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KATA PENGANTAR
DIREKTUR PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya
Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Tahun 2020-2024 ini
selesai disusun. Pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu
hak dasar rakyat yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan juga merupakan
investasi menuju tercapainya tujuan nasional “Indonesia Sehat”
Memasuki era pembangunan kesehatan tahun 2020-2024Kementerian Kesehatan
telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan menetapkan visi sesuai visi
Pemerintah tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong royong”.
Dalam menindaklanjuti hal tersebut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah
menetapkan tujuan di Dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar
dan Rujukan yang Berkualitas”.
Selaras denganhal tersebut diatas, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah menetapkan visi yaitu
“Menuju

pelayanan

kesehatan

tradisional

yang

setara

dengan

pelayanan

konvensional” dan digerakkan dengan misi “Mewujudkan pelayanan kesehatan
tradisional yang aman, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan”.
Penerapan rencana aksi ini seiring dengan arah kebijakan pusat dan daerah untuk
mencapai :
1. Terlaksananya sistem pelayanan kesehatan tradisional.
2. Tersedianya sistem informasi bidang kesehatan tradisional
3. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer di Griya Sehat.
4. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer di fasilitas
pelayanan kesehatan
5. Pengembangan Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM)
6. Pengembangan Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM)
7. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional integrasi, di FKTP dan FKTL.
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8. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional empiris
9. Terpenuhinya SDM yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan tradisional.
10. Terlaksananya penilaian modalitas, bahan dan alat kesehatan tradisional yang aman,
bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Tersedianya standar pelayanan kesehatan tradisional di fasilitas kesehatan.
12. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui asuhan mandiri kesehatan tradisional.
Kami menyadari bahwa Rencana Aksi ini masih banyak kekurangannya oleh karena
itu saran dan masukan dari Bapak/Ibu untuk perbaikan buku ini sangat kami harapkan.
Semoga buku ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan
kegiatan pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam mewujudkan masyarakat
yang sehat sejahtera dan produktif.

Jakarta,

Agustus 2020

Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional

dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes
NIP. 196203301997032001

3

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................................................. 2
DAFTAR ISI............................................................................................................................................4
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................................ 5
1.1.

Analisis Situasi...................................................................................................................5

1.2.

Kondisi Internal Organisasi..............................................................................................5

BAB II ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS................................................................................. 7
2.1.

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan............................................ 7

2.2.

Analisis SWOT...................................................................................................................7

2.3.

Analisis TOWS...................................................................................................................8

2.4.

Sasaran Strategis............................................................................................................11

2.5.

Peta Strategi.................................................................................................................... 12

2.6

Arah Kebijakan................................................................................................................ 14

BAB III TARGET KINERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS......................................................... 15
BAB IV KERANGKA IMPLEMENTASI RENCANA AKSI KEGIATAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL........................................................................................................... 26
BAB V PENUTUP............................................................................................................................... 29
LAMPIRAN 1........................................................................................................................................31
LAMPIRAN 2........................................................................................................................................33
LAMPIRAN 3........................................................................................................................................35

4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Analisis Situasi
Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang keseahtan, pada pasal 48 bahwa pelayanan
kesehatan tradisional merupakan salah satu bagian dari 17 upaya pelayanan
kesehatan yang harus tersedia di dalam fasilitas pelayanan kesehatan secara terpadu
dan berkesinambungan. Hal ini diperkuat lagi dengan ditetapkannya PP No. 103
tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.
Arah kebijakan Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yaitu penguatan pelayanan
kesehatan primer (primary health care) di Puskesmas, Penerapan pendekatan
berkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) dan
intervensi berbasis resiko (health risk). Direktorat Jenderal Pelayanan kesehatan
menindaklanjuti dalam rencana strateginya yaitu “Terwujudnya Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan yang Berkualitas”.
Dalam

melaksanakan kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut, Direktorat

Pelayanan Kesehatan

perlu menyusun Rencana Strategis Direktorat Pelayanan

Kesehatan Tradisional yang turut mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pelayanan

kesehatan.

Rencana

Strategis

Direktorat

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional bertujuan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional di
Puskesmas,Rumah Sakit, Griya Sehat,Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat
(BKTM), Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM) dan Rumah Sakit
Tradisional melalui peningkatan SDM baik dalam hal pendidikan terstruktur di bidang
kesehatan tradisional maupun kemampuan tambahan dibidang kesehatan tradisional
seperti peningkatan SDM untuk pelayanan akupresur, akupunktur, herbal, pijat baduta
dan pemanfaatan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Selain itu dilakukan pula
pembinaan kesehatan tradisional melalui pengumpulan data kesehatan tradisional,
fasilitasi registrasi atau perizinan serta bimbingan teknis dalam pemantauan
pelayanan kesehatan tradisional.
1.2.

Kondisi Internal Organisasi
Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional telah menyelaraskan struktur organisasi
dengan PP 103 tahun 104 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yaitu dengan
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adanya Subdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Subdit Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer dan Subdit Pelayanan Kesehatan Tradisional
Integrasi. Efektivitas

dan kesinambungan dalam menjalankan kegiatan Direktorat

Pelayanan Kesehatan Tradisional sangat tergantung pada kondisi mutu kelembagaan
organisasi itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan upaya yang
optimal untuk penguatan kelembagaan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
antara lain melalui:
1.

Penyelarasan proses kerja dalam direktorat

2.

Komitmen karyawan siap melakukan perubahan dan penyempurnaan proses
kerja secara berkesinambungan

3.

Penetapan right man on the right place

4.

Integrasi proses-proses kerja lintas direktorat/program dan lintas sektor termasuk
dunia usaha/swasta

5.

Mengutamakan kegiatan yang meningkatkan orientasi mutu pelayanan kesehatan
tradisional
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BAB II
ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

2.1.

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Visi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020 yaitu “Terwujudnya Indonesia
Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong royong”

2.2.

Analisis SWOT
Dalam menyusun dokumen Rencana Aksi Kegiatan ini, sangat penting untuk
menyusun analisis SWOT sebagai dasar untuk menentukan arah dan prioritas
strategis pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional di masa mendatang.
STRENGTH (KEKUATAN)

WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Adanya
dukungan
regulasi,
kebijakan NSPK terkait kesehatan
tradisional
2. Adanya dukungan dana untuk
kegiatan
Direktorat
Pelayanan
Kesehatan Tradisional
3. Memiliki motivasi kerja tinggi
4. Telah memiliki TimKerja Nasional
Kesehatan Tradisional (Timjanas)
5. Telah memiliki Tim Pembahas
proposal dan protokol dalam rangka
penapisan Pelayanan Kesehatan
Tradisional
6. Telah memiliki Griya Sehat
7. Telah memiliki BKTM,LKTM,
8. Adanya
dukungan
Organisasi
Profesi di bidang Kestrad
9. Adanya
program
pendidikan
Kesehatan Tradisional yang di
tetapkan oleh Pemerintah
10. Adanya dukungan komitmen dari
pimpinan
Rumah
Sakit
dan
Puskesmas
untuk
menjadikan
pelayanan kesehatan tradisional
sebagai layanan unggulan.

