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1. Ringkasan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan & Keluarga Berencana 

Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan (Kabupaten Riau) Propinsi Kepulauan Riau. 
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Informasi (PSSI) dalam mendukung Renstra tersebut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://muslimpinang.wordpress.com/2008/08/14/55/


3 

RINGKASAN RENSTRA DINAS KESEHATAN DAN KB 2006-2010 KAB. BINTAN: 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
1. Daerah kabupaten Bintan merupakan daerah perbatasan langsung dengan negara 

tetangga Singapura dan Malaysia, serta merupakan daerah tujuan wisata yang 
potensial dan industri yang terus berkembang, memungkinkan terjadi mobilisasi 
penduduk yang sangat tinggi, khususnya tenaga kerja dan pendatang, terutama di 
Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Hal ini tidak menutup kemungkinan 
menjadi akses masuknya penyakit-penyakit menular seksual, HIV/AIDS, dan bahkan 
penyakit-penyakit yang baru berkembang seperti Flu Burung, SARS dan sebagainya. 

2. Permasalahan yang masih dirasakan pada saat ini adalah adanya kesenjangan mutu 
pelayanan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu belum 
merata dan juga luasnya jangkauan di setiap kecamatan sampai kelurahan/desa 
perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. 

3. Faktor yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan antara lain: kesenjangan 
sosial ekonomi masyarakat, belum memadainya jumlah, penyebaran, 
komposisi/jenis dan mutu tenaga kesehatan. Keterbatasan sumber pembiayaan 
kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayan kesehatan juga berdampak 
terhadap rendahnya mutu sarana dan prasarana yang dimiliki, serta terbatasnya 
upaya-upaya pengembangan program-program dan kegiatan pembangunan 
kesehatan. 

4. Sektor kesehatan di kabupaten Bintan perlu dikelola dengan lebih dinamis, proaktif, 
dan profesional dengan melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan 
masyarakat dengan meningkatkan peran kemitraan, sehingga kesehatan tidak 
menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun menjadi tanggung jawab bersama. 

5. Pembangunan sektor kesehatan pada masa datang membutuhkan perencanaan 
yang strategis dan terpadu serta dikelola dengan penerapan manajemen yang 
dinamis dan akuntabel. 

 
B. Gambaran umum kondisi terkini daerah 
1. Secara geografis, kabupaten Bintan memiliki wilayah seluas 59.852,01 KM², yang 

terdiri dari lautan (57.906 KM²) dan daratan (1.946 KM²) dengan batas-batas 
wilayah sebelah Utara: Kab. Natuna dan Malaysia Timur, sebelah Selatan: 
Kabupaten Lingga, sebelah Barat: Kota Batam dan Kota Tj. Pinang, sebelah Timur: 
provinsi Kalimantan Barat. 

2. Secara administratif, kabupaten Bintan terdiri dari 6 kecamatan dengan 29 desa (8  
berstatus kelurahan). Kecamatan di Kabupaten Bintan terdiri dari: kecamatan Bintan 
Timur dengan ibu kotanya Kijang, kecamatan Gunung Kijang dengan ibu kotanya 
Kawal, kecamatan Teluk Bintan dengan ibu kotanya Tembeling, kKecamatan Teluk 
Sebong dengan ibu kotanya Sebong Lagoi, kecamatan Bintan Utara dengan ibu 
kotanya Tanjung Uban, kecamatan Tambelan dengan ibu kotanya Tambelan. 
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3. Secara demografis, data sensus penduduk tahun 2004, penduduk Kabupaten Bintan 
berjumlah 118.906 jiwa (laki-laki 57.640 jiwa dan perempuan 61.266 jiwa). Jumlah 
penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Timur yaitu 43.836 jiwa, 
sedangkan jumah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tambelan yaitu 4.308 
jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 3,29% pertahun. 

4. Tingkat pendidikan penduduk di kabupaten 
Bintan: tamatan SD berjumlah 31.219 jiwa, 
tamatan SLTP/SMP sebesar 18.180 jiwa, dan 
tamatan SLTA/SMA sampai perguruan tinggi 
menunjukkan jumlah terkecil yaitu 2.445 jiwa. 

 
5. Struktur penduduk di Kabupaten Bintan ditinjau dari kelompok umur pada tahun 

2004 yaitu: usia 0 – 4 tahun 12.748 jiwa, usia 20 – 
24 tahun berjumlah 11.511 jiwa, usia 25 – 29 tahun 
12.120 jiwa dan usia 30 – 34 tahun berjumlah 
13.255 jiwa. 

 
6. Mata pencaharian penduduk di kabupaten Bintan didominasi oleh kegiatan/aktifitas 

perdagangan dengan populasinya berjumlah 14.244 jiwa (22,54%), jasa sebanyak 
13.536 jiwa (21,45%), pertanian sebanyak 13.402 
jiwa (21.24%), sektor industry menyerap tenaga 
kerja sebanyak 8.039 jiwa (12.74%) dan kegiatan 
lain-lainnya berjumlah 13.891 jiwa (22.03%).  

 
BAB 2 PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN 
 
A. Pembangunan Kesehatan 
1. Saat ini disetiap kecamatan telah tersedia masing-masing 1 Puskesmas. Dari 6 

Puskesmas di kecamatan, 3 diantaranya Puskesmas Perawatan yang dilengkapi 
sarana dan prasarana kamar operasi dan tenaga Doter spesialist sesuai kebutuhan. 

