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Kata Pengantar 
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu ini merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2019. Laporan Kinerja 

ini merupakan tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-

2019. 

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah 

No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis 

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021. 

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang 

berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas 

dan fungsi Dinas Kesehatan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada 

masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap bidang 

di lingkungan Dinas Kesehatan. Kinerja Dinas Kesehatan diukur atas dasar penilaian 

indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran 

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 

2019, secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Hal 

tersebut dikarenakan Indikator Outcome Kesehatan  sangat ditentukan oleh komitmen, 

keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen stokeholder, masyarakat, dunia usaha 

dan civil society sebagai bagian dari pembangunan kesehatan. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja 

Dinas Kesehatan Tahun 2019 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan 

efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di 

lingkungan Dinas Kesehatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung 

kinerja Dinas Kesehatan secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan 

Clean Government 

 

Indramayu,    Februari 2020  

 
 
 
 

Tim Penyusun 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 

2019 merupakan wujud atau penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 

Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 

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. 

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2019 dinyatakan “berhasil”, 

karena capaiannya rata-rata diatas 85% dari target. Meskipun masih terdapat indikator yang 

tidak berhasil diantaranya : angka kesembuhan TBC, kecacatan kusta tingkat II, penambahan 

puskesmas DTP. Tetapi secara keseluruhan capaian Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2019 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ke depan untuk mendukung 

pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berupa “terwujudnya masyarakat 

Indramayu yang religius, maju, mandiri dan sejahtera serta terciptanya keunggulan daerah 

(REMAJA III)” diperlukan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi 

baik lintas program ataupun lintas sektor yang dilakukan dengan lebih intensif, dan agresif 

mengingat bererapa target indikator tidak dapat dicapai oleh Dians Kesehatan saja tetapi 

perlu dukungan dari perangkat dearah lain. 

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2019 telah direalisasikan anggaran yang 

berasal baik dari APBD, Bantuan Provinsi, ataupun APBN sebesar Rp618.508.081.855 dan 

telah direalisasi sebesar Rp505.564.278.435 atau 82% Apabila dibandingkan dengan rata-rata 

capaian sasaran sebesar 110,10% menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Umum 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu upaya pembangunan kesehatan.  

Permbangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemandirian, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat yang setingggi-tingginya dapat terwujud. 

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada asas 

perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandiriaan, adil dan merata, serta lebih 

mengutamakan perhatian dan memberikan manfaat yang lebih pada penduduk 

dengan kelompok resiko tinggi, antara lain: ibu hamil, bayi, anak dan lanjut usia 

(lansia) serta keluarga miskin.   

Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu adalah melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi, dan 

tugas pembantuan meliputi: kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.   

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis kesehatan didaerah  

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum 

dibidang kesehatan sesuai dengan lingkung tugasnya; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional dibidang 

kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian masalah 

kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, jaminan, 

dan sarana kesehatan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  
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B. Organisasi Dinas Kesehatan 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 09 Tahun 

2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Indramayu, terdiri 1 Sekretariat Dinas, 4 Kepala Bidang, 12 Kepala Seksi, dan 3 

Kepala Sub bagian, Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Kesehatan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

 

Gambar. 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Tahun 2019 
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 BAB II 

Perencanaan Kinerja 
 

A. Rencana Strategis 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerahl (RPJMD) 2016-2021 

memberi mandat bahwa arah kebijakan pelaksanaan Pembangunan kesehatan 

dilakukan untuk meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat,  Umur Harapan 

Hdup (UHH) adalah indikator utama dibidang kesehatan karena digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar derajat kesehatan disuatu wilayah. UHH adalah 

salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dapat 

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah.  

Selanjutnya dalam tahapan Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 

diarahkan pada peningkatan program-program yang langsung berdampak pada 

peningkatan umur harapan hidup (UHH), dimana umur harapan hidup dipengaruhi 

oleh tingkat Morbiditas, Mortalitas dan Disabilitas, dimana program yang berkaitan 

tersebut antara lain : ibu dan bayi, gizi, lingkungan, penyakit dan promosi 

kesehatran. 

Dinas Kesehatan dalam mewujudkan hal tersebut telah menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, yang memuat visi, misi dan tujuan 

yang merupakan panduan/ acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  

Visi:  

“Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera” 

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Indramayu bahwa pembangunan kehidupan warga yang 

berkompeten, mandiri, dinamis, inovatif, dan kreatif serta didukung dengan 

akhlak yang luhur yang didukung ketersediaan parasara dan sarana, sebagai 

bentuk perwujudan kabupaten yang maju. 

Mengacu pada visi tersebut maka arah yang harus dicapai oleh Dinas 

Kesehatan Kabupten Indramayu adalah untuk mewujudkan sikap dan kondisi 
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masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya dengan mengandalkan 

kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam bidang kesehatan, visi tersebut 

akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi yang terangkum dalam “SAPTA KARYA 

MULIH HARJA”, ketujuh misi itu adalah :  

Misi Pertama:Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis 

Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan,Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal. 

Tujuan : Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia 

Sasaran : Taraf pendidikan, derajat kesehatan, aksesibilitas 

informasi, apresiasi budaya lokal, prestasi olahraga, 

intensitas wisata/rekreasi, laju pertumbuhan penduduk 

serta penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

Misi Kedua, Meningkatkan   Kemakmuran   Masyarakat Melalui 

Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan 

Pertanian 

Tujuan : Meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat 

Sasaran : Pelaku wirausaha, serapan tenaga kerja, Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), ketahanan pangan serta Neraca 

Perdagangan Daerah 

Misi Ketiga, Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan 

Lingkungan Secara Selaras, Lestari Dan Optimal 

Tujuan : Meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat 

Sasaran : Menyelaraskan tata ruang, keamanan dan kelestarian 

lingkungan serta meningkatkan kelayakan permukiman 

dan keprasaranaan. 

Misi Keempat, Meningkatkan   Peran   Masyarakat   Dalam   Mewujudkan 

Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal. 

Tujuan : Menyelaraskan tata ruang, keamanan dan kelestarian 

lingkungan serta meningkatkan kelayakan permukiman 

dan keprasaranaan. 

Sasaran : Pelayanan umum prima, partisipasi aktif dan 

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan 

inovasi manajemen pembangunan. 

Misi Kelima, Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan 

Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat. 

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan 

prima dan penerapan good governance 

Sasaran : Pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. 

Misi Keenam, Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat. 

