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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 

 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta 

budaya yang hidup dalam masyarakat, maka  visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-

2013 adalah “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan 

Sejahtera”. 

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong effektifitas dan effisiensi pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : 

1.   Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang produktif dan ber Daya Saing 

2.   Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional berBasis Potensi Lokal 

3.   Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastuktur Wilayah 

4.   Meningkatkan Daya Dukung dan Dayatampung Lingkungan untuk Pembangunan berkelanjutan 

5.   Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi 

Prioritas pembangunan kesehatan di Kota Banjar tahun 2018 yang ditetapkan selain untuk 

mendukung tercapainya sasaran pembangunan Kota Banjar juga untuk mendukung sasaran 

pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui RKP 

Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis BLUD RSU Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis 

BLUD RSU Kota Banjar. 

Visi Pemerintah Kota Banjar  

”Dengan iman dan taqwa wujudkan masyarakat kota banjar yang agamis, 

mandiri, dan sejahtera menuju banjar agropolitan” 

Iman dan taqwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota Banjar dalam mencapai 

visi :  

 Agamis, artinya kondisi dimana masyarakat memiliki keberdayaan secara religius sehingga 

mampu mengembangkan budaya masyarakat dan kearipan lokal serta melangsungkan 

kehidupan keagamaan menuju keimanan, ketaqwaan serta ahlak mulia yang rukun dan saling 

menghormati. 

 Mandiri, artinya kondisi dimana memiliki kekuatan sendiri untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis 

e-goverment, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air. 

 Sejahtra, artinya kondisi masyarakat memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi sehingga 

mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak dan aman. 

 Agropilitan, artinya Kota Banjar berpeluang dikembangkan lebih luas ke bidang bisnis berbasis 

pertanian (agrobisnis) 
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Dengan berbagai indikator agropolitan seperti banjar menjadi kota agroindustri, jasa-jasa 

pertanian dan agrowisata, menjadi pusat distribusi produk-produk pertanian, ditambah pula 

sebagai kota jasa dan perdagangan dengan memanpaatkan letak strategis geografis kota 

banjar, berbagai indikator tersebut secara bersama-sama dan saling melengkapi akan 

mewujudkan banjar Agropolitan. 

Misi Pemerintah Kota Banjar 

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan 

kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab 

yang optimal dan proporsional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi yang 

dilaksankan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) 

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 

4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta tata kelola Pemerintah secara 

Propesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean goverment. 

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu 

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-

royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu: 

 Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

 Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara 

hukum. 

 Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim. 

 Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 

 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan 

kepentingan nasional, serta 

 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Kementerian Kesehatan juga berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

melalui agenda prioritas Kabinet Kerja atau yang dikenal dengan Nawa Cita, sebagai berikut:  

 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga Negara. 
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 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 

 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan. 

 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang 

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

 Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 

 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 

domestik. 

 Melakukan revolusi karakter bangsa. 

 Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 

Pembangunan kesehatan di Kota Banjar diselenggarakan dalam upaya mendukung 

Visi Kementrian Kesehatan RI ”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”, dan juga sebagai upaya mensukseskan Visi 

Kota Banjar “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar 

yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera” . 

Guna mendukung visi tersebut serta mendasarkan kepada analisis perkembangan situasi 

dan kondisi, permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Banjar serta 

memperhatikan dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMD bidang kesehatan, 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis BLUD RSU Propinsi Jawa 

barat, maka visi Pembangunan Kesehatan di Kota Banjar 2014 – 2018 adalah : 

 

“Terwujudnya  Masyarakat  Kota Banjar yang Sehat Secara Mandiri 

Tahun 2018” 

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat 

Indonesia menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi 

permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri sehingga dapat meningkatkan 

produktifitasnya. 

Untuk mewujudkan VISI tersebut ada empat MISI yang diemban oleh seluruh jajaran 

petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan, yaitu: 

1. Meningkatkan kemandirian Masyarakat melalui  pemberdayaan dan kemitraan untuk 

Hidup Sehat dalam  Lingkungan Sehat 

2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata dan 

berkeadilan 
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3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan  

4. Meningkatkan Manajemen Kesehatan yang dukung sistim informasi berbasis Teknologi 

Informasi. 

 

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi 

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik itu urusan wajib atau pilihan dalam 

mendukung pelaksanaan misi dimaksud. 

a) 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 bidang 

kesehatan di Kota Banjar  

Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis BLUD RSU Kota Banjar Tahun 2014 

– 2018 adalah : 

1. Meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok & masyarakat untuk hidup 

sehat dalam lingkungan yang sehat 

2. Meningkatkan status kesehatan masyarakat  melalui peningkatan upaya kesehatan 

3. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan krisis kesehatan 

4. Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang paripurna, berkualitas dan 

berkeadilan 

5. Meningkatkan  kecukupan  Tenaga Kesehatan yang Profesional 

6. Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 

7. Meningkatkan  kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 

8. Meningkatkan kualitas manajemen yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan 

berhasilguna. 