2. Di Kabupaten Bintan tidak memiliki Rumah Sakit yang dikelola pemerintah. 
3. Puskesmas pembantu berjumlah 31 buah yang tersebar di Desa/Kelurahan di luar 

ibu kota kecamatan. 
4. Pondok Bersalin Desa (Polindes) berjumlah 29 buah. 
5. Sarana Puskesmas Keliling Roda 4 berjumlah 9 buah dan Puskesmas Keliling Laut 

berjumlah 2 buah. 
6.  Data anggaran kesehatan Kab. Bintan 

TAHUN 2002-2004 
Thn  Total APBD   Anggaran Kesehatan  Persentase Keterangan 
2002  Rp. 382.695.000.000,-  Rp. 17.546.024.000,-  4,58%   Rutin + Pembangunan 
2003  Rp. 368.126.988.000,-  Rp. 16.908.630.000,-  4,59%   Rutin + Pembangunan 
2004  Rp. 337.955.098.792,-  Rp. 16.308.942.000,-  4,82%   Belanja Lsg + Tak Lsg* 
 
*  Tahun 2002-2003 masih terdiri dari 11 kecamatan 
  Tahun 2004 Kab. Lingga terbentuk tetapi anggaran belanja tak langsung masih masuk ke 
  anggaran kab. Bintan. 
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7. Anggaran kesehatan pemerintah perkapita di Kabupaten Bintan masih relatif kecil 
dan perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi 4 tahun 
terakhir, hal ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) yakni minimal 5% dari PDRB. 

8. Kondisi tenaga kesehatan saat ini di Kabupaten Bintan apabila dibandingkan dengan 
rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk memang belum terpenuhi, namun 
secara umum seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana, walaupun 
pendayagunaannya belumlah optimal. 

9. Jumlah tenaga Dokter Umum 23 orang (13 orang PNS,  PTT Daerah 8 orang serta 
PTT Pusat 2 orang). Dokter Gigi berjumlah 9 orang, spesialis Kandungan 1 orang, 
perawat 119 orang, Bidan 92 orang (termasuk bidan desa). 
Disamping itu untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan di 
kabupaten Bintan telah tersedia tenaga kesehatan lainnya seperti Magister 
Kesehatan 2 orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat berjumlah 15 orang, Ahli Madya 
Gizi, Ahli Madya Sanitasi, Analis Laboratorium, Apoteker/Asisten Apoteker, serta dari 
bidang non kesehatan. 

10.Dukungan sistem informasi kesehatan untuk manajemen kesehatan masih belum 
berjalan dengan baik, hal ini karena terbatasnya sarana dan prasarana (perangkat 
keras dan perangkat lunak) di Puskesmas. 

11. Di bidang keluarga berencana, pertumbuhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang 
cukup tinggi dari 27.040 PUS (2004) menjadi 29.088 PUS (2005) sementara masalah 
keterbatasan sarana dan prasarana penunjang untuk program keluarga berencana 
menjadi kendala yang belum bisa diatasi. 

 
B. Peran Dinas Kesehatan dan KB dalam pembangunan Kesehatan dan KB 
1. Dinas Kesehatan dan KB mempunyai fungsi:  

- Perumusan kebijakan tehnis dibidang penyelenggaraan kesehatan dan KB 
- Penyelenggaraan pelayanan umum kesehatan dan KB 
- Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan dan KB 
- Pelaksanaan urusan tata usaha dinas 
- Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati. 

2. Perkembangan, masalah dan peran Dinas Kesehatan dan KB dalam proses 
pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 
- Pembinaan Pembangunan Kesehatan dan KB 
- Pengembangan Pembangunan Kesehatan 
- Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan 

 
C. Isu Strategis 
Dari uraian perkembangan dan permasalahan pembangunan kesehatan di kabupaten 
Bintan, maka isu strategis yang dihadapi oleh dinas kesehatan dan KB dalam 5 tahun 
mendatang adalah : 
1. Pemerataan dan keterjangkauan upaya pelayanan kesehatan dan KB yang bermutu 

belum optimal, terutama bagi keluarga miskin dan daerah terpencil. 
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2. Sistem perencanaan dan penganggaran dinas kesehatan dan KB belum optimal. 
Salah satu sebabnya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebagai pendukung utama 
manajemen pembangunan kesehatan belum terlaksana dengan baik, berdampak 
pada kurangnya dukungan informasi dan ketersediaan data yang memadai sehingga 
mengakibatkan sistem perencanaan program dan kegiatan tidak optimal  yang 
akhirnya berpengaruh terhadap peng-alokasian pembiayaan. 

3.  Penanggulangan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita dan ibu hamil belum 
terlaksana dengan baik, hal tersebut berkaitan dengan masih lemahnya pelaksanaan 
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) 
mengakibatkan ketidak mampuan dalam merumuskan tindakan-tindakan yang 
bersifat antisipatif untuk penanggulangan masalah gizi kurang dan buruk. 