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan 
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prima dan penerapan good governance 

Sasaran : Ketahanan masyarakat desa 

Misi Ketujuh, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Tujuan : Meningkatkan sumber dan nilai pendapatan asli daerah 

Sasaran : Nilai Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan asli 

daerah 

 

Berdasarkan misi tersebut Dinas Kesehatan mengemban misi pertama 

yaitu : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, 

Ilmu Pengetahuan,Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal, dengan tujuan : 

Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia, Selanjutnya berdasarkan visi dan 

misi tersebut ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan sebagai berikut: 

“Mewujudkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat” 

Dengan Indikator Tujuan :  

“Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)” 

Untuk mendukung pencapaian tujuan telah ditetapkan 1 (satu) sasaran 

strategis  dengan 18 (delapan belas) indikator sasaran yang merupakan kondisi 

yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Kesehatan, sasaran strategis tersebut akan 

dicapai melalui 8 (delapan) program yang dilaksanakan oleh masing-masing 

bidang eselon III sesuai tugas dan fungsinya yang meliputi sebagai berikut:  

 

Tabel. 1 
Sasaran, Indikator Sasaran dan Program Dinas Kesehatan Tahun 2019 

 

Sasaran Indikator Sasaran Program 

Meningkatnya derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Umur Harapan Hidup (UHH) Peningkatan kualitas 

layanan kesehatan pada 

badan layanan umum 

daerah (BLUD) 

Menurunnya kasus kematian ibu  Peningkatan pelayanan 

kesehatan ibu, bayi dan 

anak 

Menuurnnya kasus kematian bayi 

Menurunnya prevalensi balita gizi 

buruk 
Peningkatan status gizi 

masyarakat 
Menurunnya prevalensi ihu hamik 

Kurang Energi Kronis (KEK) 

Kecamatan bebas rawan gizi 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Peningkatan dan 
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(PHBS) di 5 (lima) tatanan pengembangan promosi 

masyarakat 

Meningkatnya desa ODF; Penyehatan lingkungan 

Menurunnya jumlah kasus penderita 

HIV/AIDS; 

Pencegahan dan 

pengendalian penyakit 

Meningkatnya angka kesembuhan 

TBC 

Menurunnya angka kecacatan 

penderita kusta tingkat II 

Menuurnnya Insident Rate (IR) 

DBDB 

Meningkatnya desa Universal Child 

Imunization (UCI) 

Penambahan jumlah puskesmas 

Pelayanan kesehatan 

dasar 

Peningkatan puskesmas sesuai 

standart 

Penambahan status puskesmas 

dengan perawatan (DTP) 

Meningkatnya masyarakat miskin 

memiliki jaminan kesehatan 

Persentasi pelayanan yang 

memenuhi SPM standart 100%; 

Pengadaan, peningkatan 

sarana dprasarana rumah 

sakit/rumah sakit 

jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata 

Indeks kepuasan pasien standart > 

81.23%. 

 

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja 

beserta targetnya yang dijabarkan per tahun. Penetapan indikator kinerja sasaran 

strategis tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable 

(dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis-dapat dicapai namun 

menantang), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Countinously 

improved (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi oganisasi). Indikator Kinerja 

tersebut seluruhnya bersifat outcome yang sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal. 

Berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pejabat struktural dilingkunag 

dinas kesehatan melalui forum Dialog Kinerja. Forum ini dilakukan untuk mewujudkan 

komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (sense of ownership) dalam proses perencanaan 

kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (resource). 

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dinas kesehatan, dilakukan monitoring 

secara periodik melaui sistem aplikasi pengendalian dan evaluasi (adiva) yang dapat 

diakses melalui adiva.indramayukab.go.id  
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B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan 

(Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya 

sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian 

kinerja, Perjanjian kinerja tahun 2019 merupakan target tahun keempat dari Renstra 

Dinas Kesehatan. Untuk menggambarkan ketarikatan antara sasaran, indikator sasaran, 

target dan program, berikut disajikan dalam bentuk tabel sasaran dan indikator kinerja 

dinas kesehatan Tahun 2019:  

 

Tabel. 2 
Indikator dan Target Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 

 

Sasaran Indikator sasaran Target 
Penanggung 

jawab 

Meningkatnya 

derajat kesehatan 

masyarakat 

Umur Harapan Hidup (UHH) 69.87 BPS 

Jumlah kasus kematian ibu 43 kasus 

Kepala bidang 

Kesehatan 

masyarakat 

Jumlah kasus kematian bayi 210 kasus 

Prevalensi balita gizi buruk 0.35% 

Prevalensi ibu hamil KEK 6% 

Kecamatan bebas rawan gizi 90.30 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) di lima tatanan 
80.40% 

Jumlah desa ODF 50 desa 

Jumlah kasus penderita 

HIV/AIDS 

<0.05% 

Kepala bidang 

pencegahan 

dan 

pengendalaian 

penyakit 

Angka kesembuhan TBC 80% 

Angka kecacatan kusta tingkat II <5% 

Insident Rate (IR) DBDB 
230/100.000 

pddk 

Desa Universal Child 

Imunization (UCI) 
93% 

Penambahan jumlah 

puskesmas 

55 pkm 
Kepala bidang 

pelayanan 

keshatan 
Puskesmas sesuai standart 49 pkm 

Puskesmas DTP 29 pkm 

Masyarakat miskin memiliki 

jaminan kesehatan 
71.60% 

Kepala bidang 

sumber daya 

kesehatan 

Persentasi pelayanan yang 

memenuhi SPM standart 100% 

90.48% 

Direktur Rumah 

Sakit Indeks kepuasan pasien 

standart > 81.23% 

82% 
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Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja 

seluruh pegawai di lingkungan dinas kesehatan, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon 

II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) 

dari perjanjian kinerja atasannya, untuk mewujudkan kinerja tersebut dinas kesehatan 

mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 618.508.081.855 di luar belanja pegawai 

yang digunakan untuk melaksanakan 60 (enam puluh) kegiatan utama dan 15 (lima 

belas) kegiatan pendukung yang terangkum dalam 8 (delapan) program strategis serta 4 

(empat) program pendukung. Jumlah angaran tersebut selanjutkan digunakan untuk 

mendukung terwujudnya 1 (satu) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) indikator 

sasaran dinas kesehatan tahun 2019 dengan alokasi sebagai berikut : 

 

Tabel.3 
Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 

 

No Program Strategis Anggaran 

1 
peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan 

anak 
1.507.323.000 

2 peningkatan status gizi masyarakat 8.583.000.000 

3 
peningkatan dan pengembangan promosi 

masyarakat 
205.191.000 

4 pencegahan dan pengendalian penyakit 2.304.072.050 

5 pelayanan kesehatan dasar 172.086.591.495 

6 penyehatan lingkungan 605.000.000 

7 

pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana 

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata 

111.132.150.750 

8 
Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada 

badan layanan umum daerah (BLUD) 
313.424.395.944 

 Jumlah  

No Program Pendukung Anggaran 

1 Pelayanan administrasi perkantoran 4.209.987.000 

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.290.202.716 

3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 257.704.900 

4 
Peningkatan pengembangan system perencanaan 

dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
884.645.000 

 Jumlah  

Total Anggaran 618.508.081.855 

Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2 
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 BAB III 

Akuntabilitas Kinerja 
 

A. Capaian Kinerja Tahun 2019 

Pengukuran capaian kinerja dinas kesehatan dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja 

dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja dinas kesehatan tahun 2019, 

dinyatakan “cukup berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 85% dari target. 

