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selalu tercurah kepadajuqiungan besar kita Nabi Muhammad SAV/, keluarga sahabat

serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Sebagai abdi negara dan masyarakat
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tahun 2Ol7 ini merupakan gambaran kinerja kegiatan dan program Dinas Kesehatan
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IKHTISAR  EKSEKUTIF 

 

 

Sehat merupakan hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28 h. Selain itu sejak pemberlakuan otonomi daerah di 

Indonesia pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib 

yang harus di selenggarakan oleh pemerintah kabupaten. 

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu 2016-

2021 telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bangka Barat 2016-2021. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan dari 

penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat 

indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan 

dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif 

masyarakat. Renstra Dinas Kesehatan  juga merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati 

Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021 yang tertuang dalam visi dan misi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dengan tidak mengabaikan sinkronisasi antara 

Pembangunan Kesehatan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Provinsi sebagai arah 

pembangunan kesehatan Kabupaten Bangka Barat. 

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021 

memuat 1 (satu) pernyataan Visi “Menuju Bangka Barat Hebat 2021”, visi tersebut 

diterjemahkan lagi ke dalam 4 (empat) Misi, 4 (empat) tujuan dan 23 (dua puluh tiga) 

sasaran strategis yang harus dicapai pada akhir tahun 2020. Untuk mewujudkan tujuan 

dan sasaran strategis tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat telah membuat 

Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun 2017 yang terdiri dari 6 indikator kinerja sasaran, 

35 indikator kinerja program dan 112 indikator kinerja kegiatanyang harus dicapai.  

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat pada 

tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2017 memiliki persentase 

realisasi belanja tidak langsung dari total anggaran sebesar 92,56%. Kemudian untuk 
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persentase realisasi belanja langsung dari total anggaran sebesar 77,14%. Total realisasi 

sebesar 81,02%, namun belum termasuk BLUD RSUD Sejiran Setason.  Hal ini berarti 

bahwa dilihat dari sisi belanja daerah, capaian kinerjanya termasuk dalam kategori baik. 

Secara umum, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya pada tahun 

2017 dengan kategori capaian kinerja  berhasil  (pada interval 75% sampai dengan 

100%) dimana nilai rata-rata persentase pencapaian kinerja sasarannya sebesar 76,82%. 

Secara rinci dari 5  sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yang 

pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori  sangat berhasil ada 2 indikator dan 

dalam kategori berhasil ada 1 indikator serta ada 2 indikator yang belum bisa diukur. 

Pengukuran kinerja sasaran tersebut menunjukkan sebagian besar telah berhasil 

mencapai target indikator kinerja, namun masih ada beberapa sasaran yang masih 

diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 

mendukung pencapaian sasaran tersebut. 

Namun demikian harus diakui bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan 

atau kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat selama Tahun 2017. Beberapa hal 

yang menjadi masalah antara lain: 

1. Pemberlakuan Permenkes no 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang kesehatan yang masih perlu sosialisasi lebih intens; 

2. Proses penggabungan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan 

dan RSUD belum maksimal; 

3. Penerapan beberapa regulasi Peraturan Daerah belum maksimal; 

4. Masih belum sepenuhnya terjadi sinergi antara sektor kesehatan dan non kesehatan 

dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bangka Barat, sehingga masih 

ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target; 

5. Kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan yang belum sepenuhnya sesuai 

standar yang diharapkan baik secara rasio maupun kompetensi, sehingga ada 

beberapa program kesehatan yang capaian kinerjanya belum maksimal; 
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6. Upaya promosi dan preventif bidang kesehatan yang masih lemah, sehingga ada 

angka kematian dan kesakitan serta beberapa capaian kinerja yang berada pada 

kondisi statis (tidak berubah signifikan) seperti tahun-tahun sebelumnya seperti 

Pelayanan ibu hamil dan hamil; 

7. Kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih belum 

sepenuhnya sesuai harapan sehingga ada lapisan masyarakat yang belum bisa 

menikmati pelayanan kesehatan bermutu dengan jaminan biaya kesehatan; 

8. Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang masih rendah sehingga 

upaya pembentukan masyarakat mandiri bidang kesehatan belum sepenuhnya bisa 

terwujud terutama dalam Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Desa Siaga, 

Penyehatan Lingkungan serta Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyakit. 

9. Masih ada penyalahgunaan obat dan pangan yang belum aman beredar 

dimasyarakat. 

 

Berdasarkan masalah atau kendala tersebut maka perlu dibuat strategi 

pemecahan masalah untuk diterapkan pada tahun-tahun berikutnya. Strategi pemecahan 

masalah ini memerlukan langkah-langkah percepatan khusus dan perlu mendapatkan 

prioritas dari pengambil kebijakan. Strategi pemecahan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam penyelenggaraan 

pembangunan bidang kesehatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan;  

2. Meningkatkan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan 

melalui proses rekrutmen PNS/PTT/PHL dan program peningkatan kompetensi 

berupa pelatihan-pelatihan atau tugas belajar; 

3. Meningkatkan advokasi, koordinasi, mobilisasi dan sosialisasi kepada masyarakat 

untuk meningkatkan upaya promosi dan preventif bidang kesehatan terutama dalam 

penurunan angka kematian dan kesakitan serta peningkatan capaian kinerja yang 

belum mencapai target seperti penemuan penderita diare, pneumonia, TB Paru dan 

lain-lain; 
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4. Meningkatkan kualitas, akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan kepada 

masyarakat masih melalui peningkatan kompetensi SDM, perbaikan sistem 

manajemen mutu pelayanan puskesmas dan RSUD sesuai standar serta 

membangunan sarana pelayanan kesehatan di daerah yang belum ada akses 

pelayanan kesehatan; 

5. Perlu penegasan terkait struktur organisasi RSUD sebagai UPT Dinkes; 

6. Peningkatan sosialisasi terkait SPM bidang kesehatan; 

7. Meningkatkan penerapan Peraturan Daerah sektor kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

 Sehat merupakan hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28 h. Selain itu sejak pemberlakuan otonomi daerah di 

Indonesia pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi 

dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengamanatkan bahwa kesehatan 

merupakan salah satu urusan wajib yang harus di selenggarakan oleh pemerintah 

kabupaten. 

 Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia 

Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat 

melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung 

dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program 

Indonesia Sehat dilaksanakan dengan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, 

penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan : 1.) pilar paradigma sehat 

dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, 

penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan 

pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayan 

kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayan kesehatan, 

3.) jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan 

benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. 

  Selama ini ada 2 paradigma yang berkembang dalam pembangunan bidang 

kesehatan yaitu paradigma “sakit” dan “sehat”. Paradigma “sakit” berarti 

seseorang harus di terapi (di obati) ketika sudah sakit sehingga banyak pihak yang 

beranggapan bahwa kesehatan hanya merupakan urusan Dinas Kesehatan dan 

jaringannya saja. Tetapi dengan bergulirnya otonomi daerah paradigma yang 
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berkembang adalah paradigma “sehat” yaitu seseorang harus di perlakukan jangan 

sampai sakit sehingga kesehatan merupakan urusan dan tanggung jawab semua 

sektor, tidak hanya Dinas Kesehatan dan jaringannya. Oleh karena itu dalam 

pembangunan kesehatan saat ini, selain upaya kuratif, upaya-upaya promotif dan 

preventif seharusnya lebih banyak kita lakukan dengan melibatkan semua sektor 

tidak hanya Dinas Kesehatan. Selain itu pemberlakuan Permenkes no 43 tahun 

2016 tentang SPM bidang kesehatan menjadi tantangan yang baru karena masih 

diperlukan usaha untuk sosialisasi, advokasi dan koordinasi kepada seluruh 

fasilitas pelayanan kesehatan serta lintas sektor. 

 Selain tuntutan kerja sama lintas sektor ini, pemerintah daerah juga 

dihadapkan pada perbaikan kualitas pelayanan publik. Sebelum otonomi daerah 

masyarakat penerima layanan lebih banyak pasif tetapi sekarang berubah menjadi 

lebih kritis dan menuntut pelayanan yang lebih baik. Kemudian masyarakat 

sekarang beranggapan bahwa aparat pemerintah adalah orang-orang yang di pilih 

untuk melayani mereka, sehingga aparat pemerintah harus berupaya untuk 

mengubah pola pikir dan pola tindak dalam menjalankan fungsi-fungsi birokrasi 

yang lebih public oriented sehingga tercipta public satisfaction dalam hal 

pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Ini merupakan tantangan, tugas 

dan kewajiban bagi kita semua selaku pelayan publik. 

 Pelayan publik yang reformatif dituntut untuk meningkatkan dan 

memperbaiki kinerja pelayanannya. Beberapa ciri kinerja pelayanan publik yang 

reformatif yaitu transparan, profesional dan akuntabel. Ciri-ciri kinerja tersebut 

hendaknya selalu diterapkan dalam rangka mewujudkan instansi pemerintahan 

yang baik dan bersih (Good and Clean Government). Kinerja instansi pemerintah 

ini dapat dilihat dalam laporan kinerja setiap tahun yang dibuat oleh masing-

masing OPD termasuk Dinas Kesehatan.  

 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  yang baik, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
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Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa 

setiap instasi pemerintah diwajibkan membuat LAKIP. LAKIP berisi pengukuran 

kinerja kegiatan, sasaran dan keuangan suatu OPD dalam satu tahun. Pengukuran 

kinerja dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan baik 

indikator kinerja input, output maupun outcome. Pengukuran indikator kinerja 

tersebut semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa instansi 

pemerintah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk mewujudkan 

instansi pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat. Pengukuran kinerja ini 

juga dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah selama 

satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, 

efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen 

keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Oleh karena LAKIP OPD Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 ini mempunyai peran dan fungsi 

yang strategis  untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang reformatif. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat ini dimaksudkan untuk menilai kinerja Dinas 

Kesehatan selama tahun 2017 yang termuat dalam berbagai indikator kinerja 

sasaran dan kegiatan. LAKIP ini sekaligus menjadi acuan dan pedoman bagi 

penyelenggaraan kegiatan pada tahun berikutnya sehingga terciptanya 

sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi dengan berbagai perencanaan yang telah 

dibuat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan bidang kesehatan. 

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 

adalah memberikan informasi kepada dinas atau instansi terkait tentang gambaran 

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2017. Selain itu 

LAKIP ini diharapkan dapat menjadi alat kontrol agar pelaksanaan kegiatan Dinas 

Kesehatan tetap sesuai dengan Rencana Stratetegis Dinas Kesehatan dan RPJMD 

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. 
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C. Gambaran Umum Kondisi Organisasi 

Setelah adanya pemekaran wilayah melalui undang-undang Nomor 5 Tahun 

2003 tentang pembentukan 5 Kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, 

Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur (Lembaran Negara Nomor 25 

Tahun 2005) yang selanjutnya Kabupaten Bangka Barat menjadi daerah otonom 

dengan ibu kota Muntok. Perkembangan Kabupaten Bangka Barat dipengaruhi 

oleh potensi yang menjadi sektor unggulan.  Sektor-sektor tersebut antara lain: 

sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pariwisata dan pertambangan. 

Karakteristik khas dari Kabupaten Bangka Barat ini adalah posisinya yang 

terdekat dengan wilayah daratan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga 

menjadikannya sebagai salah satu pintu gerbang transportasi laut di Pulau Bangka, 

baik penumpang maupun barang. Sejak tahun 2011, Kabupaten Bangka Barat 

memiliki 6 (enam) wilayah administrasi kecamatan yaitu: 

1. Kecamatan Muntok 

2. Kecamatan Simpang Teritip 

3. Kecamatan Kelapa 

4. Kecamatan Jebus 

5. Kecamatan Parit Tiga 

6. Kecamatan Tempilang 
 

Menurut Peraturan Bupati Bangka Barat  Nomor 55 Tahun 2016 bahwa 

Dinas Kesehatan merupakan unsur di bidang kesehatan yang bersifat wajib 

maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam 

peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016. Dinas kesehatan dibantu oleh UPT 

melalui Puskesmas dan jaringannya yang ada di 6 kecamatan. Jumlah Puskesmas 

di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 8 Puskesmas dengan rincian 6 Puskesmas 

rawat inap (Puskesmas Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Sekar Biru, Kelapa dan 

Tempilang) dan 2 Puskesmas tanpa rawat inap (Puskesmas Kundi dan Puput) 

pada tahun 2016, direncanakan akan dibangun rawat inap Puskesmas Kundi.  
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Ada beberapa Puskesmas di Kabupaten Bangka Barat yang sudah 

mendapatkan status sebagai Puskesmas terakreditasi, antara lain terakreditasi 

Madya yaitu Puskesmas Muntok dan Tempilang, terakreditasi dasar yaitu 

Puskesmas Kelapa dan Sekar Biru.  

