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BAB IV  

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1  Visi dan Misi Daerah 

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2016-2021 tidak ada visi dan misi, namun 

mengikuti visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan yaitu “Kalsel Mapan (Mandiri 

dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing.” Visi 

tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada Tahun 2021 berada dalam 

kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil).  

 

Dengan visi Gubernur tersebut diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Selatan mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan kemandirian 

masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berperilaku sehat 

serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada dalam menyediakan pelayanan 

kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua penduduk, guna memperoleh 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia di 

bidang kesehatan. 

 

Kondisi Pembangunan yang mapan di suatu daerah/wilayah, adalah pembangunan 

yang dapat memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa mengabaikan untuk 

generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka, dengan demikian 

pembangunan yang mapan terkait dengan penekanan pada daya tampung dan 

daya dukung. Definisi di atas dapat dilihat dari faktor lingkungan, masa depan dan 

keadilan, sedangkan aspek-aspek kemapanan tersebut dapat dilihat dari segi : 

kemapanan ekonomi, kemapanan ekologi, kemapanan sosial, kemapanan budaya, 

kemapanan pertanian, kemapanan dalam berpolitik, kemapanan dalam kehidupan 

beragama, dan sebagainya. Diharapkan kemandirian dan keterdepanan dimaksud, 

akhirnya akan berdampak terhadap perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan 

masyarakat Kalimantan Selatan.  
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Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 6 misi pembangunan, yaitu : 

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil. 

2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang professional dan berorientasi pada 

pelayanan publik. 

3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal. 

4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan 

pengembangan ekonomi dan sosial budaya. 

5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya Lokal, 

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 

 

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut : 

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas 

dan Terampil 

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah terkait dengan keunggulan sumber 

daya manusia. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan 

masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global, 

sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu memanfaatkan 

kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. 

Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi 

Kalimantan Selatan yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak 

mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah 

kemajuan teknologi saat ini. 

Kemandirian merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia unggul, 

sedangkan ketaqwaan merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia 

agamis. 

 

2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi 

pada Pelayanan Publik 

Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanya menitikberatkan kepada 

kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola 

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur 
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dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, 

transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini 

diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan 

publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. 

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan 

sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, 

kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan 

pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna 

meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. 

 

3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal 

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal 

yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) yang 

mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Kalimantan Selatan 

sebagai Provinsi yang masih memegang teguh kearifan lokal sebagai identitas 

wilayah, kiranya perlu mengembangkan kebudayaan wilayah sehingga menjadi 

destinasi yang menarik. Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari 

generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh 

menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan 

konsumtif. 

Kearifan lokal yang menuntun masyarakat kedalam hal pencapaian kemajuan dan 

keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. 

Dalam hal keharmonisan sosial dan budaya, hampir semua budaya di Indonesia 

mengenal prinsip gotong royong dan toleransi. 
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4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan 

Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya 

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, 

pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup 

social dan ekonomi. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-

fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi yang 

dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem 

ekonomi masyarakat. Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkembangannya 

perlu mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya dengan 

membangun infrastruktur wilayah yang merata dan berkeadilan. 

 

5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya 

Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan 

Ketimpangan pembangunan antarwilayah sering terjadi dalam kegiatan 

ekonomi suatu daerah dan memiliki dampak langsung pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk 

melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis 

semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan 

penduduknya. 

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan 

merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Provinsi 

Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan 

sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan 

perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan 

hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

Kualitas lingkungan hidup merupakan keadaan lingkungan yang dapat 

memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di 

suatu wilayah yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 
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berdasarkan tiga kriteria yakni kualitas air, kualitas udara, dan luas tutupan 

lahan. 

 

Sementara itu untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang Mandiri 

dan Terdepan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengemban misi : 

”menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan 

Selatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.” 

 

4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan 

pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk 

lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2016-2021. Tujuan dimaksud 

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang 

menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. 

 

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan 

tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang 

dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sasaran adalah penjabaran dari 

tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Selatan 

dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam 

suatu indikator beserta targetnya. 

Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, 

terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan 

pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran 

mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun mendatang. 

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan 

dan sasaran pembangunan pada masing-masing misi dan prioritas pembangunan 

sebagai berikut : 
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1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, 

Cerdas dan Terampil 

Untuk mencapai Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang 

Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil dilaksanakan 4 (empat) prioritas utama 

yaitu: Prioritas Kalsel Cerdas, Prioritas Kalsel Sehat, Prioritas Kalsel Terampil 

dan Prioritas Kalsel Beriman. 

Tujuan pada misi ini adalah Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia. 

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah 

satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan 

kualitas daya saing sumber daya manusia baik di taraf nasional maupun 

internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah 

dan membangun provinsi Kalimantan Selatan secara kreatif dan produktif 

dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya 

saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan 

anggaran dalam proses pembangunan. Guna meningkatkan kualitas daya saing 

sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan 

yang harus dicapai adalah : 

1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 

2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

3) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja 

4) Meningkatnya pemahaman keagamaan 

5) Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender 

 

Pada Misi 1 yang bertujuan meningkatkan daya saing sumber daya manusia 

mempunyai sasaran yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan 

indikator : 

a. Angka Kematian Ibu/1.000 Kelahiran Hidup 

b. Angka Kematian Bayi/100.000 Kelahiran Hidup 

c. Angka Kematian Balita 

d. Angka Harapan Hidup 
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e. Balita Gizi Buruk  

f. Balita Gizi Kurang 

 

4.3  Strategi dan Kebijakan 

Strategi dan kebijakan pembangunan bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Pertama : 

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan 

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. 

Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2021 adalah : 

1) Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) 

2) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) 

3) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 

4) Seluruh Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pencegahan dan 

penanggulangan penyakit tidak menular. 

 

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan, yang 

ditunjukkan oleh indikator dampak sebagai berikut : 

1) Persentase posyandu purnama dan mandiri 

2) Jumlah tenaga promosi kesehatan 

3) Persentase peranserta masyarakat dalam pencegahan penyakit dan obat 

terlarang 

4) Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) 

5) Persentase Desa Siaga Aktif. 

 

b. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, yang ditunjukkan 

oleh indikator dampak, yaitu : 

1) Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) 

2) Menurunnya angka kematian ibu (AKI) 



Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Tahun 2016-2021          IV   -   56 
 

3) Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga 

kesehatan terlatih (cakupan PN) 

4) Menurunnya angka kematian bayi (AKB) 

5) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan anak balita 

6) Menurunnya prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk 

7) Tercapainya penemuan kasus gizi buruk 

8) Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan 

 

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut adalah : 

a. Meningkatkan kepedulian para pengambil kebijakan, tokoh masyarakat dan 

masyarakat untuk mengembangkan Desa Siaga, Puskesmas dan jaringannya, 

UKBM dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ber Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). 

b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 

berkualitas. 

 

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas 

adalah sebagai berikut : 

a. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. 

b. Menyediakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang komprehensif, 

terintegrasi, bermutu, terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok 

masyarakat risiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia lanjut.  

 

2. Tujuan Kedua : 

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya 

kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan 

Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2021 adalah : 

1) Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 

2) Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi 
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Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya upaya dan mutu pelayanan kesehatan, yang ditunjukkan 

oleh indikator dampak, yaitu : 

1) Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 

2) Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi 

 

b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditunjukkan 

oleh indikator dampak sebagai berikut : 

1) Prevalensi Tuberculosis 

2) Annual Paracite Rate Index-API (kasus Malaria) 

3) Prevalensi HIV pada ppopulasi orang dewasa 

4) Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan 

5) Persentase desa yang mencapai UCI 

6) Angka kesakitan DBD 

 

c. Meningkatnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat, yang ditunjukkan 

oleh indikator dampak, yaitu : 

1) Dokumen Studi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) yang 

dihasilkan setiap tahun. 

2) Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air 

minum yang berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan. 

3) Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat. 

4) Frekuensi pembinaan pengembangan lingkungan sehat ke Kabupaten/ 

Kota. 

5) Jumlah Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan yang berwawasan 

kesehatan. 

 

d. Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, obat dan makanan yang 

memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat, yang ditunjukkan 

oleh indikator dampak, yaitu : 
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1) Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin di sarana 

pelayanan kesehatan dasar. 

2) Persentase penggunaan obat essensial generik di sarana pelayanan 

kesehatan dasar. 

3) Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan. 

4) Persentase produk obat dan makanan yang beredar memenuhi 

persyaratan keamanan, mutu dan manfaat. 

5) Persentase sarana produki dan distribusi obat tradisional (jamu) yang 

memenuhi persyaratan cara produksi yang baik. 

 

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah : 

a. Peningkatan kualitas Puskesmas dan jaringannya serta sarana dan prasarana 

kesehatan lainnya. 

b. Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan 

fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini, guna 

mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit antar daerah yang melibatkan 

masyarakat hingga ke desa. 

c. Mendorong terwujudnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui 

pengembangan kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan 

berwawasan kesehatan. 

d. Meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya di 

sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap 

saat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. 

 

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas 

adalah : 

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkeadilan 

serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. 

b. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan. 
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c. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat dan 

pengendalian faktor risiko lingkungan baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

d. Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan 

perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan 

rumah tangga, kosmetika dan pengawasan keamanan obat dan makanan. 

 

3. Tujuan Ketiga : 

Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan 

Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2021 adalah : 

1) Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar. 

2) Persentase Rumah Sakit memiliki dokter spesialis sesuai standar. 

3) Persentase desa yang memiliki tenaga bidan dan tenaga kesehatan pendukung 

lainnya. 

4) Persentase alokasi anggaran kesehatan dalam APBD Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut : 

a. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis, yang ditunjukkan 

oleh indikator dampak sebagai berikut :  

1) Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar. 

2) Persentase Rumah Sakit yang memiliki dokter spesialis sesuai standar. 

3) Persentase desa yang memiliki tenaga bidan dan tenaga kesehatan 

pendukung lainnya. 

 

b. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam 

rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi 

seluruh penduduk terutama penduduk miskin, yang ditandai oleh 

indikator dampak sebagai berikut : 

1) Persentase alokasi anggaran kesehatan dalam APBD Provinsi Kalimantan 

Selatan. 
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2) Persentase penduduk (termasuk penduduk miskin) memiliki jaminan 

pemeliharaan kesehatan. 

 

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut adalah : 

a. Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai 

kebutuhan. 

b. Pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung 

penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Kalimantan Selatan. 

 

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas 

adalah : 

a. Meningkatkan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) Kesehatan yang kompeten. 

b. Meningkatkan anggaran kesehatan secara bertahap minimal 15% dari total 

APBD, pengembangan dan peningkatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Provinsi, pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 

serta pengembangan penelitian dan pengembangan serta hukum dan 

kemasyarakatan. 

 


