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Angka Kematian Ibu (AKI) Angka kematian ibu maternal untuk setiap 

100.000 kelahiran hidup

per 100.000 kematian ibu maternal dibandingkan 

dengan jumlah lahir hidup

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop maupun APBN

Penyelenggaraan usaha peningkatan gizi 

keluarga, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan 

kesehatan ibu dan anak serta kesehatan usia 

lanjut dan kontrasepsi;

5 tahun

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi untuk setiap 1.000 

kelahiran hidup

per 1.000 kematian bayi dibandingkan dengan 

jumlah lahir hidup

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop maupun APBN

Penyelenggaraan usaha peningkatan gizi 

keluarga, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan 

kesehatan ibu dan anak serta kesehatan usia 

lanjut dan kontrasepsi;

5 tahun

Angka Kematian Balita (AKBA) Angka kematian balita untuk setiap 1.000 

kelahiran hidup

per 1.000 kematian balita dibandingkan dengan 

jumlah lahir hidup

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop maupun APBN

Penyelenggaraan usaha peningkatan gizi 

keluarga, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan 

kesehatan ibu dan anak serta kesehatan usia 

lanjut dan kontrasepsi;

5 tahun

Angka Kematian Umum Pasien yang 

dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah 

(Gross Death Rate / GDR)

Angka kematian pasien yang dirawat di RS untuk 

tiap 1.000 pasien keluar (hidup + mati)

per 1.000 jumlah pasien mati yang telah dirawat 

di RS dibandingkan dengan jumlah pasien keluar 

(Hidup + mati)

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop. APBN dan BLUD

Memberikan pelayanan medis dan asuhan 

keperawatan

5 tahun

Angka Pasien Keluar yang meninggal > 

48 jam perawatan di Rumah Sakit (Net 

Death Rate / NDR)

Angka kematian pasien yang dirawat di RS > 48 

jam untuk tiap 1.000 pasien keluar (hidup + mati)

per 1.000 jumlah pasien mati yang dirawat di RS 

> 48 jam dibandingkan dengan jumlah pasien 

keluar (Hidup + mati)

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop. APBN dan BLUD

Memberikan pelayanan medis dan asuhan 

keperawatan

5 tahun

Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru 

TB

Jumlah kasus TB baru dan tercatat tiap 100.000 

penduduk

per 100.000 kasus TB baru dan tercatat 

bidandingkan dengan jumlah penduduk

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop. APBN

Pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular dan tidak menular, surveilans, 

epidemiologi, dan penanggulangan terjadinya 

wabah;

5 tahun

Kesembuhan pengobatan TB BTA positif 

(CR/cure rate)

Kesembuhan pada penderita  TB BTA positif yang 

diobati untuk tiap 100 penderita yang diobati

per 100 persen penderita yang sembuh 

dibandingkan jumlah penderita yang diobati

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop. APBN

Pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular dan tidak menular, surveilans, 

epidemiologi, dan penanggulangan terjadinya 

wabah;

5 tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SMART

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 - 2022

Spesifik/Khusus Measurable/Terukur Achievable/Mampu Dicapai Relevant/Kesesuaian Dengan Tupoksi Time Bound/Waktu



                                              SMART

                IKU
Spesifik/Khusus Measurable/Terukur Achievable/Mampu Dicapai Relevant/Kesesuaian Dengan Tupoksi Time Bound/Waktu

Angka Kesakitan Demam Berdarah 

Dengue (Incidence Rate / IR)

Angka kasus DBD yang ditemukan untuk tiap 

100.000 penduduk

per 100.000 jumlah kasus DBD yang ditemukan 

dibanding jumlah penduduk 

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop. APBN

Pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular dan tidak menular, surveilans, 

epidemiologi, dan penanggulangan terjadinya 

wabah;

5 tahun

Angka Penemuan Kasus Baru Kusta Angka penderita kusta baru yang ditemukan 

untuk setiap 100.000 penduduk

per 100.000 penderita kusta baru dibanding 

jumlah penduduk

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop. APBN

Pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular dan tidak menular, surveilans, 

epidemiologi, dan penanggulangan terjadinya 

wabah;

5 tahun

Angka Kesakitan Malaria Angka penderita malaria positif untuk 1.000 

penduduk

per 1.000 jumlah penderita malaria positif 

dibanding jumlah penduduk

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop. APBN

Pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular dan tidak menular, surveilans, 

epidemiologi, dan penanggulangan terjadinya 

wabah;

5 tahun

Prevalensi Balita Gizi Buruk Angka balita gizi buruk untuk tiap 100 balita per 100 persen balita gizi buruk dibanding 

jumlah balita yang ada

Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, 

APBD Prop. APBN

Penyelenggaraan usaha peningkatan gizi 

keluarga, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan 

kesehatan ibu dan anak serta kesehatan usia 

lanjut dan kontrasepsi;

5 tahun
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