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DEFENISIDEFENISI
��StrategiStrategi adalahadalah penetapanpenetapan tujuantujuan dasardasar
jangkajangka panjangpanjang dandan sasaransasaran perusahaan,perusahaan, dandan
penerapanpenerapan serangkaianserangkaian tindakantindakan sertaserta alokasialokasi
sumbersumber dayadaya yangyang pentingpenting untukuntuk
melaksanakanmelaksanakan sasaransasaran (( Chandler,Chandler, 19621962 ))..

��PembangunanPembangunan adalahadalah suatusuatu prosesproses kegiatankegiatan
yanyan gdilakukangdilakukan dalamdalam rangkarangka
mengembangkanmengembangkan atauatau mengadakanmengadakan
perubahanperubahan--perubahanperubahan keke araharah keadaankeadaan yangyang
mengembangkanmengembangkan atauatau mengadakanmengadakan
perubahanperubahan--perubahanperubahan keke araharah keadaankeadaan yangyang
lebihlebih baikbaik..

��KesehatanKesehatan adalahadalah suatusuatu keadaankeadaan seimbangseimbang
yangyang dinamisdinamis antaraantara bentukbentuk dandan fungsifungsi tubuhtubuh
dengandengan berbagaiberbagai faktorfaktor yangyang berusahaberusaha
mempengaruhimempengaruhi nyanya (Perkin,(Perkin,19381938 )).. SehatSehat
adalahadalah suatusuatu keadaaankeadaaan sejahtera,sejahtera, sempurnasempurna
daridari fisik,fisik, mentalmental dandan sosialsosial yangyang tidaktidak hanyahanya
terbatasterbatas padapada bebasbebas daridari penyakitpenyakit atauatau
kelemahankelemahan sajasaja..(WHO(WHO 19471947 dandan UUUU PokokPokok
KesehatanKesehatan NoNo:: 99,,19921992))..



STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN 

KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN 

StrategiStrategi pembangunanpembangunan kesehatankesehatan yangyang

telahtelah diterapkanditerapkan oleholeh DepartemenDepartemen

KesehatanKesehatan Indonesia,Indonesia, adalahadalah ::

1.1. Menggerakkan dan memberdayakan Menggerakkan dan memberdayakan 1.1. Menggerakkan dan memberdayakan Menggerakkan dan memberdayakan 

masyarakat untuk hidup sehatmasyarakat untuk hidup sehat

2.2. Meningkatkan akses masyarakat tehadap Meningkatkan akses masyarakat tehadap 

pelayanan kesehatan yang  berkualitas. pelayanan kesehatan yang  berkualitas. 

3.3. Meningkatkan sistem surveillans, Meningkatkan sistem surveillans, 

monitoring dan informasi kesehatanmonitoring dan informasi kesehatan

4.4. Meningkatkan pembiayaan kesehatanMeningkatkan pembiayaan kesehatan



Strategi utama pembangunan kesehatan di atas dapat

mencapai sasaran tercermin dari indikator dampak
pembangunan kesehatan, yaitu :

a. Meningkatkan umur harapan hidup dari 66,2 
tahun menjadi 70,6 tahun,

b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan 
dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran 
hidup.hidup.

c. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan 
dari 307 menjadi 226 per 100.00 kelahiran 
hidup.

d. Menurunnya prevalensi gzi buruk pada 
anak-anak balita dari 25,8 % menjadi 20 %.



NILAI-NILAI YANG DI JUNJUNG TINGGI DALAM 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Nilai yang di junjung tinggi oleh pemerintah dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan lebih lanjut
disampaikan, bahwa dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan, Departemen Kesehatan
telah bertekad untuk menjunjung tinggi nilai-nilai
sebagai berikut :sebagai berikut :

1. Berpihak pada Rakyat

2. Bertindak cepat dan tepat.

3. Kerjasama tim

4. Integritas tinggi

5. Transparan dan akuntabilitas



STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN UNTUK

MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT 2010 ADALAH :

1. Pembangunan Nasional Berwawasan 

Kesehatan

2. Profesionalisme

3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat

4. Desentralisasi



Adapun sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2007

diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat
melalui peningkatan akses masyarakat, terutama penduduk miskin,
terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin pada beberapa

indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya proporsi keluarga yang berperilaku hidup
bersih dan sehat;

2. Meningkatnya proporsi keluarga yang memiliki
akses terhadap sanitasi dan air bersih;

3. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih;tenaga kesehatan terlatih;

4. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal
dan neonatal;

5. Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk
miskin ke Puskesmas;

6. Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk
miskin ke rumah sakit;

7. Meningkatnya cakupan imunisasi;



8. Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit malaria, demam
berdarah dengue (DBD), tuberkulosis
paru, diare, dan HIV/AIDS;

9. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada
balita;

10.Meningkatnya pemerataan tenaga
kesehatan;

11.Meningkatnya ketersediaan obat esensial11.Meningkatnya ketersediaan obat esensial
nasional;

12.Meningkatnya cakupan pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi produk
terapetik/obat, obat tradisional,
kosmetik, perbekalan kesehatan rumah
tangga,produk komplemen dan produk
pangan



13. Meningkatnya penelitian dan pengembangan
tanaman obat asli Indonesia;

14. Meningkatnya jumlah peraturan dan
perundang- undangan di bidang
pembangunan kesehatan yang ditetapkan
dan

15. Meningkatnya jumlah penelitian dan
pengembangan di bidang pembangunan
kesehatan. Berdasarkan Peraturankesehatan. Berdasarkan Peraturan
Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2004-2009, telah ditetapkan
bahwa sasaran pembangunan kesehatan
pada akhirtahun 2009 adalah meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat melalui
peningkatan aksesmasyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas.



TERIMA KASIHTERIMA KASIH