Meskipun masih terdapat indikator yang tidak berhasil diantaranya: angka 

kesembuhan TBC, kecacatan kusta tingkat II, penambahan puskesmas DTP, 

tetapi secara keseluruhan capaian kinerja dinas kesehatan mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Rincian capaian kinerja 

disajikan pada Lampiran-3. 

Penjelasan capaian kinerja dinas kesehatan adalah sebagai 

berikut:  

1. Umur Harapan Hidup 

Indikator Umur Harapan hidup (UHH) adalah indikator utama dibidang 

kesehatan karena digunakan untuk mengetahui seberapa besar derajat 

kesehatan disuatu wilayah. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk 

pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur 

Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program 

pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan 

lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan 

kemiskinan. Indikator UHH adalah salah satu komponen dari Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat disuatu wilayah. Adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan 

melalui keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dapat diindikasikan 

dengan adanya peningkatan umur harapan hidup pada waktu lahir. Meningkatnya  
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umur harapan hidup waktu lahir memberikan gambaran tentang perbaikan 

tingkat kesehatan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat.  

Capaian realisasi dan kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten 

Indramayu dapat di lihat pada grafik berikut :  

 

Grafik 1. 
Umur Harapan Hidup (UHH) 

Kabupaten Indramayu Tahun 2016 s.d 2019 
 

 
 

 

Berdasarkan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa Umur Harapan 

Hidup (UHH) Kabupaten Indramayu tahun 2019 sebesar 71,37 yang berarti 

mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 

71,11 dan menunjukkan tren positif selama 4 tahun terakhir (2016-2019).  
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Grafik 2. 
Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) 

Kabupaten Indramayu dengan Jawa Barat dan Indonesia 
Tahun 2016 s.d 2019 

 

 
 

Umur harapan hidup penduduk Indonesia tahun 2018 menurut Badan 

Pusat Statistik sebesar 71,20. Sedangkan umur harapan hidup penduduk Provinsi 

Jawa Barat berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 mencapai 72,85, 

adapun Umur Harapan Hidup Kabupaten Indramayu berdasarkan Badan Pusat 

Statistik (BPS) terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sebesar 70,72 

hingga 2019 yang mencapai 71,37.  

UHH Kabupaten Indramayu tahun 2019 menggambarkan bahwa bayi yang 

dilahirkan pada menjelang dan awal tahun 2019 memiliki harapan hidup rata-rata 

sampai usia 71, 37 tahun. Umur Harapan Hidup Kabupaten Indramayu tahun 

2019 yang mencapai 71,37 melebihi target yang hanya 69,87. Ini menunjukan 

adanya dampak positif atau keberhasilan dari program-program yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. 

Tetapi walaupun secara keseluruhan Umur Harapan Hidup Kabupaten 

Indramayu mengalami peningkatan, namun bila dibandingkan dengan UHH 

Provinsi Jawa Barat dan Nasional Kabupaten Indramayu masih di bawah. Hal ini 

berkaitan dengan masih tingginya kasus kematian bayi yang terjadi di Indramayu, 

sebab selain dipengaruhi oleh kematian ibu, kematian yang disebabkan oleh 

penyakit atau kecelakaan lalu lintas dan faktor kesakitan, tinggi rendahnya UHH 

suatu daerah juga dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan khususnya Dinas Kesehatan untuk 

peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Indramayu yang meliputi :  

2016 2017 2018 2019

Indramayu 70.72 70.86 71.11 71.37

Jawa Barat 72.44 72.47 72.66 72.85

Indonesia 70.90 71.06 71.20 71.34
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1. Meningkatan kualitas lingkungan, dengan lebih menekankan peningkatan 

kerjasama lintas sektor yang terkait; 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; 

3. Meningkatkan promosi kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada 

pemberdayaan masyarakat; 

4. Meningkatkan status gizi masyarakat dengan lebih dititikberatkan ke 

kelompok beresiko, seperti stunting dan ibu hamil; 

5. Menurunkan angka kesakitan; 

6. Menurunkan angka kematian baik itu kematian ibu maupun kematian bayi. 
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2. Jumlah Kematian Ibu 

Indikator Jumlah kematian ibu merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi secara langsung umur harapan hidup, Kabupaten Indramayu 

masih menjadi kabupaten dengan penyumbang kematian ibu tertinggi di jawa 

barat, dimana pada tahun 2019 tercatat kematian ibu di Kabupaten Indramayu 

mencapai 40 kasus, tetapi jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan kasus 

yang sama pada tahun 2018 dimana pada tahun tersebut kasus yang terlaporkan 

tercatat 63 kasus, untuk lebih jelasnya jumlah kasus kematian ibu, target, realisasi 

dan capaian kinerja dapat dilihat pada grafik berikut :   

 
Grafik 2. 

Kematian Ibu Kabupaten Indramayu  
Tahun 2016 s/d 2019 

 

 

  

Tabel di atas menunjukan bahwa kasus kematian ibu di Kabupaten 

Indramayu mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2016 terdapat 60 kasus, 

tahun 2017 mengalami penurunan dan tercatat 45 kasus,  tahun 2018 kembali 

mengalami kenaikan dan tercatat 63 kasus serta tahun 2019 kembali terjadi 

penurunan dan terlaporkan sebanyak 40 kasus, apabila realisasi tersebut 

dibandingkan dengan target, maka tahun 2017 dan 2019 mencapai target yang 

di tetapkan, sedangkan tahun 2016 dan 2018 belum mencapai dari target yang 

sudah ditetapkan.  

Keberhasilan Dinas Kesehatan  dalam  menurunkan kasus kematian ibu 

atau   indikator sasaran ini tidak terlepas dari upaya yang sudah dilakukan 

diantaranya :  
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Target 52 50 47 43

Realisasi 60 45 61 40

Capaian 84.62 110 70.21 93.02

0

20

40

60

80

100

120

Ju
m

la
h



14 
 

1. Adanya program penyelamatan ibu baik di Puskesmas maupun di Rumah 

sakit yang berjalan dengan baik mulai dari screening ibu hamil, 

penatalaksanaan pra rujukan serta tata kelola di Rumah sakit; 

2. Dikembangkannya system rujukan ditingkat puskesmas sampai desa dalam 

rujukan terencana dan bersinergi dengan Si IRMA AYU (Sitem Rujukan 

Maternal versi Indramayu); 

3. Komitmen Kabupaten dalam penyelamatan ibu; 

4. Adanya kebijakan pembayaran premi BPJS untuk ibu hamil dari biaya APBD. 

Meskipun target 2019 telah tercapai, tetapi masih banyak yang harus di 

perbaiki dan ditingkatkan karena kematian ibu dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya tingkat pengetahuan keluarga terutama ibu dan suami, asupan gizi 

ibu, serta kualitas pelayanan kesehatan. Untuk mempertahankan capaian target 

dan menurunkan kematian ibu di tahun-tahun berikutnya Dinas Kesehatan 

Kabupaten Indramayu akan melakaukan upaya-upaya diantaranya : 