1. Belum adanya standar pelayanan
kesehatan tradisional di fasyankes
2. Belum adanya mutu dan akreditasi
di bidang pelayanan kesehatan
tradisional
3. Belum
adanya
Pendidikan
terstruktur
dibidang
kesehatan
tradisional dalam jenjang Profesi
nakestrad
4. Belum
optimalnya
dukungan
komitmen pemerintah daerah
5. Belum
terakomodir
pelayanan
kesehatan
tradisional
dalam
indikator SPM
6. Belum optimalnya pembinaan dan
pengawasan pelayanan kesehatan
tradisional
7. Belum
optimalnya
advokasi,
sosialisasi dan pembinaan di
Bidang
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
8. Jumlah
tenaga
kesehatan
tradisional belum memadai
9. Belum
terakomodir
pelayanan
kesehatan tradisional dalam dalam
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
10. Masih terbatasnya anggaran dalam
mendukung kegiatan kesehatan
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OPPORTUNITY (PELUANG)
1. Sesuai dengan Nawacita Presiden
agenda ke-5 (meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia)
2. Adanya hasil penelitian tentang
kesehatan tradisional dari lembaga
penelitian
3. Trend back to nature di dunia pada
era globalisasi
4. Minat masyarakat Indonesia untuk
menggunakan
Pelayanan
Kesehatan Tradisional
5. Adanya fasyankes yang dapat
menyelenggarakan
integrasi
pelayanan kesehatan tradisional
6. Adanya fasyankestrad yang dapat
menyelenggarakan
pelayanan
Kesehatan tradisional komplementer
(RS Tradisional)
7. Strategi WHO (2014-2023) tentang
Traditional Medicine
8. Adanya pendidian yang terstruktur
setara vokasi dan terapandi bidang
kesehatan tradisional
9. Kebiasaan/budaya
masyarakat
Indonesia dalam menggunakan
ramuan dan keterampilan tradisional
sebagai
pengobatan
tradisional
Indonesia
10. Banyaknya kekayaan alam Hayati
Indonesia
11. Adanya tenaga kesehatan yang
terlatih kesehatan tradisional
12. Pelayanan kesehatan tradisional
dapat diimplementasikan ke seluruh
siklus kehidupan (continuum care)
dan
13. Pelayanan kesehatan tradisional
dapat berkontribusi pada seluruh
program kesehatan.

2.3.

tradisional
11. Belum optimalnya sistem informasi
pelayanan kesehatan tradisional
THREAT (ANCAMAN)
1. Pada era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) dengan masuknya
Tenaga Kesehatan dan produk obat
tradisional Asing di Indonesia
2. Berkembangnya metode pelayanan
kesehatan Tradisional Asing yang
bertentangan dengan norma yang
berlaku di Indonesia
3. Tingginya minat Warga Negara
Indonesia
belajar
pendidikan
kesehatan tradisional ke luar negeri
4. Tingginya minat Warga Negara
Indonesia
berobat
kesehatan
tradisional ke luar negeri
5. Belum
optimalnya
dukungan
Pemerintah
Daerah
terhadap
pengembangan
Pelayanan
Kesehatan Tradisional
6. Maraknya
praktik
penyehat
tradisional yang tidak terstandar dan
tidak memiliki Surat Terdaftar
Penyehat Tradisional (STPT)

Analisis TOWS
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Analisis TOWS dilakukan dengan menekankan arah strategis pada
penguatan mutu dan akses Pelayanan Kesehatan Tradisional. Berikut disajikan hasil
analisis TOWS. Setiap sel matrik TOWS merupakan alternatif strategi yang dipilih
oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional pada kurun waktu tahun 2020-2024
yang diperoleh dari telaahan sebagai berikut :
1. Memanfaatkan strength (kekuatan) tertentu untuk menghadapi suatu threat
(ancaman).
2. Memanfaatkan strength (kekuatan) tertentu untuk menggapai opportunity
(peluang).
3. Meminimalkan atau meniadakan weakness (kelemahan) tertentu dengan
menghadapi threat (ancaman) tertentu.
4. Meminimalkan atau meniadakan weakness (kelemahan) tertentu dengan
memanfaatkan opportunity (peluang) tertentu.
5. Memanfaatkan strength (kekuatan) dan opportunity (peluang).tertentu untuk
Meniadakan suatu Weakness (Kelemahan) yang ada
Strength (kekuatan) :

Weakness (kelemahan)

1. Adanya
dukungan
1. Belum adanya standar
regulasi,
kebijakan
pelayanan
kesehatan
NSPK terkait kesehatan
tradisional di fasyankes
tradisional
2. Belum adanya mutu dan
akreditasi
di
bidang
2. Adanya dukungan dana
pelayanan
kesehatan
untuk
kegiatan
tradisional
Direktorat
Pelayanan
3. Belum
optimalnya
Kesehatan Tradisional
dukungan
komitmen
3. Memiliki motivasi kerja
pemerintah daerah
tinggi
4. Belum
terakomodir
4. Telah memiliki TimKerja
pelayanan
kesehatan
Nasional
Kesehatan
tradisional
dalam
Tradisional (Timjanas)
indikator SPM
5. Telah
memiliki
Tim
5. Belum
optimalnya
Pembahas Tata Cara
pembinaan
dan
Pelayanan
Kesehatan
pengawasan pelayanan
Tradisional
kesehatan tradisional
6. Telah memiliki Griya
6. Belum
optimalnya
Sehat
advokasi, sosialisasi dan
7. Adanya
dukungan
pembinaan di Bidang
Organisasi Profesi di
Pelayanan
Kesehatan
bidang Kestrad
Tradisional
8. Adanya
program
7. Jumlah
tenaga
pendidikan Kesehatan
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Tradisional
yang
di
kesehatan
tradisional
tetapkan
oleh
belum memadai
Pemerintah
8. Belum
terakomodir
9. Adanya
dukungan
pelayanan
kesehatan
komitmen dari pimpinan
tradisional dalam dalam
Rumah
Sakit
dan
Jaminan
Kesehatan
Puskesmas
untuk
Nasional (JKN)
menjadikan pelayanan
kesehatan
tradisional 9. Masih
terbatasnya
sebagai
layanan
anggaran
dalam
unggulan.
mendukung
kegiatan
kesehatan tradisional.
10. Belum
optimalnya
sistem
informasi
pelayanan
kesehatan
tradisional
Opportunity (peluang)

Strategi SO

1. Sesuai
dengan
Nawacita
Presiden
agenda
ke-5
(meningkatkan kualitas
hidup
manusia
Indonesia).
2. Adanya hasil penelitian
tentang
kesehatan
tradisional dari lembaga
penelitian.
3. Trend back to nature di
dunia
pada
era
globalisasi
4. Minat
masyarakat
Indonesia
untuk
menggunakan
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional.
5. Adanya fasyankes yang
dapat
menyelenggarakan
integrasi
pelayanan
kesehatan tradisonal.
6. Mahalnya
biaya
pengobatan konvensiol
7. Strategi WHO 20142023 tentang Traditional
Medicine.
8. Adanya pendidian yang
terstruktur di bidang
kesehatan tradisional
9. Kebiasaan/budaya
masyaraka
Indonesia
dalam
menggunakan
ramuan
dan

S1-O1 :

Strategi WO

W1-O1 : Penyusunan NSPK
tentang Standar Pelayanan
 Implementasi regulasi, Kesehatan Tradisional di
kebijakan,
NSPK Puskesmas, Rumah Sakit
pelayanan
kesehatan dan Griya sehat
tradisional.
 Peningkatan kapasitas Penyusunan NSPK tentang
di
bidang
kestrad standar mutu di bidang
kesehatan
sebagai
upaya pelayanan
promotive dan preventif tradisional.

