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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2018 dapat disusun sebagai salah 

satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada 

publik terkait capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2018 dalam memberikan layanan kesehatan 

kepada masyarakat untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan 

perencanaan program kesehatan di tahun berikutnya.  

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu merupakan wujud 

pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan 

misi yang dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dalam kurun 

waktu 2018. Laporan ini memuat tingkat capaian dan realisasi indikator dari sasaran-

sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu Tahun 2016 sampai dengan 2021. Dalam mengukur capaian kinerja sasaran-

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan 

Kabupaten Indramayu dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran 

kinerja dan sasaran strategis SKPD. 

Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 

merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 

Kesehatan Tahun 2016-2021, laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan 

program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu. 

Tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2018 berorientsai pada 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. 

Keberhasilan dan kegagalan pada tahun 2018 akan menjadi tolak ukur untuk 

peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu di tahun 2019. 
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Terlepas dari berbagai keterbatasan dan kekurangan yang mungkin dijumpai dalam 

Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, semoga laporan 

ini dapat memberikan kontribusi tehadap perbaikan kinerja Dinas Kesehatan dan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam 

penyusunan dokumen ini diucapkan terimakasih 
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KEPALA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN INDRAMAYU 

 

 

 

dr. Deden Bonni Koswara, MM 

Pembina TK. I 

NIP. 19740110 200212 1 008  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LKIP DINKES 2018  iii 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan 

Tahun 2018 merupakan wujud atau penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas 

Kesehatan Tahun 2016-2021 dan Pencapaian Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang 

telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021. 

Beberapa pencapaian kinerja outcome belum maksimal disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah:  

1) Indikator-indikator outcome yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebagaimana 

terdapat pada Rencana Strategi Dinas Kesehatan 2016 – 2021 dalam pencapaiannya 

tidak semata-mata tergantung dari intervensi yang dilakukan di sektor kesehatan, akan 

tetapi juga tergantung dari keberhasilan dan dukungan lintas sektor. 

2) Untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan merupakan hasil dari 

pelaksanaan program dalam beberapa tahun dan tidak dapat diraih dalam kurun waktu 

satu tahun. 

3) Keterbatasan anggaran sektor kesehatan, khususnya yang bersumber dari APBD 

kabupaten sangatlah tidak mencukupi untuk melakukan intervensi program. Pada tahun 

2018 di luar gaji dan tunjangan Dinas Kesehatan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 

231.792.285.090,- danggaran ini mengalami peningkatan jika di lihat dari total 

anggaran, tetapi anggaran pada tahun 2018 ini termasuk anggaran dari Rumah Sakit 

Indramayu, Patrol dan Mursyid Ibnu Syaifudin, sedangkan  pada tahun 2017 di luar gaji 

dan tunjangan Dinas Kesehatan mendapat porsi anggaran sebesar Rp. 

145.369.527.154,00 anggaran ini mengalami penurunan bila di bandingkan dengan 

Tahun 2016 yang sebesar Rp. 175.639.125.800,00. 

4) Dengan terbatasnya anggaran, maka kekuatan yang dapat dilaksanakan oleh sebagian 

besar program baru sampai pada tahapan pertemuan-pertemuan teknis, tidak sampai 

pada kegiatan yang bersifat intervensi program. 
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Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas 

Kesehatan Tahun 2018 ini, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan evaluasi kinerja 

kegiatan dan atau program untuk tahun selanjutnya, sesuai dengan tujuan dan sasaran 

strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 
 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2018 ini bedasarkan pada Instruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Dengan berpedoman kepada Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong dan mewujudkan sebuah 

pemerintahan yang Good Governace.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Indramayu Tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 

2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja 

bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah Kabupaten Indramayu dalam hal ini Dinas 

Kesehatan Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan 

efektifitas dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) didasarkan pada hasil-hasil capaian 

indikator kinerja yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) juga dimaksudkan 

sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program kesehatan dalam 

satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat 
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menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu pada tahun mendatang 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 ini disusun 

dengan lebih  menekankan pada pencapaian hasil Pengukuran Indikator Kinerja pada 

tahun 2018 yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan Tujuan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Indramayu  “Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Bagi Suluruh Masyarakat”  

 

Dari tujuan tersebut diatas masyarakat Indramayu diharapkan sudah mencapai 

tingkat kesehatan tertentu yang ditandai dengan masyarakatnya mampu menjaga 

kesehatannya secara mandiri, lingkungannya dapat memberikan perlindungan bagi 

kesehatan penduduknya, masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas 

dan terjangkau secara fisik, masyarakat miskin memperoleh pelayanan kesehatan yang 

berkualitas dan terjangkau secara fisik dan financial serta penduduknya mencapai usia 

lanjut yang produktif. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 

telah menetapkan sasaran strategis : “Meningkatnya Derajat Kesehatran Masyarakat” 

dalam mencapai sasaran strategis tersebut dapat dimenggambarkan dengan indicator 

sasaran, yaitu : 

1. Umur Harapan Hidup 

2. Kasus Kematian Ibu 

3. Kasusu Kematian Bayi 

4. Prevalensi Balita Gizi Buruk 

5. Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)  

6. Kecamatan Bebas Rawan Gizi 

7. Perilakuu Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lima tatanan 

8. Jumlah kasus penderita HIV/AIDS 

9. Angka kesembuhan TBC 
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10. Menurunnya angka kecacatan penderita Kusta Tk. II 

11. Insident Rate (IR) DBD 

12. Persentasi desa UCI 

13. Puskesmas sesuai standard 

14. Puskesmas dengan tempat perawatan (DTP) 

15. Masyarakat Miskin memiliki jaminan kesehatan 

16. Desa dengan ODF 

 

Dari Indikator Ssasaran strategis tersebut diatas ada satu yang dijadikan 

sebagai Indikator Utama Daerah (IKD) yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 adalah alat untuk 

mengukur keberhasilan pencapain sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, 

adapun IKU yang dijadikan IKU tersebut adalah tersebut adalah:  

1. Jumlah Kematian Ibu 

2. Jumlah Kematian Bayi 

3. Persentasi Balita gizi buruk 

4. Insident Rate (IR) DBD 

5. Positive Rate ksusu HIV/AIDS 

6. Perilakuu Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lima tatanan 

7. Desa dengan ODF 

 

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, tidak terlepas 

dari kendala-kendala yang dihadapi diantaranya adalah :  

1. Rendahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan 

kesehatan, menyebabkan adanya kecenderungan lambatnya peningkatan pencapaian 

Indikator Kinerja pembangunan kesehatan, seperti kasus kematian ibu dan Lingkungan 

sehat.  
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2. Rendahnya kualitas pelayanan akibat kurangnya sarana dan prasarana pendukung 

serta masih terkonsentrasinya tenaga kesehatan didaerah perkotaan, dan kurangnya 

pengetahuan tenaga kesehatan mengenai program sehingga menyebabkan perbedaan 

persepsi diantara tenaga kesehatan yang mengakibatkan lambatnya pencapaian 

indikator kinerja dinas kesehatan. 