Meningkatkan frekuensi kelas ibu dan memperluas sasaran tidak hanya kepada 

ibu hamil sendiri akan tetapi kepada keluarganya, misalnya suami atau ibu yang 

tinggal bersama dengan ibu hamil, melakukan safari kesehatan ibu dan anak 

dengan terjun langsung ke desa-desa, lebih mengaktifkan lagi P4K. 
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3. Jumlah kematian Bayi 

Indikator Jumlah kematian bayi merupakan salah satu indikator yang 

berpengaruh langsung terhadap umur harapan hidup, Kabupaten Indramayu 

masih menjadi kabupaten dengan penyumbang kematian bayi tertinggi di Jawa 

Barat, dimana pada tahun 2019 tercatat kematian bayi di Kabupaten Indramayu 

mencapai 246 kasus, jumlah ini meingkat bila dibandingkan dengan kasus yang 

sama pada tahun 2018 dimana pada tahun tersebut kasus yang terlaporkan 

tercatat 224 kasus, untuk lebih jelasnya jumlah kasus kematian ibu, target, 

realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada grafik berikut :   

Grafik 3. Kematian Bayi 
Kabupaten Indramayu Tahun 2016 s/d 2019 

 

 

 

Grafik di atas dapat menunjukan bahwa jumlah kematian bayi mengalami 

fluktuatif dimana pada tahun 2016 tercatat sebanyak 314 kasus, tahun 2017 

mengalami penurunan yang cukup signifikan, tahun 2018 dan 2019 kembali 

mengalami peningkatan, walaupun dari tahun 2016 samapai dengan 2019 belum 

mencapai target yang ditetapkan tetapi bila melihat capaian kinerjanya 

menunjukan trend yang positif.    

Meskipun capaian tahun 2019 belum sesuai dengan target yang 

ditetapkan, untuk menurunkan jumlah kasus kematian bayi dinas kesehatan 
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Target 240 230 220 210

Realisasi 314 235 224 246
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akan melakukan upaya dalam rangka terus menekan kasus kematian bayi 

diantaranya :  

a. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam deteksi dan 

penanganan kasus bayi baru lahir di tingkat desa, Puskesmas dan 

Rumah Sakit; 

b. Meningkatkan kompetensi petugas dalam penanganan bayi baru lahir; 

c. Melaksanakan dan meningkatkan kwalitas kegiatan kelas ibu, sebagai 

upaya meningkatkan pengetahuan orang tua terutama pola asuh dalam 

perawatan bayi. 
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4. Prevalensi Gizi Buruk 

Prevalensi balita gizi buruk merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi umur harapan hidup, dimana indikator ini merupakan salah satu 

indikator yang berpengaruh langsung terhadap status umur harapan hidup, balita 

gizi buruk menjadi fokus perhatian, apalagi sejak tahun 2018 munculnya kasus 

stunting dan menjadi pusat perhatian Pemerintah Republik Indonesia dimana 

Pemerintah Pusat menginginkan eliminasi stunting, sejalan dengan keinginan 

tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memfokuskan untuk 

menurunkan kasus stunting yang ada di Kabupaten Indramayu, dimana pada 

tahun 2019 tercatat prevalensi balita gizi buruk sebanyak 0.34% atau 32 dari 

130.000 balita, jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan kasus yang sama 

pada tahun 2018 dimana pada tahun tersebut kasus yang terlaporkan tercatat 

0.43% atau 58 balita, untuk lebih jelasnya prevalensi balita gizi buruk, target, 

realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 4. 
Prevalensi Balita Gizi Buruk 

Kabupaten Indramayu Tahun 2016 s/d 2019 
 

 

Grafik di atas dapat menunjukan bahwa prevalensi balita giiz buruk mengalami 

fluktuatif dimana pada tahun 2016 tercatat sebanyak 0.02%, tahun 2017 terjadi kenaikan 

kasus gizi buruk yang signifikan dan tercacat 0.48%, dan 2018 sampai dengan tahun 

2019 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan.    

Capaian Prevalensi Balita Gizi Buruk dari tahun 2016 s/d 2019 telah mencapai 

target yang ditetapkan, tetapi walaupun sudah mencapai target Dinas Kesehatan tetap 

akan menurunkan prevalensi gizi buruk sampai tidak ditemukan kasus balita gizi buruk, 

upaya dalam rangka menekan prevalensi balita gizi buruk diantaranya : Pemberian PMT 
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Balita kurang gizi, pemberian imunisasi pada anak, serta pemberian MP-ASI pada bayi 

dan kelas gizi, dimana setiap orang yang hadir akan diberikan pengetahuan mengenai 

gizi balita. 

Grafik 5. 
Tren Capaian Kinerja Prevalensi Balita Gizi Buruk 

Kabupaten Indramayu Tahun 2016 s/d 2019 
 

 

Grafik diatas menunjukan bahwa capaian kinerja dari prevalensi Balita Gizi Buruk 

meningkat dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini di dukung oleh kerjasma lintas program 

dengan adanya kegiatan Penanganan Stunting dan kerjasama lintas sektor, mulai dari 

tingkat desa sampai tingkat kecamatan. 
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5. Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap umur 

harapan hidup (UHH), ibu hamil yang mengalami kurang energy kronis akan sangat 

beresiko terhadap keselamatan ibu saat melahirkan, berdasarkan data yang tersedia 

pada tahun 2019 tercatat prevalensi ibu hamil KEK sebanyak 6% atau (2.586) ibu hamil 

KEK, jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan kasus yang sama pada tahun 2018 

dimana pada tahun tersebut tercatat 6.5% atau (2.802) ibu hamil KEK, untuk lebih 

jelasnya prevalensi ibu hamil KEK, target, dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut : 

 
Grafik 6. 

Prevalensi Ibu Hamil KEK 
Kabupaten Indramayu tahun 2016 s/d 2019 

 

 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 Prevalensi Ibu hamil 

KEK di Kabupaten selalu berada dibawah target. Meskipun pada tahun 2017 mengalami 

peningkatan, akan tetapi tidak terlalu besar. Tahun 2019 angka prevalensi ibu hamil 

KEK hanya sebesar 5,78 % yang mana menunjukan bahwa semakin sedikit ibu hamil 

yang masuk kategori Kurang Energi Kronis. Meskipun capaian tahun 2019 sesuai 

dengan target yang ditetapkan, tetapi dinas kesehatan tetap melakukan upaya dalam 

rengka terus menekan prevalensi ibu hamil KEK diantaranya : Pemberian PMT ibu hamil 

kurang energi kronis dan pemberian informasi atau penyuluhan melalui kelas ibu hamil 
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Grafik 7. 
Prevalensi Ibu Hamil KEK 

Kabupaten Indramayu tahun 2016 s/d 2019 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa prevalensi ibu hamil KEK cenderung 

mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2017 mengalami peningkatan akan tetapi 

pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan yang significant dan berada di bawah 

target. Semakin menurunnya jumlah ibu hamil KEK menunjukan bahwa semakin baik 

taraf hidup ibu hamil, didukung oleh pelayanan keshatan yang semakin ditingkatkan 

kualitasnya serta dukungan dari berbagai sektor dilingkungan pemerintah daerah 

kabupaten Indramayu    
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 6. Kecamatan Bebas Rawan Gizi 