S1-O2
:
Implementasi W2, W3-O4 :
regulasi yang mendukung
 Penyusunan
regulasi
penyelenggaraan
terkait
pembinaan
dan
yankestrad yang aman dan
pengawasan
kesehatan
bermanfaat
tradisional.
S1-O3 : Implementasi PP  Sosialisasi
advokasi
103 tahun 2014 tentang
terkait dengan pembinaan
Pelayanan
Kesehatan
dan pengawas Kesehatan
Tradisional.
tradisional
S1, S2-O2 : Implementasi
sistem penapisan di bidang W5-O5 :
kesehatan tradisional untuk
masyarakat.
pelayanan
 Advokasi
Kesehatan
tradisional
S1, S2-05 : Pengembangan
agar bisa masuk dalam
fasyankes yang melaksanapembiayaan JKN
kan pelayanan kesehatan  Mengimplementasi-kan
tradisional integrasi.
regulasi
JKN
terkait
pelayanan
kesehatan
S1, S2, S3-08 : Kerjasama
tradisional di fasyankes.
dengan institusi pendidikan
dalam
membangun W6-O4, 08 : Mensosialisasi10

keterampilan
sebagai pendidikan
di
bidang
pengobatan tradisional kesehatan tradisional.
Indonesia.
10. Banyak
Kekayaan
Hayati Indonesia.
11. Adanya
tenaga
kesehatan yang terlatih
kesehatan tradisional.

Strategi ST

kan hasil-hasil penelitian
terkati kesehatan tradisional
kepada masyarakat.
W2-O5
:
Implementasi
perencanaan dan penganggaran dan sistem informasi
yang
sesuai
dengan
kebutuhan dan terintegrasi.

Strategi WT

S1, S2-T1 : Bekerjasama
dengan
Dikti
untuk
membangun
pendidikan
Kestraindo.

W1, W2-T1 : Menggalang
kerjasama dengan lintas
program dan lintas sektor
terkait peraturan Tenaga
Kesehatan
WNA
di
S1, S2-T3 : Sosialisasi dan Indonesia.
advokasi kepada pemangku
kepentingan
daerah W1-T4 : Membuat regulasi
terhadap
pengembangan terkait peningkatan mutu
pelayanan
kesehatan dan pembinaan penyehat
tradisional.
tradisional.
S1, S2-T4 : Melakukan
edukasi,
advokasi
dan
sosialisasi terkait pelayanan
kesehatan
tradisional
terstandar.

2.4.

Sasaran Strategis
Sasaran strategis menggambarkan rincian dan penjabaran pencapaian Visi
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sampai dengan tahun 2024, yang
diperoleh dari tantangan strategis dan analisis TOWS. Sasaran strategis Direktorat
Pelayanan Kesehatan Tradisional 2020-2024 adalah :
1. Terwujudnya pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermanfaat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Terwujudnya

optimalisasi

akses

pelayanan

kesehatan

tradisional

bagi

masyarakat.
3. Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (griya sehat, BKTM, dan
LKTM)
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4. Terwujudnya fasyankes yang menyelenggarakan integrasi pelayanan kesehatan
tradisional sebagai layanan unggulan
5. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam asuhan mandiri kesehatan
tradisional.
6. Terwujudnya penilaian modalitas, bahan dan alat kesehatan yang aman dan
bermanfaat.
7. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan tradisional.
8. Terwujudnya pembiayaan pelayanan kesehatan tradisional melalui JKN.
9. Terwujudnya sistem perencanaan dan sistem informasi kesehatan tradisional
yang terintegrasi.
10. Tersedianya dukungan regulasi, kebijakan, NSPK terkait kesehatan tradisional.
11. Tersedianya SDM yang berbudaya kerja.
12. Tersedianya dukungan anggaran, sarana dan prasarana dalam pelayanan
kesehatan tradisional.
2.5.

Peta Strategi
Dalam rangka pencapaian visi 2020, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
telah menetapkan suatu peta strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab
akibat dari 12 sasaran strategis (yang menggambarkan arah dan prioritas strategis
Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diperlukan guna memampukannya
dalam mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang). Peta
strategi pencapaian visi tersebut disusun berbasiskan pendekatan the balancedscore card dengan memperhatikan peta strategi pada Renstra Kementerian
Kesehatan 2020-2024.
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Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Yankestrad 2020-2024
Terwujudnya pelayanan kesehatan
tradisional yang aman, bermanfaat
dan dapat di pertanggungjawabkan

OUTPUT

Terwujudnya fasyankes
yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
tradisional

Terwujudnya
pembiayaan pelayanan
kesehatan tradisional

Terwujudnya
pemberdayaan
masyarakat dalam
asuhan mandiri

Terwujudnya pelayanan
kesehatan tradisional
sesuai standar

PROSES

Tersedianya Modalitas
pelayanan kesehatan
tradisional yang aman dapat
dipertanggungjawabkanan,

Tersedianya Pendidikan
Tenaga Kesehatan
Tradisional yang terstruktur

Terwujudnya Sistem
perencanaan dan sistim

informasi kesehatan
tradisional yang terintegrasi

yang terintegrasi

INPUT

Tersedianya
dukungan regulasi,
kebijakan, NSPK

Tersedianya
dukungan dana

Terwujudnya pembinaan
dan pengawasan di
bidang kesehatan
tradisional

Tersedianya sarana
dan prasarana dalam
yankestrad

Terwujudnya Sosialisasi
dan advokasi di bidang
pelayanan Kesehatan
tradisional

Tersedianya SDM
yang berbudaya kerja

Kemitraan dengan
lintas program dan
lintas sektor
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2.6

Arah Kebijakan
Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan tradisional, maka Direktorat
Pelayanan Kesehatan Tradisional menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk
pelaksanaan program dan kegiatan yaitu dengan penguatan regulasi dan kapasitas
daerah dalam pengembangan program kesehatan tradisional yang dapat dilakukan
sebagai berikut :
1. Penguatan pelayanan kesehatan tradisional dengan pendekatan promotif
preventif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional
(Griya Sehat BKTM, dan LKTM), FKTP dan FKTL baik milik pemerintah maupun
swasta.
2. Peningkatan pelayanan Kesehatan tradisional sesuai dengan standar
3. Penguatan sistem pelayanan kesehatan tradisional integrasi di Rumah Sakit dan
Puskesmas sebagai layanan unggulan.
4. Penguatan peran serta masyarakat melalui asuhan mandiri kesehatan tradisional
untuk terwujudnya keluarga sehat secara mandiri.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, serta swasta untuk
pengembangan pelayanan kesehatan tradisional.
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BAB III
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS
3.1 Rencana Kegiatan
Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan JKN pada Direktorat JenderalPelayanan
Kesehatan adalah meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas bagimasyarakat.Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
1. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)sesuai standar sebesar
100%
2. Persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 100%
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka salah satunya dilakukan kegiatan
Pembinaan

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional.