3. Kurangnya pengkajian terhadap efektivitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap 

tahunnya menyebabkan terjadinya pengulangan pelaksanaan kegiatan yang kurang 

memberikan daya ungkit terhadap pencapaian terget yang sudah ditetapkan.  

4. Anggaran kesehatan pada tahun 2018 mendapat anggaran sebesar Rp. 

231.791.285.090 sedangkan pada tahun 2017 sebesar 145.369.527.154,00 anggaran 

ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2016 yang sebesar Rp. 

175.639.125.800,00. 

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen 

perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan 

kesehatan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dan 

dokumen ini berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategi, Indikator Kinerja serta 

kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 

Kesehatan. 

Salah satu wujud implementasi dari desentralisasi dibidang kesehatan adalah 

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu serta Peraturan Bupati Indramayu No. 

37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, 

bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang 

kesehatan dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada Daerah di bidang kesehatan.  
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Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunkah Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 

sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas 

publik.  

  

1.2.  MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 

selama kurun waktu tahun 2018 yang mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu Tahun 2016-2021. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini 

berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan 

baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dinas 

Kesehatan Kabupaten Indramayu dalam agenda mewujudkan pembangunan Kesehatan 

yang komprehensif. 

 
1.3.  KELEMBAGAAN 

 
Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas 

Kesehatan. Kelembagaan menyangkut aspek Organisasi, dan sumber daya manusia. 

 
1.3.1. Struktur Organisasi 

 
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagimana diuraikan diatas, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Indramayu didukung oleh pejabat-pejabat dan staf-staf sesuai 

dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu terdiri dari: 

1.3.1.1. Kepala Dinas 

1.3.1.2. Sekretariat, membawahkan : 

1.3.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1.3.1.2.2. Sub Bagian Keuangan 

1.3.1.2.3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

1.3.1.3. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan ; 

1.3.1.3.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi 

1.3.1.3.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

1.3.1.3.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa 

1.3.1.4. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan ; 

1.3.1.4.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

1.3.1.4.2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Mayarakat 

1.3.1.4.3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

1.3.1.5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan ; 

1.3.1.5.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 

1.3.1.5.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 

1.3.1.5.3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan 

1.3.1.6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan: 

1.3.1.6.1. Seksi Alat Kesehatan dan Kefarmasian 

1.3.1.6.2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 

1.3.1.6.3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan 

1.3.1.7. UPTD Puskesmas, UPT Farmasi dan UPT Laboratorium Kesehatan 

1.3.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional 
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1.3.2. Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi 
 

1.3.2.1. Kepala Dinas, mempunyai tugas: 

Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam 

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 

kepada Daerah dibidang kesehatan. Untuk menyelenggaran tugas pokok 

sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi 

1.3.2.1.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 

1.3.2.1.2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; 

1.3.2.1.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan 

1.3.2.1.4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan 

1.3.2.1.5. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi,dan kerjasama di bidang 

kesehatan 

1.3.2.1.6. Pelaksanaan pengelolaan UPT 

1.3.2.1.7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

1.3.2.2. Sekretaris, mempunyai tugas: 

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas 

dibidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta Perencanaan dan Evaluasi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris 

mempunyai fungsi : 

1.3.2.2.1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana 

dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekertariatan 

1.3.2.2.2. Perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyusunan 

rencana dan program kerja dinas 

1.3.2.2.3. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja 

dinas 

1.3.2.2.4. Pengkordinasian penyusunan rencana anggaran dinas 
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1.3.2.2.5. Penyelenggaraan dan pengelolaan tat usaha, kearsipan, 

perpustakaan, perundang-undang, kerumahtanggaan, kepegawaian, 

keuangan, dan perlengkapan 

1.3.2.2.6. Pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan 

1.3.2.2.7. Pengelolaan dan pelaporan asset Dinas 

1.3.2.2.8. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas 

1.3.2.2.9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan 

kesekertariatan 

1.3.2.2.10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Dinas 

1.3.2.2.11. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, 

laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban 

Bupati 

1.3.2.2.12. Pengoordinasian penyusunan laporanm keuangan Dinas 

1.3.2.2.13. Pengoodinasian dan fasilitas kegiatan bidang  

 

1.3.2.3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mempunyai tugas: 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

surveillance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 

pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi 

1.3.2.3.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa 

1.3.2.3.2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa 
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1.3.2.3.3. Pembinaan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan 

dan pengendalian penyakit, pencegahan dan pengendalian penyakit 

tidak menular, dan kesehatan jiwa 

1.3.2.3.4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans 

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan 

kesehatan jiwa 

1.3.2.3.5. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang 

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 

dan kesehatan jiwa 

1.3.2.3.6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 

dan kesehatan jiwa 

1.3.2.3.7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

1.3.2.4. Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas: 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, sebagaimana dimaksud Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai 

fungsi 

1.3.2.4.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan olahraga 

1.3.2.4.2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan olahraga 
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1.3.2.4.3. Pembinaan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, 

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, serta kesehatan kerja dan olahraga 

1.3.2.4.4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan 

olahraga 

1.3.2.4.5. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang 

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan 

kerja dan olahraga 

1.3.2.4.6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan 

kerja dan olahraga 

1.3.2.4.7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

 

1.3.2.5. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas: 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan 

kesehatan rujukan, serta pembinaan dan pengendalian sarana pelayanan 

kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai 

1.3.2.5.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, 

pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, 

serta pembinaan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan 
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1.3.2.5.2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan 

primer, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan 

rujukan, serta pembinaan dan pengendalian sarana pelayanan 

kesehatan 

1.3.2.5.3. Pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, 

pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, 

serta pembinaan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan 

1.3.2.5.4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang pelayanan 

kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan 

kesehatan rujukan, serta pembinaan dan pengendalian sarana 

pelayanan kesehatan 

1.3.2.5.5. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang 

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, 

pelayanan kesehatan rujukan, serta pembinaan dan pengendalian 

sarana pelayanan kesehatan 

1.3.2.5.6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, 

pelayanan kesehatan rujukan, serta pembinaan dan pengendalian 

sarana pelayanan kesehatan 

1.3.2.5.7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan 

tugas dan fungsinya  

 

1.3.2.6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas: 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Kefarmasian, 

pembiayaan dan jaminan kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang sumber 

daya kesehatan mempunyai fungsi 
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1.3.2.6.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang alat kesehatan, Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Kefarmasian, pembiayaan dan 

jaminan kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan 

1.3.2.6.2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan 

primer, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan 

rujukan, serta pembinaan dan pengendalian sarana pelayanan 

kesehatan 

1.3.2.6.3. Pelaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, 

pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, 

serta pembinaan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan 

1.3.2.6.4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang pelayanan 

kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan 

kesehatan rujukan, serta pembinaan dan pengendalian sarana 

pelayanan kesehatan 

1.3.2.6.5. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang 

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, 

pelayanan kesehatan rujukan, serta pembinaan dan pengendalian 

sarana pelayanan kesehatan 

1.3.2.6.6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, 

pelayanan kesehatan rujukan, serta pembinaan dan pengendalian 

sarana pelayanan kesehatan 

1.3.2.6.7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

1.3.2.7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas,mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas teknis penunjang dan atau teknis operasional Dinas 

dibidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi : 
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1.3.2.7.1. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Puskesmas 

