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BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan
Dengan mempertimbangkan kesesuaian dan keterkaitan dengan
Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Visi Kementerian Kesehatan, Visi
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, maka telah disusun Visi Dinas
Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yaitu : ”Masyarakat Kabupaten
Tasikmalaya Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan”
Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Sehat Yang Mandiri adalah
sikap dan kondisi dimana masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tahu, mau
dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalah
kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan
akibat penyakit, bencana, lingkungan dan perilaku yang buruk, serta
mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih meningkatkan kesehatannya
dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Tasikmalaya

harus

mempunyai

pengetahuan, kemampuan, kemauan, motivasi, etos kerja yang tinggi,
dan menguasai teknologi untuk menjadi pendorong, penggerak, fasilitator
dan advokator untuk terjadinya akselerasi pembangunan kesehatan di
Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama
masyarakat

termasuk

swasta,

sehingga

Masyarakat

Kabupaten

Tasikmalaya mendapatkan keadilan dalam pelayanan kesehatan baik
akses maupun mutu pelayanan serta pembiayaan kesehatan terutama
pada daerah perdesaan dan daerah tertinggal.
4.1.2. Misi
Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta
memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang
yang dimiliki, untuk mencapai Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Sehat
Yang Mandiri dan Berkeadilan, maka rumusan Misi Dinas Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan dalam 2 (dua) Misi yaitu :
1) Meningkatkan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan;
2) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat terhadap risiko
sosial dan finansial bidang kesehatan.
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4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan

(goal)

adalah

pernyataan-pernyataan

yang

merupakan

penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan tujuan pembangunan daerah
yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke
depan.
Sasaran (objective) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan
suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik,
dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan
atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus,
efektif, dan efisien. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi
diuraikan dalam matriks berikut:
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

Misi
Mewujudkan Masyarakat
yang Beriman, Bertaqwa,
Berakhlaqul-karimah dan
Berkualitas.

Tujuan
Meningkatkan
taraf
hidup masyarakat agar
lebih
sehat,
cerdas,
berkarakter
dan
sejahtera.

Sasaran
1. Meningkatnya
derajat
kesehatan keluarga dan
gizi masyarakat
2. Meningkatnya
kerjasama
dan
kemitraan
dalam
penyehatan lingkungan
3. Meningkatnya
akses
dan pemerataan mutu
pelayanan
kesehatan
dasar dan rujukan
4. Meningkatnya
pembiayaan kesehatan
dan jaminan kesehatan
masyarakat miskin
5. Meningkatnya
pemenuhan
ketersediaan
penyebaran
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Misi

Tujuan

Sasaran
daya
manusia
kesehatan serta sistem
informasi kesehatan
6. Meningkatnya
perlindungan pada ibu
hamil, ibu bersalin, ibu
nifas, bayi, anak dan
masyarakat
resiko
tinggi

Sasaran RPJMD dirumuskan menjadi Tujuan pada Rencana Strategis
Dinas Kesehatan. Tujuan, dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
adalah sebagai berikut :
1) Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Keluarga dan Penyehatan
Lingkungan
Dengan Sasaran :
1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Fase / Siklus Kehidupan
2. Meningkatnya Penyehatan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
2) Tujuan 2 : Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Dengan Sasaran :
1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Penyakit Menular
2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Penyakit Tidak Menular
3) Tujuan 3 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan
Dengan Sasaran :
1. Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
4) Tujuan 4 : Meningkatkan Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan
Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan
Dengan Sasaran :
1. Meningkatnya Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
2. Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan
Tujuan, sasaran, dan indiakator kinerja sasaran jangka menengah tahun
2016-2021 diuraikan dalam tabel Lampiran 1.
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4.3

Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif
dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu
dirumuskan secara sistematis strategi dan arah kebijakan. Dengan adanya
strategi yang kemudian diikuti dengan arah kebijakan yang tepat, maka
pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya dalam
lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan
sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Strategi merupakan satu kunci penting untuk pencapaian tujuan dalam
perencanaan pembangunan kesehatan karena memuat langkah-langkah yang
berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran
akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan Rumusan
Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu selama lima tahun periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihanpilihan strategi yang akan menjadi fokus penanganan permasalahan yang
hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya setiap periode tahunan selama lima
tahun sehingga memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam tujuan dan
sasaran sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.
Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Kesehatan pada RPJMD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah dan Berkualitas.
No.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1

Meningkatnya
derajat kesehatan
keluarga dan gizi
masyarakat
Meningkatnya
kerjasama
dan
kemitraan
dalam
penyehatan
lingkungan

Peningkatan
pola
hidup
sehat
dan
kesadaran terhadap
pemenuhan gizi
Pemberdayaan
masyarakat,
kerjasama
dan
kemitraan
serta
penyehatan
lingkungan

Melakukan
sosialiasi
dan
pendidikan
gizi
bagi
masyarakat,
pengembangan
dokter keluarga.
Melakukan
pelatihan,
sosialiasasi
dan
partisipasi
masyarakat, dalam penyehatan
lingkungan

2
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No.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

3

Meningkatnya akses
dan
pemerataan
mutu
pelayanan
kesehatan
dasar
dan rujukan

Melakukan peningkatan status
RSUD/Puskesmas, pemenuhan
SPM; pencegahan, pengendalian
penyakit menular dan tidak
menular, gangguan mental serta
gizi masyarakat

4

Meningkatnya
pembiayaan
kesehatan
dan
jaminan kesehatan
masyarakat miskin
Meningkatnya
pemenuhan
ketersediaan
dan
penyebaran sumber
daya
manusia
kesehatan
serta
sistema
informasi
kesehatan
Meningkatnya
perlindungan pada
ibu
hamil,
ibu
bersalin, ibu nifas,
bayi,
anak
dan
masyarakat resiko
tinggi

Peningkatan cakupan
pelayanan
kesehatan,
sarana
dan
prasarana,
tenaga medis dan
pengendalian
penyakit
menular
dan tidak menular
Peningkatan
anggaran
dan
cakupan
penerima
jaminan kesehatan
Peningkatan
mutu
manajemen
pelayanan, regulasi
dan
Teknologi
Informasi kesehatan

Melakukan
peningkatan
kapasitas
manajemen
pelayanan,
survey
mutu
layanan, dan pemanfaatan TI
Kesehatan

Peningkatan sarana
dan
prasarana
kesehatan,
mendekatkan
jarak
layanan, peningkatan
kesadaran ibu hamil,
melahirkan
dan
msayarakat
resiko
tinggi.

Meningkatkan kapasitas tenaga
medis,
menambah
sarana
prasarana,
melakukan
sosialisasi dan pendampingan.

5

6

Meningkatkan peran dan fungsi
UPCPK, menyediakan bantuan
pembiayaan,
peningkatan
cakupan jaminan kesehatan

Dalam rangka mencapai sasaran pada Rencana Statregis Dinas Kesehatan di
Kabupaten Tasikmalaya, beberapa strategi telah dirumuskan antara lain :
1. Menigkatkan pelayanan secara integrasi pada siklus kehidupan dari kesehatan
ibu, anak, usia produktif, lansia dan masyarakat resiko tinggi.
2. Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta
penyehatan lingkungan.
3. Menguatkan pencegahan, pengendalian penyakit menular dan surveilans
epidemiologi penyakit.
4. Menguatkan pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular serta gangguan
jiwa / mental.
5. Meningkatkan cakupan pelayanan pada ketersediaan sarana dan prasarana
kesehatan.
6. Meningkatkan manajemen pelayanan dan akreditasi sarana kesehatan.
7. Meningkatkan anggaran dan cakupan penerima jaminan kesehatan.
8. Menguatkan pemberdayaan sumber daya kesehatan.
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Kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai sasaran pembangunan
kesehatan dirumuskan antara lain :
1. Penigkatan pelayanan secara integrasi pada siklus kehidupan dari kesehatan
ibu, anak, usia produktif, lansia dan masyarakat resiko tinggi.
2. Penguatan