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum membudaya di kehidupan 
masyarakat. Upaya promosi kesehatan dan kampanye PHBS belum terlaksana 
dengan optimal, akibat dari keterbatasan anggaran operasional serta sarana dan 
prasarana. Penerapan PHBS pada 5 tatanan yaitu: Tatanan Rumah tangga, Tempat-
tempat umum, Sarana Kesehatan, Institusi Pendidikan serta Tempat Kerja secara 
terus menerus dan berkesinambungan mestilah tetap dilaksanakan agar 
membudaya dalam segala aspek kehidupan masyarakat. 

5. Penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan dan berpotensi wabah masih 
merupakan masalah kesehatan masyarakat, antara lain Penyakit Malaria, DBD, 
Diare, TB.Paru, HIV/AIDS dan sebagainya, sementara disisi lain penyakit-penyakit 
tidak menular (degeneratif) cenderung meningkat. Selain itu pelaksanaan Surveilans 
Epidemiologi belum optimal, Cakupan Imunisasi perlu dipertahankan, serta 
penanggulangan masalah kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu dan anak, 
keluarga berencana, usila dan kelompok remaja/usia sekolah perlu mendapatkan 
perhatian khusus. 

 
BAB 3 VISI DAN MISI 
 
A. Visi 
Pernyataan Visi dinas kesehatan dan KB dirumuskan sebagai berikut: 
”TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN BERMUTU YANG MERATA DAN TERJANGKAU 
MENUJU KABUPATEN BINTAN SEHAT” 
Berdasarkan visi tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai pada 
jangka waktu 5 tahun kedepan atau pada akhir tahun 2010 adalah: 
Terwujudnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana bermutu 
yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bintan, serta terjangkau oleh seluruh lapisan 
masyarakat dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setingi-
tingginya menuju Kabupaten Bintan Sehat. 
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah Upaya Kesehatan Perorangan 
(UKP) yang meliputi upaya kuratif dan rehabilitatif dan Upaya Kesehatan Masyarakat 
(UKM) yang meliputi upaya promotif dan preventif. 
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B. Misi 
1. Meningkatkan dan memantapkan manajemen dan kinerja serta mutu pelayanan 

kesehatan dan KB di semua tingkat administrasi/strata dan unit-unit pelayanan. 
Hal ini perlu ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, obat 
dan perbekalan kesehatan serta anggaran yang memadai, demikian juga ditentukan 
bagaimana manajemen di semua tingkat administrasi pelayanan dikelola dengan 
baik, dinamis dan akuntabel. Dengan terciptanya manajemen yang akuntabel 
diharapkan fungsi-fungsi administrasi kesehatan dan keluarga berencana dapat 
terselenggara secara efektif dan efisien. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan promosi kesehatan dan membudayakan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat. 
Peningkatan dan pengembangan promosi kesehatan dilaksanakan dengan cara 
pengembangan kebijakan, peningkatan intensitas, perluasan jangkauan pelayanan, 
serta penciptaan kreasi baru media promosi dan penyebar luasan info kesehatan 
melalui berbagai media yang efektif dan terpilih sesuai dengan karakteristik, tradisi 
dan budaya masyarakat kabupaten Bintan melalui pendekatan Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE). 

3. Meningkatkan kinerja dan memperkuat upaya-upaya pengendalian penyakit dan 
mewujudkan lingkungan sehat, serta penanggulangan masalah gizi masyarakat. 
Dalam penanggulangan gizi masyarakat, pelaksanaan SKPG dan SKD dengan sasaran 
yang lebih besar dan luas jangkauannya perlu dilaksanakan, kemudian diikuti dengan 
tindak lanjut. Peran Posyandu dan Kader Posyandu perlu di revitalisasi untuk 
mendukung upaya-upaya penanggulangan masalah gizi kurang dan buruk pada 
balita dan ibu hamil ditengah masyarakat. 

4. Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan (SIK). 
Kualitas manajemen pada Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang berdasarkan data 
eviden based perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan di tingkat Puskesmas serta 
jaringannya dan di lingkungan kantor dinas Kesehatan dan KB kabupaten Bintan. 
Peningkatan kualitas SIK dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas yang 
bertanggung jawab terhadap SIK, penyediaan fasilitas perangkat lunak dan 
perangkat keras yang memungkinkan dapat mendukung kinerja petugas baik di 
tingkat Puskesmas maupun di kantor dinas Kesehatan dan KB yang dapat 
mendukung proses perencanaan program dan kegiatan, perencanaan penganggaran, 
serta proses pengambilan kebijakan dan keputusan akan dapat dipertanggung 
jawabkan dan tepat sasaran. 

5. Memantapkan Kemitraan Lintas Sektor dan Memberdayakan Masyarakat. 
Upaya-upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan 
kepada sektor lain dan masyarakat termasuk swasta perlu dilakukan secara intensif 
dan berkesinambungan, sehingga diperoleh sinergisme dalam upaya pembangunan 
kesehatan di daerah. 
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BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN 
 
A. Tujuan 
Sebagai penjabaran dari visi dinas Kesehatan dan KB kabupaten Bintan, maka tujuan 
yang akan dicapai adalah: 
terselenggaranya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana bermutu yang merata 
dan terjangkau secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat 
kesehatan masyarakat kabupaten Bintan yang setinggi-tingginya menuju kabupaten 
Bintan Sehat. 
Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendekatan komprehensif yang meliputi:  
- upaya peningkatan kesehatan (promotif) 
- upaya pencegahan penyakit (preventif) 
- upaya pengobatan penyakit (kuratif) 
- upaya pemulihan penyakit (rehabilitatif) yang serasi dan seimbang 
Disamping tidak mengabaikan pula pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta 
pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh Sistem Informasi 
Kesehatan (SIK) yang berdasarkan data eviden based. Fungsi-fungsi administrasi 
kesehatan tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 
 