Sasaran

kegiatan

ini

meningkatnya

adalah
akses

pelayanan kesehatan tradisional yang berkualitas, dengan indikator sebagai berikut:
Indikator

Jumlah

puskesmas

Definisi Operasional

Jumlah

Puskesmas

Target

yang

yang

menyelenggarakan

menyelenggarakan

pelayanan kesehatan tradisional

kegiatan

dengan memenuhi kriteria:

pelayanan

kesehatan tradisional

2020

2021

2022

2023

2024

175

250

325

400

475

10

15

20

25

30

kegiatan

a. menyelenggarakan pelayanan
kesehatan tradisional
b. melakukan

pembinaan

kelompok asuhan mandiri
c. melakukan

pendataan

penyehat tradisional,
d. memiliki ruang terbuka hijau
dalam

bentuk

taman

obat

keluarga (TOGA)
Jumlah RS pemerintah

Jumlah

yang

menyelenggarakan

menyelenggarakan

pelayanan kesehatan tradisional

kegiatan

pelayanan

dengan memenuhi kriteria:

kesehatan

tradisional

a. menyelenggarakan yankestrad,

terintegrasi

RS

Pemerintah

yang

kegiatan

dan
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b. memiliki ruang terbuka hijau
untuk tanaman obat
Jumlah griya sehat di

Jumlah

Griya

kabupaten/kota

Kabupaten/Kota

Sehat

di

4

11

26

42

60

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator
Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Tahun 2020-2024, diantaranya yaitu:
1. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di fasilitas pelayanan
kesehatan tradisional (Griya Sehat, BKTM, dan LKTM) yang aman, bermanfaat dan
dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di FKTP dan FKTL
sebagai layanan unggulan.
3. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional empiris di panti sehat
4. Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam asuhan mandiri kesehatan
tradisional.
5. Pengembangan penapisan di bidang kesehatan tradisional.
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan tradisional.
7. Peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan tradisional melalui JKN.
8. Peningkatan sistem perencanaan yang terintegrasi.
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Kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional Tahun 2020-2024 Berdasarkan Renstra Kemenkes
NO
1

KEGIATAN
Penyusunan
Regulasi/NSPK
PUSAT

INDIKATOR /
TARGET

TAHUN 2020

TAHUN 2021

TAHUN 2022

TAHUN 2023

TAHU 2024

PMK

Evaluasi Penerapan
PMK
Yankestrad
Empiris

Pengumpulan data
dari daerah untuk
bahan pengayaan
PMK
Yankestrad
Empiris
untuk
penyesuaian
dengan dinamika
kebijakan/PerUUan

Pembahasan dengan
pakar LP/LS dalam
penyiapan pengayaan
PMK
Yankestrad
Empiris
untuk
penyesuaian dengan
dinamika
kebijakan/Per-UUan

Ditetapkannya
PMK
Yankestrad Komplementer

Sosialisasi
PMK
Yankestrad
Komplementer

Evaluasi Penerapan
PMK
Yankestrad
Komplementer

Pengumpulan data
dari daerah untuk
bahan pengayaan
PMK Yankes-trad
Komplementer
untuk penyesuaian
dengan dinamika
kebijakan/PerUUan

Pembahasan dengan
pakar LP/LS dalam
penyiapan pengayaan
PMK
Yankestrad
Komple-menter untuk
penyesua-ian dengan
dinamika
kebijakan/Per-UUan

Ditetapkannya
petunjuk
teknis/petunjuk pelaksanaan
untuk
pengimplementasian
PMK Yankestrad Integrasi

Sosialisasi
petunjuk
teknis/petunjuk
pelaksanaan
penyelenggaraan
Yankestrad
Integrasi

Evaluasi Penerapan
Yankestrad
Integrasi

Pengumpulan data
dari daerah dan
pusat untuk bahan
pengayaan
PMK
Yankestrad
Integrasi sebagai
bahan
penyesuaian

Pembahasan dengan
pakar LP/LS dalam
penyiapan pengayaan
PMK
Yankestrad
Integrasi
untuk
penyesuaian dengan
dinamika

Ditetapkannya
PMK turunan dan
PP 103/2014
Ditetapkannya
Yankestrad Empiris

PMK

Sosialisasi
Yankestrad
Empiris
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kebijakan/Per-UUan

PROVINSI

Ditetapkannya
Kebijakan
yang
mendukung PMK
Empiris,
Komplementer
dan Integrasi

Penyiapan data pendu-kung
dalam penyusunan Perda
yang
mendukung
PMK
Empiris, Komplementer dan
Integrasi

Pelaksanaan
Pembina-an dan
pengawasan
regulasi

Pelaksanaan
Binwas
dan
Rekapitulasi
permasalahan
dalam
penerapan
Perda
yang
mendukung
PMK
Empiris,
Komplementer dan
Integrasi

Pelaksanaan
Binwas
dan
Rekapitulasi
permasalahan
dalam
penerapanPerda
yang mendukung
PMK
Empiris,
Komplementer dan
Integrasi

Pelaksanaan Binwas
dan
Rekapitulasi
permasala-han dalam
penerapan
Perda
yang mendukungPMK
Empiris,
Komplementer dan Integrasi

KAB/KOTA

Ditetapkannya
Perda
yag
mendukung PMK
Empiris,
Komplementer
dan Integrasi

Penyiapan data pendu-kung
dalam penyusunan Perda
yang
mendukung
PMK
Empiris, Komplementer dan
Integrasi

Pelaksanaan
Pembina-an dan
pengawasan
regulasi

Pelaksanaan
Binwas
dan
Rekapitulasi
permasalahan
dalam
penerapan
Perda
yang
mendukung
PMK
Empiris,
Komplementer dan
Integrasi

Pelaksanaan
Binwas
dan
Rekapitulasi
permasalahan
dalam penerapan
Perda
yang
mendukung PMK
Empiris, Komplementer
dan
Integrasi

Pelaksanaan Binwas
dan
Rekapitulasi
permasala-han dalam
penerapan
Perda
yang mendukungPMK
Empiris,
Komplementer dan Integrasi