1.3.2.7.2. Pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan wajib yang terdiri dari : 

upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya 

kesehatan ibu, bayi dan anak serta keluarga berencana, upaya 

perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan  

penyakit menular dan upaya pengobatan 

1.3.2.7.3. Pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan pengembangan yang 

terdiri dari : upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, 

upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, 

upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya 

kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut dan upaya pembinaan 

pengobat tradisional 

1.3.2.7.4. Pelaksanaan pelayanan penunjang yaitu : upaya laboratorium 

(medis dan kesehatan masyarakat) dan pelaksanaan Sistem 

Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) 

1.3.2.7.5. Pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan bersumberdaya 

masyarakat (UKBM) serta upaya memberdayakan perorangan, 

keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam setiap upaya 

kesehatan 

1.3.2.7.6. Pelaksanaan rujukan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan 

masyarakat 

1.3.2.7.7. Pelaksanaan pengelolaan obat di Puskesmas 

1.3.2.7.8. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan 

1.3.2.7.9. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 

 

1.3.2.8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  Laboratorium Kesehatan, mempunyai 

tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang dan atau teknis operasional 
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Dinas dibidang laboratorium kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

sebagaiamana dimaksud, UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi : 

1.3.2.8.1. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Laboratorium 

Kesehatan 

1.3.2.8.2. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional dibidang 

laboratorium kesehatan 

1.3.2.8.3. Pelaksanaan dibidang laboratorium klinik 

1.3.2.8.4. Pelaksanaan dibidang laboratorium kesehatan masyarakat 

1.3.2.8.5. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dari Puskesmas 

1.3.2.8.6. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan 

1.3.2.8.7. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala Dinas 

 

1.3.2.9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Farmasi, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas teknis penunjang  teknis penunjang  Dinas Kesehatan 

dalam pengelolaan obat dan perbekalan farmasi. Untuk menyelenggarakan 

tugas pokok sebagaiamana dimaksud, UPTD Farmasi mempunyai fungsi : 

1.3.2.9.1. Penyusun rencana dan program kerja UPTD Farmasi 

1.3.2.9.2. Pelaksana koordinasi dengan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas 

Kesehatan dalam penyusunan rencana kebutuhan obat dan 

perbekalan farmasi 

1.3.2.9.3. Pelaksana pengadaan dan penerimaan obat dan perbekalan farmasi 

1.3.2.9.4. Pelaksana penyimpnanan dan pendistribusian obat dan perbekalan 

farmasi sesuai dengan prosedur 

1.3.2.9.5. Pelaksana pengamatan terhadap mutu secara umum, baik yang ada 

dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan 

1.3.2.9.6. Pelaksana monitoring dan evaluasi pengelolaan obat di Puskesmas 

1.3.2.9.7. Pelaksana pencatatan dan pelaporan serta evaluasi penggunaan 

obat dan perbekalan farmasi 
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1.3.2.9.8. Pelaksana administrasi ketatausahaan 

1.3.2.9.9. Pelaksana tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 

1.3.2.10. Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas pokok menunjang tugas 

pokok dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing. 

 

1. 4  ANALISA ASPEK STRATEGIS 

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam 

upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas kesehatan 

Kabupaten Indramayu, aspek-aspek tersebut antara lain : 

1.4.1. Aspek Sumber Daya Manusia 

Jumlah  pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2018 termasuk Puskesmas sebanyak 

1436 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 1.1 
Tenaga Kesehatan 

 
NO PENDIDIKAN 2018 
1 2 3 
I MEDIS  

 1. Dokter Umum 72 

 2. Dokter Gigi 15 

II PARAMEDIS  

 1. D3 Bidan 134 

 2. D3 Keperawatan 371 

 3. Peraawat gigi 70 

III PARAMEDIS NON PERAWAT  
 1. Magister Kesehatan Masyarakat 7 

 4. Kesehatan Masyarakat 117 

 8. D3 Gizi 13 

 9. D3 Kesehatan Lingkungan 12 

 10. D3 Analis Kesehatan 2 

 13. Apoteker dan kefarmasian 10 

IV Non Kesehatan/ Administrasi/ Tata  
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Usaha 

 2. S1 Non Kesehatan 135 

 3. D3 Non Kesehatan 2 

 5. SLTA 471 

 

1.4.2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan 

Aspek sarana pelayanan kesehatan dalam hal mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan Indramayu adalah :  

 

Tabel 1.2 
Sarana Pelayanan kesehatan 

 

No Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum 2016 2017 

A Rumah Sakit   
1 Rumah Sakit Umum 7 7 
2 Rumah Sakit PONEK 1 1 
3 Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru, KIA) 0 0 
B Puskesmas dan Jaringannya   
1 Puskesmas Rawat Inap 11 11 
2 Puskesmas Non Rawat Inap 38 38 
3 Puskesmas Keliling 54 54 
4 Puskesmas Pembantu 67 67 
5 Puskesmas PONED 21 22 
C Sarana Pelayanan Lain   
1 Rumah Bersalin 0 0 
2 Balai Pengobatan/Klinik 33 42 
3 Praktek Dokter Bersama 0 0 
4 Praktek Dokter Perorangan 602 722 
D Sarana Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian 
  

1 Apotek 102 102 
2 Pedagang Besar Farmasi 0 0 
3 Toko Obat 68 69 
4 Penyalur Alat Kesehatan 0 0 
5 Gudang Faramsi 0 0 
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Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kabupaten 

Indramayu cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan 

kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan 

Posyandu.  

 

1.4.3. Aspek Pembiayaan Kesehatan 

Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan  Kabupaten Indramayu selama ini 

berasal dari APBD Kabupaten Indramayu yang didukung oleh sumber lain, seperti 

APBD Propinsi, APBN dan Bantuan/Pinjaman Luar Negeri. Alokai anggaran kesehatan 

yang dibiayai dari APBD masih di bawah 10%. Kondisi ini masih belum memadai 

karena dengan alokasi di bawah 10% itu hanya dapat untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang bersifat rutin, belum bisa untuk melakukan intervensi langsung ke 

masalah-masalah kesehatan yang kompleks. 

 

Tabel 1.3 
Anggran Dinas Kesehatan 

 

Keterangan Anggaran Tahun 
2016 

Anggaran Tahun 
2017 % 

a. DAK non Fisik 16.067.235.000 25.998.054.000 161,81 
b. DAK Fisik 34.977.472.000 10.693.816.000 -30,56 

     c. APBD  124.594.418.800 108.677.657.154 87,23 
Jumlah 175.639.125.000 145.369.527.154 82,77 

 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa terdapat penurunan anggaran secara 

keseluruhan, dimana penurunan yang sangat drastis terjadi pada anggaran yang 

bersumber Dana Alokasi Khusus fisik (DAK) dimana pada tahun 2016 mendapat 

anggaran DAK fisik sebesar Rp. 34.977.472.000 menjadi hanya Rp. 10.693.819.000 

pada tahun 2017, penurunan anggaran juga terjadi pada anggaran bersumber APBD 

dimana pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran termasuk anggaran kapitasi 

kepesertaan Jaminan Kesehatan di Puskesmas dari BPJS yang digunakan untuk 

pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan (JKN) dan jaminan kesehatan bagi 
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penerima bantuan iuran provinsi jawa barat di luar (PBI) sebesar Rp. 

