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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 disusun 

berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021 yang berpedoman kepada Perubahan 

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021. 

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Indramayu kepada publik yang 

menggambarkan capaian sasaran 

pembangunan bidang kesehatan yang 

diperlihatkan melalui capaian indikator 

kinerja pembangunan bidang kesehatan. 

Pencapaian sasaran pembangunan bidang 

kesehatan di Tahun 2021 memperlihatkan 

progres pembangunan di tahun kelima 

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu dalam mewujudkan visi ‘Ter-

wujudnya Indramayu “Bermartabat”. 
 
 
Terlepas pandemi Covid-19 yang melanda 

seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia 

selama tahun 2020-2021, alhamdulillah, 

mayoritas sasaran pembangunan bidang 

kesehatan dapat dicapai. Walaupun tidak 

dapat dipungkiri, pandemi ini memiliki 

dampak yang besar  terhadap capaian 

pembangunan bidang kesehatan  
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 PENDAHULAUN 
 

1. LATAR BELAKANG 

 
alam rangka cita cita bernegara sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia setiap 
penyelenggara pemerintah daerah baik pusat maupun daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten), 
wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk menuwudkan pemerintahan 

yang baik diperlukan suatu system yang dapat menunjang pelaksanaannya, system tersebut dikenal 
dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, 
Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.   
Penyusunan SAKIP didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta 
peraturan presiden nomor 29 tahun 2014. 
Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap isntansi pemerintah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggung jawaban 
tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LAKIP 
Dinas Kesehatan kabupaten indramayu berpedoman pada peraturan menteri aparatur Negara dan 
reformasi biroikrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan 
kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Selain itu penyusunan LKIP 
mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 
2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjnian Kinerja Tahun 2021 serta dokumen 
pelaksanan anggaran (DPA) Tahun 2021.   
 

D 
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2. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP DINAS KESEHATAN  

KABUPATEN INDRAMAYU 

 
Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 

Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi pemerintah daerah 

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses 

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi 

pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramyu adalah sebagai sarana bagi dinas 

kesehatan dalam menyampaiakan pertannggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku 

kepentingan (DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan 

sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Selain 

sebagai bahan evaluasi akuntabiliats kinerja. 
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MAKSUD DAN TUJUAN LKIP : 

 

 

 

 

Maksud

• Menjadikan masukan dan umpan balik 
dari pihak pihak yang berkepentingan 
dalam rangka meningkatkan kinerja dinas 
kesehatan

• Bahan evaluasi bagi dinas kesehatan 
untuk perencanaan pembangunan 
kesehatan tahun berikutnya

Tujuan

• Pertanggungjawaban Dinas Kesehatan 
sesuai dengan Tupoksinya
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3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 

Kabupaten Indramayu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS KESEHATAN 

KELOMPK JABATAN FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

Sub Bag Perencanaan 

dan Evaluasi  

Sub Bag Umum 

dan Kepegawaian 

Sub Bag 

Kepegawaian 

Bidang Sumber Daya 

Kesehatan 

Bidang Pelayanan 

Kesehatan 

Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Bidang Kesehatan 

Masyarakat 

Seksi Kesehatan Keluarga dan 

Gizi 

Seksi Promosi dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Kesehatan lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olah Raga 

Seksi Surveillance & Imunisasi 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tidak Menular & Keswa 

 

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 

& Tradisional 

Seksi Pelayanan Kesehatan 

Rujukan 

Seksi Pembinaan & Pengendalian 

Sarana Pelayanan Kesehatan 

Seksi Pembiyaan & Jaminan 

Kesehatan 

Seksi Alat Kesehatan dan 

Kefarmasian 

Seksi SDM Kesehatan 

UPT Puskesmas 
UPT Rumah Sakit 

UPTD Farmasi 
UPTD Labkesda 
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4. DATA KEPEGAWAIAN 
 

 
  

Jika dilihat dari jenis kelamin, pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu mayoritas pegawai 

perempuan, yaitu sebanyak 78 orang (62%) dan laki-laki sebanyak 47 orang (38%) 

 

 

5. ISU STRATEGIS 
Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang 
suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang 
belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat 
dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Berdasarkan hal tersebut isu strategis Tahun 2021 
menjadi kondisi yang sangat penting diperhatikan dalam menyusun prioritas pembangunan Tahun 
2021. 
 

Isu isu strategis tersebut meliputi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah Pegawai Dinas 

Kesehatan Tahun 2021 : 

125 Orang 

Sumber Sub bag Umpeg 
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1) Kualitas Lingkungan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lingkungan yang sehat adalah sebuah lingkungan yang terhindar dari 
berbagai hal yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat atau 
seluruh komponen biologis yang terdapat di dalamnya. Lingkungan sehat merupakan segala 
sesuatu disekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Lingkungan yang sehat akan berdampak baik bagi 
kehidupan manusia,  begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk akan berdampak buruk 
pula bagi kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan manusia tidak dapat menjalani 
kehidupan yang nyaman. Lingkungan yang kurang sehat dapat menyebabkan berbagai 
macam penyakit seperti : Penyakit tifus, kondisi udara yang kotor dan mengandung banyak 
zat berbahaya akan meningkatkan risiko asma, bakteri penyebab diare dapat berkembang 
biak secara maksimal di tempat yang kotor. Jika air atau makanan yang kotor tersebut masuk 
ke tubuh anda, maka bakteri yang ada di dalamnya akan menyebabkan diare, DBD (Demam 
Berdarah Dengue) adalah penyakit diakibatkan dampak lingkungan tidak sehat oleh gigitan 
nyamuk Aedes Aegypti yang sudah terjangkit virus dengue.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lifebuoy.co.id/semua-artikel/berita-kesehatan/waspada-inilah-bakteri-bakteri-penyebab-diare.html
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2) Angka Kesakitan 
 