Penyiapan data pendu-kung
dalam
penyelenggaraan
yankestrad sesuai dengan
PMK Empiris, Komplementer
dan Integrasi

Pendataan
kestrad
dan
fasilitasi perijinan
hattra
(surat
pengantar)

Pendataan kestrad
dan fasilitas
perijinan hattra
(surat pengantar)

Pendataan kestrad
dan fasilitas
perijinan hattra
(surat pengantar)

Pendataan kestrad
dan fasilitas perijinan
hattra(surat
pengantar)

PUSKESMAS

2

dengan dinamika
kebijakan/PerUUan

Pengembangan
pendidikan kestrad

Tersedianya
sarana
prasarana
pendidikan

dan

18

kestrad

3

PUSAT

Penyiapan
prasarana
teknis

sarana
dan
dan kebijakan

Sosialisasi
pelaksanaan
pendidikan
kestrad

dan

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

PROVINSI

Penyiapan
sarana
dan
tenaga kesehatan untuk di
didik kestrad

Sosialisasi
pelaksanaan
pendidikan
kestrad

dan

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

KAB/KOTA

Penyiapan
sarana
dan
tenaga kesehatan untuk di
didik kestrad

Sosialisasi
pelaksanaan
pendidikan
kestrad

dan

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

PUSKESMAS

Penyiapan
sarana
dan
tenaga kesehatan untuk di
didik kestrad

Sosialisasi
pelaksanaan
pendidikan
kestrad

dan

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

Pelaksanaan
pendidikan kestrad

PUSAT

Penerapan Asuhan Mandiri
dan
rekapitulasi
permasalahan yang ada

Penerapan
Asuhan
Mandiri
dan
rekapitulasi
permasalahan
yang ada

Evaluasi penerapan
Asuhan Mandiri

Pengumpulan data
dari daerah untuk
bahan Pengayaan
pedoman Asuhan
Mandiri

Pembahasan dengan
pakar LP/LS dalam
penyiapan Pengayaan
Pedoman
Asuhan
Mandiri

PROVINSI

Penerapan Asuhan Mandiri
dan
rekapitulasi
permasalahan yang ada

Penerapan
Asuhan
Mandiri
dan
rekapitulasi
permasalahan
yang ada

Penerapan Asuhan
Mandiri dan
rekapitulasi
permasalahan yang
ada

Penerapan Asuhan
Mandiri dan
rekapitulasi
permasalahan
yang ada

Penerapan Asuhan
Mandiri dan
rekapitulasi
permasalahan yang
ada

Pemberdayaan
masyarakat
dengan
asuhan mandiri

Jumlah kelompok
asuhan mandiri
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4

KAB/KOTA

Pembinaan dan Kerjasama
dengan lintas sector dalam
pengembangan
asuhan
mandiri di Puskesmas

Pembinaan
dan
Kerjasama
dengan
lintas
sector
dalam
pengembangan
asuhan mandiri di
Puskesmas

Pembinaan dan
Kerjasama dengan
lintas sector dalam
pengembangan
asuhan mandiri di
Puskesmas

Pembinaan dan
Kerjasama dengan
lintas sector dalam
pengembangan
asuhan mandiri di
Puskesmas

Pembinaan dan
Kerjasama dengan
lintas sector dalam
pengembangan
asuhan mandiri di
Puskesmas

PUSKESMAS

Pemberdayaan Masya-rakat
melalui
Asuhan
Mandiri
dengan pembinaan kepada
kader dan keluarga binaan

Pemberdayaan
Masya-rakat
melalui
Asuhan
Mandiri
dengan
pembinaan
kepada kader dan
keluarga binaan

Pemberdayaan
Masya-rakat melalui
Asuhan Mandiri
dengan pembinaan
kepada kader dan
keluarga binaan

Pemberdayaan
Masya-rakat
melalui Asuhan
Mandiri dengan
pembinaan kepada
kader dan keluarga
binaan

Pemberdayaan
Masya-rakat melalui
Asuhan Mandiri
dengan pembinaan
kepada kader dan
keluarga binaan

PUSAT

Penyediaan bahan promosi
kestrad dan erjasama lintas
sektor

Distribusi
bahan
promosi kestrad

Evaluasi
hasil
promosi kestrad

Pengumpulan data
dari daerah untuk
bahan Pengayaan
promosi kestrad

Pembahasan dengan
LP/LS
dalam
penyiapan Pengayaan
bahan
promosi
kestrad

PROVINSI

Penyiapan
data
dalam
penyusunan bahan promosi
kestrad

Mempromosikan
upaya kestrad

Mempromosikan
upaya kestrad dan
rekapitulasi
permasalahan

Mempromosikan
upaya kestrad dan
rekapitulasi
permasalahan

Mempromosikan
upaya kestrad dan
rekapitulasi
permasalahan

KAB/KOTA

Penyiapan
data
dalam
penyusunan bahan promosi

Mempromosikan
upaya kestrad

Mempromosikan
upaya kestrad dan
rekapitulasi

Mempromosikan
upaya kestrad dan
rekapitulasi

Mempromosikan
upaya kestrad dan
rekapitulasi

Pemberdayaan
promosi
erjasama
tradisional

%
provinsi,
kab/kota,
pusk
yang
mendapatkan
promosi
erjasama
tradisional
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kestrad
PUSKESMAS

5

permasalahan

permasalahan

permasalahan

Penyiapan
data
dalam
penyusunan bahan promosi
kestrad

Mempromosikan
upaya kestrad

Mempromosikan
upaya kestrad dan
rekapitulasi
permasalahan

Mempromosikan
upaya kestrad dan
rekapitulasi
permasalahan

Mempromosikan
upaya kestrad dan
rekapitulasi
permasalahan

PUSAT

Fasilitasi penyediaan sarana
dan
prasarana,
obat
tradisional dan SDM yang di
dukung dengan kebijakan
teknis

Integrasi
Yankestrad
di
Fasyankes
sebagai layanan
unggulan

Integrasi
Yankestrad
di
Fasyankes sebagai
layanan unggulan

Evaluasi
penyelengga-raan
integrasi
berdasarkan data
dari pusat
dan
daerah

Penyiapan pengayaan
kebijakan
teknis
integrasi
bersama
LP/LS

PROVINSI

Penyiapan
Perda
yang
mendukung
penyelenggaraan yankestrad
integrasi

Penyiapan sarana
dan
prasarana
pendukung serta
SDM
untuk
penyelenggaraan
yankestrad
integrasi

Integrasi
Yankestrad
di
Fasyankes
dan
rekapitulasi
permasalahan serta
bimtek
untuk
penyelesaian
permasalahan

Integrasi
Yankestrad
di
Fasyankes
dan
rekapitu-lasi
permasalahanserta
bintek
untuk
penyelesaian
permasalahan

Integrasi Yankestrad
di Fasyankes dan
rekapitulasi
permasalahan serta
bimtek
untuk
penyelesaian
permasalahan