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan 

menerapkan berbagai pendekatan, termasuk di dalamnya dengan melibatkan 

potensi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan pengembangan 

masyarakat. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan sarana Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). UKBM di antaranya terdiri dari 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa 

Siaga, Tanaman Obat Keluarga (Toga), dan Pos Obat Desa (POD). 

Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 

19 Puskesmas Pembantu. Poskesdes merupakan Pos Kesehatan Desa. Jumlah 

Poskesdes pada tahun 2017 sebanyak 63 Poskesdes. Polindes merupakan Pondok 

Bersalin Desa. Tahun 2017 jumlah Polindes di Kabupaten Bangka Barat adalah 

sebanyak 10 Polindes mengalami penurunan jumlah dari tahun 2013 sebanyak 16 

Polindes, dikarenakan ada beberapa Polindes yang ditingkatkan menjadi 

Poskesdes. Jumlah posyandu di Kabupaten Bangka Barat adalah sebanyak 182 

dan tersebar di 64 desa/kelurahan dan Posbindu berjumlah 143 unit.  

Pada tahun 2017, jumlah sarana pelayanan farmasi yang ada di Kabupaten 

Bangka Barat adalah sebanyak 13 buah. Jumlah gudang farmasi di Kabupaten 

Bangka Barat sebanyak 1 gudang farmasi, jumlah apotik berizin sebanyak 9 dan 

jumlah toko obat berizin sebanyak 2 buah. Jumlah apotik dan toko obat yang 

terdata adalah jumlah apotik dan toko obat yang memiliki izin. 

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta 

dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung 

oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 750 orang. Dari 648 pegawai 

tersebut, 525 diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

sedangkan lainnya ada yang berstatus sebagai Calon PNS (CPNS) sebanyak 0 

orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 30 orang Bidan PTT Pusat, 16 Orang 

Bidan PTT Daerah, 6 Orang Dokter PTT Daerah dan Tenaga Pegawai Harian 

Lepas (PHL) sebanyak  173 Orang. 
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Sebagai sebuah daerah kabupaten yang baru memerlukan sarana kesehatan 

yang bersifat rujukan tingkat kabupaten. Dengan jumlah penduduk saat ini yang 

ada di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 sebesar 199635 jiwa tentunya 

membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas. Untuk mewujudkan 

itu pemerintah Kabupaten telah membangun sebuah Rumah Sakit yang terletak di 

Ibukota Kabupaten dengan Luas Areal Rumah Sakit ± 6,3 Ha dan Puskesmas 

Penunjang yang masing-masing berada dalam satu Wilayah Kecamatan. Rumah 

Sakit Umum Daerah Sejiran Setason sebagai rumah sakit rujukan dari Puskesmas, 

Praktek Dokter dan Pusat Pelayanan Kesehatan Swasta yang ada di wilayah 

Bangka Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka 

Barat diresmikan oleh Bupati Bangka Barat pada tanggal 30 Oktober 2006 dan 

telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.07.06/III.2/117/2007 tentang Perizinan Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit 

Umum Daerah dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason 

Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 482/Menkes/SK/IV/2007 tentang 

Penetapan Kelas Rumah sakit Umum Daerah Sejiran Setason milik Pemerintah 

Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan klasifikasi 

tipe C. 

Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat 

memiliki 364 orang pegawai yang terdiri dari 177 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

130 orang Pegawai Harian Lepas (PHL APBD/PTT/MITRA) dan 57 orang 

pegawai PHL BLUD). Penempatan karyawan di RSUD Sejiran Setason 

disesuaikan dengan latar belakang pendidikan agar ilmu yang diperoleh dapat 

berkembang dan terarah bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat Kabupaten Bangka Barat pada umumnya. 

 
D. Aspek Strategis Organisasi 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Kesehatan karena dampaknya 

yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak 
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diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam 

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis 

adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, 

mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa 

yang akan datang dalam Renstra Dinas Kesehatan. 

 

Adapun isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai dan sulit dijangkau sehingga 

pelayanan kurang berkualitas. 

2. Kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan masih kurang. 

3. Pelayanan kesehatan yang belum memuaskan bagi masyarakat. 

4. Peran serta masyarakat kurang dalam pembangunan kesehatan yang 

berpengaruh pada AKI, AKB, AKABA, status gizi dan lain-lain. 

5. Kualitas makanan dan minuman tidak terkontrol. 

6. Penyakit menular dan tidak menular serta pencemaran lingkungan masih 

menjadi masalah. 

7. Koordinasi lintas sektor dan lintas program masih lemah. 
 

Dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut di atas RSUD Sejiran Setason  

menetapkan 6 target utama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat Kabupaten Bangka Barat, beberapa indikator yang menjadi target 

utama tersebut antara lain : 

1. Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit 

2. Terlaksanya kemitraan pelayanan Kesehatan 

3. Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan 

4. Tercapainya Akreditasi paripurna Rumah Sakit 

5. Meningkatnya mutu pelayanan dan pendukung pelayanan medis  

6. Terwujudnya cakupan Gawat Darurat Level I RS Kabupaten 
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E. Permasalahan Utama 

Umur harapan hidup (UHH) waktu lahir merupakan salah satu unsur 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai salah satu dampak keberhasilan 

pembangunan adalah meningkatnya umur harapan hidup yang pada akhirnya akan 

mengakibatkan peningkatan jumlah dan proporsi penduduk usia lanjut. Umur 

harapan hidup di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan sejak 

tahun 2010 (69,24) menjadi 69,52 pada tahun 2016. Umur harapan hidup dapat 

diukur melalui beberapa indikator, salah satunya adalah angka kematian ibu. 

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan 

dari tahun 2011 yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 127 per 100.000 

KH pada tahun 2016, namun jika dibandingkan dengan target nasional 102 per 

100.000 KH kita belum berhasil hal ini disebabkan oleh komplikasi penyakit pada 

ibu hamil khususnya PTM yaitu hipertensi, sosial budaya masyarakat yang 

mempunyai keyakinan dari tradisi warisan sebelumnya, serta aksesibilitas ibu 

pada fasilitas kesehatan rujukan. Masih tingginya AKI disebabkan juga oleh 

kualitas pelayanan ibu serta 3 terlambat “3T” yaitu terlambat mengambil 

keputusan, terlambat merujuk, terlambat menangani dan 4 terlalu “4T” yaitu . 

terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak. Demikian juga dengan 

angka kematian bayi dan balita.  

Angka kematian bayi dan balita merupakan salah satu indikator derajat 

kesehatan yang sangat penting, karena tingginya angka kematian bayi 

menunjukkan rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat 

persalinan, masa nifas, rendahnya kualitas sanitasi dasar, kondisi gizi serta 

penyakit-penyakit infeksi. Angka kematian bayi dan balita di Kabupaten Bangka 

Barat pada tahun 2016 yaitu 7 per 1000 KH  sudah berada dibawah target nasional 

(40 per 1000 KH untuk bayi dan 58 per 1000 KH untuk balita). Meskipun kita 

sudah dibawah target nasional namun AKB dan AKABA tetap harus menjadi 

perhatian, hal ini disebabkan pengaruh kematian AKB dan AKABA sangat besar 

terhadap umur harapan hidup. 

Angka kesakitan juga menjadi faktor dalam tercapainya umur harapan hidup 

yang tinggi. Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga 

mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap 
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menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol terutama HIV/AIDS, 

malaria, TB, DBD dan diare. Penemuan kasus HIV/AIDS meningkat, hal ini 

disebabkan masih kurangnya keterbukaan masyarakat terhadap penyakit ini 

menyebabkan kesulitan pendeteksian dini kasus HIV/AIDS. Kasus DBD masih 

menjadi masalah saat ini karena belum terjadi penurunan yang signifikan terhadap 

kejadian diare. ISPA masih merupakan penyakit tertinggi yang ada di Kabupaten 

Bangka Barat. Selain penyakit menular, saat ini yang menjadi prioritas utama 

penyakit yang harus dikendalikan dan ditangani adalah penyakit tidak menular 

seperti diabetes melitus, hipertensi, orang dengan gangguan jiwa berat, dan 

jantung. 

Dalam pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan salah satu isu 

utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan 

distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan 

SDM Kesehatan (PP No. 18 tahun 2016). Oleh karena itu, diperlukan penanganan 

lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengatur 

insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karir. Kompetensi tenaga 

kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Perekrutan tenaga kesehatan oleh 

daerah masih rendah karena keterbatasan formasi dan dana. Hal ini berlaku pada 

semua jenis ketenagaan yang ada di Kabupaten Bangka Barat terutama dokter dan 

dokter spesialis. Untuk dokter spesialis tahun 2015 pencapaiannya 1 per 100.000 

penduduk sedangkan target nasional 6 per 100.000 penduduk.  

Kelemahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka Barat di bidang 

tenaga kesehatan yaitu sumber daya tenaga kesehatan yang terbatas jumlahnya, 

penyebaran yang belum merata, mutu pendidikan yang belum memadai, 

komposisi tenaga kesehatan yang belum seimbang. Dalam rangka menutupi 

kelemahan yang ada, diharapkan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah 

baik legislatif maupun eksekutif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan 

kesehatan.  

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat 

yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas dan jaringannya dan 

dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Puskesmas. 

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit 
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meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan 

kesehatan di rumah sakit terhadap masyarakat miskin. Saat ini telah dilakukan 

integrasi dari jaminan kesehatan daerah menjadi jaminan kesehatan nasional 

melalui kerjasama dengan BPJS. Namun hal ini harus seiring dengan pelayanan 

yang diberikan dan dimudahkan oleh BPJS sehingga masyarakat mau dan mampu 

untuk mengikuti program BPJS ini. 

Untuk program obat dan perbekalan kesehatan, hal yang masih menjadi 

masalah di bidang pelayanan kefarmasian, obat, sediaan farmasi, alat kesehatan, 

perbekalan kesehatan yaitu menyangkut ketersediaan, manfaat, serta mutu dengan 

jumlah dan jenis yang cukup serta terjangkau, merata dan mudah di akses 

masyarakat. Ketersediaan obat sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang 

diberikan disarana pelayanan kesehatan. 

 
F. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas Kesehatan 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub bagian Umum dan Perlengkapan 

2) Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

3) Sub bagian Kepegawaian 

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terbagi : 

1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular dan 

Imunisasi. 

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular & Surveilans 

d. Bidang Kesehatan Masyarakat 

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

2) Seksi Promosi dan Kesehatan Lingkungan 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan terbagi : 

1) Seksi Pelayanan Primer dan Tradisional 

2) Seksi Pelayanan Rujukan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
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f. Bidang Sumber Daya Kesehatan  

1) Seksi SDM Kesehatan dan Jaminan Kesehatan 

2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (Rumah Sakit Umum Daerah dan 

Puskesmas). 
 

Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang 

menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan yang bersifat wajib maupun 

pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat. 

 

Tugas 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas antara lain : 

1. Perumusan Kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan, 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta 

sumber daya kesehatan. 

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan serta 

sumber daya kesehatan. 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan 

kesehatan, serta sumber daya kesehatan. 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang 

kesehatan. 

 

Fungsi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat mempunyai fungsi melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
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Adapun tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi yaitu: 

A. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Kesehatan serta membina 

hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga 

kemasyarakatan. 