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang berpengaruh langsung terhadap 

status umur harapan hidup, diharapkan dengan adanya status semua kecamatan di 

Kabupaten Indramayu bebas rawan gizi akan berpengaruh terhadap  peningkatan status 

Umur Harapan Hidup (UHH), indikator sasaran ini pada tahun 2019 tercatat sebanyak 

90.3% atau 28 kecamatan bebas rawan gizi, jumlah ini meningkat bila dibandingkan 

dengan data yang sama pada tahun 2018 dimana pada tahun tersebut tercatat 83.9% 

atau 26 kecamatan, untuk lebih jelasnya kecamatan bebas rawan gizi, target, realisasi, 

dan capaian kinerja  dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 8. 
Kecamatan Bebas Rawan Gizi 

Kabupaten Indramayu Tahun 2016 s/d 2019 

 

 

Grafik tersebut di atas dapat menunjukan bahwa kecamatan bebas rawan gizi 

mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2016 s/d 2017 cenderung stagnan, tetapi pada 

tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan dan tercatat 83.9% atau 26 

kecamatan bebas rawan gizi, dan tahun 2019 kembali mengalami kenaikan, untuk 

indikator sasaran ini.  

Tetapi meskipun capaian kecamatan bebas rawan gizi pada tahun 2019 

mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu tetap akan melakukan 

upaya dalam rengka meningkatkan kecamatan bebas rawan gizi diantaranya: 

memperkuat koordinasi lintas sektor, pembuatan data base balita by name by adres, 

pelatihan pemberian makanan bayi dan anak bagi petugas puskesmas dan kader lokus 

2016 2017 2018 2019

Target 80.6 83.9 87.1 90.3

Realisasi 83.8 83.9 83.9 90.3

Capaian 103.97 100 96.33 100
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stunting, konseling ibu menyusui, pelatihan tumbuh kembang balita bagi petugas gizi 

dan kader lokus stunting.  

 

6. Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) 

Umur harapan hidup adalah salah satu faktor yang memberikan kontribusi 

langsung terhadap capaian UHH, dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang 

tinggi diharapkan umur harapan hidup juga meningkat, dari data yang diperoleh didapat 

cakupan PHBS pada tahun 2019 tercatat sebanyak 57.26%, jumlah ini meningkat bila 

dibandingkan dengan cakupan yang sama pada tahun 2018 dimana pada tahun 

tersebut didapat cakupan PHBS tercatat 56%, untuk lebih jelasnya cakupan perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS), target, realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada 

grafik berikut :  

Grafik 9. 
Persentasi PHBS Kabupaten Indramayu Tahun 2016 S/D 2019 

 

 
 

Grafik di atas dapat menunjukan bahwa cakupan perilaku hidup bersih dan sehat 

dari tahun 2016 sampai dengan 2019 belum mencapai target yang ditetapkan, belum 

tercapainya target tersebut kiranya menjadi perhatian dari segenap stoheholder 

kesehatan, dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan capaian 

yang belum mencapai target selama empat tahun berturut-turut.    

Terkait dengan cakupan PHBS yang belum mencapai target, dinas kesehatan 

pada tahun 2020 akan melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan 

cakupan PHBS diantaranya: Meningkatkan dukungan dan kerjasama dengan lintas 

sector terutama barkaitan dengan alokasi dana desa untuk bidang kesehatan, pelatihan 

untuk kader sehingga jumlah kader aktif meningkat, serta penambahan tenaga promosi 

2016 2017 2018 2019

Target 71.4 74.4 77.4 80.4

Realisasi 68.4 62.6 56 57.26

Capaian 95.8 84.14 72.35 71.12
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kesehatan di puskesmas sehingga setiap desa mempunyai satu tenaga promosi 

kesehatan.  
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7. Jumlah kasus penderita HIV/AIDS 

Angka kesakitan merupakan salah satu komponen atau bagian dalam 

menentukan umur harapan hidup (UHH), dimana angka kesakitan dipengaruhi oleh 

kejadian penyakit, indikator kasus HIV/AIDS yang terjadi disuatu wilayah ikut 

berpengaruh terhadap angka kesakitan. Kabupaten Indramayu pada tahun 2019 dari 

data yang diperoleh dinas kesehatan tercatat kasus penderita HIV/AIDS sebanyak 541 

orang, jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan kasus yang sama pada tahun 

2018 dimana pada tahun tersebut kasus yang terlaporkan tercatat 414 orang, untuk 

lebih jelasnya jumlah kasus penderita HIV/AIDS yang terdapat di Kabupaten Indramayu 

dapat dilihat pada grafik berikut :  

Grafik 10. 
Capaian kinerja Penanganan Kasus Penderita HIV/AIDS 

Kabupaten Indramayu Tahun 2016 S/D 2019 
 

 

Grafik di atas dapat menunjukan bahwa jumlah kasus penderita HIV/AIDS di 

Kabupaten Indramayu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada 

tahun 2016 ada sebanyak  440 orang mengidap HIV AIDS, tahun 2017 naik menjadi 447 

dan tahun 2019 menjadi 541 orang.    

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu berusaha menekan tren kasus HIV/AIDS 

yang terus meningkat dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut : memberikan 

penyuluhan kepada warga yang mempunyai faktor resiko, screening ibu hamil, mobile 

klinik pada populasi kunci, bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan untuk 

melakukan pemeriksaan HIV pada WBP (warga binaan pemasyarakatan). Sedangkan  

upaya penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan adalah dimulai dengan pencarian 

kasus sebanyak-banyaknya untuk dapat dikendalikan. Dan penanganannya di lakukan 

dengan cara : kerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Puskesmas 

melakukan sosialisasi HIV/AIDS pada kelompok remaja, LSM dalam hal pencarian dan 

pengendalian HIV/AIDS pada populasi kunci. 
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8. Angka Kesembuhan TBC 

Angka kesakitan yang merupakan salah satu komponen atau bagian dalam 

menentukan umur harapan hidup dipengaruhi oleh terjadinya kasus penyakit dan salah 

satunya penyakit TBC yang terjadi disuatu wilayah, dimana Kabupaten Indramayu pada 

tahun 2019 dari data yang diperoleh dinas kesehatan tercatat angka kesembuhan TBC 

sebanyak 65%, angka kesembuhan ini meningkat bila dibandingkan dengan kasus yang 

sama pada tahun 2018 dimana pada tahun tersebut kasus yang terlaporkan tercatat 

56%, untuk lebih jelasnya jumlah angka kesembuhan TBC yang terdapat di Kabupaten 

Indramayu dapat dilihat pada grafik berikut : 

 
Grafik 11.  

