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Pemkot Tangerang Alokasikan Dana Rp789 Miliar Khusus Kesehatan 

 
(https://www.banten.antaranews.com/) 

 

Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan anggaran sebesar Rp789 miliar untuk membiayai urusan 

kesehatan warga pada APBD tahun 2023 sebagai bagian dalam mewujudkan kota sehat. "Anggaran 

untuk membiayai kesehatan warga Kota Tangerang itu lebih dari 10 persen total APBD Pemkot 

Tangerang pada tahun 2023," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah pada acara Rapat 

Koordinasi Kota Sehat tahun 2023 bersama Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS)1 di Ruang Al 

Amanah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin. 

 

Wali Kota mengungkapkan urusan kesehatan merupakan salah satu hal yang menjadi kebutuhan dasar 

masyarakat dan Pemkot sangat peduli dengan hal tersebut. Kemudian dalam mewujudkan sebuah kota 

yang sehat, lanjut Arief, jajaran Pemkot Tangerang harus dapat bersinergi dengan FKTS selaku mitra 

dari pemerintah dengan cara menindaklanjuti segala saran untuk mewujudkan kota sehat yang dimulai 

dari lingkungan tempat kerja. 

 

"Kalau tempat kerjanya sudah bersih, sehat dan nyaman akan terbawa untuk membuat kota yang sehat 

juga. ASN bisa bekerja lebih nyaman dan produktif apabila lingkungan kerja juga sudah sesuai dengan 

standar lingkungan kerja yang sehat," ujarnya. Lebih lanjut Wali Kota menuturkan sebanyak sembilan 

tatanan kota sehat yang diusung oleh FKTS telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat dan telah mendapat 

dukungan dari tim ahli dengan tujuan membawa dampak positif bagi masyarakat. "Seluruh OPD harap 

mempelajari dan memperbaiki tatanan mulai dari lingkungan kerjanya," kata dia. 

 

Pada 2023 Kota Tangerang mengalokasikan dana APBD sebesar Rp5,1 triliun dengan memprioritaskan 

lima rencana prioritas sebagai bagian dari program rencana pembangunan jangka menengah daerah 

                                                           
1 Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS) bersinergi dan membantu Pemkot dalam mewujudkan lingkungan yang sehat di wilayah Kota Tangerang. 

FKTS mengawal dan memberdayakan masyarakat untuk terus berpartisipasi mewujudkan Kota Tangerang sehat. 
(https://ameera.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/19/11/20/q18oqn430-kota-tangerang-kembali-raih-penghargaan-kota-sehat). 
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(RPJMD)2. Program itu diantaranya menjaga kemampuan daya beli masyarakat dengan cara 

melaksanakan bazar, pasar murah agar masyarakat ekonomi bawah bisa berbelanja kebutuhan sehari-

hari dengan harga disubsidi. Berikutnya bantuan sosial bagi warga miskin ekstrim, pemantapan kualitas 

SDM, dengna memberikan beasiswa bagi siswa miskin dan dana bantuan operasional pendidikan bagi 

sekolah usia dini.  

 

Sumber Berita 

https://www.banten.antaranews.com/, Pemkot Tangerang alokasikan dana Rp789 miliar khusus 

kesehatan, 7 Februari 2023.  

 

Catatan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 mengatur tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu pada: 

 Halaman 89 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2023, selain 

memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, 

juga memperhatikan hal khusus lainnya, pada angka 2, Dalam rangka peningkatan bidang 

kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan 

anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji 

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 Halaman 90 huruf a dan b menyatakan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% 

(sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum 

mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.  

 Halaman 90 huruf b menyatakan bahwa Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk 

mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang kesehatan dan program prioritas bidang kesehatan lainnya yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023. 

 Halaman 90 huruf c menyatakan bahwa prioritas     bidang     kesehatan     sebagai     mandatory     

spending belanja kesehatan minimal 10% dari APBD guna mempercepat capaian keberhasilan 

pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

antara lain: 

1. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; 

2. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting: 

a) peningkatan skrining anemia remaja putri; 

                                                           
2  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan 

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun (https://bappeda.jatengprov.go.id/rencana-
pembangunan-jangka-menengah-daerah) 

http://www.regional.kompas.com/
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b) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri; 

c) pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care); 

d) konsumsi TTD ibu hamil; 

e) pemberian makanan tambahan bagi ibu Kurang Energi Kronik (KEK);  

f) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; 

g) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan; 

h) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah dua tahun 

(baduta); 

i) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan 

stunting); 

j) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; 

k) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita; 

3. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 

a) Tuberkulosis (TBC); 

b) Human lmmunodeficiency Virus (HlV); 

c) malaria; 

4. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: 

a) Diabetes Melitus; 

b) Hipertensi; 

5. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan: 

a) sarana    dan    prasarana    Pusat    Kesehatan    Masyarakat 

b) (Puskesmas) sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019; termasuk prasarana Pelayanan 

Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); 

c) sarana prasarana posyandu prima dan posyandu; 

d) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan 

Medis Habis Pakai (BMHP); 

6. penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit  untuk  

layanan  4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan 

sarana rumah sakit mampu PONEK; 

7. penguatan  ketahanan  kesehatan  melalui  pemenuhan  sarana prasarana laboratorium 

kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda); 

8. penguatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Kesehatan,  dengan pemenuhan: 

a) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga 

penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; 

b) perawat dan bidan pada entitas posyandu prima; 

c) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan 
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Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, 

termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, 

dan uronefrology); 

d) tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 

e) insentif usaha kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan; di puskesmas; 

f) peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu. 


