
KABUPATEN : CIANJUR

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan
TUGAS DAN FUNGSI : Tugas

: Fungsi

1 2

1 Meningkatnya perilaku hidup 

bersih dan sehat di masyarakat 

1,1 Persentase desa siaga aktif % kumulatif

Jumlah desa yang melaksanakan 

program desa siaga aktif dibagi 

jumlah total desa dikali 100%

Bidang kesehatan 

masyarakat

2
Meningkatnya kualitas 

layanan kesehatan
2,1

jumlah kematian bayi per 1000 

kelahiran
rasio kumulatif

Jumlah kematian ibu per 100.000 

ibu melahirkan

Bidang kesehatan 

masyarakat

2,2
Jumlah Kematian Ibu per 

100.000 kelahiran
rasio kumulatif

Jumlah kematian bayi per 1000 

kelahiran

Bidang kesehatan 

masyarakat

2,3
Persentase Balita Gizi Buruk 

mendapat perawatan 
% kumulatif

jumlah balita gizi buruk yang mendapat 

perawatan dibagi jumlah gizi buruk dikali 

100%

Bidang kesehatan 

masyarakat

2,4
Indek kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan
% kumulatif

jumlah kepuasan masyarakat terhadap 

yang pelayanan kesehatan dibagi jumlah 

masyarakat terhadap dikali 100%

Bidang pelayanan 

kesehatan

3
Meningkatnya Upaya 

Pencegahan Pemberantasan 

Pengendalian Penyakit serta 

Penyehatan lingkungan

3,1 Cakupan Desa ODF % kumulatif
Jumlah desa yang melaksanakan Desa 

ODF dibagi jumlah Desa dikali 100%

Bidang kesehatan 

masyarakat

3,2 Cakupan Desa UCI % kumulatif

Jumlah desa yang melaksanakan 

UCI dibagi total jumlah desa dikali 

100%

Bidang pencegahan, 

pemberantasan dan 

pengendalian 

penyakit

3,3
Penemuan Penderita Baru TB 

BTA + berkurang
% kumulatif

Jumlah penanganan pasien baru 

TB BTA+ dibagi kasus TB BTA+ 

dikali 100%

Bidang pencegahan, 

pemberantasan dan 

pengendalian 

penyakit

3,4

Persentase puskesmas yang 

melaksanakan pelayanan 

kesehatan jiwa

% kumulatif

Jumlah puskesmas yang 

melaksanakan pelayanan 

kesehatan jiwa dibagi total jumlah 

puskesmas dikali 100%

Bidang pencegahan, 

pemberantasan dan 

pengendalian 

penyakit

4
Meningkatnya Sumber Daya 

Kesehatan Sesuai dengan 

Standar

5,1
Persentase puskesmas yang 

terakreditasi
% kumulatif

Jumlah puskesmas yang sudah 

terakreditasi

Bidang sumber daya 

kesehatan/ Bidang 

pelayanan kesehatan
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: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan di bidang kesehatan.

: perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan: pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan

: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku: pelaksanaan administrasi dinas dan   pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku: pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Satuan Tipe Perhitungan RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATANo Sasaran Strategis Indikator