Penyiapan sarana
dan
prasarana
pendukung serta
SDM
untuk
penyelenggaraan
yankestrad
integrasi

Integrasi
Yankestrad
di
Fasyankes
dan
rekapitulasi
permasalahan serta
bimtek
untuk
penyelesaian

Integrasi
Yankestrad
di
Fasyankes
dan
rekapitulasi
permasalahan
serta bimtek untuk
penyelesaian

Integrasi Yankestrad
di Fasyankes dan
rekapitulasi
permasalahans erta
bimtek
untuk
penyelesaian
permasalahan

Pengembangan
integrasi yankestrad di
fasyankes

KAB/KOTA

% fasyankes yang
melaksanakan
integrasi
yankestrad
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PUSKESMAS

6

Pengembangan
sistem
informasi
kestrad

permasalahan

permasalahan

Penyiapan sarana
dan
prasarana
pendukung serta
SDM
untuk
penyelenggaraan
yankestrad
integrasi

Integrasi
Yankestrad
di
Fasyankes
dan
rekapitulasi
permasalahan serta
bimtek
untuk
penyelesaian
permasalahan

Integrasi
Yankestrad
di
Fasyankes
dan
rekapitu-lasi
permasalahan
serta bimtek untuk
penyelesaian
permasalahan

Integrasi Yankestrad
di Fasyankes dan
rekapitulasi
permasalahan serta
bintek
untuk
penyelesaian
permasalahan

Tersediannya data
kestrad yang valid
dan up to date
untuk
pengembangan
program
yankestrad

PUSAT

Ditetapkannya Pedoman JID
dan aplikasi online JID
Kestrad

Pelatihan
Pengisian Aplikasi
online JID Kestrad
dan
penyediaan
sarana
dan
prasarana
pendukung

Updating data JID
Kestrad
dan
evaluasi
pelaksanaan
JID
Kestrad

Updating data JID
Kestrad dan
evaluasi
pelaksanaan JID
Kestrad

Updating data JID
Kestrad dan evaluasi
pelaksanaan JID
Kestrad

PROVINSI

Penyiapan data kestrad

Pengisian
Kestrad

Data

Updating data JID
Kestrad
dan
evaluasi
pelaksanaan
JID
Kestrad

Updating data JID
Kestrad dan
evaluasi
pelaksanaan JID
Kestrad

Updating data JID
Kestrad dan evaluasi
pelaksanaan JID
Kestrad

KAB/KOTA

Penyiapan data kestrad

Pengisian
Kestrad

Data

Updating data JID
Kestrad
dan
evaluasi

Updating data JID
Kestrad dan
evaluasi

Updating data JID
Kestrad dan evaluasi
pelaksanaan JID
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pelaksanaan
Kestrad
PUSKESMAS

7

JID

pelaksanaan JID
Kestrad

Kestrad

Penyiapan data kestrad

Pengisian
Kestrad

Data

Updating data JID
Kestrad
dan
evaluasi
pelaksanaan
JID
Kestrad

Updating data JID
Kestrad dan
evaluasi
pelaksanaan JID
Kestrad

Updating data JID
Kestrad dan evaluasi
pelaksanaan JID
Kestrad

Ditetapkannya
Pedoman
Penapisan/Pengkajian

Orientasi
Penapisan/
Pengkajian dalam
bentuk workshop

Orientasi
Penapisan/
Pengkajian
dalam
bentuk
workshop
dan
evaluasi
penapisan

Orientasi
Penapisan/
Pengkajian dalam
bentuk workshop
dan pengum-pulan
permasalahan dan
Sentra P3T

Orientasi Penapisan/
Pengkajian
dalam
bentuk workshop dan
penyiapan pengayaan
Pedoman
Penapisan/Pengkajian

PROVINSI

Dukungan
administrasi dan
keuangan
dan
pelaksanaan
penapisan
sebagai
Timdal
P3T

Dukungan
administrasi dan
keuangan dan
pelaksanaan
penapisan sebagai
Timdal P3T

Dukungan
administrasi dan
keuangan dan
pelaksanaan
penapisan sebagai
Timdal P3T

Dukungan
administrasi dan
keuangan dan
pelaksanaan
penapisan sebagai
Timdal P3T

KAB/KOTA

Dukungan
data
lokal wisdom

Dukungan data lokal
wisdom

Dukungan data
lokal wisdom

Dukungan data lokal
wisdom

PUSKESMAS

Dukungan
data
lokal wisdom

Dukungan data lokal
wisdom

Dukungan data
lokal wisdom

Dukungan data lokal
wisdom

Peningkatan kualitas
penapi-san yankestrad

PUSAT

Jumlah Penapisan
lokal wisdom dan
yankestrad yang
berkembang
di
masyarakat
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8

Peningkatan
Pembinaan
dan
pengawasan penyehat
tradisional

Jumlah penyehat
tradisional

PUSAT

Penyiapan regulasi yang
menjadi
acuan
dalam
pembinaan dan pengasan
penyehat tradisional

Penetapan
regulasi
yang
menjadi
acuan
dalam pembinaan
dan pengawasan
penyehat
tradisional

Penerapan
pembinaan dan
pengawasan
penyehat tradisional

Penerapan
pembinaan dan
pengawasan
penyehat
tradisional

Evaluasi Penerapan
pembinaan dan
pengawasan
penyehat tradisional

PROVINSI

Penerapan pembinaan dan
pengawasan
penyehat
tradisional

Penerapan
pembinaan
pengawasan
penyehat
tradisional

Penerapan
pembinaan dan
pengawasan
penyehat tradisional

Penerapan
pembinaan dan
pengawasan
penyehat
tradisional

Penerapan
pembinaan dan
pengawasan
penyehat tradisional

KABUPATEN/KOTA

Penerapan pembinaan dan
pengawasan
penyehat
tradisional

Penerapan
pembinaan
pengawasan
penyehat
tradisional

Penerapan
pembinaan dan
pengawasan
penyehat tradisional

Penerapan
pembinaan dan
pengawasan
penyehat
tradisional

Penerapan
pembinaan dan
pengawasan
penyehat tradisional

PUSKESMAS

Puskesmas
pendataan
tradisional

Puskesmas
melakukan
pendataan
penyehat
tradisional

Puskesmas
melakukan
pendataan penyehat
tradisional

Puskesmas
melakukan
pendataan
penyehat
tradisional

Puskesmas
melakukan pendataan
penyehat tradisional

melakukan
penyehat

dan

dan
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Tahapan pengendalian kinerja tersebut dilihat pada gambar :

Dilakukan pada akhir
tahun dalam mengukur
nilai tambah pada proses
KPI selanjutnya

Penentuan Insentif &
Konsekuensi

BUDAYA
KINERJA

Menggunakan realisasi
pencapaian target KPI
untuk menentukan
permasalahan & RTL
Minimal 1 kali/bulan