 

B. Sekretariat 

Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, 

merumuskan program dinas, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas, 

protokol, evaluasi program dinas serta membuat laporan dinas sesuai dengan 

kewenangannya. 

a. Sekretaris Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dan tugas administrasi di 

lingkungan Dinas Kesehatan; 

2. Penyiapan bahan kebijakan, peraturan, pedoman, standarisasi dibidang 

kesehatan sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang berlaku; 

3. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas 

Kesehatan; 

4. Penyelenggaraan operasional dan tugas administrasi di Lingkungan 

Dinas Kesehatan; 

5. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas 

Kesehatan; 

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi 

dilingkungan Dinas Kesehatan; 

7. Pengelolaan Aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. 
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b. Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : 

1. Melakukan penyiapan dan penyelenggaraan bahan kebijakan, 

peraturan, pedoman standarisasi kepegawaian dan dukungan 

administrasi kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas 

Kesehatan. 

2. Melakukan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan 

administrasi kepegawaian di Dinas Kesehatan; 

3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan 

pelaksanaan kebijakan, peraturan, pedoman, standarisai kepegawaian 

dan dukungan administrasi kepegawaian yang menjadi tanggung jawab 

Dinas Kesehatan; 

4. Melakukan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

c. Sub. Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas: 

1. Melakukan penyiapan dan penyelenggaraan urusan umum dan 

perlengkapan serta pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab 

Dinas Kesehatan; 

2. Melakukan koordinasi penatalaksanaan urusan umum dan 

perlengkapan serta pengelolaan aset Dinas Kesehatan; 

3. Melakukan pemantaun, evaluasi dan pengendalian serta melakukan 

pelaporan pelaksanaan umum dan perlengkapan serta mengelola aset 

Dinas Kesehatan; 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

d. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas : 

1. Melakukan penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rumusan program 

dan keuangan serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang 

menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; 

2. Melakukan koordinasi pelaksanaan rumusan program dan keuangan di 

Dinas Kesehatan; 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 
Tahun 2017 

 

BAB I Pendahuluan  14 
 

3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta melakukan 

pelaporan pelaksanaan program dan keuangan kepada seluruh usur 

organisasi di Dinas Kesehatan; 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

C. Bidang Kesehatan Masyarakat 

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Bidang Kesehatan Masyarakat 

menyelenggarakan Fungsi : 

1) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pelayanan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 

3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, 

gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 

4) Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. 

 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan tugas: 

1. menyiapkan dan  merumuskan kebijakan operasional di bidang 

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

2. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan 

gizi masyarakat; 

3. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat; 
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4. melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan tugas: 

6. menyiapkan dan  merumuskan kebijakan operasional di bidang 

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

7. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan 

gizi masyarakat; 

8. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat; 

9. melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

c. Seksi Promosi dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan tugas: 

1. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

2. melaksanakan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

olah raga; 

3. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

4. melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;a 

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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d. Seksi Promosi dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan tugas: 

6. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

7. melaksanakan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

olah raga; 

8. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 

9. melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;a 

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksankan kebijakan operasional di bidang surveilans dan 

imunisasi, mencegah dan melakukan pengendalian penyakit menular, 

mencegah dan melakukan pengendalian penyakit tidak menular. 

 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengedalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.  

2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengedalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 
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3) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengedalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 

4) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengedalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 

5) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan 

imunisasi, pencegahan dan pengedalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 

 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilance 

(P3MS) menyelenggarakan tugas: 

1. melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

surveilans, pencegahan dan pengedalian penyakit menular; 

2. melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans, pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular; 

3. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, 

pencegahan dan pengedalian penyakit menular; 

4. melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang 

surveilans, pencegahan dan pengedalian penyakit menular; 

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Imunisasi 

(P3TMI) menyelenggarakan tugas : 

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular, kesehatan jiwa dan Imunisasi. 

2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular, kesehatan jiwa dan Imunisasi. 

3. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tidak Menular, kesehatan jiwa dan Imunisasi. 
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4. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, kesehatan jiwa dan Imunisasi. 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

E. Bidang Pelayanan Kesehatan 

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

melaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan 

kesehatan tradisional. 

Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:  

1) penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 

peningkatan mutu serta pelayanan kesehatan tradisional; 

2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan 

kesehatan primer dan pelayanan dan pelayanan kesehatan rujukan 

termasuk peningkatan mutu serta pelayanan kesehatan tradisional; 

3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 

peningkatan mutu serta pelayanan kesehatan tradisional; 

4) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan 

kesehatan primer dan pelayanan dan pelayanan kesehatan rujukan 

termasuk peningkatan mutu serta pelayanan kesehatan tradisional. 

 

 

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional menyelenggarakan tugas: 

1. melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional; 

2. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer 

dan pelayanan kesehatan tradisional; 

3. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan 

primer dan pelayanan kesehatan tradisional; 
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4. melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional; 

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

menyelenggarakan tugas: 

1. melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu fasilitas pelayanan 

kesehatan; 

2. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan 

rujukan dan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan; 

3. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan 

rujukan dan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan; 

4. melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta di 

bidang pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

F. Bidang Sumber Daya Kesehatan 

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan 

dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber daya manusia 

kesehatan serta jaminan kesehatan. 

Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat 

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber 

daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan; 

2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat 

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber 

daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan; 
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3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat 

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber 

daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan; 

4) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, 

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), dan 

sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan. 

 

Seksi Sumber Daya Kesehatan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan 

tugas: 

1. melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidangsumber 

daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan; 

2. melaksanakan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia 

kesehatan dan jaminan kesehatan; 

3. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia 

kesehatan dan jaminan kesehatan; 

4. melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang 

sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan; 

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan tugas: 

1. melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 

(PKRT); 

2. melaksanaan kebijakan operasional di bidangkefarmasian, alat kesehatan 

dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT); 

3. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat 

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT); 

4. melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang 

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 

(PKRT); 

5. melaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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G. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 

Pada Dinas Kesehatan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional Tertentu 

berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur 

ketentuan yang berlaku.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari 

sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator Pejabat Fungsional 

Tertentu. Koordinator Pejabat Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Jumlah 

tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

 

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Pada Organinisasi Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada 

Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pada Dinas 

Kesehatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang 

mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan. 

 

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : 

a. Direktur 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas :  

1. Melakukan coordinator penyusunan program pengelolaan urusan 

keuangan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan 

masyarakat dan surat menyurat. 

2. Pelaksanaan coordinator penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data 

serta pelaporan. 

3. Pelaksanaan pengeloalaan keuangan. 

4. Pelaksanaan urusan kepegawain. 
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5. Pengelolaan urusan Rumah Tangga, perlengkapan, protocol, hubungan 

masyarakat dan surat menyurat kedinasan. 

6. Melakukan coordinator penyusunan program kantor, pengumpulan dan 

pengelolaan dan pengelolaan atas serta laporan pengelolaan urusan umum. 

7. Megurus, mengatur dan melakukan pemeliharaan inventaris kantor. 

8. Menyusun perencanan umum dan kebutuhan pelaksanaan tugas Rumah 

Sakit Umum Daerah dan memonitor pelaksanaannya 

9. Memberikan sarana dan pertimbangan kepasa Direktur Rumah Sakit 

Umum  daerah tetang langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

 

c. Seksi Keperawatan 

Seksi keperawatan mempunyai kewenangan melaksanakan sebagaian tugas 

Rumah Sakit Umum Daerah dalam bidang keperawatan. 

Fungsi : 

1. Bimbingan teknis pelaksanaan asuhan keperawatan dan pelayanan 

keperawatan 

2. Bimbingan pendidikan dan pelatihan 

3. Bimbingan penyuluhan kesehatan 

 

d. Seksi Pelayanan 

Seksi pelayanan mempunyai kewenangan melaksanakan sebagian tugas 

Rumah Sakit Umum Daerah dalam bidang pelayanan 

Fungsi : 

1. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis 

2. Penyelenggaraan pelayanan rujukan 

3. Penyelenggaraan perencanaa, pengorganisasian, monitoring, pengawasan 

dan evaluasi sarana dan prasarana Rumah Sakit. 

4. Pelaksanaan kegiatan manajemen pengadaan saran dan prasarana dalam 

menunjang kegiatan operasional Rumah Sakit. 

5. Pelaksanaan program Rumah Sakit poraktif dan program Quality 

Assurance (QS) Rumah Sakit. 

6. Pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien. 
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e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Tugas : 

Pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan 

fungsional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional 

mempunyai tugas sesuai dengan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 122, terdiri 

dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 

baerbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.  
 

Fungsi Pokok Rumah Sakit Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Dinas Kesehatan 
 

Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah  

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai kewenangan : 

1) Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis 

2) Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan 

3) Penyelenggaraan pelayanan kejujuran 

4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

5) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan 

6) Pelaksanaan kegiatan manajemen dan pengadaan sarana dan prasarana dalam 

menunjang kegiatan operasional Rumah Sakit Pengelolaaan program 

operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit 

7) Pengelolaa program program operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit 

8) Penyusunan program operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit 

9) Perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengawasan dan evaluasi sarana 

dan prasarana Rumah Sakit. 

10) Penyusunan program dan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit 

11) Penyelenggaraan swadaya Rumah Sakit 

12) Pelaksanaan program Rumah Sakit pro aktif dan peningkatan pendidikan 

Melaksanakan program Quality Assurance (QA) Rumah Sakit
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Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini 
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G. Sistematika Penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2017. Evaluasi kinerja 

dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja (performance results) 

dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2017 sebagai tolak 

ukur analisis keberhasilan kinerja tahunan suatu instansi. Analisis atas capaian 

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya 

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.  

Berdasarkan pola pikir seperti itu maka sistematika penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bangka Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek 

strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dan struktur organisasi 

Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 2017, menjelaskan berbagai 

kebijakan umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, rencana strategis 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat untuk periode tahun  2016 - 2021 

dan penetapan kinerja untuk tahun 2017. 

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis 

pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban 

publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017. 

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 

ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja 
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BAB II 

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 2016-2021 

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat merupakan dokumen 

perencanaan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan 

kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan 

mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021.  

Renstra Dinas Kesehatan merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati Kabupaten 

Bangka Barat periode 2016-2021, adapun Visi Bupati Kabupaten Bangka Barat adalah: 

 

 

Untuk mencapai visi tersebut Bupati Bangka Barat 2016-2021 menetapkan 4 misi 

yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan visi dan misi Kabupaten Bangka Barat periode 2016 – 2021 

sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, maka Dinas Kesehatan sebagai unsur 

pembantu Kepala Daerah dan DPRD berkewajiban untuk mendukung pencapaiannya 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Guna mendukung pencapaian 

visi dan misi tersebut, maka misi Kabupaten Bangka Barat periode 2016 – 2021 

dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan. Tujuan,  

sasaran dan indikator pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel untuk Pelayanan 
Publik yang Berkualitas 

2. Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya 
Saing Tinggi 

3. Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas  
 
4. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan 

yang Berkelanjutan 

“Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 
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Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 

No Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Target 
Sasaran  Indikator 

Sasaran 
 Target Kinerja Sasaran Pada Tahun  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Meningkatkan 
akuntabilitas 
kinerja perangkat 
daerah 

Nilai Evaluasi 
SAKIP DINAS 
KESEHATAN 
 

73 
Meningkatnya tata 
kelola manajemen  
kesehatan 

Nilai Evaluasi 
SAKIP DINAS 
KESEHATAN 
 

72,51 72,61 72,80 72,82 72,90 73 

2 

Meningkatkan 
upaya 
penyelenggaraan 
SPM bidang 
Kesehatan 

Persentase 
tercapainya 
indikator SPM 
bidang 
kesehatan 

100% 
Terpenuhinya 
pelayanan minimal 
dibidang kesehatan 

Persentase 
tercapainya 
indikator SPM 
bidang kesehatan 

61,54% 69,23% 76,92% 84,62% 92,31% 100% 

3 Peningkatan 
status kesehatan 

Persentase 
penurunan 
angka kesakitan 
per penyakit 

85,71% 
Menurunnya 
angka kesakitan 
per penyakit 

Persentase 
penurunan angka 
kesakitan per 
penyakit 

14,29% 28,57% 42,86% 57,14% 71,43% 85,71% 

4 

Peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
kesehatan 

Survey kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
kesehatan 
Puskesmas 