B. Sasaran 
Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan 
berdaya-guna yang akan dicapai oleh dinas Kesehatan dan KB kabupaten Bintan sampai 
dengan akhir tahun 2010 adalah: 
dengan prioritas pada kelompok sasarannya yaitu masyarakat/keluarga miskin, 
kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, usila), keluarga (Pasangan Usia Subur/PUS) 
dan masyarakat di daerah terpencil, 
dengan sasaran programnya sebagai berikut : 
1. Tersedianya berbagai kebijakan dan pedoman, serta Peraturan Daerah atau 

Peraturan/Keputusan Bupati yang menunjang pembangunan kesehatan termasuk 
keluarga berencana. 

2. Terbentuk dan terselenggaranya sistem informasi manajemen kesehatan daerah. 
3. Tersedianya sarana dan prasarana upaya pelayanan kesehatan yang memadai 

sesuai kebutuhan dan tuntutan pelayanan di kecamatan sampai daerah terpencil. 
Rasio sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan adalah : 
- Rasio Puskesmas dengan Penduduk = 1 : 15.000. 
- Rasio Puskesmas Pembantu dengan Penduduk = 1 : 1.500. 
- Rasio Pondok Bersalin Desa dengan Penduduk = 1 : 1.000. 
- Rasio Posyandu dengan anak Balita = 1 : 100. 

4. Tersedianya sumber daya tenaga kesehatan yang bermutu, jumlah mencukupi, 
komposisi sesuai kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, serta 
dimanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna. 
Rasio kebutuhan tenaga kesehatan kabupaten Bintan adalah : 
- Rasio Dokter dengan Penduduk = 1 : 3.000. 
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- Rasio Perawat dengan Penduduk = 1 : 1.000. 
- Rasio Bidan dengan Penduduk = 1 : 1.200. 
- Puskesmas yang memiliki tenaga Dokter = 100 %. 

5. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi 
secara adil dan merata dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna. 

6. Terselenggaranya promosi kesehatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan 
pengembangan serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah 
masyarakat. 

7. Terselenggaranya sistem surveylens epidemiologi penyakit menular dan tidak 
menular serta sistem kewaspadaan dini, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) 
dan wabah. 

8. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, 
serta terjangkau oleh masyarakat. Ketersediaan obat essensial-generik di sarana 
pelayanan kesehatan : 90%. 

9. Cakupan pengawasan : 100% (pada seluruh satuan kerja di lingkungan kantor dinas 
Kesehatan dan KB, serta di Puskesmas, Pustu dan Polindes). 

10.Terwujudnya keluarga kecil berkualitas pada tahun 2015. 
Dengan tercapainya sasaran-sasaran dinas Kesehatan dan KB kabupaten Bintan 
tersebut pada tahun 2010, dan kontribusi pelaku pembangunan kesehatan lainnya, 
diharapkan sasaran keluaran pembangunan kesehatan dan KB berikut ini tercapai : 
1. Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 

menjadi 65%. 
2. Meningkatnya persentase Posyandu Purnama 80% dan Mandiri menjadi 40%. 
3. Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat 

kesehatan menjadi 80%, persentase keluarga menggunakan air bersih: 80%, 
persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan: 80%. 

4. Meningkatnya persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat 
kesehatan menjadi 80%. 

5. Meningkatnya persentase jumlah sarana air bersih yang diawasi menjadi 80%. 
6. Meningkatnya persentase jumlah institusi yang dibina menjadi 100%. 
7. Cakupan rawat jalan: 15%. 
8. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi 

95%. 
9. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) 90%, cakupan kunjungan 

neonatus (KN2) menjadi 90%, dan cakupan kunjungan bayi menjadi 90%. 
10. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi Gakin secara cuma-cuma di 

Puskesmas dan Rumah Sakit kelas III sebesar 100%. 
11. Cakupan rawat inap : 1,5%. 
12. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat (PONED) : 100%, 

jumlah Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal 
emergensi komprehensif (PONEK) : 100%, dan jumlah Puskesmas yang 
terakreditasi 100%. 

13. Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) : 100%. 
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14. Angka Case Detection Rate penyakit TB : 80% dan angka keberhasilan 
pengobatan TB diatas 85%. 

15. Penemuan kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) : ≥ 2/100.000 anak usia kurang 
dari 15 tahun. 

16. Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani : 100%. 
17. Penderita Malaria yang diobati : 100%. 
18. Case Fatalyti Rate (CFR) Diare pada saat KLB < 1,2%. 
19. Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) mendapat pengobatan ART : 100%. 
20. Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe : 95%. 
21. Persentase bayi yang mendapat ASI ekslusif : 80%. 
22. Balita yang mendapatkan Vitamin A : 100%. 
23. Balita gizi kurang dan gizi buruk yang ditangani : 100%. 
24. Ibu hamil KEK yang ditangani : 100%. 
25. Sekolah yang melaksanakan UKS : 100%. 
26. Cakupan peserta/akseptor KB minimal 70% dari jumlah PUS. 
Dengan demikian diharapkan sasaran-sasaran dampak pembangunan kesehatan dan 
keluarga berencana jangka menengah di Kabupaten Bintan sampai dengan akhir tahun 
2010 dapat dicapai, yaitu : 
1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun. 
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi kurang dari 26 per 1.000 kelahiran 

hidup. 
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi kurang dari 226 per 

100.000 kelahiran hidup. 
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi kurang dari 5.0%. 
5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk menjadi lebih rendah atau sama dengan 

2%. 
 