Proses penetapan KPI
dikembangkan akhir
tahun/awal

Segenap unit kerja &
pegawai membuat
kontrak kinerja Bulan
Januari/Februari

Atasan melakukan pemantauan
pencapaian kinerja & hambatan
setiap saat dengan penilaian ;
Tercapai, Mendekati Target
atau Jauh dari target
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BAB IV
KERANGKA IMPLEMENTASI RENCANA AKSI
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
Dalam Rencana Aksi (Renaksi) Kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
Tahun 2020-2024 ini terdapat berbagai sasaran strategis dan ukuran kunci keberhasilan
yang bertujuan untuk menyempurnakan (penguatan) mutu kelembagaan Direktorat
Pelayanan Kesehatan Tradisional. Tantangan dalam penguatan mutu kelembagaan pada
periode tahun 2020-2024 adalah kemampuan untuk mengintegrasikan Renaksi Direktorat
Pelayanan Kesehatan Tradisional, pengendalian kinerja, anggaran dan manajemen kinerja
di berbagai lapisan dan fungsi organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, tahapan-tahapan pengendalian kinerja perlu dilakukan
demi tercapainya sasaran strategis Renaksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan
Tradisional Tahun 2020-2024.
Tahapan Kontrak Kinerja. Tahapan kontrak kinerja antara Direktur Pelayanan Kesehatan
Tradisional dengan Eselon III merupakan sebuah tahapan untuk menjabarkan dan
menentukan berbagai sasaran strategis dan target indikator kinerja. Kunci Renaksi Kegiatan
Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional pada berbagai jabatan eselon III di bawah
Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, sesuai dengan pertanggung jawaban dan
wewenang yang relevan dari pejabat eselon III tersebut. Kontrak kinerja ini menunjukkan
adanya akuntabilitas dari setiap pejabat eselon III kepada Direktur Pelayanan Kesehatan
Tradisional sebagai penanggung jawab utama keberhasilan pencapaian target kinerja di
periode tahun 2020-2024. Dengan pola yang sama, para pejabat eselon III melakukan
kontrak kinerja dengan lapisan pejabat eselon IV di bawah kendalinya dengan cara
menjabarkan target indikator kinerja kunci untuk para pejabat di lingkungannya. Selanjutnya
para pejabat eselon IV melakukan kontrak kinerja yang sama dengan staf di bawah
kendalinya sesuai dengan tanggungjawab dan otoritas yang relevan.
Tahapan Pemantauan. Tahapan ini bertujuan untuk memantau status kemajuan penerapan
kontrak kinerja. Dalam konteks implementasi Renaksi Direktorat Pelayanan Kesehatan
Tradisional, status kemajuan pencapaian target kinerja merupakan inti dari pelaksanaan
pemantauan (monitoring). Tahapan pemantauan ini sangat dibutuhkan untuk memastikan
kontrak kinerja berada dalam jalur atau di luar jalur. Informasi atas status kemajuan
pelaksanaan Reaksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional akan membantu
setiap lapisan organisasi tentang tingkat pencapaian kinerja untk melakukan evaluasi.
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Upaya evaluasi yang sistematis dan terpadu atas pencapaian Renaksi Kegiatan Direktorat
Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan melalukan monitoring pencapaian target kinerja.
Tahapan Dialog Kinerja. Tahapan dialog kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi status
kemajuan target kinerja Renaksi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Tahapan
dialog kinerja adalah pertemuan evaluasi berkala tentang pencapaian kinerja dengan durasi
tertentu (sesuai kebutuhan) antara pimpinan dan para jajaran pimpinan di lapisan organisasi
Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional. Upaya evaluasi tersebut harus ditunjang data
dan informasi yang terintegrasi mengenai status kemajuan pencapaian Renaksi Kegiatan
Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional.
Tahapan dialog kinerja mempunyai tiga sasaran yang hendak dicapai. Sasaran pertama
adalah memeriksa pencapaian aktual kinerja yang belum mencapai target kinerja sampai
kurun waktu tertentu. Pencarian akar masalah dari ketidaktercapaian target kinerja Renaksi
Kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan sasaran kedua yang
hendak dicapai dari pelaksanaan dialog kinerja. Sasaran ketiga adalah komitmen antara
atasan dan jajaran manajemen di bawah kendalinya untuk menentukan rencana tindak
lanjut yang diperlukan demi tercapainya target kinerja di masa mendatang.
Tahapan dialog kinerja ini dilakukan secara berkala agar segenap jajaran manajemen pada
berbagai lapisan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai umpan
balik atas tingkat keberhasilan eksekusi Renaksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan
Tradisional dan potensi risiko yang tengah dan akan dihadapi. Selanjutnya setiap dinaika
perkembangan status pencapaian target dapat segera diantisipasi pengendalian upaya
penangannya. Pertemuan dialog kinerja merupakan bentuk pengendalian kinerja atas
pelaksanaan Renaksi Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diharapkan
menyediakan gambaran status terakhir atas perkembangan pencapaian sasaran stretegis
dan target kinerja Renaksi Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional.
Tahapan Manajemen Kinerja. Tahapan ini bertujuan untuk menilai keberhasilan
pencapaian target kinerja setiap pegawai pada berbagai tingkatan jabatan di lingkungan
Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang terintegrasi dengan kontrak kinerja
satuan (unit) kerja tempat pegawai berkiprah. Kementerian Kesehatan sudah memiliki
mekanisme SKP (Sistem Kinerja Pegawai) untuk menilai kinerja pegawai. Namun, SKP
perlu diintegrasikan dengan indikator kinerja

Renaksi

Kegiatan Direktorat Pelayanan

Kesehatan Tradisional sehingga setiap pegawai di Direktorat Pelayanan Kesehatan
Tradisional akan mempunyai indikator keberhasilan yang bukan hanya mengukur
keberhasilan pegawai dari sudut pemenuhan uraian tugas (job description) dan perilaku saja
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(orientasi proses), namun juga kontribusi setiap pegawai dalam menunjang Renaksi
Kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional (orientasi hasil).
Tantangan untuk penerapan Renaksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
melalui tahapan pengendalian kinerja tidak mudah untuk dijalankan. Oleh kerena itu, upaya
menguatkan kerangka kelembagaan yang dibangun di Direktorat Pelayanan Kesehatan
Tradisional harus lebih menekankan pada transformasi budaya kinerja dan pola pikir,
meskipun di dalamnya dituntut adanya perubahan proses melalui dukungan teknologi
informasi.
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BAB V
PENUTUP
Rencana Aksi KegiatanDirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Tahun 2020-2024 telah
selesai disusun dengan berpedoman pada arahan Arahan RPJP Nasional 2005-2025,
RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 dan Rencana Aksi
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024. Rencana Aksi Kegiatan ini
diharapkan menjadi dokumen yang memberikan arah peta jalan dalam perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian penyelenggaraan kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan
Tradisional Tahun 2020-2024. Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagai salah
satu unit organisasi eselon II dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,
bertanggung jawab melaksanakan dan pencapaian kinerja kegiatan dari program Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan dan/atau kebijakan Kementerian Kesehatan.
Semoga jajaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dapat melaksanakan kegiatan
yang direncanakan secara optimal dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi
KegiatanDirektorat