 
 

B 
(80,15) 

Meningkatnya 
pelayanan 
kesehatan  

Survey kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
kesehatan 
Puskesmas 

B 
(78,81) 

B 
(79) 

B 
(79,20) 

B 
(79,45) 

B 
(79,80) 

B 
(80,15) 

  

  

 

Survey kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
kesehatan RSUD 

B 
(75,34) 

B 
(76) 

B 
(77) 

B 
(78) 

B 
(79) 

B 
(80) 
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5 
Peningkatan 
pemberdayaan 
masyarakat 

Persentase 
Desa/Kelurahan 
yang 
melaksanakan 
STBM (sanitasi 
total berbasis 
masyarakat) 

 
 
10% Meningkatnya 

pemberdayaan 
masyarakat dalam 
bidang kesehatan 

Persentase 
Desa/Kelurahan 
yang 
melaksanakan 
STBM (sanitasi 
total berbasis 
masyarakat)  

0 0 2% 4% 8% 10% 

 

 

 

Tabel 2.2 Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Program Ket 
1 Meningkatnya tata 

kelola manajemen  
kesehatan 

Penerapan perencanaan 
pembangunan kesehatan 
yang berkualitas 

Meningkatkan ketersediaan 
dokumen pendukung 
perencanaan pembangunan 
kesehatan yang lengkap, 
akurat dan aktual 

Nilai Evaluasi 
SAKIP Dinas 
Kesehatan 

1. Program Kebijakan dan 
Manajemen Pembangunan 
Kesehatan 

2. Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

3. Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

4. Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

5. Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur 
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2 Terpenuhinya pelayanan 
minimal dibidang 
kesehatan 

Optimalisasi pelayanan 
dasar kesehatan  

Pencapaian target SPM 
bidang kesehatan secara 
optimal 

Persentase 
tercapainya indikator 
SPM bidang 
kesehatan 

1. Program peningkatan 
keselamatan ibu melahirkan dan 
anak 

2. Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 

3. Program upaya kesehatan 
perorangan 

 

3 Menurunnya angka 
kesakitan per penyakit 

Perluasan cakupan 
pelayanan jaminan 
kesehatan, peningkatan 
akses pelayanan dan 
perluasan layanan 
kesehatan puskesmas 
kepada masyarakat 

Integrasi pelayanan jaminan 
kesehatan dengan BPJS 
kesehatan, mengembangkan 
upaya preventif dan 
promotif pelayanan 
kesehatan serta 
pemberdayaan masyarakat 

Persentase 
penurunan angka 
kesakitan per 
penyakit 

1. Program Pelayanan Kesehatan 
Penduduk Miskin 

2. Program pengadaan, 
peningkatan dan perbaikan 
sarana dan prasarana 
puskesmas/ puskesmas 
pembantu dan jaringannya 

3. Program Pelayanan Kesehatan  
komunitas dan kesehatan kerja 

4. Program Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan Masyarakat 

5. Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

6. Program Obat dan Perbekalan 
Kesehatan 

7. Program pengawasan dan 
pengendalian Obat dan  
kesehatan makanan 

8. Program Pengembangan Obat 
Asli Indonesia 

9. Program Pelayanan 
Keperawatan dan Kesehatan 
Lainnya 
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4 Meningkatnya 
pelayanan kesehatan  

Pengembangan sarana 
prasarana pelayanan 
kesehatan dan 
peningkatan kuantitas 
dan kualitas SDM 
kesehatan di Puskesmas 

Memenuhi sarana prasarana 
pelayanan kesehatan dasar 
pada Puskesmas yang 
merata, terjangkau dan 
sesuai standar  

Survey kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan 
Puskesmas 

1. Program Sumber Daya 
Kesehatan 

2. Program Standarisasi Pelayanan 
Kesehatan 

 

  

Pengembangan sarana 
dan prasarana pelayanan 
kesehatan dan 
meningkatkan kapabilitas 
SDM Kesehatan di 
Rumah Sakit 

Seluruh sarana dan 
prasarana di rumah sakit 
terpenuhi dan seluruh SDM 
Kesehatan mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan 

Survey kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan 
RSUD 

1. Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana Dan 
Prasarana Rumah Sakit/Rs 
Jiwa/Rs Paru/Rs Mata 

2. Program Pemeliharaan Sarana 
Dan Prasarana Rumah Sakit/ 
RS Jiwa/ RS Paru/RS Mata 

3. Program  Pelayanan Kegawat 
daruratan 

4. Program Peningkatan Mutu 
Pelayanan Kesehatan BLUD 

 

5 Meningkatnya 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
bidang kesehatan 

Peningkatan kesadaran 
masyarakat tentang 
sanitasi lingkungan  

Memberikan edukasi, 
penyuluhan, sosialisasi 
tentang sanitasi lingkungan 

Persentase Desa/ 
Kelurahan yang 
melaksanakan 
STBM (sanitasi total 
berbasis masyarakat)  

1. Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

2. Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 
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Indikator-indikator yang akan dicapai memerlukan kegiatan-kegiatan strategis, 

sehingga terbentuk alur yang sinergis antara Visi dan Misi Dinas Kesehatan dengan 

kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten 

Bangka Barat. Anggaran yang dibutuhkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 

dalam upaya pembangunan kesehatan selama periode 2016-2021 sebesar Rp. 

411.149.485.972,15 dengan rincian pada tahun 2016 sebesar Rp. 87.386.049.500, 

tahun 2017 sebesar Rp. 67.155.753.500, tahun 2018 sebesar Rp. 78.618.914.100, 

tahun 2019 sebesar  Rp. 56.773.120.505, tahun 2020 sebesar Rp. 62.676.332.555,80 

serta tahun 2021 sebesar Rp. 58.539.315.811,35 

 

B. Penetapan Kinerja Tahun 2017 

 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 

2017 telah tertuang dalam bentuk penetapan kinerja Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bangka Barat sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan 

Kabupaten Bangka Barat periode 2017. Adapun Penetapan Kinerja yang dimaksud 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Meningkatnya tata kelola 
manajemen  kesehatan Penilaian Sakip 72,61 

2 
Setiap orang mendapatkan 
pelayanan minimal dibidang 
kesehatan 

Persentase tercapainya 
indikator SPM bidang 
kesehatan 

69,23 

3 Menurunnya angka kesakitan 
per penyakit 

Persentase penurunan angka 
kesakitan per penyakit 28,57 

4 Meningkatnya pelayanan 
kesehatan  

Hasil survei kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan 

B (79) 

Hasil survey kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan RSUD 

B 
(76) 

5 
Meningkatnya pemberdayaan 
masyarakat dalam bidang 
kesehatan 

Persentase Desa/Kelurahan 
yang melaksanakan STBM 
(sanitasi total berbasis 
masyarakat) 

0 
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NO PROGRAM  ANGGARAN KETERANGAN 
1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
Rp        5.789.443.500,00 APBD 

2 Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Rp        1.497.690.000,00 APBD 

3 Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Rp           818.570.000,00 APBD 

4 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan 

Rp             88.000.000,00 APBD 

5 Program Obat dan Perbekalan 
Kesehatan 

Rp        4.171.466.600,00 APBD dan DAK 

6 Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Rp      16.772.327.680,00 APBD dan DAK 

7 Program Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

Rp           882.718.500,00 APBD 

8 Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Rp           240.827.000,00 APBD 

9 Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Rp           370.828.000,00 APBD 

10 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit  

Rp        1.122.146.650,00 APBD 

11 Program Pelayanan Kesehatan 
Penduduk Miskin 

Rp      15.986.602.248,00 APBD 

12 Program Pengadaan, Peningkatan 
dan Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Puskesmas/Puskesmas 
Pembantu dan Jaringannya 

Rp        5.459.737.014,00 APBD dan DAK 

13 Program pengawasan dan 
pengendalian Obat dan  kesehatan 
makanan 

Rp           122.445.100,00 APBD 

14 Program Peningkatan Keselamatan 
Ibu Melahirkan dan Anak 

Rp        1.707.231.000,00 APBD dan DAK 

15 Program Kebijakan dan Manajemen 
Pembangunan Kesehatan 

Rp           866.626.000,00 APBD dan DAK 

16 Program Sumber Daya Kesehatan Rp        2.774.350.000,00 APBD 
17 Program Pengawasan Program 

Pelayanan Keperawatan dan 
Kesehatan Lainnya 

Rp           954.043.000,00 APBD 

18 Program  Pengembangan Obat Asli 
Indonesia 

Rp           112.415.000,00 APBD 

19 Program Kesehatan  komunitas dan 
kesehatan kerja 

Rp           272.441.000,00 APBD 
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20 Program Standarisasi Pelayanan 
Kesehatan 

Rp        3.667.200.000,00 APBD 

21 Program Pengadaan, Peningkatan 
Sarana Dan Prasarana Rumah 
Sakit/Rs Jiwa/Rs Paru/Rs Mata 

Rp        7.658.784.500,00 APBD dan DAK 

22 Program Pemeliharaan Sarana Dan 
Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ 
RS Paru/RS Mata 

Rp           802.936.000,00 APBD  

23 Program Peningkatan Mutu 
Pelayanan Kesehatan BLUD 

Rp      20.567.500.000,00 APBD 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 

Pengukuran capaian kinerja merupakan proses untuk menilai keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan.  Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator-indikator 

kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian/penetapan kinerja antara Bupati 

Bangka Barat dengan kepala OPD pada tahun 2017. Perjanjian/penetapan kinerja 

tersebut didasarkan pada indikator kinerja dari masing-masing sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) tahun 2017.   

Selanjutnya secara rinci pengukuran kinerja dilakukan dengan 

membandingkan antara target dan realisasi capaian masing-masing indikator kinerja 

sasaran dan tujuan. Pengukuran Capaian selanjutnya digunakan untuk mengukur 

tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bangka Barat Tahun 2016 – 2021. 

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai 

disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala pengukuran yang 

terbagi menjadi 5 (lima) kategori, dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja 

No. Rentang Capaian Kinerja Kategori 

1 ≥ 100% Sangat Berhasil 

2 75% sampai 99 % Berhasil 

3 51% sampai 74 % Cukup Berhasil 

4 ≤ 50% Kurang Berhasil 
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Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021 

memiliki 5 tujuan dan 5 sasaran strategis. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 

Strategis pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.2 

 
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 
No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Persentase 

Capaian 
Kategori 

1 Meningkatkan 
akuntabilitas kinerja 
perangkat daerah 

Meningkatnya tata 
kelola manajemen  
kesehatan 

0 - 

2 Meningkatkan upaya 
penyelenggaraan 
Standar Pelayanan 
Minimal di Bidang 
Kesehatan  

Terpenuhinya 
pelayanan minimal 
di bidang kesehatan  

84,11 Berhasil 

3 Meningkatkan  Status 
Kesehatan  

Menurunnya angka 
kesakitan 
perpenyakit 

200 Sangat 
Berhasil 

4 Meningkatkan kualitas 
pelayanan Kesehatan  

Meningkatnya 
Pelayanan Kesehatan 
di Puskesmas  

100 Sangat 
Berhasil 

5 Meningkatkan 
pemberdayaan 
masyarakat  

Meningkatnya  
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
bidang kesehatan 

0 -  

 Kategori  76,82 Berhasil 
 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2017  dari 5  sasaran strategis 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yang pencapaian kinerjanya termasuk 

dalam kategori  sangat berhasil ada 2 indikator dan dalam kategori berhasil ada 1 

indikator serta ada 2 indikator yang belum bisa diukur.  
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Capaian indikator kinerja sasaran ini didapatkan dari hasil perbandingan realisasi 

dengan rencana tingkat capaian/target sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Sasaran 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 

Sasaran  Indikator 
Sasaran 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
/ Target 