tingginya angka kesakitan ini 
akan berdampak pada lemahnya 
fisik dan produktivitas 
penduduk. Tantangan yang 
dihadapi terkait dengan hal ini 
adalah semakin meningkatnya 
kasus penderita HIV/AIDS, 
masih rendahnya penemuan 
TBC, angka kejadian Demam 
Berdarah Dengue (DBD) masih 
tinggi dan belum tereliminasinya 
penyakit kusta serta potensi 
adanya penyakit menular jenis 
baru. Kondisi ini diperberat 
dengan adanya kecenderungan 
adanya peningkatan penderita 
penyakit tidak menular 
degeneratif yang terkait dengan 
gaya hidup dan tidak 
seimbangnya pola makan.  
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3) Angka Kematian Ibu dan Bayi  
 
Tingginya kasus kematian ibu dan 
bayi di sisi lain memberikan 
gambaran bahwa kualitas dan akses 
pelayanan kesehatan masih belum 
sesuai dengan yang diharapkan. 
Kondisi resiko tinggi pada ibu hamil 
dan pemberian pelayanan kehamilan 
yang belum berkualitas serta 
tingginya bayi lahir dengan berat 
badan rendah merupakan faktor-
faktor penyebab tingginya kasus 
kematian ibu dan bayi. Kondisi  ini 
diperberat dengan masih banyaknya 
persalinan diluar fasilitas kesehatan. 
Tingginya kematian ini disebabkan oleh 
berbagai faktor risiko yang terjadi 
mulai dari fase sebelum hamil yaitu 
kondisi wanita usia subur yang 
anemia, kurang energi kalori, obesitas, 
mempunyai penyakit penyerta seperti 
tuberculosis dan lain-lain. Pada saat 
hamil ibu juga mengalami berbagai 
penyulit seperti hipertensi, perdarahan, 
anemia, diabetes, infeksi, penyakit 
jantung dan lain-lain. Kesulitan ini 
disebabkan kondisi saat hamil, jadi 
saat hamil misalnya ibu hamil 
menderita anemia, mengalami kurang 
gizi, mengalami penyakit tekanan 
darah tinggi saat hamil. Inilah yang 
menyebabkan tingginya angka 
kematian ibu. Selain itu, kenaikan 
jumlah Kematian Ibu juga terjadi saat 
pandemi COVID-19.  
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4) Gizi 
asih tingginya balita kurang 
gizi mencerminkan bahwa 
penduduk Kabupaten 

Indramayu masih belum lepas dari 
masalah kekurangan gizi baik makro 
maupun mikro. Kekurangan gizi pada 
balita dapat mengakibatkan defisit IQ 
hingga 10 point dan pertumbuhan fisik 
yang tidak optimal, disamping menjadi 
lebih rentan terhadap penyakit karena 
lemahnya daya tahan tubuh. Pemberian 
ASI eksklusif, kurangnya asupan gizi, 
kualitas sanitasi serta imuniasi 

merupakan beberapa hal yang perlu 
diselesaikan berkenaan dengan upaya 
peningkatan status gizi masyarakat.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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PERENCANAAN KINERJA 

1. RENCANA STRATEGIS  
Dengan mempertimbangnkan kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di 

Kabupaten Indramayu serta mempertimbangkan budaya dan adat istiadat yang terdapat dalam 

masyarakat Kabupaten Indramayu, maka visi pemerintah daerah Kabuapten Indramayu yang 

tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 

tahun 2016-2021 yang merupakan tahap terakhir rencana strategis, yaitu : 

 

“Terwujudnya Masyarakat Indramayu 

Yang Religius, Maju, Mandiri, dan 

Sejahtera Serta Terciptanya 

Keunggulan Daerah ( Indramayu 

Remaja Tiga” 
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MAKNA VISI KABUPATEN INDRAMAYU 

 
 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan 

permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, 

maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut : 

 

MISI KABUPATEN INDRAMAYU 

 
 

RELIGIUS
masyarakat 
Indramayu 
diharapkan memiliki 
tingkat pemahaman 
dan pengamalan 
nilai-nilai agama 
secara baik dan 
benar sehingga 
dapat tercermin 
dalam pola berfikir 
dan bertingkah laku 
sesuai dengan nilai-
nilai agama yang 
diyakininya

MAJU
masyarakat 
Indramayu cerdas, 
terampil, bergerak 
dinamis, kreatif, 
inovatif serta 
tangguh menghadapi 
tantangan

MANDIRI

segala sumber daya 
yang dimiliki sudah 
dapat memenuhi 
kebutuhan hidup 
masyarakat 
Indramayu, sehingga 
sesuai dengan nafas 
dan tujuan hakiki 
penyelenggaraan 

Otonomi untuk 
Daerah

SEJAHTERA

masyarakat 
Indramayu memiliki 
rata-rata tingkat 
pendapatan yang 
memadai, tingkat 
pendidikan yang 
cukup dan derajat 
kesehatan yang baik, 
sehingga dapat hidup 
layak baik secara fisik 
maupun non fisik

MISI 1

•Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu 
Pengetahuan,Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;

MISI 2

•Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan 
Serta Keserasian Industri Dan Pertanian;

MISI 3

•Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari 
Dan Optimal;

MISI 4

•Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis 
Kearifan Lokal; 

MISI 5

•Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, 
Profesional Dan Mengayomi Rakyat; 

MISI 6
•enguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat; 