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional

ini,

maka

akan

dilakukan

penyempurnaan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN 1
Matriks Kinerja dan Pendanaan
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Tahun 2020-2024
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator

Program/
Kegiatan

Target
Lokasi

2020

2021

2022

Alokasi (dalam juta rupiah)
2023

2024

Program Pelayanan Kesehatan & JKN
pada Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan

2020

2021

2022

2023

2024

422.644

477.018

509.744

543.958

583.624

Meningkatnya akses
pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
yang berkualitas
bagimasyarakat
1

Persentase
fasilitas kesehatan
tingkat pertama
(FKTP) sesuai
standar

46

60

75

90

100

2

Persentase rumah
sakit terakreditasi

80

85

90

95

100
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Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator

Program/
Kegiatan

Target
Lokasi

2020

2021

2022

Alokasi (dalam juta rupiah)
2023

2024

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional

2020

2021

2022

2023

2024

17.310

49.450

52.912

55.615

60.579

Meningkatnya akses
pelayanan kesehatan
tradisional yang
berkualitas
1

Jumlah puskesmas
yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
Kesehatan
tradisional

175

250

325

400

475

2

Jumlah RS
pemerintah yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
Kesehatan
tradisional integrasi

10

15

20

25

30

3

Jumlah griya sehat
di kabupaten/kota

4

11

26

42

60
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LAMPIRAN 2
Matriks Formulasi Indikator Kinerja
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Tahun 2020-2024

NO

a)

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/
Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

Baseline
Data
(Capaian
2018)

2020

2021

2022

2023

2024

50

175

250

325

400

475

Target

Definisi Operasional

Formulasi Perhitungan

Sumber Data

Unit
Organisasi
Pelaksana

Kegiatan Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
Meningkatnya akses
pelayanan
kesehatan tradisional
yang berkualitas

Jumlah puskesmas
yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
kesehatan tradisional

Jumlah Puskesmas yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
kesehatan tradisional
yang memenuhi kriteria:
a. Melakukan
pelayanan
kesehatan
tradisional
b. Melakukan
pembinaan
kelompok
asuhan
mandiri kesehatan
tradisional
c. Melakukan
pendataan penyehat
tradisional
d. Memiliki RTH dalam
bentuk Taman Obat
Keluarga (TOGA)

Jumlah kumulatif Puskesmas
yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
tradisional sesuai dengan
kriteria

1.
2.

3.

Laporan Pelaksanaan
Kegiatan
Laporan dinas kesehatan
provinsi/kabupaten/kota/
Puskesmas yang
melakukan pembinaan
pelayanan kesehatan
tradisional
Sistem Informasi
Puskesmas
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NO

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/
Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

Baseline
Data
(Capaian
2018)

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah RS
pemerintah yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
kesehatan tradisional
integrasi

4

10

15

20

25

30

Jumlah griya sehat di
kabupaten/kota

-

Target

4

11

26

Definisi Operasional

42

60

Formulasi Perhitungan

Jumlah Rumah sakit
pemerintah yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan tradisional dan
memiliki Ruang Terbuka Hijau
untuk taman obat sebagai
media edukasi

Jumlah kumulatif Rumah
sakit pemerintah yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
tradisional dan memiliki
Ruang Terbuka Hijau untuk
taman obat sebagai media
edukasi

Jumlah Griya Sehat di
Kabupaten/Kota

Jumlah kumulatif Griya Sehat
di Kabupaten/Kota

Sumber Data

1.

2.

3.
1.
2.

Unit
Organisasi
Pelaksana

Hasil monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
tradisional integrasi di RS
Laporan dinas kesehatan
provinsi/kabupaten/kota
yang melakukan
pembinaan pelayanan
kesehatan tradisional
Sistem Informasi RS
Hasil monitoring dan
evaluasi Griya Sehat
Laporan dari dinas
kesehatan provinsi yang
melakukan pembinaan
pelayanan kesehatan
tradisional di Griya Sehat
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LAMPIRAN 3
Matriks Pembagian Wewenang
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Tahun 2020-2024

NO

Program/Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/
Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk mencapai terget sesuai
kewenangan)

Target
2020

2021

2022

2023

2024

Pusat

Provinsi

Kabupaten/Kota

Unit
Organisasi
Pelaksana

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Meningkatnya akses
pelayanan kesehatan
tradisional yang
berkualitas
Jumlah Puskesmas
yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
kesehatan tradisional

Direktorat
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
175

250

325

400

475

 Penyusunan NSPK
 Peningkatan kapasitas ke
Provinsi
kepada
 Bimtek
Prov/Kab/Kota
/Puskesmas
Kepada
 Monev
Prov/Kab/Kota
/Puskesmas
 Sosialisasi dan advokasi

 Peningkatan
kapasitas
ke
Kab/Kota
kepada
 Bimtek
Kab/Kota
/Puskesmas
 Monev
Kepada
Kab/Kota
/Puskesmas
 Rekapitulasi laporan
penyelenggaraan
yankestrad
di
puskesmas
 Sosialisasi
dan
advokasi

 Peningkatan kapasitas ke
Puskesmas
 Bimtek
kepada
Puskesmas
Kepada
 Monev
Puskesmas
laporan
 Rekapitulasi
penyelenggaraan
yankestrad Puskesmas
 Sosialisasi dan advokasi
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NO

Program/Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/
Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk mencapai terget sesuai
kewenangan)

Target
2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah RS
pemerintah yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
kesehatan tradisional
terintegrasi

10

15

20

25

30

Jumlah Griya Sehat di
Kabupaten/Kota

4

11

26

42

60

Pusat
NSPK
 Penyusunan
Yankestrad Integrasi
 Kegiatan
fasilitasi
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
tradisional integrasi di RS
teknis
 Bimbingan
yankestrad integrasi di RS
NSPK
 Penyusunan
Yankestrad
Komplementer
 Pembinaan
dan
Pendampingan
Teknis
calon Griya Sehat
 Bimbingan Teknis dan
Monitoring Evaluasi Griya
Sehat
laporan
 Rekapitulasi
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
tradisional
Komplementer di Griya
Sehat

Provinsi

Kabupaten/Kota

teknis
 Bimbingan
yankestrad integrasi
di RS
 Rekapitulasi laporan
penyelenggaraan
yankestrad integrasi
di RS

teknis
 Bimbingan
yankestrad integrasi di RS
 Rekapitulasi
laporan
penyelenggaraan
yankestrad integrasi di RS

dan
 Pembinaan
Pendampingan
Teknis calon Griya
Sehat
 Bimbingan
Teknis
dan
Monitoring
Evaluasi Griya Sehat
 Rekapitulasi laporan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
tradisional
Komplementer
di
Griya Sehat

 Menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan
tradisional komplementer
di Griya Sehat
 Laporan penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
tradisional di Griya Sehat

Unit
Organisasi
Pelaksana
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