Realisasi 

Pencapaian 
Rencana 
Tingkat 
Capaian 

Ket 

Meningkatnya 
tata kelola 
manajemen  
kesehatan 

Penilaian Sakip 72,61 0 0 - 

Terpenuhinya 
Pelayanan 
minimal di 
bidang 
kesehatan 

Persentase 
tercapainya 
indikator SPM 
bidang kesehatan 

69,23% 58,33% 84,11% Berhasil  

Menurunnya 
angka 
kesakitan per 
penyakit 

Persentase 
penurunan angka 
kesakitan per 
penyakit 

28,57% 57,14% 200% Sangat 
Berhasil  

Meningkatnya 
pelayanan 
kesehatan di 
Puskesmas 

Hasil survey 
kepuasan layanan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
Puskesmas 

B 
(82,19) 

B  
(79) 100%  Sangat 

Berhasil 

Meningkatkan 
pemberdayaan 
masyarakat 
dalam bidang 
kesehatan 

Persentase 
Desa/Kelurahan 
yang 
melaksanakan 
STBM (sanitasi 
total berbasis 
masyarakat) 

0 0 0  - 

 

B. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 

Dari 5 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yang 

pengukuran pencapaian ada 2 sasaran termasuk dalam kategori capaian kinerja  

sangat berhasil dan 1 indikator dengan kategori berhasil serta 2 indikator belum bisa 

diukur.  
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Secara rinci penjelasan pengukuran pencapaian sasaran pada tahun 2017 

adalah sebagai berikut:  

 

a. Tujuan-1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan 

sasaran sebagai berikut: 

Sasaran 1 

 

 

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai 

berikut: 
 

Tabel 3.4 Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 

No Indikator Kinerja  Target Realisasi % Ket 
1 Penilaian Sakip 72,61 0 0 - 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran 1  memiliki 

capaian kinerja tidak terukur  dengan capaian kinerja 0. Hal ini disebabkan penilaian 

SAKIP tahun 2017 dalam proses penilaian oleh inspektorat Kabupaten Bangka Barat 

sehingga belum diketahui nilai yang dicapai. 
 

Tabel 3.5 
Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran 1 dibandingkan dengan tahun lalu 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Meningkatnya tata 
kelola manajemen  
kesehatan 

Penilaian 
Sakip 

56 72,61 72,68 0 129 0 

 

Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 realisasi tahun 2016 kita sudah 

mencapai target dengan hasil penilaian sebesar 72,68. Belum bisa dilihat apakah ada 

peningkatan realisasi capaian dari tahun 2016, karena capaian tahun 2017 belum 

dinilai.  

 

 

 

Meningkatnya tata kelola manajemen  kesehatan  
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Tabel 3.6 
Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran strategis 1  

dibandingkan dengan target tahun terakhir Renstra  
Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 
Realisasi Target Target Renstra 

Tahun terakhir 2016 2017 2016 2017 
Meningkatnya tata 
kelola manajemen  
kesehatan 

Penilaian 
Sakip 

72,68 0 56 72,61 73 

 

Tabel 3.7 
Capaian penilaian SAKIP selama 5 tahun 

Sasaran Strategis 
Indikator 
Kinerja 

Tahun 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meningkatnya tata 
kelola manajemen  
kesehatan 

Penilaian 
Sakip 

69,39 69,54 72,21 72,68 0 

 

Berdasarkan tabel 3.6 jika dibandingkan dengan target tahun terakhir Renstra, 

capaian pada tahun 2016 sudah mendekati target. Capaian Renstra setiap tahun 

mengalami peningkatan, namun perlu banyak perbaikan dalam keterkaitan dokumen 

perencanaan satu dengan dokumen lainnya. Berdasarkan tabel 3.7 dapat kita lihat 

bahwa penilaian SAKIP untuk Dinas Kesehatan selama 4 tahun berturut-turut 

mengalami peningkatan dan untuk tahun 2017 belum diketahui nilai yang didapat 

karena akan dinilai pada tahun 2018. Hal ini tentunya merupakan kerjasama dari 

berbagai pihak dan pembinaan dari beberapa organisasi perangkat daerah terkait. 

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan 

sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-

tahapan meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran 

kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Penilaian SAKIP Dinas 

Kesehatan tahun 2016 mendapatkan nilai 72,68 dengan kategori BB (Sangat 

Baik), hal ini tentunya harus ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi pada 

tahun-tahun selanjutnya. 
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Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran ini ada beberapa program 

yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran ini. Program tersebut antara 

lain program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, peningkatan 

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, pelayanan 

administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, serta program 

peningkatan disiplin aparatur. 

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian SAKIP adalah 

administrasi dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terdiri dari 

indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana 

aksi, rencana kerja, rencana strategis dan perjanjian kinerja. Perlunya kerjasama dari 

bidang-bidang terkait dan seluruh bagian yang berperan dalam penyusunan pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan. 
 

 

b. Tujuan-2: Meningkatkan upaya penyelenggaraan Standar Pelayanan 

Miniman  Bidang Kesehatan , dengan  sasaran sebagai berikut: 

Sasaran 2 
 
.  

 
Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 2  dapat dilihat pada tabel 3.8 

sebagai berikut:  
 

Tabel 3.8 Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 

No Indikator Kinerja  Target Realisasi % Ket 

1 Persentase tercapainya 
indikator SPM bidang 
kesehatan 

69,23% 58,33% 84,11% Berhasil 

 

Tercapainya indikator kinerja sasaran ini berdasarkan 12 indikator standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan. Capaian indikator SPM dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
 

 

 

 

 

Terpenuhinya Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan  
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Tabel 3.9 Capaian indikator SPM bidang kesehatan Tahun 2017 

No Indikator Capaian Sasaran Angka Target Ket 
1 Persentase  usia 15 – 59 tahun 

mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar  di 
Puskesmas dan jaringannya 

75592 127515 59,28% 75% tidak 
tercapai 

2 Persentase  usia 60  tahun ke 
atas  mendapatkan skrining  
kesehatan sesuai standar  di 
Puskesmas dan jaringannya 

8354 12076 69,18% 65% tercapai 

3 Persentase siswa satuan 
pendidikan dasar mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai 
standar   

7958 7958 100% 100% tercapai 

4 Persentase  orang dengan TB   
mendapatkan pelayanan   
kesehatan sesuai standar   

163 302 53,97% 100% tidak 
tercapai 

5 Persentase  orang beresiko 
terinfeksi HIV yang 
mendapatkan pemeriksaan HIV  
sesuai standar 

4019 4725 85,06% 50% tercapai 

6 Persentase  orang dengan  
ganguan jiwa (OGDJ)    
mendapatkan pelayanan   
kesehatan sesuai standar 

318 365 87,12% 10% tercapai 

7 Persentase penderita hipertensi 
mendapat pelayanan  kesehatan 
sesuai standar 

21723 49834 43,59% 100% tidak 
tercapai 

8 Persentase penderita diabetes 
melitus  mendapat pelayanan  
kesehatan sesuai standar 

4809 3793 126,78% 100% tercapai 

9 Persentase ibu hamil 
mendapatkan pelayanan 
antenatal sesuai standar di 
Puskesmas dan  jaringannya   

3975 4097 97,02% 100% tidak 
tercapai 

10 Persentase ibu bersalin   
mendapatkan pelayanan 
persalinan  sesuai standar di 
Puskesmas dan  jaringannya 

3839 3903 87,93% 100% tidak 
tercapai 

11 Persentase bayi baru lahir    
mendapatkan pelayanan 
kesehatan   sesuai standar di 
Puskesmas dan  jaringannya 

3667 3671 99,89% 96% tercapai 
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12 

Persentase usia bawah lima 
tahun (Balita)     mendapatkan 
pelayanan kesehatan   sesuai 
standar di Puskesmas dan  
jaringannya 

16959 17366 97,66% 55% tercapai 

 

Berdasarkan tabel 3.9 dari 12 indikator standar pelayanan minimal bidang 

kesehatan yang tercapai 7 indikator sehingga capaian indikator kinerja sasaran 

58,33% dibandingkan target 69,23% maka capaiannya sebesar 84,11% yang berarti 

berada pada interval 75% sampai 99% dengan kategori berhasil.  
 

Tabel 3.10 Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran 2 strategis  
dibandingkan dengan tahun lalu 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Terpenuhinya 
Pelayanan 
Minimal di 
Bidang 
Kesehatan 

Persentase 
tercapainya 
indikator 
SPM bidang 
kesehatan 

61,54% 69,23% 75% 58,33% 122% 84,11% 

 
Jika dibandingkan dengan tahun lalu capaian sasaran strategis ini mengalami 

penurunan, hal ini disebabkan  indikator standar pelayanan minimal yang 

disempurnakan dari tahun sebelumnya. Ada beberapa definisi operasional yang 

mengalami perubahan  atau penyempurnaan pada rumus yang digunakan untuk 

menentukan capaian. Pada indikator penyakit TB, HIV, hipertensi, dan diabetes 

mellitus, untuk denominator (penyebut) disesuaikan dengan petunjuk pelaksana yang 

dikeluarkan bidang terkait. Adapun indikator SPM yang mengalami penurun dan 

peningkatan dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
 

Tabel 3.11 Perbandingan capaian indikator SPM dibandingkan dengan tahun lalu 

No Indikator 
Target Realisasi 

Ket 
2016 2017 2016 2017 

1 Persentase  usia 15 – 59 tahun 
mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar  di 
Puskesmas dan jaringannya 

0 75% 0 59,28% meningkat 

2 Persentase  usia 60  tahun ke 
atas  mendapatkan skrining  
kesehatan sesuai standar  di 
Puskesmas dan jaringannya 

0 65% 0 69,18% meningkat 
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3 Persentase siswa satuan 
pendidikan dasar mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai 
standar   

0 100% 0 100% meningkat 

4 Persentase  orang dengan TB   
mendapatkan pelayanan   
kesehatan sesuai standar   

100% 100% 100% 53,97% menurun 

5 Persentase  orang beresiko 
terinfeksi HIV yang 
mendapatkan pemeriksaan HIV  
sesuai standar 

100% 50% 100% 85,06% menurun 

6 Persentase  orang dengan  
ganguan jiwa (OGDJ)    
mendapatkan pelayanan   
kesehatan sesuai standar 

100% 10% 100% 87,12% menurun 

7 Persentase penderita hipertensi 
mendapat pelayanan  kesehatan 
sesuai standar 

100% 100% 100% 43,59% menurun 

8 Persentase penderita diabetes 
melitus  mendapat pelayanan  
kesehatan sesuai standar 

100% 100% 100% 126,78% meningkat 

9 Persentase ibu hamil 
mendapatkan pelayanan 
antenatal sesuai standar di 
Puskesmas dan  jaringannya   

95% 100% 92,15% 97,02% meningkat 

10 Persentase ibu bersalin   
mendapatkan pelayanan 
persalinan  sesuai standar di 
Puskesmas dan  jaringannya 

100% 100% 95,31% 87,93% menurun 

11 Persentase bayi baru lahir    
mendapatkan pelayanan 
kesehatan   sesuai standar di 
Puskesmas dan  jaringannya 

100% 96% 98,75% 99,89% meningkat 

12 

Persentase usia bawah lima 
tahun (Balita)     mendapatkan 
pelayanan kesehatan   sesuai 
standar di Puskesmas dan  
jaringannya 

50% 55% 87,47% 97,66% meningkat 

 

Berdasarkan tabel 3.11 dapat kita lihat bahwa ada 5 indikator yang mengalami 

penurunan dan  7 indikator mengalami peningkatan.  
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Tabel 3.12 Perbandingan capaian indikator SPM dibandingkan dengan target nasional 
dan target Renstra tahun terakhir 