MISI 7
•Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 
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Misi 5 : Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak 

No Tujuan/ Sasaran Indikator 

1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Umur Harapan Hidup (UHH) 

1. Menurunnya kematian ibu dan bayi 
a. Jumlah kematia ibu 

b. Jumlah kematian bayi 

2. Meningkatnya status gizi masyarakat a. Persentasi berat badan 
balita sangat kurang 

3. Menurunnya angka kesakitan 

a. Insident Rate (IR) DBD 

b. Prevalensi Kusta 

c. ODHA on ARV 

d. Succes Rate TBC 

4. Meningkatnya kemandirian masyarakat 
dalam menjaga kesehatan dan 
lingkungannya 

a. Persentasi perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) 
di 5 tatanan 

5. Meningkatnya akses dan kualitas 
pelayanan kesehatan 

a. Indikator SPM Puskesmas 

b. Indikator SPM Rumah 
Sakit 
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2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
okumen Perubahan Renstra tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan ke dalam 

rencana kerja dinas kesehatan tahun 2021 yang memuat program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis Dinas 

Kesehatan. Tema atau moto pembangunan kesehatan Kabupaten Indramayu adalah “ 

KESEHATAN MODAL PEMBANGUNAN MANUSIA” yang selanjutnya dijadikan acuan 

dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun 

terakhir Renstra 2016-2021. Berikut sasaran stratergis dan indikator kinerja dinas 

kesahatan Kabupaten Indramayu tahun 2021 : 

 

 

 

No Indikator Sasaran Strategis target 

1 Jumlah kasus kematian ibu 40 org 

2 Jumlah kasus kematian bayi 200 org 

3 Prevalensi Berat Balita Badan Gizi Sangat Kurang 0,40% 

4 PHBS di 5 (lima) Tatanan  75% 

5 ODHA on ARV 50% 

6 Angka Kesembuhan TBC 90% 

7 Prevalensi Kusta 0,9/10.000 pddk 

8 IR DBD 48/100.000 pddk 

9 SPM Puskesmas 100% 

10 SPM Rumah Sakit 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
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3. RENCANA ANGGARAN 2021 
Selama tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan 

tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Indramayu yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) Kabupaten Indramayu dengan total belanja termasuk belanja tidak langsung dan BLUD 

sebesar Rp. 820.445.615.057,- untuk komposisi belanja sebagai berikut :  

 

No Uraian Anggaran 
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
     516.032.391.719  
 

2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat 
     300.230.768.578  
 

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 
         3.218.809.550  
 

4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 

Minuman 
            410.258.960  
 

5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan             553.386.250  
 

  

Jumlah 
 

820.445.615.057 
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POTRET KINERJA 
 

No 

 

Indikator Sasaran Strategis 

 

 

Capaian 

1 Jumlah kasus kematian bayi 115 

2 Jumlah kasus kematian ibu 95 

3 Prevalensi Berat Badan Balita Sangat Kurang  120 

4 Insiden Rate  DBD 103.07 

5 Prevalensi Kusta 132 

6 ODHA on ARV 78.33 

7 Succes Rate TBC 66.67 

8 PHBS di 5 (lima) Tatanan  176.46 

9 Terpenuhinya Indikator SPM Puskesmas 75.8 

10 Terpenuhinya Indikator SPM Rumah Sakit 106.70 
   

 Tercapaai  

Tidak Tercapai  

  

Untuk mengukur progres ketercapaian Visi dan Misi 

pemerintah daerah Kabupten Indramayu sebagaimana 

ditetapkan dalam Perubahan Renstra tahun 2016-

2021. Dilakukan pengukuran terhadap Indikator 

Kinerja Utama secara berkala. Sebanyak 10 (sepuluh) 

Indikator diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang 

akan menggambarkan keberhasilan maupun 

kegagalan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu. Di tahun 2021 ketercapaian kinerja terjadi 

di 6 (enam) indikator dari 10 (sepuluh) indikator. 
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asus kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 
satu tahun dalam periode waktu tertentu,  menurunnya kematian bayi akan 
menyebabkan meningkatnya angka harapan hidup (UHH). kematian bayi mempunyai 
korelasi dengan angka harapan hidup karena dalam perhitungan angka harapan hidup 
digunakan indikator angka kematian bayi di dalamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian indikator ini sebesar 115 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu indikator ini 

mengalami perlambatan positif sebesar 19  dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan 

realisasi indikator ini mengalami penurunan positif sebesar 38 dari tahun sebelumnya. Dilihat 

dari perspektif target akhir Renstra, capaian jumlah kasus kematian bayi sebesar 155, faktor 

faktor yang menyebabkan percepatan penurunan positif capaian indikator ini yaitu : 

Mengoptimalkan pemanfaatan penyediaan fasilitas Kesehatan Puskesmas Mampu Poned, 

Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (Bidan dan Dokter) dalam memberikan 

pelayanan Maternal dan Neonatal di Puskesmas Poned , Sistem rujukan melalui SI IRMA AYU 24 

K 

INDIKATOR SASARAN 1 
 JUMLAH KASUS KEMATIAN BAYI 

 

j 

 

Jumlah kasus kematian 
BAYI

Capaian :115

Target : 200
Realisasi : 170

Perlambatan positif
Capaian : 19

Realisasi  : 38 dari 
tahun 2020

Indikator ini di dukung 
oleh : sub kegiatan 

pengelolaan pelayanan 
kesehatan bayi baru lahir, 

Balita

Capain terhadap Targert 
Resntra akhir : 115
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jam, adapun upaya yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan secara positif capaian 

indikator ini yaitu : Penguatan dan memfasilitasi system rujukan di call centre (SI IRMA AYU) 24 

jam, Meningkatkan kompetensi Bidan dengan Pendampingan Klinis Poned secara terus 

menerus, Pelatihan/Orientasi Klinis bagi dokter dan bidan, Pemenuhan sarana prasarana 

fasilitas kesehatan primer,  Meningkatkan pelayanan MTBM, Monitoring dan Evaluasi oleh Tim 

Dnkes . 