BAB 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
 
A. Strategi 
1. Meningkatkan Alokasi Pembiayaan Pembangunan Kesehatan dan KB melalui APBD 

Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta PHLN. 
Penggunaan pembiayaan dari APBD kabupaten Bintan saja terutama dari 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) jelas tidak mencukupi, karena pada saat yang 
bersamaan kabupaten sedang menggesa pembangunan infraskruktur ibu kota baru 
dan sektor/bidang lain juga membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu 
strategi mendapatkan tambahan pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi, 
APBN maupun PHLN terutama untuk membiayai program dan kegiatan yang besar 
termasuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pembangunan infrastruktur 
kesehatan, memerlukan advokasi dan pendekatan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat 
melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 

2. Meningkatkan Jumlah, Jenis, Mutu dan Profesionalisme Sumber Daya Tenaga 
Kesehatan. 
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Pengembangan dan penambahan tenaga medis, paramedis perawatan dan non 
perawatan serta tenaga kesehatan masyarakat pada seleksi penerimaan CPNS baru, 
serta dengan mengikut sertakan dan memberikan kesempatan kepada SDM tenaga 
kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik berupa tugas belajar, 
pelatihan tehnis fungsional, pelatihan peningkatan kemampuan manajerial dan lain 
sebagainya. 

3. Meningkatkan dan Memantapkan Peranan dan Fungsi Pelayanan serta Manajemen 
Kesehatan. 
Melalui penataan organisasi dan kelembagaan yang meliputi penataan kembali 
struktur organisasi, uraian tugas, tatalaksana, serta pemantapan manajemen 
kesehatan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Sistem Kesehatan Daerah, 
SIMKES, SIMPUS, SIK, manajemen SDM, dukungan Perda, penyediaan bantuan 
hukum diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi pelayanan kesehatan 
secara optimal di semua tingkat administrasi. 

4. Memantapkan dan Merealisasikan Komitmen Bersama untuk Pembangunan 
Kesehatan umumnya, dan secara khusus Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan 
dan Keluarga Berencana Bermutu yang Merata dan Terjangkau. 
Komitmen bersama tidak saja diperlukan di tingkat bawah saja atau di tingkat 
pelaksana saja, akan tetapi yang lebih penting adalah antara pihak legislatif (DPRD) 
dan eksekutif (Bupati) yang berwenang menetapkan kebijakan dan pengambilan 
keputusan di daerah. 

 
B. Kebijakan 
1. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan. 

Agar pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasil-guna dan 
berdaya-guna, diperlukan sumber daya manusia/tenaga kesehatan yang bermutu, 
cukup jumlah dan jenisnya, serta tersebar secara adil dan merata sesuai kebutuhan 
dan tuntutan dan tantangan dimasa datang. 
Guna menjamin ketersediaan sumber daya pembiayaan kesehatan, maka dinas 
Kesehatan melakukan advokasi dan sosialisasi kepada stakeholder di tingkat 
Kabupaten, Provinsi maupun Pusat (Depkes) dalam rangka mendapatkan sumber 
dana dari APBN ataupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). 

2. Pelaksanaan Upaya Kesehatan. 
Sesuai dengan paradigma sehat, dinas Kesehatan dan KB harus memberikan 
pengutamaan pada pelayanan kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi 
dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan 
masyarakat (UKM). 

3. Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor. 
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta. 

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu 
secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan 
pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan subsidi silang dan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan Masyarakat (JPKM). Sedangkan kemitraan dengan sektor swasta 
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diarahkan pada pengembangan upaya kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan 
peran swasta dalam upaya kesehatan masyarakat. 

5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas. 
 
BAB 6 PROGRAM-PROGRAM 
 
A. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Tujuan program: memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu 
menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengembangkan upaya 
kesehatan bersumber masyarakat. Kegiatan pokok meliputi: 
1. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pengembangan media promosi 

kesehatan melalui penyusunan rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan 
dan evaluasi kegiatan pengembangan media promosi kesehatan dan peningkatan 
upaya promosi kesehatan. 

2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dan generasi 
muda melalui penyusunan rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan 
evaluasi kegiatan UKBM dan generasi muda, seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 
dan generasi muda (Saka Bakti Husada), revitalisasi Posyandu, dan lainnya. 