124.639.125.000 menjadi hanya 145.369.527.154 pada tahun 2017.   

 

1.4.4. Aspek Wilayah 

Kabupaten Indramayu  

Apabila melihat letak geografisnya  Kabupaten Indramayu terletak antara 10752’ - 

10836’  Bujur Timur dan 615’ – 640’ Lintang  Selatan, dengan luas wilayah 2.040,110 

Km².  

Batas-batas wilayah Kabupaten Indramayu sebagai berikut :   

 Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, Kabupaten 

Majalengka dan Kabupaten Cirebon 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang 

Dengan kondisi geografis sebagaimana diuraikan di atas, maka daerah Indramayu 

mempunyai potensi  mempunyai masalah kesehatan yang cukup kompleks. Migrasi 

penduduk yang dinamis terkait dengan banyaknya penduduk yang mencari pekerjaan       

di Jakarta maupun sebagai TKW/TKI semakin  mempertinggi risiko keluar-masuknya 

penyakit. 

Sebagai daerah yang dilalui jalur lalu-lintas kendaraan antar kota di pulau jawa 

(Jalur Pantura) yang sangat panjang, mempunyai dampak yang sangat besar terhadap 

keluar-masuknya penyakit menular. Dampak lain adalah dengan banyaknya kendaraan 

yang lewat, akan menyebabkan kualitas udara khususnya di kawasan pantura menjadi 

rendah karena tingginya kandungan emisi bahan bakar kendaraan.  

2.1.2 Topografi 

Menurut topografinya wilayah Kabupaten Indramayu sebagian besar merupakan 

dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata- rata  0 – 2 %. Keadaan ini 

sangat berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka akan terjadi 
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genangan air/ banjir  dan bila terjadi musim kemarau akan mengakibatkan kekeringan/ 

kekurangan air bersih. Dampak lain dari kondisi tersebut adalah sanitasi lingkungan 

yang kurang terpelihara, sehingga lingkungan pemukiman menjadi kumuh. Kondisi yang 

lebih memprihatinkan adalah kawasan pemukiman nelayan di pantai. 

Kondisi tersebut menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat Kabupaten 

Indramayu, terutama timbulnya penyakit yang dapat menular melalui perantara air dan 

penyakit  lain yang berkaitan dengan sanitasi yang buruk.  

2.1.3 Iklim  

Wilayah Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang pesisir pantai utara 

Pulau Jawa membuat suhu udara di kabupaten ini cukup tinggi yang berkisar antara 

22,9–30C dengan Karakteristik iklim di Kabupaten Indramayu antara lain : 

 Kelembaban udara berkisar antara 70 – 80 %. 

 Suhu udara harian berkisar antara 22,9 – 30 C  

 Curah hujan rata-rata tahunan adalah 1.501 mm per tahun. 

Dengan kelembaban udara yang tinggi, maka sebagaimana daerah tropis yang lain 

merupakan  wilayah yang mudah bagi bakteri dan parasit untuk tumbuh dengan subur. 

 

1.4.5. Aspek Permasalahan Kesehatan 

Beban penyakit ganda merupakan permasalahan kesehatan yang dihadapi 

akhir-akhir ini, pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah 

penyakit infeksi menular seperti infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) demam 

berdarah dengue (DBD) diare, penyakit kulit dll. Tapi diwaktu yang bersamaan terjadi 

peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, 

stroke, diabetes militus dan kanker 

Terjadinya beban ganda ini disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk, 

perubahan struktur  umur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya penduduk 

usia produktif dan usia lanjut, serta gaya hidup yang cenderung tidak sehat, maka 
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berdasarkan uraian tersebut di atas prioritas masalah kesehatan di Kabupaten 

Indramayu tahun 2018  berdasarkan permasalahan yang ada sebagai berikut : 

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak 

2. Penanggulangan penyakit menular 

3. Penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat 

4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta perluasan cakupan 

jaminan kesehatan menyeluruh 

5. Peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif (paradigma sehat) 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 

2.1. GAMBARAN UMUN RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016-2021  

 
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-

2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan 

strategi pembangunan pada tahun 2016-2021, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi Dinas Kesehatan. Dokumen ini berfungsi sebagai petunjuk arah penyelenggaraan 

bidang-bidang dilingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program/kegiatan 

pembangunan kesehatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat tujuan, 

sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. 

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indramayu yaitu : 

“Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera serta 

terciptanmya keunggulan daerah (REMAJA III)” merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan 

dalam merencanakan pembangunan Kesehatan. Dinas Kesehatan ikut berkontribusi terhadap 

misi pertama Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu : “Meningkatkan sumber daya manusia 

berbasis agama, iptek dan budaya lokal” 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan 

sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Rencana 

kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu 

tahun. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 2.1.  

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018 
 

NO 
 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat 

1.1 Jumlah kasus kematian ibu 47 

 
 1.2 Jumlah kasus kematian bayi 220 

 
 1.3 Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,40 

 
 

1.4 
Prevalensi ibu hamil kurang energy 
kronis (KEK) 

6.5 
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 1.5 Kecamatan bebas rawan gizi 87.10 

 
 

1.6 
Jumlah fasilitas kesehatan tingkat 
pertama (FKTP) Terakreditasi 

18 

 
 

1.7 
Persentasi masyarakat miskin memiliki 
jaminan kesehatan 

64 

 
 

1.8 
Presentasi Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat di masyarakat 

77,40 

  

1.9 Kasus penderita HIV/AIDS 
< 0.05 

2.0 Angka kesembuhan TBC 80 

2.1 
Menurunnya angka kecacatan kusta 
TK. II <5 

2.1 Kasus Insident Rate DBD 270 

  2.2 Desa UCI 93 

  2.3 Puskesmas dengan Perawatan 27 

  2.4 Desa ODF 40 

 

Bersadarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui Rencana 

Pembamngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, maka disusun 7 

(tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Kesehatan yang dirasa bernilai 

Strategis dan memiliki daya ungkit yang besar bagi peningkatan kinerja pembangunan 

kesehatan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bupati Indramayu.  

 

2.2. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelola.  