Sub kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 

Lahir dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita. Efisiensi dari sub kegiatan di atas sebesar 

13.42% atau setara dengan Rp. 67.729.500,00.  
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Jumlah kasus 
kematian Ibu

Capaian :95 

Target : 40
Realisasi : 42

Perlambatan negatif 
Capaian : -17.50

Realisasi  : 7 dari tahun 
2020

Indikator ini di dukung 
oleh : sub kegiatan 

Pengeloalan pelayanan 
kesehatan ibu hamil, ibu 

bersalin.

Capain terhadap Targert 
Resntra akhir : 95

 

 

 

 

 

asus kematian ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu 
penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak 
termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, 
melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa 
memperhitungkan lama kehamilan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian indikator ini sebesar 95 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu indikator ini 

mengalami perlambatan negative sebesar -17.50  dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan 

dengan realisasi indikator ini mengalami peningkatan negative sebesar 7 kasus dari tahun 

sebelumnya. Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, capaian jumlah kasus kematian ibu 

sebesar 95, faktor faktor yang menyebabkan percepatan negative capaian indikator ini yaitu : 

adanya peningkatan kasus covid pada ibu hamil dan ibu bersalin pada masa pandemic covid 19, 

sebanyak 19 orang ibu hamil dan ibu bersalin meninggal karena terpapar Covid 19 (45% 

K 

INDIKATOR SASARAN 2 
 JUMLAH KASUS KEMATIAN IBU 

 

j 

 



18 LKIP 2021 DINKES 

 

penyebab kasus kematian ibu oleh Covid 19), adapun upaya yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan capaian indikator ini yaitu : advokasi, koordinasi dan komunikasi dengan RSUD 

(RS rujukan Covid) secara terus menerus 

dengan tim manajemen RSUD, Penguatan 

dan memfasilitasi system rujukan di call 

centre (SI IRMA AYU) 24 jam, Kesiapan 

Puskesmas Poned dalam pengelolaan 

persalinan baik SDM (dokter dan Bidan) 

maupun sarana prasarana, Monitoring dan 

Evaluasi oleh Tim Dinkes, Vaksinsi COVID-19 

bagi ibu hamil juga merupakan salah satu upaya 

untuk keselamatan ibu dan bayi. Risiko terinfeksi 

COVID-19 pada ibu hamil sama dengan 

perempuan yang tidak hamil, namun jika 

terinfeksi COVID-19, ibu hamil memiliki risiko 

mengalami kondisi yang lebih berat.  
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PREVALENSI BERAT 
BADAN BALITA  SANGAT 

KURANG

Capaian : 120

Target : 0.40
Realisasi : 0.32

Pertumbuhan 
Capaian : 46.7

Realisasi  : 0.06 
dari tahun 2020

Indikator ini di dukung oleh : 
sub kegiatan Pengelolaan 
pelayanan kesehatan gizi 

masyarakat 

Capain terhadap 
Targert Resntra akhir : 

120 

 

 

  

 

revalensi berat badan balita sangat Kurang ini disebabkan oleh rendahnya 

konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari. Berat Badan sangat kurang 

(gizi akut) diketahui dengan cara menimbang berat badan dibandingkan dengan 

umur. Cara perhitungan Prevalensi Berat Badan sangat kurang adalah dengan 

menghitung balita berat badan sangat kurang dibagi dengan dengan jumlah balita 

yang ditimbang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian indikator ini sebesar 120 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu indikator ini 

mengalami perlambatan positif sebesar 46.7 dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan 

realisasi indikator ini mengalami penurunan positif sebesar 0.06 dari tahun sebelumnya. Dilihat 

dari perspektif target akhir Renstra, capaian prevalensi berat badan balita sangat kurang 

sebesar 120, faktor faktor yang menyebabkan penurunan positif capaian indikator ini yaitu 

meningkatnya kurangnya kesadaran ibu balita dalam memantau pertumbuhan balitanya ke 

posyandu sehingga pertumbuhan balita terpantau. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk 

P 

INDIKATOR SASARAN 3 
 PREVALENSI BERAT BADAN BALITA 

SANGAT KURANG 

 

j 

 



20 LKIP 2021 DINKES 

 

terus meningkatkan secara positif  capaian 

indikator ini yaitu : deteksi dini pertumbuhan 

dan perkembangan balita melalui posyandu, 

penyediaan makanan tambahan, pengobatan 

penyakit penyerta, perbaiki sanitasi, melengkapi 

imunisasi, penguatan kader dan petugas dalam 

pemberian makanan bayi  dan balita, pemberian 

makanan tambahan pada ibu hamil.  

Sub kegiatan yang mendukung indikator ini 

adalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat. Efisiensi dari sub kegiatan di atas 

sebesar 26.28% atau setara dengan Rp. 

726.060.780,00.  
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erilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) di 5 (lima) tatanan adalah adalah semua 
perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan 
seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta 
memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman 
mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas 

dengan jalur – jalur 
komunikasi sebagai media 
berbagi informasi. Ada 
berbagai informasi yang 
dapat dibagikan seperti 
materi edukasi guna 
menambah pengetahuan serta 
meningkatkan sikap dan 
perilaku terkait cara hidup 
yang bersih dan sehat. PHBS 
adalah sebuah rekayasa sosial 
yang bertujuan menjadikan 
sebanyak mungkin anggota 
masyarakat sebagai agen 
perubahan agar mampu 
meningkatkan kualitas 
perilaku sehari – hari dengan 
tujuan hidup bersih dan sehat. 