 
B. Program Peningkatan Lingkungan Sehat 
Tujuan program: mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat melalui peningkatan 
dan pembinaan serta penggalangan kemitraan untuk menggerakkan pembangunan 
berwawasan kesehatan. Kegiatan pokok: 
1. Pengawasan kualitas air dan lingkungan. 
2. Peningkatan dan pemantapan penyelenggaraan akselerasi desa sehat. 
3. Peningkatan upaya pengawasan penyehatan makanan dan minuman. 
4. Peningkatan upaya penyehatan lingkungan daerah wisata. 
5. Peningkatan pembinaan dan pengembangan klinik sanitasi. 
6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran 
 
C. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 
Tujuan program: meningkatkan jumlah, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan 
dasar di Puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas 
Keliling, dan Bidan di Desa/Polindes. Kegiatan pokok: 
1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dan daerah terpencil di Puskesmas dan 

jaringannya. 
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya 

promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, 
kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar. 
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D. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan 
Tujuan program: meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan 
perorangan dan rujukan. Kegiatan pokok: 
1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin yang dirawat inap di Puskesmas 
2. Peningkatan mutu pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan. 
3. Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, kedokteran keluarga, 

peran serta sektor swasta dan UKP. 
 
E. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 
Tujuan program : menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat 
penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan 
ditanggulangi adalah Malaria, DBD, TB.Paru, Diare, Polio, HIV/AIDS, Pneumonia, 
penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan penyakit tidak 
menular dan degeneratif yang prioritas ditanggulangi adalah penyakit jantung dan 
gangguan sirkulasi darah, diabetes mellitus, dan penyakit-penyakit lainnya. 
Kegiatan pokok: 
1. Peningkatan Imunisasi melalui. 
2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria. 
3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD. 
4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis. 
5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC. 
6. Pencegahan dan pemberantasan penyakit IMS/PMS. 
7. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare. 
8. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/Pneumonia. 
9. Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta. 
10. Peningkatan Surveilens Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB. 
11. Pencegahan dan pemberantasan penyakit degeneratif. 
 
F. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
Tujuan program: meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan 
status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita. 
Kegiatan pokok: 
1. Peningkatan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana program gizi di Puskesmas 

dan jaringannya. 
2. Penanggulangan masalah kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan 

akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro 
lainnya. 

3. Penanggulangan masalah gizi lebih. 
4. Peningkatan surveilans gizi. 
5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. 
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G. Program Pembinaan dan Pengawasan Farmasi, Makanan dan Minuman 
Tujuan program: melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pemakaian sediaan 
farmasi dan alat-alat kesehatan, serta produk makanan dan minuman yang beredar di 
masyarakat, sarana kefarmasian, serta pelayanan kesehatan swasta lainnya. 
Kegiatan pokok: 
1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi produsen/ pengedar makanan dan 

Minuman. 
2. Peningkatan pengawasan peredaran dan pemakaian sediaan farmasi, obat-obatan, 

obat tradisional, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. 
 
H. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 
Tujuan program: menjamin ketersediaan obat, mutu, pemerataan dan keterjangkauan 
obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah 
tangga, dan kosmetika. Kegiatan pokok: 
1. Merencanakan pengadaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk 

Puskesmas dan jaringannya. 
2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 
 
I. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana 
Tujuan program: mendukung upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan, 
angka kematian bayi dan balita. Kegiatan pokok: 
1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (bayi). 
2. Peningkatan pelayanan kesehatan balita dan anak prasekolah. 
3. Peningkatan pelayanan kesehatan remaja. 
4. Peningkatan pelayanan kesehatan usia subur dan keluarga berencana. 
5. Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut. 
 
J. Program Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya Tenaga Kesehatan 
Tujuan program: meningkatkan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Kegiatan pokok: 
1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan. 
2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan 

tenaga kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan. 
3. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan dan 

PNS. 
 
K. Program Peningkatan Sarana dn Prasarana Kesehatan 
Tujuan program: meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan 
secara adil, merata dan terjangkau. Kegiatan pokok: 
1. Peningkatan, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan 

kesehatan. 
2. Peningkatan manajemen pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. 
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L. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan serta Penataan 
Organisasi dan Kelembagaan. Tujuan program: mengembangkan kebijakan dan 
manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan system 
kesehatan daerah dan sistem kesehatan nasional. Kegiatan pokok: 
1. Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan. 
2. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan. 
3. Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK). 
4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra-

upaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan. 
5. Peningkatan dan pemantapan penataan organisasi dan kelembagaan Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan. 
 
BAB 7 PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN 
 
A. Penyelenggaraan dan Kebutuhan Dana Indikatif 
1. Penyelenggara atau pelaku Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana ini adalah semua unsur di lingkungan kantor Dinas Kesehatan dan 
Keluarga Berencana, mulai dari Pejabat Struktural (Eselon) sampai pada Staf (Non 
Eselon), termasuk juga di seluruh Unit-unit Pelaksana Tehnis Dinas yaitu: Puskesmas, 
Gudang Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Pembantu dan Bidan di 
desa/Polindes, serta para pihak/sektor terkait dan peminat dalam bidang kesehatan. 
Penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini 
membutuhkan komitmen dan semangat yang tinggi, dukungan serta kerja sama 
yang baik antara para pelakunya baik di tingkat pengambil keputusan sampai pada 
tingkat pelaksana. 

2. Penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini 
dilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta 
pengawasan dan pertanggung-jawaban secara berkesinambungan sampai lima tahun 
kedepan. 

3. Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini merupakan acuan 
utama dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang 
kesehatan dan KB, Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan dan KB setiap tahunnya 
mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2010. 