Dinas Kesehatan membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 secara 

berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja 

ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja 

Tahun 2018 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan Sasaran, 



BAB II LKIP DINKES 2018 Page 22 

 

Indikator Kinerja, Target, Program/Kegiatan dan Jumlah Anggaran Dinas Kesehatan 

Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :     
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PERJANJIAN KINERJA  

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

 
Satuan : Dinas Kesehatan 

Tahun  : 2018 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

1 Meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat 

Jumlah kasus 
kematian ibu 

47 Program Peningkatan Keselamatan Ibu, 
Bayi dan Anak 

Peningkatan pelayanan 
kesehatan ibu  dan bayi baru lahir 

314.630.000 

Jaminan Persalinan (DAK) 2,694.820.000 

Penyelamatan ibu dan bayi baru 
lahir 

317.110.000 

  Jumlah Kasus 
Kematian Bayi 

220 Program Peningkatan Keselamatan Ibu, 
Bayi dan Anak 

Peningkatan imunisasi 100.130.250 

Peningkatan pelayanan 
kesehatan bayi dan anak balita 

213.862.500 

Peningkatan kesehatan anak dan 
remaja 

150.000.000 

Pelayanan kesehatan anak 
dengan kecacatan dan terlantar 

81.447.000 

  Persentasi Balita 
Gizi Buruk 

0,40% Program Peningkatan Status Gizi 
Masyarakat 

Pembinaan dan Peningkatan gizi 
masyarakat 

150.000.000 

Peningkatan gizi kelompok rawan 261.512.500 

Pencegahan dan penanggulangan 
gizi buruk 

272.610.750 

  Presentasi perilaku 
hidup bersih dan 
sehat di 
masyarakat 

77,40% Program Peningkatan dan 
Pengembangan Promosi kesehatan 

Penyelenggaraan dan 
Pengembangan Promosi 
Kesehatan & Pemberdayaan 
Masyarakat 

139.300.000 

Penetapan kawasan tanpa 
rokok dan peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat 

81.750.000 

Desa ODF 40  desa Program Peningkatan Kualitas Sanitasi 
Dasar lingkungan 

Penyelenggaraan 
Kabupaten/kota Sehat 

185.351.550 

Pembinaan dan pengawasan 200.089.100 
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TTU dan TPM 

Peningkatan kualitas sanitasi 
dasar dan lingkungan 

220.826.000 

  Kasus IR DBD 270 Program Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit 

Pencegahan dan Pengendalian 
penyakit Bersumber Binatang 

525.078.600 

Positeve Rate 
HIV/AIDS 

< 0.05 Penanggulangan Penyakit 
Menular Langsung 

810.000.000 

Peningkatan Survailance 
Epidemiologi dan 
penanggulangan Wabah 

225.941.100 

  Jumlah Fasilitas 
Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) 
Terakreditasi 

18 FKTP Program Pelayanan Kesehatan Dasar Pengendalian dan pengawasan 
alat kesehatan 

100.000.000 

Pelayanan katarak 187.500.100 

Peningkatan dan pelayanan 
laboratorium kesehatan 

375.000.000 

Akreditasi sarana pelayanan 
kesehatan 

250.000.000 

Pengawasan, pembinan sarana 
pelayanan kesehatan 

15.050.000.000 

Pengelolaan obat dan perbekalan 
kesehatan 

154.554.700 

Pelayanan kesehatan bagi 
maskindi luar kuota Jamkesmas 

42.236.071.125 

Penyediaan pelayanan dasar di 
Puskesmas (operasional 
Puskesmas) 

685.114.000 

Peningkatan pelayanan 
kesehatan primer 

112.500.000 

Pembinaan pelayanan kesehatan 
tradisional 

37.500.000 

Pembinaan pelayanan kesehatan 
rujukan 

1.075.000.000 

Pembinaan kesehatan jiwa dan 
NAPZA 

37.500.000 

Pelayanan kesehatan penyakit 
tidak menular, gigi dan mulut 

150.000.000 
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Penataan sarana dan prasarana 
kesehatan 

29.799.986.300 

Peningkatan kualitas SDM 
kesehatan 

420.000.000 

Akreditasi tenaga kesehatan 67.868.500 

Peningkatan pelayanan 
kesheatan dasar (DAK) 

6.754.740.000 

Bantuan operasional Kesehatan 
(BOK) 

1.142.185.000 

Akreditasi Puskesmas (DAK) 4,176.000.000 

Pelayanan kesehatan di 
Puskesmas (JKN) 

21.346.630.000 

Pelayanan kefarmasian  4.000.000.000 

       

 

 
 
 



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan

kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  alat

pertanggungjawaban secara periodik. Esensi pembangunan berbasis kinerja

adalah  orientasi  untuk  mendorong  perubahan  dengan  menggunakan

program/kegiatan  dan  sumber  daya  anggaran  untuk  mencapai  rumusan

perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan  pembangunan  berbasis  kinerja  sejalan  dengan  prinsip

good  governance  dengan  pilarnya  akuntabilitas  yang  akan  menunjukkan

pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi dalam pelayanan publik yang

bisa  langsung  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat.  Pengendalian  dan

pertanggungjawaban  program/kegiatan  menjadi  bagian  penting  dalam

memastikan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  kepada  publik  telah

tercapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

pada  level  sasaran  untuk  menunjukkan  secara  langsung  kaitan  antara

sasaran  dengan  indikator  kinerjanya,  sehingga  keberhasilan  sasaran

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan

jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalam

capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan

untuk  mengukur  keberhasilan  dan  kegagalan  capaian  kinerja  prioritas

program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi

pemerintah dan SKPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam

penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat

kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.
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Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No
Interval Nilai

Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja

Kode

1. ≥ 91 Sangat Baik
2. 75,1 – 90,0 Tinggi
3. 65,1 – 75,0 Sedang
4. 50,1 – 65,0 Rendah
5. ≤ 50,0 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat 

capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Capaian = Realisasi x 100%

Rencana

b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah 

pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian  = Rencana     –     (Realisasi-Rencana)  x 100 %

Rencana

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 diukur dari tingkat keberhasilan

pencapaian  tujuan  dan  sasaran  strategis,  yang  dituangkan  dalam  Rencana  Strategis

(RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021. Mengacu pada RENSTRA tersebut,  yang

dititikberatkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021,

dan dijabarkan pada tujuan serta sasaran strategis Dinas Kesehatan. 
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III.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2018

Dalam  bagian  ini  digambarkan  pencapaian  Sasaran  Strategis  Dinas

Kesehatan Kabupaten Indramayu yang dicerminkan dalam capaian indikator

kinerja,  serta digambarkan pula dengan target  akhir  rencana strategis  dinas

kesehatah  tahun  2021.  Adapun  evaluasi  dan  analisa  capaian  secara  rinci

indikator kinerja menurut sasaran strategis dapat diuraiakan sebagi berikut :

FORMULIR PENGUKUR KINERJA
TINGKAT  SATUAN  KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.2
Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Kabupaten : Indramayu
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target
Realisas

i
Capaian

Meningkatnya 
derajat kesehatan
masyarakat

Jumlah Kasus Kematian Ibu Kasus 47 49 98.74

Jumlah Kasus Kematian Bayi Kasus 220 224 98.18
Prevalensi balita gizi buruk % 0.4 0.43 92.50
Prevalensi  ibu  hamil  kurang
energy kronis (KEK) % 6.5 10.5 38.46

Kecamatan bebas rawan gizi % 87.10 84 96.4

Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat di masyarakat % 77.4 54 69.8

Kasus penderita HIV/AIDS % <0.05 414 NA

Angka kesembuhan TBC % <80 59.82 NA
Menurunnya angka kecacatan
kusta Tk. II % <5 0.81 NA

Insident Rate DBD Kasus 270 227 115.93
Desa Universal Chil 
Imunization (UC) % 93 88.01 94.6

Puskesmas dengan perawatan FKTP 27 12 44.4
Jumlah fasilitas kesehatan 
tingkat pertama (FKTP)

FKTP 18 18 100
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Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target
Realisas

i
Capaian

Masyarakat miskin memiliki 
jaminan kesehatan

% 64 89.35 139.6

Desa ODF desa 40 26 65

Berdasarkan  Rencana  Strategis  Dinas  Kesehatan  tahun  2016-2021  yang  telah

direvisi pada bulan desember tahun 2017, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur

melalui 15 (lima belas) indicator sasaran. 