 

b) Sasaran 

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh BLUD RSU Kota Banjar dalam jangka waktu tahunan, 

sampai lima tahun mendatang. 

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan 

untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. 

Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur  

(measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).  
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Sasaran didalam Rencana Strategis BLUD RSU Kota Banjar Tahun 2014 – 2018  

adalah: 

1. Menyelenggarakan layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara 

profesional dan bermutu  

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: 

 Persentase Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 

 Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) 

 Angka/Jumlah Hari Lama Dirawat (LOS) 

 Angka/Jumlah Hari Kosong Tempat Tidur (TOI) 

 Kematian Pasien Setelah 48 Jam Dirawat (NDR) 

 Kematian Pasien Di Rumah Sakit (GDR) 

 

2. Meningkatkan jumlah alat kesehatan sesuai standar rumah sakit Kelas B Non Pendidikan 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: 

 Rasio fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standard Rumah Sakit Kelas B Non 

Pendidikan 

 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan tenaga medis, perawat dan tenaga administrasi. 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: 

 Meningkatnya kualitas tenaga medis, perawat dan non perawat 

 

4. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Rumah Sakit. 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: 

 Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Rumah Sakit 

 

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Analisis Rumusan Program dan Kegiatan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. 

Strategi untuk mencapai visi dan misi BLUD RSU Kota Banjar Tahun 2014 – 2-18 dihasilkan 

dari posisi Strategis hasil analisa 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 
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pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan 

dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.  

 

Program dan Kegiatan Tahun 2018 

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah dijelaskan diatas, 

maka disusunlah program dan kegiatan pembangunan kesehatan sesuai dengan misi yang 

telah ditetapkan. 

Tidak ada program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana awal RKPD BLUD 

RSU Kota Banjar. 

Program dan kegiatan pada tahun 2018 dijabarkan pada tabel 3.3 rumusan rencana 

program dan kegiatan BLUD RSU Kota Banjar Tahun 2018 dan prakiraan maju Tahun 2019. 
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Penjelasan tabel 3.3 (analisis atas capaian target kinerja program) 

1. Program Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum, indikator kinerjanya 

adalah Terlaksananya seluruh kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah 

Sakit Umum sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Indikator kinerjanya adalah Terlaksannya Standar 

Nasional Akreditasi Rumah Sakit , dengan kegiatan : 

a. Persiapan Akreditasi yang meliputi kegiatan bimbingan akreditasi, work shop PPI, PMKP 

dan PKPO. 

b. Survey Akreditasi yang meliputi kegiatan survey simulasi dan survey Akreditasi Rumah 

Sakit. 

3. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/  

rumah sakit paru-paru/  rumah sakit mata, indikator kinerjanya adalah Cakupan ketersedian 

sarana prasarana RSU sesuai dengan SPM, yang terdiri dari kegiatan : 

a. Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Ruang Operasi dengan indikator kinerjanya adalah 

Tersedianya Alat kedokteran Bedah sesuai standar yang direncanakan di danai dari APBN. 

b. Pengadaan Alat Kesehatan Bank Darah dengan indikator kinerjanya adalah Tersedianya 

Alat Kesehatan Bank Darah yang direncanakan di danai dari APBN. 

c. Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan Rehabilitasi Medik dengan indikator kinerjanya 

adalah Tersedianya Alat Ruang Rehabilitasi Medik yang direncanakan di danai dari APBN. 

d. Pengadaan Alat CSSD dengan indikator kinerjanya adalah Tersedianya alat CSSD yang 

direncanakan di danai dari APBN. 

e. Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap dengan indikator kinerjanya adalah Tersedianya alat 

kesehatan Rawat  Inap yang direncanakan di danai dari APBN. 

f. Pengadaan Alat Laboratorium Patologi dengan indikator kinerjanya adalah Tersedianya 

Peralatan Laboratorium Patologi Anatomi yang direncanakan di danai dari APBN. 
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g. Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat dengan indikator kinerjanya adalah Tersedianya 

Alat kedokteran Gawat Darurat yang direncankan di danai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau. 

h.  Pengadaan Alat Laboratorium Patologi Klinik dengan indikator kinerjanya adalah 

Tersedianya Peralatan Laboratorium Patologi Klinik  yang direncanakan di danai dari Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

i. Pembangunan Tahap 3 Gedung Instalasi Bedah Sentral (Lanjutan) dengan indikator 

kinerjanya adalah Tersedianya Gedung Instalasi Bedah Sentral Sesuai Standar yang 

direncanakan di danai dari APBD Provinsi Jawa Barat. 

j. Pembangunan Gedung Ruang Radiologi dengan indikator kinerjanya adalah Tersedianya 

gedung radiologi yang direncanakan di danai dari APBD Provinsi Jawa Barat. 