No Indikator capaian  
2017 

Target 
Nasional 

Target Renstra 
tahun terakhir Ket 

1 Persentase  usia 15 – 59 tahun 
mendapatkan skrining kesehatan 
sesuai standar  di Puskesmas dan 
jaringannya 

59,28% 100% 100% tidak 
tercapai 

2 Persentase  usia 60  tahun ke atas  
mendapatkan skrining  kesehatan 
sesuai standar  di Puskesmas dan 
jaringannya 

69,18% 100% 100% tidak 
tercapai 

3 Persentase siswa satuan 
pendidikan dasar mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai standar   

100% 100% 100% tercapai 

4 Persentase  orang dengan TB   
mendapatkan pelayanan   
kesehatan sesuai standar   

53,97% 100% 100% tidak 
tercapai 

5 Persentase  orang beresiko 
terinfeksi HIV yang mendapatkan 
pemeriksaan HIV  sesuai standar 

85,06% 100% 100% tidak 
tercapai 

6 Persentase  orang dengan  ganguan 
jiwa (OGDJ)    mendapatkan 
pelayanan   kesehatan sesuai 
standar 

87,12% 100% 100% tidak 
tercapai 

7 Persentase penderita hipertensi 
mendapat pelayanan  kesehatan 
sesuai standar 

43,59% 100% 100% tidak 
tercapai 

8 Persentase penderita diabetes 
melitus  mendapat pelayanan  
kesehatan sesuai standar 

126,78
% 100% 100% tidak 

tercapai 

9 Persentase ibu hamil mendapatkan 
pelayanan antenatal sesuai standar 
di Puskesmas dan  jaringannya   

97,02% 100% 100% tidak 
tercapai 

10 Persentase ibu bersalin   
mendapatkan pelayanan persalinan  
sesuai standar di Puskesmas dan  
jaringannya 

87,93% 100% 100% tidak 
tercapai 

11 Persentase bayi baru lahir    
mendapatkan pelayanan kesehatan   
sesuai standar di Puskesmas dan  
jaringannya 

99,89% 100% 100% tidak 
tercapai 

12 

Persentase usia bawah lima tahun 
(Balita)     mendapatkan pelayanan 
kesehatan   sesuai standar di 
Puskesmas dan  jaringannya 

97,66% 100% 100% tidak 
tercapai 
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Berdasarkan tabel 3.12, jika dibandingkan dengan target nasional dan target 

Renstra tahun terakhir hanya ada 1 (satu) indikator yang tercapai yaitu indikator 

persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan 

sesuai standar. Hal ini disebabkan indikator ini merupakan indikator yang 

memiliki lingkup sasaran yang kecil dan dapat dipastikan sasarannya. 

Penjelasan terhadap capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:  

1. Persentase  usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

standar  di Puskesmas dan jaringannya 

Usia 15 -59 tahun adalah fase dimana seseorang dalam masa produktif. 

Pada usia dibawah  15 tahun seseorang masih pada masa pengembangan diri, 

sedangkan pada usia diatas 59 tahun seseorang telah berada pada keadaan 

penurunan fisik maupun psikis yang berakibat penurun produktifitas, untuk 

mendukung seseorang pada fase produktif. Dinas Kesehatan kabupaten 

Bangka Barat beserta jajarannya telah melakukan skrining kesehatan, dengan 

berdasarkan standar yang seharusnya diberikan pada usia 15-59 tahun antara 

lain deteksi kemungkinan obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan 

mental emosional dan perilaku, pemeriksaan ketajaman penglihatan, 

pendenganran dan deteksi dini kanker.  

Pada tahun 2017 capaian sebesar  59,28%, jika dibandingkan dengan 

target renstra tahun 2017 sebesar 75% dan target nasional sebesar 100% kita 

belum mencapai target, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 

2016 sebesar 0% kita mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan indikator 

SPM bidang kesehatan disahkan pada akhir tahun 2016 sehingga capaian 

pada tahun 2016 belum ada dan pada tahun 2017 belum berjalan maksimal 

karena masih berada pada tahap sosialisasi terhadap masyarakat dan 

penyamaan persepsi terhadap pengelola program yang ada di Puskesmas.  

 

2. Persentase  usia 60  tahun ke atas  mendapatkan skrining  kesehatan sesuai 

standar  di Puskesmas dan jaringannya 

Bentuk pelayanan sesuai standar yang diberikan kepada usia 60 tahun 

keatas berupa deteksi hipertensi, diabetes mellitus, kadar kolesterol dalam 

darah, dan deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk 
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kepikunan.  Pada tahun 2017 capaian sebesar  69,18%, jika dibandingkan 

dengan target renstra tahun 2017 sebesar 65% kita sudah mencapai target 

dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 0% kita 

mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan target nasional 

sebesar 100% kita belum mencapai target. Hal ini disebabkan indikator SPM 

bidang kesehatan disahkan pada akhir tahun 2016 sehingga capaian pada 

tahun 2016 belum ada dan pada tahun 2017 belum berjalan maksimal karena 

masih berada pada tahap sosialisasi terhadap masyarakat dan penyamaan 

persepsi terhadap pengelola program yang ada di Puskesmas. 

 

3. Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan 

sesuai standar. 

Merupakan pemeriksaan kesehatan murid kelas 1 dan kelas 7 yang ada di 

Kabupaten Bangka Barat. Melalui kegiatan ini ada penilaian status gizi, 

tekanan darah, frekuensi nadi dan napas, kesehatan gigi dan mulut, 

ketajaman indera penglihatan, indera pendengaran. Kegiatan ini dilakukan 

untuk deteksi dini penyakit yang mungkin timbul sehingga diharapkan 

penanganan penyakit yang mungkin timbul dapat dilakukan pada tahap awal 

perkembangan penyakit tersebut sehingga penanganan lebih efektif.  

Pada tahun 2017 capaian sebesar  100%, jika dibandingkan dengan target 

renstra tahun 2017 sebesar 100%, target nasional sebesar 100% kita sudah 

mencapai target dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 

0% kita mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan kegiatan penjaringan 

telah dilakukan oleh petugas Puskesmas terhadap siswa kelas 1 dan 7 setiap 

tahunnya pada tahun ajaran baru dimulai sehingga kegiatan dapat berjalan 

maksimal. Adanya peningkatan disebabkan pada tahun 2016 belum bisa 

diukur sehingga capaian 0, hal ini disebabkan adanya perubahan sasaran 

pada indikator ini yang pada juknis SPM tahun sebelumnya pemeriksaan 

dilakukan terhadap siswa SD/setingkat, namun SPM yang baru menjelaskan 

bahwa pemeriksaan dilakukan juga terhadap anak kelas 7 atau setingkat 

SMP sederajat. 
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4. Persentase  orang dengan TB   mendapatkan pelayanan   kesehatan sesuai 

standar 

Tuberkulosis atau TBC/TB  merupakan penyakit menular pada saluran 

pernafasan yang disebabkan oleh bakteri yang sangat kuat dan tahan asam 

sehingga untuk menegakkan diagnosa melalui pemeriksaan basil tahan asam 

positif pada pemeriksaan dahak terduga pengidap penyakit ini. Kuatnya 

bakteri penyebab penyakit ini sehingga memerlukan upaya ekstra dan waktu 

yang lama dalam proses pengobatan untuk membunuh bakteri ini, pelayanan 

orang dengan TB yang sesuai standar di harapkan mampu menyembuhkan 

pasien dan melokalisir penyebabnya. 

Pada tahun 2017 capaian sebesar  53,97%, jika dibandingkan dengan 

target renstra tahun 2017 sebesar 100% dan target nasional sebesar 100% 

kita tidak mencapai target dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 

sebesar 100% kita mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun 

2017 adanya arahan dari provinsi bahwa yang menjadi denominator 

(penyebut) adalah perkiraan insiden TB per 100.000 penduduk berdasarkan 

perhitungan target nasional program TB Kementerian Kesehatan. Perkiraan 

prevalensi penderita TB sebesar 488/100.000 penduduk pada tahun 2017 

nasional menargetkan 31% untuk Kabupaten Bangka Barat atau sebesar 302 

penderita. Dari 302 penderita yang ditargetkan ada 163 penderita yang 

ditemukan dan diobati sesuai standar. Sedangkan tahun 2016 denominator 

(penyebut) kita masih menggunakan penderita sehingga capaian 100% yang 

berarti penderita yang ada diobati sesuai standar. 

 

5. Persentase  orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan 

HIV  sesuai standar 

HIV merupakan singkatan dari Human Imunodeficincy Virus, pada 

keadaan ini  virus menyerang sistem kekebalan tubuh  manuasi akibatnya 

kemampuan tubuh untuk melawan  infeksi penyakit mengalami penurunan, 

sampai saat ini obat untuk menyembuhkan HIV belum ditemukan, 

pengobatan yang diberikan adalah untuk  mempertahan jangan sampai HIV 

berkembang menjadi AIDS serta meningkatkan kualitas hidup penderita. 
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AIDS adalah suatu keadaan dimana tubuh sudah sama sekali kehilangan 

sitem kekebalan tubuh sehingga kemungkian penderita meninggal amat 

besar karena tubuh tidak mampu lagi melawan penyakit.  

Pada tahun 2017 pemeriksaan HIV pada kelompok yang rentan 

terinveksi sebesar  85,06%, jika dibandingkan dengan target renstra tahun 

2017 sebesar 50% kita sudah mencapai target, namun jika dibandingkan 

dengan target nasional sebesar 100% kita tidak mencapai target dan jika 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 100% kita mengalami 

penurunan, hal ini disebabkan indikator SPM bidang kesehatan disahkan 

pada akhir tahun 2016 sehingga pada tahun 2017 belum berjalan maksimal 

karena masih berada pada tahap sosialisasi terhadap masyarakat dan 

penyamaan persepsi terhadap pengelola program yang ada di Puskesmas. 

Terjadinya penurunan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 

2016 disebabkan masih adanya perbedaan persepsi terhadap indikator SPM 

yang disahkan pada desember 2016 tersebut.  

 

6. Persentase  orang dengan  gangguan jiwa (OGDJ)    mendapatkan pelayanan   

kesehatan sesuai standar 

Orang dengan gangguan jiwa adalah sesorang yang setelah melalui 

serangkai proses pemeriksaan  memiliki ganguan kesehatan jiwa. Dalam 

kehidupannya kualitas hidup maupun produktifitas  dengan ganguan jiwa 

sangat rendah, untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok ini dilakukan 

program pelayan kesehatan bagi orang dengan  gangguan jiwa. Pada tahun 

2017 orang dengan gangguan jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar sebesar  87,12%,  kita belum mencapai target baik dibandingkan 

dengan target renstra tahun 2017, target nasional maupun realisasi tahun 

2016.  

 

7. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan  kesehatan sesuai 

standar 

Hipertensi atau yang lebih dikenal oleh masyarakat  penyakit tekanan 

darah tinggi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah pada dinding arteri 
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atau salauran darah bersih meningkat diatas normal (normal 120/80 mmHG), 

tekanan darah yang tinggi akan membebani arteri dan kinerja jantung itu 

sendiri  akibatnya penderita hipertensi  berpeluang besar untuk mengalami 

serangan jantung dan stroke, sehingga penyakit ini masuk dalam daftar salah 

satu  penyebab kematian tertinggi di indonesia. Pemeriksaan secara rutin 

tekanan darah dapat mendeteksi gejala hipertensi secara dini diagnosis dini 

hipertensi akan lebih efektif dalam upaya mengembalikan tekanan darah ke 

keadaan normal. 

Capaian tahun 2017 sebesar 43,59%%, jika dibandingkan dengan target 

renstra tahun 2017 dan target nasional sebesar 100% kita tidak mencapai 

target dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 100% kita 

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 adanya arahan 

dari provinsi bahwa yang menjadi denominator (penyebut) adalah perkiraan 

penderita hipertensi dengan target 35,3% dari penduduk usia 15 tahun 

keatas. Target tersebut diambil dari angka riskesdas tahun 2013 (acuan 

Permenkes nomor 43 tahun 2016) untuk angka pengukuran hipertensi. 

Target 35,3% tidak dapat direvisi sampai hasil riskesdas tahun 2018 keluar. 

Sedangkan tahun 2016 denominator (penyebut) kita masih menggunakan 

pengunjung sehingga capaian 100% yang berarti pengunjung yang ada sudah 

dilakukan pemeriksaan tekanan darah. 