Berdasarkan  table  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagaian  besar  indicator-

indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan,

tetapi ada 5 (lima) indicator yang sudah mencapai target yang ditetapkan  yaitu :  kasus

penderita  HIV/AIDS  (target  <0.05  capaian  414),  angka  kesembuhan  TBC  (target  <80

capaian  59.82,  angka  kecacatan  kusta  Tk.  II  (target  <5  capaian  0.81),  fasiliats  tingkat

pertama  terakreditasi  (target  18  capaian  18),  masyarakat  miskin  memiliki  jaminan

kesehatan (target 64 capaian 89.35),  mengingat sebagaian besar indicator sasaran yang

belum tercapai,  maka  Dinas  Kesehatan kabupaten Indramayu  beserta  unsur  jajarannya

perlu melakukan evaluasi agar indikatror-indikator yang belum tercapai dimasa depan bisa

tercapai.

Pengukuran  tingkat  capaian  kinerja  ini  dilakukan  dengan  cara  membandingkan

antara  target  pencapaian  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dengan  realisasinya.  Tingkat

capaian  kinerja  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Indramayu  pada  tahun 2018  sebesar  70.5

(sedang), yang dihitung berdasarkan prosentasi rata-rata capaian sasaran.

(95.74+98.18+92.50+38.46+96.4+69.8+115.93+94.6+44.4+100+139.6+65 = 70.5 (sedang)

a. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d 2018 dengan target

Resntra dan RPJMD

Sesuai  Perjanjian Kinerja  Tahun  2018,  capaian  kinerja  menurut  sasaran

strategis  berdasarkan  Renstra  yang  telah  ditetapkan  dalam  Renstra  2016-2021

Dinas Kesehatan terdapat 15 (lima belas) sasaran,  sebagaimana formulir  di  atas,

dengan penjelasan sebagai berikut:
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Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d 2018 dengan
target Resntra dan RPJMD 

Sasaran Startegis : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No Indikator Kinerja
Tahun
2016

Tahun
2017

2018 Target
Akhir

Renstra
(2021)

Taregt
RPJMDTarget Realisasi

Capaian
kinerja

1 Jumlah  kematian
ibu 60 45 43 49 98.74 40 40

2 Jumlah  Kematian
Bayi 314 230 220 224 98.18 200 200

3 Prevalensi  Balita
Gizi Buruk 0.5 0.45 0.4 0.45 92.50 0.25 0.25

4 Prevalensi  ibu
hamil  kureang
energi kronis

7.27 6.89 6.5 10.45 38.46 5 5

5 Kecamatan  bebas
rawan gizi 67.74 61.29 87.10 58.06 96.4 93.50 93.50

6 Persentase
Perilaku  Hidup
Bersih  dan  Sehat
(PHBS) di 5 (lima)
tatanan

68,4 62,6 69,4 54,2 69.8 83,4 83,4

7 Kasus  penderita
HIV/AIDS 436 477 < 0.5 406 NA < 0.5 < 0.5

8 Angka
kesembuhan TBC 91.48 91.48 80 59.82 NA 80 80

9 Menurunnya
angka  kecacatan
kusta Tk. II

1.27 1.29 < 5 0.81 NA < 5 < 5

10 Kasus  Insident
Rate DBD 52.72 53.3 2.70 2.50 115.93 197 197

11 Persentasi  desa
Universal  Child
Imunization (UCI)

92 92,6 93 85,80 94.6 94 94

12 Puskesmas dengan
perawatan 12 12 27 12 44.4 33 33

13 Jumlah  fasilitas
kesehatan  tingkat
pertama  (FKTP)

- 7 18 18 100 49 49
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terakreditasi
14 Masyarakat miskin

memiliki  jaminan
kesehatan

90.21 81.64 64 89.35 139.6 85 85

15 Desa ODH 17 20 40 26 65 70 85

Indikator kinerja  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Terakreditasi

dari target yang telah ditetapkan sebesar  18 Puskesmas  dapat terealisasi sebanyak 18

Puskesmas  atau  100%,  maka  capaian  indikator  kinerja  ini  diperoleh  sebesar  100%

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dari target yang ditetapkan disebabkan oleh

adanya komitmen dari semua stokeholder. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 s.d 2018

Berikut  disampaiakn Perbandingan Capaian Kinerja  Tahun 2016  s.d  2018

yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja : 

Tabel 3.4 

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 s/d 2018 

Sasaran Indikator Sasaran
Capaian kinerja (%)

2016 2017 2018
Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat

Jumlah kematian ibu 84.61 110 98.74
Jumlah Kematian Bayi 69.17 97.83 98.18
Prevalensi Balita Gizi Buruk 199.60 93.33 92.50
Prevalensi  ibu  hamil  kureang
energi kronis 115.73 105.14 38.46

Kecamatan bebas rawan gizi 104 100 96.4
Persentase  Perilaku  Hidup
Bersih  dan Sehat (PHBS) di  5
(lima) tatanan

63 67.2 69.8

Kasus penderita HIV/AIDS NA NA NA
Angka kesembuhan TBC NA NA NA
Menurunnya  angka  kecacatan
kusta Tk. II NA NA NA

Kasus Insident Rate DBD 188.25 166.57 115.93
Persentasi  desa  Universal
Child Imunization (UCI) 100 68.1 94.6

Puskesmas dengan perawatan 47.8 44 44.4
Jumlah  fasilitas  kesehatan
tingkat  pertama  (FKTP)
terakreditasi

NA 100 100

Masyarakat  miskin  memiliki 68.5 79.3 139.6
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jaminan kesehatan
Desa ODH 85 66.7 65

Pada tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa untuk indikator kinerja jumlah

kematian  ibu  pada  tahun  2018  capaian  kinerjanya  sebesar  98.74  mengalami

penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 110, tetapi mengalami

peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 84.61, tetapi untuk

indicator  jumlah  kematian  bayi  capaian  kinerjanya  mengalami  tren  kenaikan  yang

cukup signifgikan selama tiga tahun berturut-turut, dimana pada tahun 2016 capaian

kinerjanya 69.17, tahun 2017 mencapai 97.83 dan pada tahun 2018 capaian kinerjanya

sebesar 98.18,  tetapi capaian indicator jumlah kematian bayi ini  berbading terbalik

dengan capaian kinerja yang didapat untuk indikator prevalensi gizi  buruk, dimana

capaian kinerjanya mengalami penurunan berturut-turut selama tiga tahun terakhir,

diman pada tahun 2016 mencapai 199.60,  mengalami penurunan yang signifikan di

tahun 2017 dimana capain kinerja hanya didapat 93.33 dan mengalami penurunan

kembali ditahun 2018 dengan capaian kinerja 92.50, untuk capaian kinerja indicator

kinerja yang lainnya dapat dilihat pada table 3.4 tersebut di atas. 