Angka Kesembuhan TBC 
Kabupaten Indramayu Tahun 2016 s/d 2019

 
 

Grafik di atas dapat menunjukan bahwa jumlah angka kesembuhan TBC di 

Kabupaten Indramayu mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 

2016 tercatat 88.7%, tahun 2017 naik menjadi 95% dan tahun 2018 mengalami 

penurunan yang cukup signifikan menjadi 56%, untuk data tahun 2019 sebesar (59%) 

belum terverifikasi oleh pemegang program di Puskesmas dan dinas sehingga data 

masih bersifat sementara dan bisa berubah.     

Terkait dengan angka kesembuhan yang mengalami fluktuatif, dinas kesehatan 

pada tahun 2020 akan melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan angka 

kesembuhan TBC  diantaranya dengan :  Penemuan aktif pasif TB secara pasif intensif 

dimana jajaring layanan dengan klinik, dan dokter praktek mandiri, penjaringan melalui 

penapisan batuk oleh petugas register, kolaborasi laju dan intergrasi dengan klinik 

lansia, kebidanan, dan rokok, penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat, 
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investigasi kontak, penemuan di tempat khususu seperti lembaga pemasyarakatan dan 

asrama, serta melakukan screening masal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Angka kecacatan kusta pada Penderita kusta Tk. II 

Angka kesakitan yang merupakan salah satu komponen atau bagian dalam 

menentukan umur harapan hidup dipengaruhi oleh terjadinya kasus penyakit, salah 

satunya penyakit kusta yang terjadi disuatu wilayah, dimana Kabupaten Indramayu pada 

tahun 2019 dari data yang diperoleh dinas kesehatan tercatat angka kecatatan kusta 

penderita kusta Tingkat II sebanyak 0.94 per 100.000 orang, angka ini meningkat bila 

dibandingkan dengan kasus yang sama pada tahun 2018 dimana pada tahun tersebut 

terlaporkan  0.73 per 100.000 penduduk, untuk lebih jelasnya target, realisasi, dan 

capaian kinerja jumlah angka kecacatan penderita kusta Tingkat II yang terdapat di 

Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada grafik berikut : 
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Grafik 12 
Angka Kecacatan Kusta Tk. II 

Kabupaten Indramayu tahun 2016 s/d 2019 
 

 

 

Grafik di atas dapat menunjukan angka kecacatan penderita kusta tingkat II di 

Kabupaten Indramayu mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 

2016 tercatat 1.25 per 100.000 penduduk turun signifikan pada tahun 2017  menjadi 

0.84 per 100.000 penduduk dan turun kembali di tahun 2018 menjadi 0.73 per 100.000 

penduduk dan naik sedikit pada tahun 2019 menjadi 0.95 per 100.000 penduudk.    

Terkait dengan angka kecacatan penderita kusta tingkat II yang mengalami 

fluktuatif, dinas kesehatan pada tahun 2020 akan melakukan langkah-langkah strategis 

untuk menurunkan angka kecacatan penderita kusta tingkat II diantaranya dengan :  

Deteksi dini dengan penemuan aktif oleh petugas puskesmas. 
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Grafik 13 
Capaian Kinerja Penangan Angka Kecacatan Kusta Tk. II 

Kabupaten Indramayu tahun 2016 s/d 2019 
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10. Insident Rate DBD 

Angka kesakitan yang merupakan salah satu komponen atau bagian dalam 

menentukan umur harapan hidup dipengaruhi oleh terjadinya kasus penyakit, dan salah 

satunya adalah penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi disuatu wilayah, 

dan Kabupaten Indramayu merupakan daerah endemis DBD, dimana Kabupaten 

Indramayu pada tahun 2019 dari data yang terlaporkan pada dinas kesehatan tercatat 

jumlah kasus DBD sebanyak 225 orang, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan 

kasus yang sama pada tahun 2018 dimana pada tahun tersebut tercatat 43 orang, untuk 

lebih jelasnya anatara target, realisasi, dan capaian kinerja kasus DBD yang terdapat di 

Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 14. 
IR DBD 

Kabupaten Indramayu tahun 2016 s/d 2019 
 

 

 
Grafik di atas menunjukan jumlah kasus DBD di Kabupaten Indramayu 

mengalami kejadian yang fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 

tercatat 911 orang terkenan DBD, turun signifikan pada tahun 2017 dan tahun 2018 

dimana kasusnya berturut-turut menjadi 113 orang dan 43 orang dan kembali naik 

cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 225 orang.    

Terkait jumlah kasus Demam Berdarah Dengue yang mengalami fluktuatif dari 

tahun ke tahun, dinas kesehatan pada tahun 2020 akan melakukan langkah-langkah 

strategis untuk menurunkan kasus DBD diantaranya dengan :  Peningkatan penemuan 

jentik berkala, melakukan foging focus, melakukan pemberantasan sarang nyamuk, dan 

melakukan abatisasi 
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11. Persentasi Desa UCI 

Angka kesakitan merupakan salah satu komponen atau bagian dalam 

menentukan umur harapan hidup dimana angka kesakitan ini dipengaruhi oleh 

terjadinya kasus penyakit, salah satunya Universal Child Imunization (UCI) yang terjadi 

disuatu wilayah, dimana Kabupaten Indramayu pada tahun 2019 dari data yang 

diperoleh dinas kesehatan tercatat desa UCI sebanyak 95.58%, atau 303 desa telah 

UCI, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan kasus yang sama pada tahun 2018 

dimana pada tahun tersebut terlaporkan tercatat 95.27%, atau 302 desa untuk lebih 

jelasnya desa dengan UCI yang terdapat di Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada 

grafik berikut : 
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Grafik 15. 
Persentasi Desa UCI 

Kabupaten Indramayu tahun 2016 s/d 2019 
 

 

Grafik di atas dapat menunjukan desa yang telah mencapai UCI di Kabupaten 

Indramayu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana trennya menunjukan 

kenaikan yang positif, pada tahun 2017 yang tercatat desa UCU 92.4%, tahun 2018 

terlaporkan desa dengan UCI sebanyak 95.27% dan tahun  2019 kembali meningkat 

menjdi 95.58%.    

Terkait dengan cakupan desa dengan UCI yang terus menunjukan kenaikan, di 

tahun 2020, Dinas Kesehatn pada tahun 2020 akan melakukan langkah-langkah 

strategis untuk meningkatkan cakupan desa dengan UCI diantaranya dengan : 

meningkatkan kerjasama linstas sector terkait dengan imunisasi, meningkatkan 

kerjasama dengan tokoh agama dan lintas sektor lainnya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran  masyarakat akan pentingnya imunisasi unutk pencegahan 

penyakit. 
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12.  Penambahan Jumlah Puskesmas  

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang 

bertanggung jawab untuk setiap masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerjanya. 

Salah satunya adalah memberikan pelayanan kesehatan dasar.  Pemenuhan   kebutuhan   

pelayanan   kesehatan   dasar   dapat   dilihat secara umum oleh indikator rasio 

Puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Di Kabupaten Indramayu ada beberapa 

Puskesmas yang melayani jumlah penduduk lebih dari 30.000 jiwa, oleh karenanya Dinas 

Kesehatan berupaya untuk menambah jumlah Puskesmas yang ada sehingga pelayanan 

yang diberikan lebih optimal. 

