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Persentase anggarantanpa blokir pada DIPAinduk Persentase anggaran tanpa blokirpada DIPA induk Persentase Satker Program PP dan PL yang memperolehpenilaian SAKIP dengan hasil minimal AA adalah jumlahSatuan Kerja Program PP dan PL yang mendapatkanpenilaian SAKIP dengan hasil AA selama satu tahun. DIPA Induk Ditjen P2P Jumlah anggaran yang tidak diblokir dibagi jumlah totalanggaran pada DIPA Induk 80 80 80 80 80 PI Program
Persentase laporanprogram Ditjen PP danPL terverifikasidisampaikan tepatwaktu

Persentase laporan programDitjen PP dan PL terverifikasidisampaikan tepat waktu Laporan program meliputi laporan rutin baik bulanan,triwulanan, semesteran dan tahunan lingkup Ditjen PPdan PL yang disampaikan sesuai dengan periodisasinya Laporan rutin bulanan, triwulanan, semesteran,tahunan Jumlah laporan rutin ditahun berjalan yang dilaporkan tepatwaktu dibagi Jumlah laporan rutin ditahun yang sama 80 80 80 80 80 PI Evapor
Persentase SatkerProgram PP dan PL yangmenerapkan manajemenpengelolaan data daninformasi

Persentase Satker Program PP danPL yang menerapkan manajemenpengelolaan data dan informasi
Yang dimaksud dengan Penerapan manajemenpengelolaan data dan informasi adalah satker yangmemiliki Tim Pengelola Data dan Pangkalan Data yangmutakhir dan terpublikasi sekurang - kurangnya padaaplikasi eMonev PPPL dan Komdat, memiliki dokumendata dan informasi web dan profil, perencanaan  berbasisdata

Dashboard PPPL, Laporan Profil, Web satker,data dukung usulan RKAKL, Jumlah satker yang telah melaksanakan sekurang-kurangnya 2 Penerapan manajemen pengelolaan data daninformasi dibagi seluruh satker PPPL di tahun yang sama 50 60 70 80 90 PI Datin
Persentase layananadministrasikepegawaian Persentase layanan administrasikepegawaian Persentase jumlah layanan administrasi kepegawaianyang dilaksanakan dalam satu tahun dokumen pengelolaan kepegawaian Jumlah layanan administrasi kepegawaian dibagi totallayanan administrasi kepegawaian yang direncanakan padatahun berjalan dikali seratus persen 100 100 100 100 100 Pegum
Persentase layananketatausahaan dan gaji Persentase layanan ketatausahaandan gaji Persentase jumlah layanan ketatausahaan dan gaji yangdilaksanakan dalam satu tahun Dokumen pengelolaan ketatausahaan dan gaji Jumlah layanan ketatausahaan dan gaji yang dilaksanakandibagi total layanan ketatausahaan dan gaji yangdirencanakan pada tahun berjalan dikali seratus persen 100 100 100 100 100 Pegum
Persentase layanankerumahtanggaan,pengelola BMN dan ULP Persentase layanankerumahtanggaan, pengelola BMNdan ULP Persentase jumlah layanan kerumahtanggaan, pengelolaanBMN dan ULP yang dilaksanakan dalam satu tahun laporan pelaksanaan layanan pengadaan,laporan layanan kerumahtanggaan, dandokumen pengelolaan BMN,

Jumlah layanan kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, danlayanan ULP yang dilaksanakan dibagi layanankerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, dan layanan ULP yangdirencanakan pada tahun berjalan dikali seratus persen 100 100 100 100 100 Pegum

Persentase Satker yangmenyusun laporankeuangan yang tepatwaktu sesuai denganketentuan
Persentase Satker yang menyusunlaporan keuangan yang tepatwaktu dan taat dengan ketentuan

tersusunnya laporan keuangan tingkat Eselon 1 yangberkualitas dengan memenuhi karakteritik kualitatif yaknilaporan keuangan yang disusun sudah memenuhi unsur-unsur: relevan, andal, dapat dibandingkan dengan laporankeuangan sebelumnya, dan dapat dipahami oleh pengguna

Laporan keuangan yang disampaikan terdiridari: LRA(Laporan Realisasi Anggaran), Laporanoperasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE), Neraca, dan CaLK (Catatan atas LaporanKeuangan) yang disusun secara teratur, tepatwaktu, akuntabel dan paripurna. Laporantersebut diperoleh dari kegiatan verifikasiakutansi yang antara lain meliputi laporanbulanan/Triwulanan (dilampirkan hasilrekonsiliasi dengan KPPN setempat masing-masing satker), laporan keuangan semester, danlaporan keuangan Ditjen PP dan PL tahunan baikunaudited maupun audited.

