehatan belum memadai. Perkembangan teknologi dan IT yang 

sangat pesat yang diikuti dengan perubahan peraturan menuntut pegawai 

yang ada harus siap menghadapi tuntutan perubahan, kondisi ini 

menyebabkan masih rendahnya kemampuan pegawai dalam menjawab 

tantangan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab yang diemban.  



 

 

 

3.  PELUANG (OPPORTUNITIES):  

Kota Prabumulih sebagai Kota yang baru terbentuk melalui pemekaran 

wilayah Kabupaten Muara Enim berdasarkan Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih. 

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2001 Kota Prabumulih mempunyai 

4 Kecamatan yaitu Kecamatan Prabumulih Barat, Kecamatan Prabumulih 

Timur, Kecamatan Cambai dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Pada 

Tahun 2007 terjadi penambahan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan 

Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih Selatan, berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2007. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2001, Kota Prabumulih 

mempunyai batas-batas wilayah : 

a.  Sebelah Utara dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Tanah Abang 

Kabupaten Muara Enim. 

b.  Sebelah Timur dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Gelumbang 

Kabupaten Muara Enim. 

c.  Sebelah Selatan dengan Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara 

Enim. 

d.  Sebelah Barat dengan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara 

Enim.  

 

Dengan kondisi geografis Kota Prabumulih yang sedemikian rupa maka 

tidak menutup kemungkinan masyarakat dari Kabupaten/ Kota lain yang 



 

 

 

dekat dengan Kota Prabumulih, memilih untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan di Kota Prabumulih. 

4.  TANTANGAN (THREATHT) :  

Beberapa sarana kesehatan  yang ada di Kota Prabumulih yang  

terletak di daerah perbatasan wilayah Kabupaten lain dan  terbuka untuk 

memberikan pelayanan kesehatan dari warga luar wilayah Kota 

Prabumulih, perlu dipikirkan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan 

yang mampu memberikan pelayanan kesehatan mudah, cepat, tepat dan  

kualitas yang baik  agar dapat menjadi contoh bagi Kabupaten/ Kota lain.  

 

 

4.3.1. Strategi 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Strength, Weaknesses, 

Opportunities, Threatht (SWOT), maka strategi Dinas Kesehatan Kota 

Prabumulih yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian 

beberapa sasaran adalah sebagai berikut ; 

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merata, terjangkau, 

bermutu dan berkeadilan; 

2.  Meningkatkan pelayanan gizi masyarakat yang merata, terjangkau, 

bermutu dan berkeadilan; 

3. Meningkatkan pelayanan pengendalian penyakit menular; 

4. Meningkatkan pelayanan pengendalian penyakit tidak menular; 

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penggerakan Usaha 

Kesehatan Berbasis Masyarakt; 



 

 

 

6. Meningkatkan terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin berbasis Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); 

7.  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan  swasta dalam pembangunan 

kesehatan; 

8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana 

dan wabah/ KLB; 

9. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang 

merata dan bermutu; 

10. Meningkatkan kemandirian UPTD Puskesmas dalam pengelolaan pelayanan 

kesehatan; 

11. Meningkatkan sistem informasi manajemen kesehatan yang prima dan 

berkelanjutan; 

12.  Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan yang prima dan 

berkelanjutan; 

13. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM kesehatan melalui 

kegiatan pengembangan SDM; 

14. Mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan Pemerintah, swasta dan 

masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; 

15. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan peralatan, 

p[erbekalan kesehatan dan obat esensial serta menjamin keamanan/ khasiat, 

kemanfaatan; 

16. Meningkatkan sistem informasi manajemen kesehatan yang prima dan 

berkelanjutan. 

 



 

 

 

4.3.2. Kebijakan 

Untuk memudahkan dalam perumusan program dan kegiatan 

berdasarkan strategi, maka dirumuskan kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan 

Dinas Kesehatan Kota Prabumulih adalah sebagai berikut:  

1. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk ibu dan 

anak yang mampu memberikan pelayanan secara optimal 

2. Menyediakan fasilitas pelayanan gizi masyarakat secara paripurna; 

3. Menyediakan fasilitas pelayanan pengendalian penyakit menular yang 

mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat; 

4. Menyediakan fasilitas pelayanan pengendalian penyakit tidak menular yang 

mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat; 

5. Menyelenggarakan Program Kesehatan dalam mendorong kemandirian 

UKBM; 

6. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan 

kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas, pelayanan, akses pelayanan, 

akuntabilitas anggaran dan penataan administrasi yang transparan dan 

bersih; 

7. Memfasilitasi keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 

termasuk meningkatkan kerjasama lintas Bidang dan lintas program dalam 

penanggulangan dampak kesehatan; 

8. Memfasilitasi peningkatan kemampuan masyarakat dalam penaggulangan 

bencana dan wabah / KLB; 



 

 

 

9. Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan 

kualitasnya serta terdistribusinya secara efektif sesuai dengan kepentingan 

masyarakat secara adil; 

10. Mengembangkan UPTD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD); 

11. Menyediakan kelengkapan sistem informasi dalam penyelenggaraan 

manajemen kesehatan; 

12. Menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendukung 

implementasi reformasi birokrasi; 

13. Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan 

kualitasnya serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan 

masyarakat secara adil 

14. Pengembangan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat; 

15. Melakukan koordinasi dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan makanan untuk menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan 

dan mutu dalam rangka perlindungan masyarakat dari penggunaan yang 

salah dan penyalahgunaan obat; 

16. Pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiayaan dengan dukungan 

data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir. 

 