Terdapat langkah – langkah 
berupa edukasi melalui 
pendekatan pemuka atau 
pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan 
kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar; terutama pada tingkatan 
rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. 

 

 

 

P 
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PHBS DI 5 TATANAN

Capaian :103

Target : 75
Realisasi : 77.30

Pertumbuhan 
Capaian : 35.70

Realisasi  : 21.12 dari 
tahun 2020

Indikator ini di dukung oleh : sub 
kegiatan Peningkatan upaya 

promosi kesehatan, advokasi, 
kemitraan dan pemberdayaan 

masyarakat serta 
penyelenggaraan promosi 

kesehatan dan gerakan hidup 
bersih dan sehat

Capain terhadap 
Targert Resntra akhir : 

103

Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses 
penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu – individu dalam menjalani perilaku 
kehidupan sehari – hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah 
terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran 
untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capaian indikator ini sebesar 103% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu indikator 

ini mengalami percepatan sebesar 55.70%  dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan 

realisasi indikator ini mengalami penurunan sebesar 21.12% dari tahun sebelumnya. Dilihat dari 

perspektif target akhir Renstra, capaian PHBS di 5 tatanan sebesar 103%, faktor faktor yang 

menyebabkan percepatan capaian indikator ini yaitu: penyebarluasan informasi atau 

komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat baik melalui penyululuhan dalam 

Gedung, menyuluhan luar gedung maupun penyebarluasan informasi melalui berbagai media 

social yang ada baik di Dinas Kesehatan maupun yang ada di Puskesmas, serta pembinaan 

langsung yang dilakukan oleh Puskesmas di PHBS 5 tatanan, adapjun upaya yang akan dilakukan 

untuk terus meningkatkan capaian indikator ini yaitu : advokasi ke pemangku kebijakan untuk 

penerapa perilaku hidup bersih dan sehat di PHBS 5 tatanan yaitu PHBS Institusi Kesehatan, 

PHBS Institusi Pendidikan, PHBS rumah tangga.  

Sub kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 

Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan 

Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Efisiensi dari sub kegiatan 

di atas sebesar 3.28% atau setara dengan Rp. 18.152.500,00.  
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ODHA ON ARV
Capaian : 132%

Target : 50%
Realisasi : 66%

Perlamabatan
Capaian : -6

Realisasi  :-3 dari 
tahun 2020

Indikator ini di dukung 
oleh : sub kegiatan 

pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang dengan 

resiko terinfeksi HIV

Capain terhadap 
Targert Resntra akhir : 

132%

 

 

IV (human immunodeficiency virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan 
tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 
yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai 

penyakit.  

HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS 
(acquired immunodeficiency syndrome). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada 
tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. 

Penularan HIV terjadi 
melalui kontak dengan 
cairan tubuh penderita, 
seperti darah, sperma, cairan 
vagina, cairan anus, serta ASI. 
Perlu diketahui, HIV 
tidak menular melalui udara, 
air, keringat, air mata, air 
liur, gigitan nyamuk, atau 
sentuhan fisik. 

HIV adalah penyakit 
seumur hidup. Dengan 
kata lain, virus HIV akan 
menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk 
mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat 
meningkatkan harapan hidup penderita. 

Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi 
antiretroviral (ARV). ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak 
menyerang sistem kekebalan tubuh. 
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Capaian indikator ini sebesar 132%, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu, indikator 

ini mengalami perlambatan sebesar -6 dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan 

realisasi indikator ini mengalami penurunan sebesar -3 dari tahun sebelumnya. Dilihat dari 

perspektif target akhir Renstra, capaian ODHA on ARV sebesar 135%, faktor faktor yang 

menyebabkan penurunan capaian indikator ini yaitu : ada beberapa kasus baru yang belum 

memenuhi syarat mendapat pengobatan, karena status pasien belum siap untuk mendapat 

pengobatan, ada beberapa kasus yang gagal follow up (lebih dari 3 bulan tidak mengambil 

obat), adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini yaitu : 

kunjungan rumah ODHA oleh LSM dan petugas HIV di Puskesmas untuk merujuk kembali ODHA 

yang gagal follow up, memberikan edukasi kepada keluarga untuk bisa memberikan dukungan 

moril bagi penderita agar tetap mau melakukan pengobatan secara rutin.  

Sub kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

Dengan Risiko Terinfeksi HIV. Efisiensi dari sub kegiatan di atas sebesar 12.49% atau setara 

dengan Rp. 63.555.955,00.  
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SUCCES RATE TBC
Capaian :78.3%

Target : 90%
Realisasi : 70.5%

Pertumbuhan 
Capaian : - 37.79

Realisasi  : - 22.40 
dari tahun 2020

Indikator ini di dukung oleh : 
sub kegiatan Pengelolaan 

pelayanan kesehatan orang 
terduga Tuberkulosis

Capaian terhadap 
Targert Resntra 

akhir : 78.3%

 

BC adalah Tuberkulosis (TBC)  atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. 
TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain, 
seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. 

