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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan kehendak-Nya
sehingga ”Profil Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2013 ” selesai disusun.
Profil Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2013 berisi data tahun 2012 yang
merupakan gambaran kondisi kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman yang
diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan
kesehatan di Kabupaten Sleman.
Profil kesehatan berisi tentang visi dan misi Dinas Kesehatan, gambaran umum
wilayah, gambaran pencapaian program, sarana prasarana kesehatan dan pola
penyakit yang didapatkan dari kompilasi laporan seluruh sarana kesehatan yang ada di
Kabupaten Sleman yang disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.
Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini masih banyak kekurangan dalam
penyajian data, kelengkapan data, akurasi data serta ketepatan waktu penyajian. Untuk
itu guna kesempurnaan penyusunan profil di masa datang kritik dan saran pembaca
kami harapkan.
Demikian, atas bantuan berbagai pihak dalam penyusunan profil ini kami
ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat.
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Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan
diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan
kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian
khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga
miskin.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan :1) Upaya
kesehatan, 2) pembiayaan kesehatan 3) Sumberdaya manusia kesehatan, 4) sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) manajemen dan informasi kesehatan, dan 6)
Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan
dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokrasi
dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral.
Sejak pelaksanaan desentralisasi sampai saat ini Kabupaten Sleman sebagai
salah satu Kabupaten di DIY, telah banyak memberikan kontribusi terhadap pencapaian
derajat kesehatan masyarakat. Salah satu indikator pencapaiannya adalah
diperolehnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 78,79 pada tahun
2012 dan menempati peringkat 13 dari 497 Kabupaten/Kota di Indonesia, dan indikator
IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) berdasarkan hasil riskesdas
tahun 2010 mendapatkan peringkat ke tujuh Kabupaten/Kota secara keseluruhan
Nasional. Keberhasilan Pembangunan bidang kesehatan tersebut tidak terlepas peran
dari pemerintah, masyarakat dan swasta.
Kabupaten Sleman melalui Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan
bidang kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang dituangkan
dalam Keputusan Bupati Sleman No 114/Kep.KDH/A/2007 telah mempunyai blue print
yang jelas. Ada 5 hal yang menjadi fokus pengembangan kesehatan di Kabupaten
Sleman, yaitu : a) Perubahan paradigma kesehatan, b) Penataan organisasi, c)
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, d) Pembiayaan kesehatan dan e) Sarana
dan prasarana kesehatan. Melalui SKD ini akan lebih mempertegas kebijakan
pembangunan kesehatan di Kabupaten Sleman baik yang sudah berjalan maupun
kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan, sehingga semua kegiatan yang berkaitan
dengan pembangunan kesehatan mengacu pada SKD tersebut.
Dalam bidang informasi juga telah mengalami perubahan yang mendasar
dimana tuntutan akan terwujudnya sistem informasi yang terpadu sebagai bagian dari
sistem kesehatan daerah diharapkan juga membawa dampak yang sangat luas
terhadap perkembangan daerah secara umum, lebih-lebih dalam memasuki abad ke-21
banyak perkembangan/informasi yang disajikan tidak hanya komitmen regional maupun
komitmen nasional yang dilaksanakan tetapi juga harus mengikuti komitmen global.

Kabupaten Sleman terletak diantara 107o 15’ 03’’ dan 100° 29’ 30’’ lintang
selatan. Wilayah Kabupaten Sleman berketinggian antara 100–2500m dari permukaan
laut. Jarak terjauh utara–selatan ± 32 km, timur–barat ±35 km.
Luas wilayah Kabupaten Sleman seluas 18 % dari luas wilayah Pemda DIY atau
seluas 574,82 ha. Dari luas wilayah tersebut termanfaatkan untuk tanah sawah seluas
23.426 ha (40,75%), tanah tegalan seluas 6.429 ha (11,18%), tanah pekarangan seluas
18.704 ha (32,69%), hutan rakyat seluas 1.592 ha (2,77%), hutan negara seluas 1.335
ha (2,32%) kolam seluas 370 ha (0,64%) dan lain-lain seluas 5.536 ha (9,63%).
Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dengan 86
desa dan 1212 dusun, dengan jumlah 2.890 RW dan 6.961 RT dari 86 desa dengan
jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2012 sebesar 1.120.417 jiwa, terdiri laki-laki
560.835 jiwa dan perempuan 559.582 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk 1.949
jiwa/km2, rasio jenis kelamin laki-laki per wanita sebesar 100,22 dengan laju
pertumbuhan penduduknya 0,9%, rasio beban tanggungan kelompok produktif per
kelompok tidak produktif 52,91% artinya setiap 100 orang produktif menanggung
sebanyak 52 orang tidak produktif, dan rata-rata jumlah jiwa per KK (family size) 3-4
jiwa/KK.
Struktur penduduk di Kabupaten Sleman tahun 2012 tergolong produktif, artinya
proporsi penduduk usia 15-64 tahun mempunyai proporsi terbesar (70%) hal ini juga
terlihat dari angka beban ketergantungan yakni ratio jumlah penduduk usia produktif
(15-64 tahun) dengan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 th dan > 65 tahun
lebih) sekitar 30%. Dengan melihat data diatas berarti 100 penduduk usia produktif
menanggung 53 orang penduduk usia tidak produktif.

