
KERANGKA LOGIS KEGIATAN

NAMA KEGIATAN : PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
JUMLAH ANGGARAN :  Rp. 4.000.000.000
URAIAN KEGIATAN :

a. Maksud dan tujuan kegiatan
Terselenggaranya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringan

b. Output kegiatan :
- Cakupan kunjungan rawat jalan 40%
- Cakupan kunjungan rawat inap 3,75%
- Tersedianya biaya operasional rutin puskesmas dan jaringannya yang

meliputi : upah tenaga kerja, ATK, alat lisrik dan elektronik, materai,
peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM/Gas, telepon, listrik, air,
servis alat kantor, servis kendaraan, pelumas, penggandaan dan peralatan
rumah tangga lainnya.

- Tersedianya karcis retribusi
- Terpeliharanya bangunan puskesmas dan jaringannya
- Tersedianya makananan dan minuman pasien rawat inap
- Tersedianya jasa pelayanan kesehatan
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di puskesmas

dan jaringannya
- Terlaksananya konsultasi/koordinasi pelayanan kesehatan ke luar daerah
- Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas yang meliputi : filling kabinet,

kursi kerja, gordin, penambahan daya listrik, mesin cuci

c. Sasaran Kegiatan dan/atau penerima manfaat
- 24 Puskesmas se-Kabupaten Temanggung
- Masyarakat / pengunjung puskesmas

d. Lokus/kegiatan
- 24 Puskesmas se-Kabupaten Temanggung
- Dinas Kesehatan
- Luar Daerah

e. Rencana waktu pelaksanaan kegiatan
Januari s/d Desember 2017 dengan rincian :



No. Uraian Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Operasional rutin
puskesmas dan
jaringannya

2. Penyediaan cetak karcis
retribusi

3. Pemeliharaan gedung
puskesmas dan
jaringannya

4. Penyediaan makan minum
pasien

5. Monitoring dan evaluasi
pelayanan kesehatan di
puskesmas

6. Konsultasi/koordinasi ke
luar daerah

7. Penyediaan sarana
prasarana puskesmas

f. Pihak yang terlibat dalam kegiatan
- Puskesmas
- Pejabat Pengadaan
- Rekanan/pihak ketiga

g. Hal-hal lain yang perlu penjelasan tambahan
- Kegiatan akan direvisi apabila ada perubahan kebutuhan dan/atau

peningkatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas.

Temanggung,  11 September 2017
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