 

8. Persentase penderita diabetes melitus  mendapat pelayanan  kesehatan sesuai 

standar 

Diabetes Melitus (DM) atau penyakit kencing manis adalah suatu 

keadaan dimana tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin yang sesuai 

kebutuhan tubuh, akibatnya mengggangu metabolisme gula sehingga gula 

yang semestinya berada dalam sel  justru berada dalam darah. Penderita 

mengalami penurunan kualitas  hidup, kinerja menurun karena cepat lelah. 

Pemeriksaan gula darah secara rutin dapat mengetahui gejala awal  kencing 

manis sehingga terapi pengobatan dapat dilakukan pada fase awal  penyakit 

dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup penderita. 
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Pada tahun 2017 Pada tahun 2017 capaian sebesar  126,78%, jika 

dibandingkan dengan target renstra tahun 2017 sebesar 100% dan target 

nasional sebesar 100% kita sudah mencapai target dan jika dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2016 sebesar 100% kita mengalami peningkatan. Hal 

ini disebabkan pada tahun 2017 adanya arahan dari provinsi bahwa yang 

menjadi denominator (penyebut) adalah perkiraan penderita hipertensi 

dengan target 1,9% (berdasarkan riskesdas 2013) dari seluruh penduduk 

kabupaten Bangka Barat yaitu 3793 penduduk dan yang dilakukan 

pemeriksaan gula darah sebanyak 4809 yang berarti melebihi target yang 

telah ditentukan. Sedangkan tahun 2016 denominator (penyebut) kita masih 

menggunakan pengunjung sehingga capaian 100% yang berarti pengunjung 

yang ada sudah dilakukan pemeriksaan diabetes melitus.  

 

9. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di 

Puskesmas dan  jaringannya 

Kehamilan adalah anugerah yang sangat didambakan sebuah keluarga  

dengan harapan mendapatkan keturunan yang sehat dan cerdas. Untuk 

menjamin kehamilan yang sehat dan aman semua ibu hamil harus 

memeriksakan kehamilannya paling sedikit empat kali, ibu hamil dan 

keluarga harus mampu mengenali tanda tanda persalinan dan tanda bahaya 

kehamilan. Capaian tahun 2017 adalah sebesar 97,02%, jika dibandingkan 

dengan target renstra tahun 2017 (100%) dan target nasional (100%) kita belum 

mencapai target, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 (92,15%) 

kita mengalami peningkatan. Tidak tercapainya target disebabkan adanya 

data K1 yang tidak terjaring yang diakibatkan dari adanya pernikahan 

dibawah umur dan kejadian kehamilan diluar nikah.  

 

10. Persentase ibu bersalin   mendapatkan pelayanan persalinan  sesuai standar 

di Puskesmas dan  jaringannya 

Proses persalinan merupakan periode kritis baik bagi ibu maupuan bagi 

sang bayi, setiap ibu bersalin harus ditolong  oleh tenaga kesehatan yang 

terlatih, serta merujuk kepada pelayanan spesialis jika terjadi komplikasi. 
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Capaian pada tahun 2017 sebesar 87,93%, jika dibandingkan dengan target 

renstra tahun 2017 (100%) dan target nasional (100%) berarti belum mencapai 

target, dan jika dibandingkan dengan tahun 2016 (95,31%) capaian mengalami 

penurunan. Tidak tercapainya target disebabkan masih ada kelahiran di dukun 

serta akses ke Puskesmas yang masih sulit. Hal ini terkait dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia  no 47 tahun 2016  tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang menjelaskan bahwa persalinan sesuai standar adalah persalinan 

yang dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik bersalin dan Bidan Praktek 

Mandiri (BPM). Tahun sebelumnya data persalinan di Poskesdes masih masuk 

kedalam persalinan sesuai standar, tahun ini persalinan di Poskesdes tidak lagi 

masuk kedalam persalinan sesuai standar sehingga terjadi penurunan capaian 

indikator. Jika data persalinan di Poskesdes dimasukkan dalam persalinan sesuai 

standar kita sudah mendekati target dengan capaian sebesar 98,36%. 

 

11. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan   sesuai standar 

di Puskesmas dan  jaringannya 

Bayi baru lahir adalah bayi yang berusia 0 - 28 hari sejak kelahiran, 

pelayanan kesehatan  di berikan sebagai salah satu upaya deteksi dini 

ganguan yang mungkin timbul, karena kelompok ini merupakan kelompok 

risiko tinggi dan rentan untuk mengalami gangguan kesehatan. Upaya ini 

untuk mencegah kematian bayi. Capaian tahun 2017 sebesar 99,89%, jika 

dibandingkan dengan target renstra tahun 2017 (96%) sudah mencapai target, 

namun jika dibandingkan dengan target nasional (100%) belum mencapai target 

dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 

(98,75%). Tidak tercapainya indikator disebabkan masih ada persalinan di 

dukun sehingga KN1 tidak terjaring dan masih ada adat istiadat yang 

dilaksanakan sehingga KN3 tidak terjaring.  

 

12. Persentase usia bawah lima tahun (Balita) mendapatkan pelayanan kesehatan   

sesuai standar di Puskesmas dan  jaringannya 

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan 

yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh bidan 
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dana atau perawat dan atau Dokter/DLP dan atau dokter spesialis anak yang 

memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan 

pemerintah maupun swasta dan UKBM. Pelayanan kesehatan, meliputi 

penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan 

minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun dan 

pemberian imunisasi dasar lengkap.   

Pada tahun 2017 capaian sebesar 97,66%, jika dibandingkan dengan target 

Renstra tahun 2017 (55%) dan target nasional (100%) berarti belum mencapai 

target, namun jika dibandingkan dengan tahun realisasi tahun 2016 (87,47%) 

sudah mengalami peningkatan. Tidak tercapainya target disebabkan 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa balitanya ke Posyandu 

dan fasilitas pelayanan kesehatan jika sudah lengkap imunisasi dasar. 

 

Hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain: 

1. Masih rendahnya komitmen dalam penanggulangan penyakit seperti adanya 

pergantian petugas/pengelola program yang berdampak pada regulasi dalam 

menjalankan misi atau target yang ingin dicapai program. 

2. Ketersediaan anggaran maupun sumber daya manusia kesehatan yang terbatas 

masih menjadi kendala tercapainya indikator kesehatan. 

3. Masih adanya masyarakat yang enggan memeriksakan kesehatan pribadi 

dikarenakan malu, takut, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya 

pemeriksaan kesehatan pribadi untuk deteksi dini kejadian penyakit. 

 

Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai target nasional 100%, 

antara lain: 

1. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam 

meningkatkan capaian indikator standar pelayanan minimal bidang 

kesehatan. 

2. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

dengan melibatkan masyarakat pada umumnya dan aparat desa, tokoh 

masyarakat, tokoh agama pada khususnya. 
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3. Melalui kunjungan rumah terhadap masyarakat yang kesulitan mengakses 

pelayanan kesehatan maupun UKBM.  

4. Petugas di sarana pelayanan kesehatan telah dibekali dengan  pengetahuan 

deteksi dini dan upaya pencegahannya, kemampuan petugas  tetap perlu di 

pantau melalui  berbagai pelatihan. 

5. Memenuhi ketersediaan alat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

6. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan 12 indikator 

SPM yang harus dicapai, yang merupakan pelayanan minimal/dasar yang 

harus diterima oleh setiap orang. Melalui indikator SPM ini dapat dideteksi 

status kesehatan seseorang, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan 

sedini mungkin. 

7. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita yang 

merupakan wadah penyebaran informasi tentang kehamilan, persiapan 

persalinan dan perawatan bayi dan balita. Melalui kegiatan kelas ibu 

diharapkan pesan yang disampaikan dapat diterima lebih baik karena  ada 

interaksi yang intens antara ibu dan tenaga kesehatan. 

8. Meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas dan jaringannya itu sendiri. 

Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana pelayanan kesehatan yang 

berperan sebagai pusat pelayanan, pusat pembangunan wawasan serta pusat 

penggerak pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.  

9. Perbaikan pelayanan terus dilakukan untuk mencapai target SPM ini melalui 

penambahan jaringan puskesmas hingga ke pedesaan bahkan di Bangka 

Barat jaringan dibangun sampai dusun menyebabkan jangkauan dan akses 

pelayanan kesehatan usia lanjut ini mencapai target yang di tetapkan. 

10. Jangkauan pelayan juga di dukung dengan pembentukan Posbindu di desa 

yang bertujuan untuk meningkatan pemeriksaan kesehatan pribadi 

masyarakat. 

11. Pemeriksaan secara berkala kelompok yang rentan terinfeksi HIV 

memungkinkan terdeksinya penderita HIV secara dini, deteksi dini akan 

berdampak pula akan penangan dini sehingga lebih efektif mencegah HIV 

berkekmbang menjadi AIDS. 
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Dalam rangka mencapai target standar pelayanan minimal ini ada 3 program 

yang dilaksanakan yaitu program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan 

anak, program pencegahan dan penanggulangan penyakit dan program upaya 

kesehatan perorangan. 

 

c. Tujuan-3: Meningkatkan upaya penyelenggaraan Standar Pelayanan 

Miniman  Bidang Kesehatan , dengan  sasaran sebagai berikut: 

Sasaran 3 

 

 

 

 Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran 3 dapat dilihat pada tabel 3.13 

di bawah ini: 

Tabel 3.13 

Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Ket 

1 Persentase penurunan angka 
kesakitan per penyakit 

28,57% 57,14% 200% Berhasil 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran 3  memiliki 

capaian kinerja sangat berhasil  dengan capaian kinerja di atas  100%. Hal ini 

disebabkan dari 7 indikator penyakit yang tidak termasuk dalam Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) hanya ada 3 indikator yang tidak mengalami penurunan yaitu 

cakupan penemuan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, angka 

cakupan penemuan penderita ISPA dan  angka penemuan kusta baru per 10.000 

penduduk. Penyakit yang tidak termasuk dalam SPM antara lain malaria, DBD, 

diare, ISPA, filariasis, imunisasi dan kusta. Penyakit yang mengalami peningkatan 

setiap tahunnya dan selalu menjadi urutan teratas dari 10 penyakit terbanyak adalah 

penyakit ISPA. 

 

 

 

Menurunnya angka kesakitan per penyakit 
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Penyakit yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.14 
Penyakit yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

No   
2016 2017 % 

penurunan Jumlah 
Penderita 

Jumlah 
Penduduk Angka Jumlah 

Penderita 
Jumlah 

Penduduk Angka 

1 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 
penduduk 75 206293 0,36 48 199635 0,24 34 

2 Angka kesakitan DBD per 100.000 
penduduk 126 206293 61 50 199635 25 59 

3 Angka kesakitan diare per 1000 penduduk 3356 206293 16,27 2695 199635 13,50 17 

4 Cakupan Penemuan penderita ISPA 13485 206293 6,54 15962 199635 8,00 -22 

5 Angka kesakitan filariasis per 100.000 
penduduk 30 206293 14,54 29 199635 14,53 0 

6 Cakupan penemuan penyakit yang dapat 
dicegah dengan imunisasi 110 206293 0,053 151 199635 0,076 -42 

7 Angka penemuan kusta baru per 10.000 
penduduk 3 206293 0,15 3 199635 0,15 -3 

                  

 

Berdasarkan tabel 3.14 dapat kita lihat ada beberapa penyakit yang 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu malaria, DBD dan diare. Penyakit 

filariasis berkurang penderitanya disebabkan 1 orang meninggal pada tahun 2017 dan 

tidak ada kasus baru filariasis pada tahun 2017. Penyakit yang mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu  cakupan penemuan penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi, angka cakupan penemuan penderita ISPA dan  angka 

penemuan kusta baru per 10.000 penduduk. 