4. Sebagaimana telah dijabarkan dalam bab-bab terdahulu, Dinas Kesehatan dan KB 
akan mengutamakan terwujudnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KB 
bermutu yang adil, merata dan terjangkau dengan pendekatan utamanya pada 
upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan 
upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil, penanggulangan 
penyakit menular, penanggulangan masalah gizi kurang dan buruk pada kelompok 
balita dan ibu hamil, promosi kesehatan, pembangunan infrastruktur/sarana dan 
prasarana kesehatan terutama didaerah pemekaran dan terpencil, peningkatan obat 
dan perbekalan kesehatan serta pendaya-gunaan tenaga kesehatan secara berhasil-
guna dan berdaya-guna. 
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5. Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini termuat pula 
sasaran-sasaran pembangunan kesehatan dan KB yang bersifat keluaran (out-put) 
yang hanya dapat dicapai dengan kerja sama secara sinergis antara para pelaku 
pembangunan kesehatan umumnya, dan khususnya para pelaku pelayanan 
kesehatan dan KB di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan dan KB serta di Puskesmas 
dan jaringannya. 

6. Dalam penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 
pada kurun waktu 2006-2010, diperlukan dana sebagai mana tercantum pada tabel 3 
berikut ini. 

 
B. Penilaian 
1. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Bintan ini perlu dilakukan penilaian, dengan maksud untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilakukan selama kurun 
waktu tahun 2006-2010. 
2. Penilaian akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 
2006-2010, dilakukan dengan menilai pencapaian indikator keberhasilan renstra ini, 
yaitu sasaran-sasaran Dinas Kesehatan dan KB (output), dan sasaran-sasaran keluaran  
(outcome), serta sasaran dampak (infact) pembangunan kesehatan di Kabupaten 
Bintan pada akhir tahun 2010, sebagaimana yang tercantum pada Bab IV Rencana 
Strategis ini. Penilaian juga dilakukan terhadap hasil pelaksanaan berbagai kegiatan 
pokok dan kegiatan indikatif dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan dan KB Kabupaten Bintan. 
3. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dan KB ini dituangkan 
dalam bentuk tertulis berupa antara lain: Laporan Kinerja Tahunan, Lakip/Sakip, Profile 
Kesehatan Kabupaten. Agar laporan penilaian hasil pelaksanaan Renstra benar-benar 
dapat dijadikan bahan untuk perbaikan/koreksi kedepan, maka pelaksanaannya 
diintegrasikan kedalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan (SIK). Dengan 
demikian seluruh unsur pelaksana dan terkait terhadap pelaksanaan pembangunan 
kesehatan dapat lebih meningkatkan dan memantapkan kinerja sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing. 
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PERANAN SIM dan PSSI DALAM MENDUKUNG RENSTRA 
 
Dalam mengamati isi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan dan KB 
kabupaten Bintan, dapat diambil beberapa point yang berkaitan dengan peranan Sistem 
Informasi Manajemen (SIM) dalam hal ini berfokus pada Sistem Informasi Kesehatan 
(SIK), Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan sejenisnya, antara lain: 
 
1. Dukungan sistem informasi kesehatan untuk manajemen kesehatan masih belum 

berjalan dengan baik, hal ini karena terbatasnya sarana dan prasarana (perangkat 
keras dan perangkat lunak) di Puskesmas. (Pembahasan: Pembangunan Kesehatan, 
Bab 2 Perkembangan dan Permasalahan). 

2. Sistem perencanaan dan penganggaran dinas kesehatan dan KB belum optimal. 
Salah satu sebabnya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebagai pendukung utama 
manajemen pembangunan kesehatan belum terlaksana dengan baik, berdampak 
pada kurangnya dukungan informasi dan ketersediaan data yang memadai sehingga 
mengakibatkan sistem perencanaan program dan kegiatan tidak optimal yang 
akhirnya berpengaruh terhadap peng-alokasian pembiayaan. 
(Pembahasan: Isu Strategis, Bab 2 Perkembangan dan Permasalahan). 

3. Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan (SIK). 
Kualitas manajemen pada Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang berdasarkan data 
eviden based perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan di tingkat Puskesmas 
serta jaringannya dan di lingkungan kantor dinas Kesehatan dan KB kabupaten 
Bintan. Peningkatan kualitas SIK dilakukan melalui peningkatan kemampuan 
petugas yang bertanggung jawab terhadap SIK, penyediaan fasilitas perangkat 
lunak dan perangkat keras yang memungkinkan dapat mendukung kinerja petugas 
baik di tingkat Puskesmas maupun di kantor dinas Kesehatan dan KB yang dapat 
mendukung proses perencanaan program dan kegiatan, perencanaan 
penganggaran, serta proses pengambilan kebijakan dan keputusan akan dapat 
dipertanggung jawabkan dan tepat sasaran. (Pembahasan: Misi, Bab 3 Visi dan 
Misi). 

4. Disamping tidak mengabaikan pula pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan 
serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh Sistem 
Informasi Kesehatan (SIK) yang berdasarkan data eviden based. Fungsi-fungsi 
administrasi kesehatan tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan. (Pembahasan: Tujuan, Bab 4 Tujuan dan Sasaran). 

5.  Terbentuk dan terselenggaranya sistem informasi manajemen kesehatan daerah. 
(Pembahasan: Sasaran, Bab 4 Tujuan dan Sasaran). 