Jumlah satker dibagi satker sebanyak 216 satker yang terdiri dari 6 satker Kantor Pusat, 59 satker Vertikal, 34 Satker Dekonsentrasi dan 115 Satker Tugas Pembantuan dibagi Satker yang melaporkan keuangan tepat waktu dan taat dengan ketentuan100 100 100 100 100 Keuangan

Persentase Satker yangmenyusun laporanrealisasi penggunaanPNBP yang sesuaidengan aturan yangberlaku
Persentase Satker yang menyusunlaporan realisasi penggunaanPNBP yang sesuai dengan aturanyang berlaku

Satker yang menyampaikan laporan realisasi PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satusumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN).
Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan danPenggunaan Bukan Pajak setiap triwulanKementerian Negara/Lembaga wajibdisampaikan laporan Penerimaan danPenggunaan dana PNBP ke KementerianKeuangan.

Jumlah Penggunaan sebagian dana yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen PP dan PL dengan rumusan sebagai berikut :1)    Kantor Kesehatan Pelabuhan, paling tinggi 86% , 2)    Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, paling tinggi 90%  dibagi seluruh satker yang menggunakan PNBP dikali 100%100 100 100 100 100 Keuangan

Persentase Satker yangmenyusun dokumenperbendaharaan sesuaiketentuan yang berlaku
Persentase Satker yang menyusundokumen perbendaharaan sesuaiketentuan yang berlaku

jumlah Satker yang melakukan penatausahaan ,pembukuan, dan membuat laporan pertanggungjawabanbendahara sesuai dengan peraturan menteri keuanganpada Satker yang mengelola Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan.

Dokumen Laporan PertanggungjawabanBendahara atas pengelolaan uang negara yangdisusun setiap bulannya yang disusun secaratransparan dan terkomputerisasi, diperiksa danmelalui proses rekonsiliasi internal denganKepala Satker serta melakukan proses verifikasidan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan danPerbendaharaan Negara (KPPN
Jumlah satker yang telah menyusun laporan yang transparan dan terkomputerisasi dibagi satker yang wajib melapor dikali 100%100 100 100 100 100 Keuangan

Persentase UPT yangkinerja kalsifikasinyasesuai standar Persentase UPT yang kinerjakalsifikasinya sesuai standar
capaian kinerja KKP dan BTKLPP berdasarkan jumlah nilaiyang diperoleh dari hasil evaluasi klasifikasi KKPberdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2004 danBBTKLPP berdasarkan Permenkes Nomor 266 Tahun2004 selama satu tahun.

Hasil penilaian yang diperoleh dari hasil evaluasiklasifikasi KKP berdasarkan Permenkes Nomor2 Tahun 2004 dan BBTKLPP berdasarkanPermenkes Nomor 266 Tahun 2004 selama satutahun. Jumlah KKP dan BBTKL PP yang nilai evaluasi klasifikasinya memenuhi standar dibagi jumlah KKP dan BBTKL/PP yang dilakukan penilaian dikali 100%60 70 80 90 100 Hukormas
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Jumlah UPT yangmemperoleh predikatWilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBBM)
Jumlah UPT yang diusulkan dandifasilitasi memperoleh predikatWilayah Birokrasi Bersih danMelayani (WBBM)

umlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperolehpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah JumlahKKP dan BTKLPP yang memenuhi syarat diusulkan olehDitjen PP dan PL kepada Menteri Kesehatan untukmendapatkan penetapan Predikat Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dari Menteri Kesehatan setelah dilakukanpenilaian berdasarkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun2014 selama satu tahun.
Hasil  penilaian berdasarkan Permenpan RBNomor 52 Tahun 2014 selama satu tahun. Jumlah KKP dan BBTKL PP yang nilai  berdasarkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014memperoleh predikat WBBM  selama satu tahun. dibagi jumlah KKP dan BBTKL/PP yang dilakukan penilaian dikali 100%- 2 4 6 8 Hukormas

Jumlah rancanganperaturan perundang-undangan program PPdan PL yang disusun
Jumlah rancangan peraturanperundang-undangan program PPdan PL yang disusun

Jumlah rancangan peraturan perundang-undanganProgram PP dan PL yang disusun, dibahas dan/ataudireviu meliputi; RUU, RPP, Rancangan Perpres, danRancangan Permenkes selama satu tahun
dokumen rancangan regulasi/ peraturanperundang-undangan yang disusun dalam 1tahun anggaran Jumlah dokumen rancangan regulasi/ peraturan perundang-undangan yang disusun dalam 1 tahun anggaran25 25 25 25 25 Hukormas

Jumlah peraturanperundang-undanganprogram PP dan PL yangdisosialisasikan
Jumlah peraturan perundang-undangan program PP dan PLyang disosialisasikan

Jumlah peraturan perundang-undangan Program PP danPL, meliputi; UU, PP, Perpres, dan Permenkes yangdipublikasikan, didesiminasikan, dan/ataudisosialisasikan kepada satuan kerja di lingkunganKementerian Kesehatan, lintas program dan lintas sektorselama satu tahun
Peraturan perundang-undangan Program PP danPL, meliputi; UU, PP, Perpres, dan Permenkesyang dipublikasikan, didesiminasikan, dan/ataudisosialisasikan kepada satuan kerja dilingkungan Kementerian Kesehatan, lintasprogram dan lintas sektor selama satu tahun