Penularan tuberkulosis (TBC) terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah 
(droplet) saat seseorang yang terinfeksi TBC 
bersin atau batuk. Oleh sebab itu, risiko 
penularan penyakit ini lebih tinggi pada orang 
yang tinggal serumah dengan penderita 
TBC. 
TBC pada paru- paru akan menimbulkan gejala 
berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat 
disertai dahak atau darah. Selain itu, penderita 
juga akan merasakan gejala lain, seperti 
demam, nyeri dada dan berkeringat di malam hari. 
 
Pengobatan TBC adalah dengan mengkonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari  dokter. TBC 
dapat dicegah dengan vaksin BCG. Pemberian vaksin ini disarankan sebelum bayi berusia 2 
bulan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang 
sakit dan memakai masker saat berada di tempat ramai.  
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https://www.alodokter.com/batuk-darah
https://www.alodokter.com/berkeringat-saat-tidur-bisa-jadi-pertanda-penyakit
https://www.alodokter.com/bayi-butuh-imunisasi-bcg-untuk-apa
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Capaian indikator sasaran ini sebesar 78.3%, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu 

indikator ini mengalami penurunan sebesar  -37.79% dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan 

dengan realisasi indikator ini mengalami penurunan sebesar -22.40% dari tahun sebelumnya. 

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, capaian Succes Rate TBC sebesar 78.3%, faktor 

faktor yang menyebabkan penurunan capaian indikator ini yaitu : banyaknya penderita yang 

putus berobat, penderita pindah pengobatan ke fasilitas kesehatan lainnya, adapun upaya yang 

akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini yaitu : meningkatkan kunjungan ke 

rumah penderita, meningkatkan edukasi ke penderita dan keluarga penderita, menjadikan 

keluraga sebagai pendamping minum obat (PMO) serta meningkatkan kerjasama dengan tokoh 

masyarakat.   
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PREVALENSI KUSTA

Capaian : 66.67/10.000 pddk

Target : <1
Realisasi : 1.2

Perlambatan negatif
Capaian : -11.1

Realisasi  : -0.10 dari 
tahun 2020

Indikator ini di dukung oleh : 
sub kegiatan Pelayanan 

kesehatan penyakit menular 
dan tidak menular

Capain terhadap Targert 
Resntra akhir : 

66.67/10.000pddk

 

 

 
Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, 
serta saluran pernapasan. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau 
Morbus Hansen. 

Kusta atau lepra dapat ditandai dengan 
rasa lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki, 
kemudian diikuti timbulnya lesi pada kulit. 
Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi 
bakteri yang dapat menyebar melalui percikan 
ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau 
bersin. 

Metode pengobatan utama penyakit kusta 
atau lepra adalah dengan obat antibiotik. 
Penderita kusta akan diberi kombinasi 
beberapa jenis antibiotik selama 6 bulan hingga 2 tahun. Jenis, dosis, dan durasi penggunaan 
antibiotik ditentukan berdasarkan jenis kusta yang diderita.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Capaian indikator  ini sebesar 66.67/10.000 penduduk, jika dibandingkan dengan pencapaian 

tahun lalu indikator ini mengalami perlambatan negative sebesar  -11.1/10.000 penduduk dari 

tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan realisasi indikator ini mengalami penurunan 

negative sebesar -0.10/10.000 penduduk dari tahun sebelumnya. Dilihat dari perspektif target 

akhir Renstra, capaian prevalensi kusta sebesar 66.67/10.000 penduduk, faktor faktor yang 

menyebabkan penurunan capaian indikator ini yaitu : masih tingginya sumber penularan, hal ini 
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https://www.alodokter.com/mati-rasa
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bisa dilihat dari proporsi kusta Multibasiler (MB) yang masih diangka lebih dari 80%, MB adalah 

penderita kusta yang dapat menularkan ke orang lain,  adapun upaya yang akan dilakukan 

untuk meningkatkan capaian indikator ini yaitu : penemuan aktif kasus kusta dimasyarakat, 

penemuan aktif terus menerus ini bertujuan agar dapat melakukan pengobatan secara dini 

sehingga tidak bisa menularkan ke orang lain, serta penguatan dan tatalaksana penyakit kusta 

sesuai dengan prosedur.   
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IR DBD

Capaian : 

176.46/100.000pddk
Target : 48

Realisasi : 11.30

Perlambatan positif
Capaian : 2.04

Realisasi  : 0.98 dari 
tahun 2020

Indikator ini di dukung 
oleh : sub kegiatan 

Pelayanan kesehatan 
penyakit menular dan 

tidak menular

Capaian terhadap 
Target Resntra akhir : 
176.46/100.000pddk

 

 

 
 
emam berdarah dengue (DBD) atau yang disebut dengan dengue hemorrhagic fever 
(DHF) adalah penyakit menular akibat virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes 
aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari empat jenis 

virus dengue. 
Tanda tanda dan gejala mungkin akan bervariasi pada setiap pasien, tergantung pada tingkat 
keparahan serta fase DBD yang dilewati, gejala-gejala akan muncul dalam waktu 4-10 hari 
setelah Anda digigit nyamuk Aedes pertama kali. 
Demam hingga 40 derajat Celsius, Sakit kepala, Nyeri otot, tulang, dan sendi, Mual dan muntah, 
Sakit di belakang mata, Pembengkakan kelenjar getah bening, Ruam kulit adalah tanda dan 
gejala DBD 
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https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/penyakit-musiman/ciri-nyamuk-demam-berdarah/
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/penyakit-musiman/ciri-nyamuk-demam-berdarah/
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Capaian indikator sasaran ini sebesar 174.46/100.000 penduduk, jika dibandingkan dengan 

pencapaian tahun lalu indikator ini mengalami percepatan negative sebesar  2.04 dari tahun 

sebelumnya. Bila dibandingkan dengan realisasi indikator ini mengalami penurunan negatif 

sebesar -0.98 dari tahun sebelumnya. Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, capaian 

Insiden Rate DBD sebesar 176.46/100.000pddk, faktor faktor yang menyebabkan penurunan 

negative capaian indikator ini yaitu : pergantian cuaca merupakan salah satu faktor yang 

memepengaruhi indikator ini, selain itu angka bebas jentik yang menurun, faktor perilaku, 

lingkungan dan kepadatan penduduk,  adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

capaian indikator ini yaitu : Melakukan 3M plus : Menguras tempat – tempat penampungan air, 

mengubur atau menutup barang bekas yang bisa menimbulkan genangan air, melakukan daur 

ulang dan menjaga kebersihan lingkungan, membentuk kader pemantau jentik dirumah atau 

disekolah. 