Pemberian pelayanan bidang kesehatan yang optimal diharapkan mampu 

meningkatkan umur harapan hidup, akan tetapi penambahan jumlah puskesmas juga 

memerlukan anggaran serta sumber daya manusia yang cukup besar, dan karena 

berbagai faktor baik internal maupun ekternal penambahan jumlah puskesmas sampai 

dengan tahun 2019 belum ada penambahan jumlah puskesmas, untuk lebih jelasnya 

jumlah puskesmas yang ada diwilayah Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada grafik 

berikut : 

 

13. Puskesmas Sesuai Standart 

Selain ketersediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan terpenuhi, kualitas 

sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi point yang wajib diperhatikan, 

diharapkan seluruh puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu sesuai 

dengan Permenkes 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

karena Puskesmas yang sesuai standart Permenkes diharapkan akan meningkatkan 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan umur harapan hidup. 

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas puskesmas dinas kesehatan juga 

telah melakukan penilaian terhadap standart puskesmas yang berpedoman pada 

permenkes nomor 75 tahun 2014, dimana hasil yang di dapat pada tahun 2016 terdapat 

35 puskesmas yang sesuai standart, realisasi ini telah melebihi dari target yang 

ditetapkan, pada tahun 2019 dari target 24 puskesmas yang ditetapkan terealisasi 49 

puskesmas melebihi dari target yang ditetapkan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dinas kersehatan sejak tahun 2017 telah 

melakukan akreditai puskesmas, dimana pada tahun 2017 terdapat 7 puskesmas yang 

telah terakreditasi, tahun 2018 terdapat 18 puskesmas dan tahun 2019 terdapat 24 

puskesmas yang terakreditasi, sehingga pada tahun 2019 seluruh puskesmas yang ada 
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di Kabupaten Indamayu sudah terakreditasi semua, untuk lebih jelasnya jumlah 

puskesmas yang ada diwilayah Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada grafik berikut:  

 

Grafik 16 
Puskesmas Sesuai Standart 

Kabupaten Indramayu tahun 2016 s/d 2019 

 

 

 

Grafik diatas dapat menunjukan Indikator ini pada tahun 2016 belum dilakukan 

penilaian terhadap Puskesmas Penilaian akreditasi baru dilakukan pada tahun 2017 

kepada 7 Puskesmas dengan hasil 5 puskesmas terakreditasi madya dan 2 lainnya 

dengan status dasar. Tahun 2018 dilakukan penilaian kepada 18 puskesmas dengan 

hasil 1 puskesmas dengan status dasar, 12 puskesmas dengan status madya dan 4 

puskesmas dengan status utama. Tahun 2019 kembali dilakukan penilaian terhadap 24 

Puskesmas dengan hasil  

Untuk tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan Puskesmas kepada 

masyarakat maka tahun 2020 kembali dilakukan penilaian kepada 7 puskesmas dan 

klinik kesehatan swasta  lainnya yang berada diwilayah kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Indaramayu. 

 

14. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan 

Puskesmas dengan perawatan bertujuan agar masyarakat yang memerlukan 

pengobatan segera mendapatkan pertolongan yang cepat, juga bertujuan agar penyakit-

penyakit yang bisa ditangani di puskesmas tidak perlu ditangani di rumah sakit hal ini 

agar tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit, harapannya terdapat satu 
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puskemsas dengan perawatan setidaknya di setiap kecamatan, tetapi karena 

keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia dari tahun 

2016 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Indramayu masih terdapat 11 

Puskesmas dan belum ada penambahan puskesmas perawatan, sehingga indikator ini 

masih belum memenuhi target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan setiap 

tahun bertambah 2 puskesmas DTP, untuk lebih jelasnya jumlah puskesmas yang ada 

diwilayah Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada grafik berikut : 

 

Grafik 17.  
Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP) 

Kabupaten Indramayu tahun 2016 s/d 2019 
 

 

Grafik di atas menunjukan bahwa Puseksmas dengan tempat perawatanm (DTP) dari 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 belum ada penambahan yang secara otomatis 

belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian  

 

15. Masyarakat Miskin Memiliki Jaminan Kesehatan 

Masyarakat miskin adalah kelompok dengan resiko tinggi dan rentan mengalamai 

berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan, sehingga menjadi tugas 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam hal ini Dinas Kesehatan agar semua 

masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu tercover dengan Jaminan 

kesehatan, berdasarkan data yang ada 81.20% masyarakat miskin yang ada di 

Kabupaten Indramayu sudah tercover dengan jaminan kesehatan, capaian ini melebihi 

dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 dimana target yang ditetapkan 71.60%, 

untuk lebih jelasnya masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan, target, realisasi dan 

capaian kinerja dapat dilihat pada grafik berikut : 
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Grafik 18. 
Maskin Memiliki Jaminan Kesehatan 

Kabupaten Indramayu Tahun 2016 s/d 2019 
 

 

Grafik di atas dapat menunjukan bahwa jumlah masyarakt miskin yang memiliki 

jaminan kesehatan menunjukan tren yang positif, dimana pada tahun 2016 tercatat 

sebanyak (39%) 878.716 maskin memiliki jaminan kesehatan, tahun 2017 terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 tercatat (47%)1.018.349 

maskin tercover jaminan kesehatan, sedangkan pada tahun 2018 kembali mengalami 

peningkatan, dimana maskin yang tercover dengan jaminan kesehatan sebanyak 

1.030.587 (100%), sedangkan pada tahun 2019  mengalami penurunan dimana pada 

tahun 2019 tercatat 1.015.987 (81.2%) maskin memiliki jaminan kesehatan.  

Walaupun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan tetapi tahun 2016 

dan 2017 belum mencapai dari target yang ditetapkan seperti yang terlihat pada 

grafik,sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 sudah mencapai target yang ditetapkan 

walaupun tahun 2019 kembalai mengalami penurunan.  

 

16.  Desa Dengan ODF 

Lingkungan menjadi salah satu factor penentu dalam mencapai umur harapan 

hidup, karena kualitas lingkungan yang sehat akan memberi dampak yang signifikan 

terhadap status kesehatan seseorang, dari lingkungan semua penyakit bersumber, 

Open Defecation Free (ODF) merupakan salah satu indikator dalam menentukan 

kualitas lingkungan, di Kabupaten Indramayu berdasarkan data yang terlaporkan pada 

tahun 2019 desa yang sudah menerapkan open defecation free atau stop buang air 
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besar sembarangan terdapat 45 desa, realisasi ini tidak memenuhi target yang 

ditetapkan, dimana target yang ditetapkan 50 desa tetapi capain ini meningkat bila 

dibandingkan dengan tahun 2018, untuk lebih jelasnya desa ODF, target, realisasi dan 

capaian kinerja dapat dilihat pada grafik berikut : 

 

Grafik 20. 
Desa ODF 

Kabupaten Indramayu tahun 2016 s/d 2019 
 

 

 

Dari grafik di atas dapat menunjukan bahwa desa ODF mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun dan mencapai target yang ditetapkan.    