Jumlah peraturan perundang-undangan Program PP dan PL, meliputi; UU, PP, Perpres, dan Permenkes yang dipublikasikan, didesiminasikan, dan/atau disosialisasikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, lintas program dan lintas sektor selama satu tahun dibagi target peraturan perundang-undangan Program PP dan PL yang disosialisasikan100 100 100 100 100 Hukormas

Persentase pengaduanmasyarakat yangditangani Persentase pengaduan masyarakatyang ditangani Jumlah pengaduan masyarakat ke Ditjen PP dan PLmelalui surat pengaduan resmi dari masyarakat dalamsatu tahun. surat pengaduan resmi dari masyarakat dalamsatu tahun yang disampaikan ke Ditjen PP danPL Jumlah pengaduan masyarakat ke Ditjen PP dan PL melalui surat pengaduan resmi dari masyarakat dalam satu tahun  yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan masyarakat ke Ditjen PP dan PL melalui surat pengaduan resmi dari masyarakat dalam satu tahun  dikali 100%60 70 80 90 100 Hukormas
Jumlah media informasiprogram PP dan PL Jumlah media informasi programPP dan PL Jumlah absolut media informasi Ditjen PP dan PL yangmeliputi; newsletter, warta, jurnal dan media audio visualyang diterbitkan dalam satu tahun newsletter, warta, jurnal dan media audio visualyang diterbitkan dalam satu tahun Dihitung dari jumlah media informasi Ditjen PP dan PL yang meliputi; newsletter, warta, jurnal dan media audio visual yang diterbitkan dalam satu tahun8 8 10 10 10 Hukormas
Persentase Satker UPTyang memiliki aset tanahmilik KementerianKesehatan

Persentase Satker UPT yangmemiliki aset tanah milikKementerian Kesehatan
Jumlah satker UPT yang memiliki tanah milik Kemenkessebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksipembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuaikewenangannya. Laporan  SIMAK BMN Satker di lingkunganDitjen PP dan PL Jumlah satker UPT yang memiliki tanah milik Kemenkessebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satutransaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lainsesuai kewenangannya dibagi jumlah satker UPT dikali100%

50% 56% 60% 64% 69% Pegum
Persentase Satker UPTyang memiliki gedungmilik KementerianKesehatan

Persentase Satker UPT yangmemiliki gedung milikKementerian Kesehatan
Jumlah satker UPT yang memiliki bangunan milik Kemenkessebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksipembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuaikewenangannya. Laporan  SIMAK BMN Satker di lingkunganDitjen PP dan PL Jumlah satker UPT yang memiliki bangunan milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya dibagi jumlah satker UPT dikali 100%50% 56% 60% 64% 69% Pegum

Persentase Satker UPTyang memiliki alatkesehatan penunjangtupoksi
Persentase Satker UPT yangmemiliki alat kesehatan penunjangtupoksi Jumlah satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjangtupoksi sampai dengan tahun 2015. Laporan  SIMAK BMN Satker di lingkunganDitjen PP dan PL Jumlah satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi sampai dengan tahun 2015 dibagi seluruh satker UPT dikali 100%50% 56% 60% 64% 69% Pegum

Persentase Satker UPTyang memiliki fasilitaspendukung perkantoran Persentase Satker UPT yangmemiliki fasilitas pendukungperkantoran Jumlah satker UPT yang memiliki fasilitas penunjangperkantoran sampai dengan tahun 2015. Laporan  SIMAK BMN Satker di lingkunganDitjen PP dan PL Jumlah satker UPT yang memiliki pendukung perkantoran sampai dengan tahun 2015 dibagi seluruh satker UPT dikali 100%50% 56% 60% 64% 69% Pegum

Persentase Satkerprogram PP dan PL yangmenerapkan manajemendata dan informasi
Persentase Satker program PP danPL yang menerapkan manajemendata dan informasi

Yang dimaksud dengan penerapan manajemen pengelolaandata dan informasi adalah satuan kerja kantor pusat, kantordaerah (UPT) dan Dekonsentrasi yang telah memiliki timpengelola data dan pangkalan data yang mutakhir danterpublikasi sekurang - kurangnya pada aplikasi eMonev PPPLdan atau Simkespel, memiliki dokumen data dan informasiweb dan atau profil, perencanaan berbasis data.
aplikasi eMonev PPPL dan atau Simkespel,dokumen data dan informasi web dan atauprofil, perencanaan berbasis data.

Jumlah satker yang telah melaksanakan sekurang-kurangnya 2 Penerapan manajemen pengelolaan data daninformasi dibagi seluruh satker PPPL di tahun yang samadikali 100% 50% 60% 70% 80% 90% Pegum
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Persentase SatkerPusat dan Daerahyang ditingkatkansarana/prasarananya untuk memenuhistandar


