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A. TUJUAN 

Tujuan Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pati merupakan upaya 

untuk mewujudkan Missi ke 2 (kedua) Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2017 s/d 2022) dalam Perda No 1 Tahun 

2018 yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan”  dengan tercapainya 

missi tersebut diharapkan Visi Pemerintah Kabupaten Pati “Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” akan dapat terwujud.  

Tujuan pembangunan kesehatan jangka menengah adalah 

meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. Peningkatan status 

kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan 

(life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia 

kerja, maternal, dan kelompok lansia . 

Status kesehatan dan Gizi Masyarakat di suatu negara / wilayah 

menunjukan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan di suatu 

negara / wilayah tersebut. Status kesehatan dan gizi masyarakat di suatu 

wilayah dipengaruhi oleh sarana prasarana kesehatan lingkungan yang 

memadahi yang mampu mendukung mewujudkan budaya perilaku hidup 

bersih dan sehat. Selain itu juga karena kemampuan akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas  dan sebagian kecil karena 

faktor ketururan, politik dan geografis dari wilayah tersebut. Beberapa 

ukuran yang mampu menunjukan status kesehatan dan gizi masyarakat di 

suatu wilayah antara lain umur harapan hidup, kematian Ibu, Kematian 

Bayi, Indeks keluarga sehat  

Kondisi saat ini Umur harapan hidup bayi baru lahir di Kabupaten 

Pati sebesar 75,69 Tahun dan diharapkan pada 5 tahun ke depan dapat 

ditingkatkan menjadi 76 Tahun, sedang untuk kematian ibu pada tahun 

2016 adalah 20 kasus (115/100.000 kelahiran hidup) diharapkan pada lima 

tahun ke depan dapat diturunkan menjadi 73/100.000 kelahiran hidup, 

sedangkan untuk kasus kematian bayi jumlah kasusnya pada tahun 2016 

sebesar 188 kasus (10,8/1000 lahir hidup) diharapkan pada lima tahun ke 

depan dapat diturunkan menjadi 7,8/1000 kelahiran hidup, Hasil 

Pendataan Keluarga Sehat sampai akhir 2017 sebanyak 146.636 KK terdata 
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dan diharapkan sampai tahun 2022 nanti sudah 100 % KK terdata dan 

sebagian besar (70%) telah dilakukan pendataan ulang. Hasil capaian 

Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada akhir tahun 2017 di Kabupaten Pati 

sebesar 0,25 dan diharapkan pada 5 tahun ke depan dapat ditingkatkan 

menjadi 0,6. 

 

B. SASARAN 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas perlu 

ditetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai sampai tahun 2022.  

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati adalah : 

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan  yang berkualitas dengan 

sasaran yang hendak dicapai sampai akhir tahun 2022 adalah : 

a. Menurunnya AKI 

b. Menurunnya AKB 

c. Meningkatnya UHH 

d. Indeks Keluarga Sehat 

e. Prosentase RS terakreditasi sebesar; 100 % 

f. Indek Kepuasan pelayanan kesehatan/IKM sebesar; 82 % 

g. Rasio dokter umum per satuan penduduk sebesar 48; 100.000 pddk 

h. Rasio puskesmas dengan penduduk sebesar;1 : 30.000 pddk 

i. Prosentase penduduk yg memiliki JKN KIS sebesar ; 100 % 

2. Meningkatkan  Paradigma Sehat di masyarakat dengan sasaran yang 

hendak dicapai sampai akhir tahun 2022 adalah : 

a.  Peningkatan Strata Desa Siaga aktif sebesar; 65% 

b.  Menurunnya Angka Kesakitan; 14.5% 

c.  Cakupan Desa/Kelurahan UCI sebesar; 100 % 

d. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; 100% 

e. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; 100% 

f. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; 100% 

g. Pelayanan Kesehatan Balita; 100% 

h. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar; 100% 

i. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif; 100% 

j. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus; 100% 

k. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; 100% 

l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; 100% 

m. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB;100% 

n. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko HIV; 100% 

o. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut; 100% 