pemberdayaan

masyarakat,

kerjasama

dan

kemitraan

serta

penyehatan lingkungan.
3. Penguatan

pencegahan,

pengendalian

penyakit

menular

dan

surveilans

epidemiologi penyakit.
4. Penguatan pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular serta gangguan
jiwa / mental.
5. Peningkatan cakupan pelayanan pada ketersediaan sarana dan prasarana
kesehatan.
6. Peningkatan manajemen pelayanan dan akreditasi sarana kesehatan.
7. Peningkatan anggaran dan cakupan penerima jaminan kesehatan.
8. Penguatan pemberdayaan sumber daya kesehatan.
Lebih sistematis Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pada Renstra dapat
dilihat pada table berikut :
Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan
2016-2021
NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1

Meningkatkan

Meningkatnya

Meningkatkan

Peningkatan

Derajat

Pelayanan

pelayanan secara

pelayanan secara

Kesehatan

Kesehatan

integrasi pada

integrasi pada siklus

Keluarga dan

Fase

siklus kehidupan

kehidupan dari

Penyehatan

Kehidupan

dari kesehatan

kesehatan ibu,

ibu, anak, usia

anak, usia

produktif, lansia

produktif, lansia

dan masyarakat

dan masyarakat

resiko tinggi.

resiko tinggi.

Meningkatnya

Menguatkan

Penguatan

Penyehatan

pemberdayaan

pemberdayaan

Lingkungan

masyarakat,

masyarakat,

Berbasis

kerjasama dan

kerjasama dan

Pemberdayaan

kemitraan serta

kemitraan serta

/

Pada
Siklus

Lingkungan
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Masyarakat
2

3

penyehatan

penyehatan

lingkungan

lingkungan

Meningkatkan

Meningkatnya

Menguatkan

Penguatan

Pencegahan dan

Pelayanan

pencegahan,

pencegahan,

Penanggulangan

Kesehatan Pada

pengendalian

pengendalian

Penyakit

Penyakit Menular

penyakit menular

penyakit menular

dan surveilans

dan surveilans

epidemiologi

epidemiologi

penyakit

penyakit

Meningkatnya

Menguatkan

Penguatan

Pelayanan

pencegahan,

pencegahan,

Kesehatan Pada

pengendalian

pengendalian

Penyakit Tidak

penyakit tidak

penyakit tidak

Menular

menular serta

menular serta

gangguan jiwa /

gangguan jiwa /

mental

mental

Meningkatkan

Meningkatnya

Meningkatkan

Peningkatan

Akses dan Mutu

Akses dan

cakupan

cakupan pelayanan

Pelayanan

Pemerataan

pelayanan pada

pada ketersediaan

Kesehatan Dasar

Pelayanan

ketersediaan

sarana dan

dan Rujukan

Kesehatan

sarana dan

prasarana

prasarana

kesehatan

kesehatan

4

Meningkatnya

Meningkatkan

Peningkatan

Mutu Pelayanan

manajemen

manajemen

Kesehatan

pelayanan dan

pelayanan dan

akreditasi sarana

akreditasi sarana

kesehatan

kesehatan

Meningkatkan

Meningkatnya

Meningkatkan

Peningkatan peran

Pemenuhan

Jaminan

anggaran dan

dan fungsi

Jaminan

Kesehatan

cakupan

verifikator/UPCPK,

Kesehatan

Masyarakat

penerima

penyediaan bantuan

Masyarakat dan

Miskin

jaminan

pembiayaan,

kesehatan

peningkatan

Ketersediaan
Sumber Daya

cakupan jaminan

Kesehatan

kesehatan
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Meningkatnya

Menguatkan

Penguatan

Ketersediaan

pemberdayaan

pemberdayaan

Sumber

sumber daya

sumber daya

kesehatan

kesehatan

Daya

Kesehatan

Tujuan, Sasaran, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, secara lengkap
dapat dilihat di Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 pada Lampiran 1
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