Meskipun capaian tahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi dinas 

kesehatan tetap akan melakukan upaya dalam rengka meningkatkan desa ODF 

diantaranya dengan : meningkatkan keterampilan tenaga sanitasi puskesmas untuk 

strategi pemicuan, meningkatkan validitas data terutama dengan dinas PUPR terkait 

dengan lokasi bantuan sanitasi, meningkatkan partisipasi mulai dari tokoh masyarakat, 

aparatur desa serta kecamatan.  
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B. Realisasi Anggaran 

 

Dari pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp 618.508.081.855 telah direalisasi 

sebesar Rp. 505.564.278.435 atau 82%. Rincian realisasi anggaran per kegiatan 

disajikan tabel berikut : 

 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Sasaran Program Pagu Realisasi % 

Meningkatny

a derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Umur Harapan 

Hidup (UHH) 

Peningkatan 

kualitas layanan 

kesehatan pada 

badan layanan 

umum daerah 

(BLUD) 

313.424.395.944 276.048.082.535 88.07 

Menurunnya kasus 

kematian ibu  

Peningkatan 

pelayanan 

kesehatan ibu, 

bayi dan anak 

1.507.323.000 1.156.811.850 76.75 
Menuurnnya kasus 

kematian bayi 

Menurunnya 

prevalensi balita gizi 

buruk 

Peningkatan 

status gizi 

masyarakat 

8.583.000.000 6.951.927.240 81,00 

Menurunnya 

prevalensi ihu hamik 

Kurang Energi 

Kronis (KEK) 

Kecamatan bebas 

rawan gizi 

Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

(PHBS) di 5 (lima) 

tatanan 

Peningkatan dan 

pengembangan 

promosi 

masyarakat 

8.583.000.000 6.951.927.240 81,00 

Meningkatnya desa 

ODF; 

Penyehatan 

lingkungan 
605.000.000 465.081.500 76.87 

Menurunnya jumlah 

kasus penderita 

HIV/AIDS; 

Pencegahan dan 

pengendalian 

penyakit 

2.304.072.050 2.024.914.630 87,88 

Meningkatnya angka 

kesembuhan TBC 
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Menurunnya angka 

kecacatan penderita 

kusta tingkat II 

Menuurnnya Insident 

Rate (IR) DBDB 

Meningkatnya desa 

Universal Child 

Imunization (UCI) 

Penambahan jumlah 

puskesmas 

Pelayanan 

kesehatan dasar 
2.304.072.050 2.024.914.630 87,88 

Peningkatan 

puskesmas sesuai 

standart 

Penambahan status 

puskesmas dengan 

perawatan (DTP) 

Meningkatnya 

masyarakat miskin 

memiliki jaminan 

kesehatan 

Persentasi 

pelayanan yang 

memenuhi SPM 

standart 100%; 

Pengadaan, 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana rumah 

sakit/rumah sakit 

jiwa/rumah sakit 

paru-paru/rumah 

sakit mata 

111.132.150.750 90.723.928.956 81,64 

Indeks kepuasan 

pasien standart > 

81.23%. 

Jumlah 618.508.081.855 505.564.278.435 82 

 

Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan pertemuan, sosialisasi dan evaluasi program dengan petugas pemegang 

program di Puskesmas dilakukan secara bersamaan sehingga dapat menekan anggaran;  

2. Pelaksanaan monitoring kepuskesmas dalam rangka validas data dan pembinaan 

dilakukan bersamaan dengan pemegang program lain sehingga juga terjadi penghematan 

anggaran yang cukup besar; 
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3. Pelaksanaan penyusunan anggaran dilakukan secara efektif dan se efisien mungkin, agar 

benar-benar kegiatan yang prioritas dan bisa mendongkrak sasaran yang dapat di 

anggarankan; 

4. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya. 

 

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110,10% maka realisasi 

sebesar 82% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai 

berikut:  

Sasaran 
Strategis 

Indikator Sasaran Program 
Realisasi 

Pagu 
Realisasi 
Kinerja 

Efisiensi 

Meningkatn

ya derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Umur Harapan Hidup 

(UHH) 

Peningkatan 

kualitas 

layanan 

kesehatan 

pada badan 

layanan umum 

daerah 

(BLUD) 

88.07% 71.37 22.08 

Menurunnya kasus 

kematian ibu  

Peningkatan 

pelayanan 

kesehatan ibu, 

bayi dan anak 

76.75% 94.92 18.17 
Menuurnnya kasus 

kematian bayi 

Menurunnya 

prevalensi balita gizi 

buruk 

Peningkatan 

status gizi 

masyarakat 

81,00% 101.22 20.22 
Menurunnya 

prevalensi ihu hamik 

Kurang Energi Kronis 

(KEK) 

Kecamatan bebas 

rawan gizi 

Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

(PHBS) di 5 (lima) 

tatanan 

Peningkatan 

dan 

pengembanga

n promosi 

masyarakat 

81,00% 71.12 -9.88 

Meningkatnya desa 

ODF; 

Penyehatan 

lingkungan 
76.87% 90 13.13 

Menurunnya jumlah 

kasus penderita 

HIV/AIDS; 

Pencegahan 

dan 

pengendalian 

penyakit 

87,88% 53.39 -34.49 

Meningkatnya angka 

kesembuhan TBC 

Menurunnya angka 

kecacatan penderita 

kusta tingkat II 

Menuurnnya Insident 

Rate (IR) DBDB 
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Meningkatnya desa 

Universal Child 

Imunization (UCI) 

Penambahan jumlah 

puskesmas 

Pelayanan 

kesehatan 

dasar 

87,88% 148.20 60.32 

Peningkatan 

puskesmas sesuai 

standart 

Penambahan status 

puskesmas dengan 

perawatan (DTP) 

Meningkatnya 

masyarakat miskin 

memiliki jaminan 

kesehatan 

Persentasi 

pelayanan yang 

memenuhi SPM 

standart 100%; 

Pengadaan, 

peningkatan 

sarana 

dprasarana 

rumah 

sakit/rumah 

sakit 

jiwa/rumah 

sakit paru-

paru/rumah 

sakit mata 

81,64%   

Indeks kepuasan 

pasien standart > 

81.23%. 

Jumlah 618.508.081.855 505.564.278.435 82% 
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 BAB IV  

Penutup 
 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan 

maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019 dan 

perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang 

signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal 

tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, 

dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha, 

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 secara keseluruhan dinyatakan “cukup 

berhasil”, karena capaian rata-ratanya diatas 85% dari target. Meskipun masih terdapat 

indikator yang tidak berhasil diantaranya : angka kesembuhan TBC, kecacatan kusta 

tingkat II, penambahan puskesmas DTP. Namun secara keseluruhan capaian Kinerja 

Dinas Kesehatan Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya.  

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa 

indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. 

Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan lintas sector dan program akan 

dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target ada yang melibatkan sector lain, 

melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan 

frekuensi kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, focus daerah dan sasaran 

rawan masalah kesehatan. 
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