6. Meningkatkan dan Memantapkan Peranan dan Fungsi Pelayanan serta Manajemen 
Kesehatan. 
Melalui penataan organisasi dan kelembagaan yang meliputi penataan kembali 
struktur organisasi, uraian tugas, tatalaksana, serta pemantapan manajemen 
kesehatan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Sistem Kesehatan Daerah, 
SIMKES, SIMPUS, SIK, manajemen SDM, dukungan Perda, penyediaan bantuan 
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hukum diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi pelayanan kesehatan 
secara optimal di semua tingkat administrasi. (Pembahasan: Strategi, Bab 5 Strategi 
dan Kebijakan). 

7. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan serta Penataan 
Organisasi dan Kelembagaan. Tujuan program: mengembangkan kebijakan dan 
manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan sistem 
kesehatan daerah dan sistem kesehatan nasional. Kegiatan pokok: 
1. Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan. 
2. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan. 
3. Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK). 
(Pembahasan: Bab 6 Program-Program). 

8. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dan KB ini 
dituangkan dalam bentuk tertulis berupa antara lain: Laporan Kinerja Tahunan, 
Lakip/Sakip, Profile Kesehatan Kabupaten. Agar laporan penilaian hasil pelaksanaan 
Renstra benar-benar dapat dijadikan bahan untuk perbaikan/koreksi kedepan, maka 
pelaksanaannya diintegrasikan kedalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan 
(SIK). Dengan demikian seluruh unsur pelaksana dan terkait terhadap pelaksanaan 
pembangunan kesehatan dapat lebih meningkatkan dan memantapkan kinerja 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (Pembahasan: Penilaian, Bab 7 
Penyelenggaraan dan Penilaian). 

 
Point-point pada RENSTRA tersebut dengan jelas mengemukakan pentingnya peranan 
SIM untuk mendukung tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada RENSTRA.  
Perkiraan rancangan SIM khususnya SIK yang diperlukan di lingkungan dinas Kesehatan 
dan KB akan terkait dengan beberapa bagian SIM yang berfokus pada lingkungan 
masing-masing. SIM-SIM tersebut antara lain: 
 
1. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). 

SIMPUS akan berfungsi dalam manajemen data-data aktifitas di lingkugan 
puskesmas dan unit-unit kesehatan lebih kecil. Data-data inti yang diperlukan 
dalam kaitannya dengan SIMKES antara lain: data pasien (jenis kelamin, umur, 
pekerjaan, wilayah tempat tinggal, pendidikan), data kesehatan (frekwensi 
berkonsultasi, jenis penyakit, riwayat penyakit dan kesembuhan), data jumlah 
tenaga kesehatan/ medis di puskesmas yang bersangkutan dan jumlah 
pengunjung/ pasien perhari di puskesmas tersebut. Termasuk data jumlah ibu 
mengandung dan jumlah kelahiran, kegiatan imunisasi dan jumlah BALITA pasien 
imunisasi dengan jenis-jenis imunisasinya.  
 

2. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). 
SIMRS akan berfungsi dalam manajemen data-data aktifitas di lingkugan rumah 
sakit. Data-data inti yang diperlukan dalam kaitannya dengan SIMKES antara lain: 
data pasien (jenis kelamin, umur, pekerjaan, wilayah tempat tinggal, pendidikan), 
data kesehatan (frekwensi berkonsultasi, jenis penyakit, riwayat penyakit dan 
kesembuhan), data jumlah tenaga kesehatan/ medis di rumah sakit yang 
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bersangkutan, jumlah poli, jumlah kamar rawat inap, jumlah fasilitas pendukung 
lainnya (radiologi, laboratorium, dan lainnya) dan jumlah pengunjung/ pasien 
(rawat jalan maupun rawat inap) perhari di rumah sakit tersebut. Termasuk data 
jumlah ibu mengandung dan jumlah kelahiran, kegiatan imunisasi dan jumlah 
BALITA pasien imunisasi dengan jenis-jenis imunisasinya.  
 

3. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES). 
SIMKES akan berfungsi sebagai manajemen data gabungan dari SIMPUS dan 
SIMRS yang diperlukan dalam kaitannya dengan penyajian informasi lengkap dan 
akurat serta up-to-date tentang status atau keadaan kesehatan di satu wilayah 
dinas kesehatan. Informasi tersebut sangat diperlukan terutama: 
- Dalam perencanaan program dan kegiatan yang lebih optimal dan peng-

alokasian pembiayaan (perencanaan penganggaran) yang tepat. 
- Proses pengambilan kebijakan dan keputusan akan dapat dipertanggung 

jawabkan dan tepat sasaran. 
- Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 
Dalam proses operasinya, SIMKES perlu memiliki link data (menarik data) terhadap 
database SIMPUS maupun SIMRS serta SIMDUK. 
 

4. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK). 
SIMDUK akan berfungsi sebagai manajemen data kependudukan dari segi 
demografis, geografis, administratif dan lainnya. Secara umum beberapa data pada 
SIMDUK akan berperan sebagai pelengkap ataupun validasi terhadap proses data 
pada SIMKES untuk penyajian informasi yang erat kaitannya dengan segi 
kependudukan (terlepas dari kesehatan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMPUS 

SIMRS 

SIMKES

SIMDUK
Lingkungan Rumah Sakit 

Lingkungan Puskesmas & UK lain 

Lingkungan Dinas 
Kependudukan 

Lingkungan Dinas 
Kesehatan & KB 