Sub kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 

Tidak Menular. Efisiensi dari sub kegiatan di atas sebesar 15.13% atau setara dengan Rp. 

138.880.400,00.  
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INDIKATOR SPM 
PUSKESMAS

Capaian : 75.8%

Target : 100%
Realisasi : 75.8%

Pertumbuhan 
Capaian : 11.60

Realisasi  : 11.60 dari tahun 
2020

Indikator ini di dukung 
oleh : 12 sub kegiatan 
serta pelayanan dan 

penunjang pelayanan 
BLUD 

Capain terhadap Targert 
Resntra akhir : 75.8%

 

tandar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut 
(SPM)  adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan 
pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 

warga negara secara minimal. Pelayanan Dasar 
merupakan jenis pelayanan publik 
yang mendasar dan mutlak untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 
kehidupan sosial, ekonomi dan 
pemerintahan 

 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang 
Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan 
merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu 
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan 
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara 
secara minimal.   
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Capaian indikator sasaran ini sebesar 75.8%, jika 

dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu indikator 

ini mengalami percepatan  sebesar  11.60% dari tahun 

sebelumnya. Bila dibandingkan dengan realisasi 

indikator ini mengalami pertumbuhan  sebesar 11.60 

dari tahun sebelumnya. Dilihat dari perspektif target 

akhir Renstra, capaian SPM Rumah Sakit sebesar 

75.80%, faktor faktor yang menyebabkan peeningkatan  

capaian indikator ini yaitu : meningkatnya kesadaran 

puskemsas dalam rangka menerapkan SPM Puskesmas,  

adapun upaya yang akan dilakukan untuk terus 

meningkatkan capaian indikator ini yaitu : terus 

meningkatkan pemahaman dan edukasi terhadap 

seluruh karyawan puseksmas serta meningkatkan 

monitoring dan evaluasi oleh dinas diksehatan.  
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SPM RUMAH SAKIT
Capaian : 106.70%

Target : 80%
Realisasi :  85.36

Pertumbuhan 
Capaian : -1.09

Realisasi  : -0.87 dari 
tahun 2020

Indikator ini di dukung oleh : 
sub kegiatan Pelayanan dan 
penunjang pelayanan pada 

BLUD

Capain terhadap Targert 
Resntra akhir : 106.70

 

 

tandar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau 

ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD 

kepada masyarakat . Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu 

pelayanan kesehatan RSUD kepada masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

INDIKATOR SASARAN 10 
INDIKATOR SPM RUMAH SAKIT 

 

j 
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Capaian indikator sasaran ini sebesar 106.705, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu 

indikator ini mengalami perlambatan  sebesar  -1.09% dari tahun sebelumnya. Bila 

dibandingkan dengan realisasi indikator ini mengalami penurunan  sebesar -0.87 dari tahun 

sebelumnya. Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, capaian SPM Rumah Sakit sebesar 

106.70%, faktor faktor yang menyebabkan penurunan  capaian indikator ini yaitu : adanya 

pandemic Covid 19 tidak dapat di kesmapingkan mempengaruhi penurunan SPM Rumah Sakit,  

adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini yaitu : 

Meningkatkan pemahaman dan edukasi terhadap seluruh karyawan rumah sakit mengenai SPM 

rumah sakit serta meningkatkan monitoring dan evaluasi oleh dinas diksehatan. 

Sub kegiatan yang mendukung indikator ini Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rumah 

Sakit. Efisiensi dari sub kegiatan di atas sebesar 9.62% atau setara dengan Rp. 

17.113.371.529,00. 
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EFISIENSI ANGGARAN 

No Sasaran Pagu Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

Selisih 
Capaian 

(%) 
Efisiensi 

(%) 
Sasaran  1 Kasus kematian 

bayi 
504,800,000.00 437,070,500.00 67,729,500.00 86.58 13.42 

Sasaran  2 Prevalensi Berat 
Balita Badan Gizi 
Sangat Kurang 

2,763,235,000.00 
 

2,037,174,220.00 
 

726,060,780.00 
 

73.72 
 

26.28 
 

Sasaran  3 PHBS di 5 (lima) 
Tatanan 

553,386,250.00 
 

535,233,750.00 
 

18,152,500.00 
 

96.72 
 

3.28 
 

Sasaran  4 

ODHA on ARV 508,696,050.00 
 

445,140,095.00 
 

63,555,955.00 
 

87.51 
 

12.49 
 

Insiden Rate 
DBD 

917,641,240.00 
 

778,760,840.00 
 

138,880,400.00 
 

84.87 
 

15.13 
 

Sasaran  5 SPM Rumah 
Sakit 

177,807,937,394.00 
 

160,694,565,865.00 
 

17,113,371,529.00 
 

90.38 
 

9.62 
 

 

Dari 10 (sepuluh) indikator strategis yang ditetapkan dalam perjainjian kinerja, terdapat 6 (enam) 
indikator yang mengalami efisiensi, selebihnya 4 (empat) indikator belum terjadi efisiensi, untuk 
indikator yang mengalami efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel efisiensi anggaran di atas.  
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REALISASI ANGGARAN 

elama tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan 

tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Indramayu yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 

Kabupaten Indramayu dengan total belanja termasuk belanja tidak langsung dan BLUD sebesar Rp. 