c. Analisa  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/kinerja  serta  alternatife

solusinya

Keberhasilan  Dinas  Kesehatan  untuk  tahun  2018  ditujukan  dengan

tercapainya  beberapa  target  indicator  kinerja  yang  telah  ditetapkan,  seperti

yang ditujukan pada tebel 3.4

Berikut kami sampaiakn dalam bentuk sorting data untuk setiap indicator

kinerja  baik  yang  berhasil  dalam  mencapai  target  kinerja  yang  sudah

ditetapkan  maupun  indicator  kinerja  yang  belum  mencapai  target  yang

ditetapkan :

1. Jumlah kasus kematian ibu

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 belum mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana
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Startegis,  dimana  realisasi  indicator  ini  sebesar  49  kasus  kematian  ibu  dari

target  yang  ditetapkan  sebesar  47  kasus  kematian  ibu  sehingga  capaian

kinerjanya mencapai 95.74

2. Jumlah kasus kematian bayi

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 belum mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis,  dimana realisasi  indicator ini  sebesar  224 kasus kematian ibu dari

target  yang  ditetapkan  sebesar  220  kasus  kematian  ibu  sehingga  capaian

kinerjanya mencapai 98.18

3. Prevalensi balita gizi buruk

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 belum mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis,  dimana realisasi  indicator  ini  sebesar  0.43% balita  gizi  buruk dari

target  yang  ditetapkan  sebesar  0.40  balita  gizi  buruk  sehingga  capaian

kinerjanya mencapai 92.50

4. Prevalensi ibu hamil kurang energy kronis (KEK)

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 belum mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 10.5% ibu hamil kurang energy

kronis  dari  target  yang  ditetapkan  sebesar  6.50%  ibu  hamil  kurang  energy

kronis sehingga capaian kinerjanya mencapai 38.46

5. Kecamatan bebas rawan gizi

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 sudah mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 84 kecamatan bebas rawan gizi

dari target yang ditetapkan sebesar 87.10 kecamatan bebas rawan gizi sehingga

capaian kinerjanya mencapai 96.4

6. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 sudah mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana
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Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 18 puskesmas terakreditasi dari

target  yang ditetapkan sebesar  18 puskesmas terakreditasi  sehingga capaian

kinerjanya mencapai 100

7. Persentasi masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 sudah mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis,  dimana  realisasi  indicator  ini  sebesar  89.3  masyarakat  miskin

memiliki jaminan kesehatan dari target yang ditetapkan sebesar 64 masyarakat

miskin  memiliki  jaminan  kesehatan  sehingga  capaian  kinerjanya  mencapai

139.6

8. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 belum mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 54 dari target yang ditetapkan

sebesar 77.4 sehingga capaian kinerjanya mencapai 69.8

9. Kasus penderita HIV/AIDS

Indikator  Strategis  ini  pada  tahun  2018  jika  dilihat  dari  target  yang

ditetapka  dalam  dokumen  Rencana  Startegis  sudah  mencapai  target  yang

ditetapkan, dimana dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa target untuk

indicator ini sebesar < 0.005, dimana realisasi indikator ini sebesar 414 orang

penderita HIV/AIDS, tetapi untuk indicator ini belum bias dihitung caapain

kienrjanya karena target yang tertera dan realisasi berbeda dalam hal satuuan.

10. Angka kesembuhan TBC

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 sudah  mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis,  dimana  realisasi  indicator  ini  sebesar  59.82  dari  target  yang

ditetapkan  sebesar  <  80,  tetapi  untuk  capaian kinerjanya  masih  belum bias

dilihat karena perbedaan dalam satuan antara target dan realisasi

11. Menurunnya angka kecacatan kusta Tk. II

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 sudah mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana
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Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 0.81 dari target yang ditetapkan

sebesar  < 5,  akan tetapi  untuk capaian kinerjanya masih belum bias  dilihat

karena perbedaan dalam satuan antara target dan realisasi 

12. Kasus incident rate DBD

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 belum mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 227 dari target yang ditetapkan

sebesar 270 sehingga capaian kinerjanya mencapai 115.93

13. Desa Universal Child Imunisasion

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 belum mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 88 dari target yang ditetapkan

sebesar 93 sehingga capaian kinerjanya mencapai 94.6

14. Puskesmas dengan perawatan

Realisasi Indikator Strategis ini pada tahun 2018 belum mencapai target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 12 dari target yang ditetapkan

sebesar 27 sehingga capaian kinerjanya mencapai 44.4

15. Desa ODF

Realisasi  Indikator  Strategis  ini  pada  tahun 2018  belum mencapai  target

yang  sudah  ditetapkan  seperti  yang  telah  tertera  dalam dokemen  Rencana

Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 26 dari target yang ditetapkan

sebesar 40 sehingga capaian kinerjanya mencapai 65

Bila  melihat  dari  sorting  data  tersebut  diatas  terlihat  sebagian  besar

indicator  kinerja  yang  sudah  ditetapkan  belum  mencapai  target  yang

diharapkan, hal ini disebabkan karena bebarapa factor diantaranya : 

 Estimasi  jumlah  sasaran  yang  terlalu  tinggi  dibandingkan

dengan data real, sehingga hasil cakupan sulit untuk mencapai

target 

 Sumber  daya  manusia  yang  masih  belum  semua  jenis

ketenagaannya terpenuhi
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 Sarana  dan  prasarana  yang  belum  sesuai  dengan  standar

kebutuhan 

 Pemahaman akan definisi  operasional  dari  masing  –  masing

indikator masih kurang sehingga ada perbedaan pemahaman

diantara petugas kesehatan;

 Mobilitas penduduk yang tinggi sehingga menyebabkan target
yang ditetapkan tidak tercapai      

Namun demikian dinas kesehatan tidak berhenti melakukan upaya-upaya

untuk  meningkatkan  hasil  caklupan  kegiatan.  Beberapa  uapay  yang

dilaksanakan oleh dionas Kesehatan dan diharapkan mampu meningkatkan

keberhasilan program, diantaranya : 

 Kebijakan  pemerintah  daerah  yang  menggartiskan  retribusi  untuk

semua  masyarakat  yang  menggunakan  fasilitas  kesehatan  tingkat

pertama

 Kebijakan pemerintah daerah yang mengalihkan masyarakat peserta

jamkesda  menjadi  peserta  Penerima  Bantuan  Iuran  APBD  (PBI-

APBD), BPJS Kesehatan

 Pemenuhan  kebutuhan  sumber  daya  manusia  dengan  merekrut

pegawai non PNS/kontrak

 Upaya  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  dengan  memaksimalkan

anggaran yang ada

 Upaya  peningkatan  pemahaman  mengenai  definisi  operasional

disemua sarana kesehatan

 Upaya  peningkatan  kerjasama  dan  komunikasi  dalam  semua

kegiatan baik itu antar program maupun dengan lintas sector terkait

 Penggunaan  teknologi  komunikasi  baik  di  Puskesmas  maupun  di

Dinas Kesehatan.

d. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya
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Berikut  disampikan  analisis  atas  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  daya

untuk tahun anggaran 2018 

Table 3.5 :
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Capaian
Kinerja %

Penyerapan
Anggaran %

Tingkat
Efisensi %

1 Meningkatnya
derajat  kesehatan
masyarakat

Jumlah kematian ibu 95.7 44.28 51.46

Jumlah Kematian Bayi 98.2 44.28 53.90
Prevalensi Balita Gizi Buruk 92.5 80.57 11.93
Prevalensi ibu hamil kureang
energi kronis

100 80.57 19.43

Kecamatan bebas rawan gizi 96.6 80.57 15.98
Persentase  Perilaku  Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) di 5
(lima) tatanan

70.1 90.29 -20.16

Kasus penderita HIV/AIDS NA 75.22 NA
Angka kesembuhan TBC NA 75.22 NA
Menurunnya angka kecacatan
kusta Tk. II

NA 75.22 NA

Kasus Insident Rate DBD 115.9 75.22 40.71
Persentasi  desa  Universal
Child Imunization (UCI)

94.6 75.22 19.41

Puskesmas  dengan
perawatan

44.4 80.55 -36.11

Jumlah  fasilitas  kesehatan
tingkat  pertama  (FKTP)
terakreditasi

100 80.55 19.45

Masyarakat  miskin  memiliki
jaminan kesehatan

139.1 80.55 58.51

Desa ODF 65 66.55 -1.55

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja

Berikut kami sampaiakn tabel analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan  atapun  kegagalan  pencapaian  indicator  kinerja  untuk  tahun

anggaran 2018 Dinas Kesehatan kabupaten Indramayu : 
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Tabel 3.7
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No Sasaran Indikator
Tahun 2018

capaian Program
Keuangan

satuan target realisasi Pagu Realisasi Capaian
%

1 Meningkatn
ya  derajat
kesehatan
masyarakat

Jumlah kematian ibu Kasus 43 49 98.74

Peningkatan  pelayanan
kesehatan  ibu,  bayi  dan
anak

5.339.439.750 2.364.241.431 44.28

Jumlah Kematian Bayi kasus 220 224 98.18
Prevalensi Balita Gizi Buruk

% 0.4 0.45 92.50
Peningkatan  status  gizi
masyarakat

684.123.250 551.175.265 80.57

Prevalensi  ibu  hamil  kureang
energi kronis

% 6.5 10.45 38.46

Kecamatan bebas rawan gizi % 87.10 58.06 96.4
Persentase  Perilaku  Hidup
Bersih  dan  Sehat  (PHBS)  di  5
(lima) tatanan

% 69,4 54,2 69.8
Peningkatan  dan
pengembangan  promosi
kesehatan

221.050.000 199.584.300 90.29

Kasus penderita HIV/AIDS
% < 0.5 406 NA

Pencegahan  dan
pengendalian penyakit

1.561.019.700 1.174.233.900 75.22

Angka kesembuhan TBC % 80 59.82 NA
Menurunnya  angka  kecacatan
kusta Tk. II

% < 5 0.81 NA

Kasus Insident Rate DBD % 2.70 2.50 115.93
Persentasi desa Universal Child
Imunization (UCI)

% 93 85,80 94.6

Puskesmas dengan perawatan Pkm 27 12 44.4 Pelayanan kesehatan dasar 156.103.618.325 125.749.209.619 80.55
Jumlah  fasilitas  kesehatan
tingkat  pertama  (FKTP)
terakreditasi

Pkm 18 18 100

Masyarakat  miskin  memiliki
jaminan kesehatan

% 64 89.35 139.6

Desa ODF desa 40 26 65
Peningkatan  kualitas
sanitasi  dasar  dan
lingkungan

606.266.650 403.465.650 66.55
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BAB IV 

PENUTUP 
 

4.1. Kesimpulan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 telah melaksanakan seluruh 

program yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2016- 

2021 dan Rencana Kerja tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan 

adanya penilaian terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan. Penyusunan laporan 

Akntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) disusun sebagai salah satu wujud dari 

pertanggungjawaban kinerja dan keuangan terhadap pelaksanaan program, realisasi 

anggaran serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Di tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu Tahun 2016 – 2021, pencapaian indikator kinerja masih kurang dari yang 

diharapkan, dimana dari 15 (lima belas) indikator sasaran, baru 5 (lima) indikator sasaran 

yang memenuhi target yang ditetapkan yaitu : kasus penderita HIV/AIDS, angka 

kesembuhan TBC, menurunnya angka kecacatan kusta Tk. II, Fasilitas kesehatan tingkat 

pertama (FKTP) terakreditasi dan masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan, adapun 

untuk 10 (sepuluh) indikator yang belum memenuhi dari target yang diharapkan perlu 

dilakukan evaluasi mendalam oleh pemegang program masing-masing serta melibatkan 

semua unsur kesehatan. 

Namun demikian dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagimana 

terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2016 – 2021, masih banyak tantangan 

yang harus dihadapi dan diselesaikan terutama terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan akuntabel, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat serta 

upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan kesehatan. 

Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran di luar gaji dan tunjangan 

sebesar Rp. 231.791.285.090,- dengan realisasi sebesar Rp. 195.415.116.220 (84.31%), 

sedangkan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 145.369.527.154,00  

dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 119.571.389.549,00 atau (82,25%)  yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan indikator kinerja yang 

ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2016 s/d 2021. 
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4.2. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam rangka 

meningkatnkan kinerja dinas kesehatan  pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Diperlukan adanya peningkatan komitmen dari seluruh program yang ada dilingkungan 

dinas kesehatan di semua jajaran mulai dari kepala SKPD hingga staf untuk 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada rencana Strategis 

Dinas Kesehatan 2016 – 2021.  

2. Diperlukan adanya penyebarluasan informasi kepada seluruh unit terkait di lingkungan 

dinas kesehatan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

3. Peningkatan kerjasama secara lintas sektor untuk mendukung pencapaian target-target 

yang telah ditetapkan, sehingga lokasi dan besarnya masalah kesehatan digunakan 

sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. 

4. Meningkatkan pembinaan dan kinerja petugas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan  

kesehatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan bagi 

seluruh masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu. 

5. Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan khususnya yang terkait dengan 

indikator-indikator kinerja Dinas Kesehatan pada tahun-tahun mendatang. 

6. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sasaran yang tidak memenuhi target yang 

diharapkan. 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu Tahun 2018 ini disampaikan, semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi 

untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.  

 

Indramayu,        Januari 2019 
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