820.445.615.057,- dan terealisasi sebesar Rp. 726.514.697.386,- atau (88.55%) komposisi belanja 

sebagai berikut :  

 

 
No 

 
Uraian 

 
Anggaran 

 
Realisasi 

 
% 

1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

     516.032.391.719  
 

  464.166.704.498  
 

89.95 

2 Program Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan Dan Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

     300.230.768.578  
 

    59.810.389.128  
 

86.54 

3 Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia Kesehatan 

         3.218.809.550  
 

      1.700.673.150  52.84 

4 Program Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan Dan Makanan 
Minuman 

            410.258.960  
 

          301.696.860  
 

73.54 

5 Program Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang Kesehatan 

            553.386.250  
 

          535.233.750  96.72 

 
Jumlah 
 

 
820.445.615.057 

 
726.514.697.386 

 
88.55 

 

 
 

 

S 
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PENUTUP 
 

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2021 
merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja kepada 
masyarakat. Di dalamnya terdapat potret pencapaian kinerja sasaran 

pembangunan kesehatan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 
Dinas Kesehatan Tahun 2021. Dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada 

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021. 
 
 

Secara umum dapat disampaikan 

bahwa pembangunan kesehatan  pada 

tahun terakhir Renstra ini 

digambarkan melalui pencapaian 10 

indikator kinerja sasaran strategis. 

Ketercapaian kinerja terjadi pada 6 

(enam) indikator kinerja dengan rata-

rata 125,5% sementara rata-rata 

capaian 78,95% terjadi pada empat 

indikator kinerja lainnya.  

 

Secara lebih rinci, terdapat 6 

indikator yang menunjukkan adanya 

peningkatan kinerja dari tahun 2020 

dengan rata-rata peningkatan sebesar 

16%. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, sebanyak 6 indikator kinerja 

memperlihatkan perkembangan yang optimis dengan rata-rata capaian sebesar 125.5%.  

L 



Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 
 

No Indikator Kinerja Satuan Target Relisasi Nilai Capaian 

1 Jumlah Kasus Kematian Ibu Orang 40 42 95 

2 Jumlah Kasus Kematian Bayi Orang 200 170 115 

3 
Prevalensi Berat Balita Badan Gizi 

Sangat Kurang 
% 0.40 0.32 120 

4 PHBS di 5 (lima) Tatanan % 75 77.30 103.07 

5 ODHA on ARV % 50 66 132 

6 Angka Kesembuhan TBC % 90 70.5 78.33 

7 Prevalensi Kusta /10000 pddk 0.9 1.2 66.67 

8 IR DBD /100000 pddk 48 11.30 176.46 

9 SPM Puskesmas % 100 75.8 75.8 

10 SPM Rumah Sakit % 80 85.36 106.70 

 

 

Perbandingan Capaian Indikator  Kinerja tahun 2020 s.d 2021 

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 
 

No Indikator Kinerja Satuan 

2020 2021 

Target Relisasi 
Nilai 
Capaian 

Target Relisasi 
Nilai 
Capaian 

1 
Jumlah Kasus Kematian 
Ibu 

Orang 40 35 112.50 40 42 95 

2 
Jumlah Kasus Kematian 
Bayi 

Orang 200 208 96.00 200 170 115 

3 
Prevalensi Berat Balita 
Badan Gizi Sangat 
Kurang 

% 0.30 0.38 73.33 0.40 0.32 120 

4 
PHBS di 5 (lima) 
Tatanan 

% 83.40 56.18 67.36 75 77.30 103.07 

5 ODHA on ARV % 50 69 138.00 50 66 132 

6 
Angka Kesembuhan 
TBC 

% 80 92.9 116.13 90 70.5 78.33 

7 Prevalensi Kusta 
/10000 
pddk 

0.9 1.1 77.78 0.9 1.2 66.67 

8 IR DBD 
/100000 

pddk 
48 12.28 174.42 48 11.30 176.46 

9 SPM Puskesmas % 100 64.2 64.2 100 75.8 75.8 

10 SPM Rumah Sakit % 80 86.23 108 80 85.36 106.70 



Perbandingan Capaian Indikator  Kinerja tahun 2021  

Terhadap Target Akhir Renstra  

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Target 

Akhir  
Renstra 

Capaian 
Akhir 

Renstra 
2020 2021 

1 Jumlah Kasus Kematian Ibu Orang 35 42 40 95 

2 Jumlah Kasus Kematian Bayi Orang 208 170 200 115 

3 
Prevalensi Berat Balita Badan Gizi 

Sangat Kurang 
% 0.38 0.32 0.40 120 

4 PHBS di 5 (lima) Tatanan % 56.18 77.30 75 103.07 

5 ODHA on ARV % 69 66 50 132 

6 Angka Kesembuhan TBC % 92.9 70.5 90 78.33 

7 Prevalensi Kusta /10000 
pddk 

1.1 1.2 0.9 66.67 

8 IR DBD /100000 
pddk 

12.28 11.30 48 176.46 

9 SPM Puskesmas % 64.2 75.8 100 75.8 

10 SPM Rumah Sakit % 86.23 85.36 80 106.70 

 

 