 

Tabel 3.15 

Perbandingan indikator capaian sasaran 3 dengan tahun lalu 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Menurunnya 
angka 
kesakitan per 
penyakit 

Persentase 
penurunan 
angka 
kesakitan 
per penyakit 

14,29% 28,57% 75% 57,14% 525% 200% 

 

Dilihat dari tabel diatas berarti ada penurunan capaian dibandingkan dengan 

capaian tahun lalu. Hal ini disebabkan adanya peningkatan angka kesakitan dari tahun 

sebelumnya. 
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Tabel 3.16 
Perbandingan Penurunan Penyakit dari tahun sebelumnya 

No   
2015 2016 % 

penurunan 

2017 % 
penurunan Jumlah 

Penderita 
Jumlah 

Penduduk Angka Jumlah 
Penderita 

Jumlah 
Penduduk Angka Jumlah 

Penderita 
Jumlah 

Penduduk Angka 

1 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 
penduduk 146 208219 0,70 75 206293 0,36 48 48 199635 0,24 34 

2 Angka kesakitan DBD per 100.000 
penduduk 160 208219 77 126 206293 61 21 50 199635 25 59 

3 Angka kesakitan diare per 1000 penduduk 5391 208219 25,89 3356 206293 16,27 37 2695 199635 13,50 17 

4 Cakupan Penemuan penderita ISPA 18129 208219 8,71 13485 206293 6,54 25 15962 199635 8,00 -22 

5 Angka kesakitan filariasis per 100.000 
penduduk 36 208219 17,29 30 206293 14,54 16 29 199635 14,53 0 

6 Cakupan penemuan penyakit yang dapat 
dicegah dengan imunisasi 18 208219 0,009 110 206293 0,053 -517 151 199635 0,076 -42 

7 Angka penemuan kusta baru per 10.000 
penduduk 3 208219 0,14 3 206293 0,15 -1 3 199635 0,15 -3 

 

Dilihat dari tabel diatas angka kesakitan yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih banyak yang 

mengalami peningkatan angka kesakitan. Pada tahun 2016, jika dibandingkan dengan tahun 2015 ada 2 penyakit yang mengalami 

peningkatan sedangkan pada tahun 2017 ada 3 penyakit yang mengalami peningkatan, sehingga terjadi penurunan capaian dari tahun 

sebelumnya. Penyakit yang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya adalah penderita ISPA.  Program yang 

dilaksanakan dalam mendukung penurunan angka kesakitan perpenyakit antara lain program pelayanan kesehatan penduduk miskin, 

program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya, pelayanan 

kesehatan  komunitas dan kesehatan kerja, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, obat dan 

perbekalan kesehatan, pengawasan dan pengendalian obat dan kesehatan makanan, pengembangan obat asli Indonesia, pelayanan 

keperawatan dan kesehatan lainnya. 
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Tabel 3.17 

Perbandingan indikator capaian sasaran 3 dengan target Renstra tahun terakhir 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi Target Capaian 
2017 2017 2021 2017 2021 

Menurunnya 
angka 
kesakitan per 
penyakit 

Persentase 
penurunan 
angka 
kesakitan 
per penyakit 

57,14% 28,57% 85,71% 200% 66,67% 

 

Berdasarkan tabel 3.17 jika dibandingkan dengan capaian tahun terakhir 

Renstra, belum tercapai 100% dengan capaian 66,67. Hal ini berarti masih perlu 

banyak program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka 

menurunkan angka kesakitan perpenyakit.  

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menurunkan angka kesakitan 

perpenyakit, antara lain: 

1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui kegiatan gerakan 

masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan 

sehat  

2. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui jamban sehat, penggunaan air 

bersih, pembuangan limbah yang aman dan sampah yang dikelola dengan 

sehat 

3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor untuk 

advokasi dibidang kesehatan sehingga masalah kesehatan menjadi masalah 

bersama. 

4. Meningkatkan upaya kuratif dan rehabilitative melalui penanganan kasus 

penyakit yang terjadi dan perlu ditangani, serta melalui jaminan kesehatan 

baik yang diberikan pemerintah pusat, daerah maupun mandiri. 

5. Meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas dan jaringannya itu sendiri. 

Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana pelayanan kesehatan yang 

berperan sebagai pusat pelayanan, pusat pembangunan wawasan serta pusat 

penggerak pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan 
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d. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan, dengan 1 sasaran 

sebagai berikut: 

Sasaran 4 

 

 
 

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 4 dapat dilihat pada tabel 3.18 

sebagai berikut: 

Tabel 3.18 

Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Ket 

1 Hasil survey kepuasan layanan 
masyarakat terhadap pelayanan 
Puskesmas 

B A 100 sangat 
berhasil 

2 Hasil survey kepuasan layanan 
masyarakat terhadap pelayanan 
Rumah Sakit Umum Daerah 

B B 100 berhasil 

 

Berdasarkan tabel 3.18 dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja 4 

berada pada kinerja sangat berhasil untuk hasil survei pelayanan Puskesmas dan 

kinerja berhasil untuk hasil survei pelayanan Rumah Sakit. Adapun hasil survei 

terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.19 
Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas 

No Unsur Penilaian Nilai Rata-rata 

U1 Persyaratan pelayanan 3,15 

U2 Prosedur pelayanan 3,27 

U3 Waktu pelayanan 3,03 

U4 Biaya Pelayanan 3,45 

U5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3,17 

U6 Kompetensi Pelaksana 3,14 

U7 Perilaku Pelaksana 3,19 

U8 Maklumat Pelayanan 3,58 

U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,65 

Rata-rata seluruh unsur 3,29 
 

Meningkatnya pelayan kesehatan  
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Tabel 3.19 menunjukkan bahwa unsur dengan nilai rata-rata terendah 

adalah waktu pelayanan (3,03)  dan unsur dengan nilai rata-rata tertinggi adalah 

penanganan pengaduan, saran dan masukan (3,65). Rata-rata kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas tahun 2017 adalah 3,29 

(82,19), masuk dalam kategori interval IKM antara 3,26 – 4, dengan kesimpulan 

bahwa mutu pelayanan adalah A, dengan kinerja unit pelayanan Sangat Baik.  
 

Tabel 3.20 
Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit 
No Unsur Penilaian Nilai Rata-rata 

U1 Prosedur Pelayanan 2,99 

U2 Persyaratan pelayanan 3,01 

U3 Kejelasan Petugas pelayanan 3,01 

U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2,91 

U5 Tanggungjawab petugas pelayanan 3,02 

U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,03 

U7 Kecepatan pelayanan 2,67 

U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 2,93 

U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,04 

U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,05 

U11 Kepastian biaya pelayanan 3,02 

U12 Kepastian jadwal pelayanan 2,75 

U13 Kenyamanan lingkungan 2,93 

U14 Keamanan pelayanan 3,09 

Rata-rata seluruh unsur 2,94 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa unsur dengan nilai rata-rata terendah 

adalah kecepatan pelayanan (2,67)  dan unsur dengan nilai rata-rata tertinggi 

adalah keamanan pelayanan (3,09). Rata-rata kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah tahun 2017 adalah 2,94 

(75,34), masuk dalam kategori interval IKM antara 2,51 – 3,25, dengan 

kesimpulan bahwa mutu pelayanan adalah B, dengan kinerja unit pelayanan 

Baik.  
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Perbandingan capaian kepuasan masyarakat dengan tahun sebelumnya  

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 

Tabel 3.21 
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4 dengan tahun lalu 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Meningkatnya 
pelayan 
kesehatan 

Hasil survey 
kepuasan layanan 
masyarakat 
terhadap pelayanan 
Puskesmas 

B 
(78,81) 

B 
(79) 

B 
(78,81) 

A 
(82,19) 

100 > 100 

Hasil survey 
kepuasan layanan 
masyarakat 
terhadap pelayanan 
Rumah Sakit 
Umum Daerah 

B 
(75,34) 

B 
(76) 

B 
(75,34) 

B 
(73,58) 

100 100 

 

Berdasarkan tabel 3.21 dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya terjadi peningkatan capaian indikator hasil survey kepuasan 

layanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas, namun terjadi 

penurunan capaian indikator hasil survey kepuasan layanan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan Rumah Sakit. 

Tabel 3.22 
Perbandingan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap  

pelayanan kesehatan Puskesmas dengan tahun lalu 

No Unsur Penilaian 
Nilai Rata-rata 

2016 2017 

U1 Persyaratan pelayanan 3,04 3,15 

U2 Prosedur pelayanan 3,08 3,27 

U3 Waktu pelayanan 2,9 3,03 

U4 Biaya Pelayanan 3,58 3,45 

U5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3,08 3,17 

U6 Kompetensi Pelaksana 3,06 3,14 

U7 Perilaku Pelaksana 3,11 3,19 

U8 Maklumat Pelayanan 3,30 3,58 

U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,20 3,65 

Rata-rata seluruh unsur 3,15 3,29 
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Pembahasan unsur-unsur pelayanan dalam pelaksanaan survei kepuasan 

masyarakat dapat dilihat dibawah ini: 

1. Persyaratan pelayanan 

Merupakan persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Unsur ini 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 

disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval 

IKM 2,51 – 3,25. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat merasa 

persyaratan pelayanan yang diajukan sesuai dengan pelayanan yang 

didapatkan.  

2. Prosedur  pelayanan 

Merupakan kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Unsur ini 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

disimpulkan mempunyai kinerja sangat baik karena berada diantara nilai 

interval IKM 3,26 – 4,00. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat merasa 

prosedur pelayanan yang ada sangat memberikan kemudahan dalam 

pelayanan.  

3. Waktu pelayanan 

Merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 

proses pelayanan pada setiap jenis layanan. Unsur ini merupakan unsur yang 

mendapat nilai terendah terhadap unsur pelayanan kesehatan yang dinilai di 

pelayanan kesehatan Puskesmas, namun jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya unsure ini juga mengalami peningkatan. Unsur ini disimpulkan 

mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 2,51 – 

3,25. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai bahwa pelayanan 

yang diberikan ada yang cepat namun ada juga yang kurang cepat. Ada 

beberapa pelayanan di Puskesmas yang membutuhkan waktu cukup lama 

seperti pemeriksaan laboratorium, pendaftaran pasien dan lainnya. Unsur 

pelayanan ini mendapatkan nilai rata-rata terendah dibandingkan dengan 

unsur pelayanan yang lain.  
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4. Biaya/Tarif  

Merupakan ongkos yang dikenakan penerima layanan dalam mengurus 

dan/atau memperoleh layanan yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

ketentuan. Unsur ini mendapatkan nilai tertinggi terhadap unsure pelayanan 

kesehatan yang dinilai terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas dengan nilai 

rata-rata sebesar 3,45 dan disimpulkan mempunyai kinerja sangat baik 

karena berada diantara nilai interval IKM 3,26 – 4,00, namun jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan.  

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan 

pelayanan gratis yang berarti sebagian besar masyarakat sudah menjadi 

peserta jaminan pelayanan kesehatan. Saat ini telah dilaksanakan pendataan 

untuk data penerima jaminan pelayanan kesehatan baik melalui PBI Pusat, 

bantuan pemerintah daerah, maupun jaminan kesehatan mandiri. Sehingga 

tahun selanjutnya diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak 

mempunyai jaminan pelayanan kesehatan. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan  

Merupakan hasil yang diberikan dan diterima sesuai ketentuan yang telah 

ditetapkan.  Produk layanan ini merupakan hasil dari spesifikasi jenis 

layanan. Unsur ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 

lalu dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai 

interval IKM 2,51 – 3,25 dengan nilai 3,17. Hal ini berarti sebagian besar 

masyarakat merasa produk spesifikasi jenis layanan yang tercantum sesuai 

dengan pelayanan yang didapatkan.  

6. Kompetensi Pelaksana  

Yaitu kemampuan yang harus dimiliki pelaksana dalam memberikan 

pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. 

Unsur ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan disimpulkan 

mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 2,51 – 

3,25. Hal ini menunjukkan kompetensi pelaksana dirasakan oleh masyarakat 

bahwa pelaksana telah mampu melaksanakan tugasnya.  
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7. Perilaku Pelaksana  

Sikap petugas dalam layanan dilihat dari kesopanan dan keramahan dalam 

memberikan layanan. Unsur ini juga mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 3,19 dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada 

diantara nilai interval IKM 2,51 – 3,25. Hal ini menunjukkan sebagian besar 

masyarakat merasa bahwa pelaksana di pelayanan kesehatan telah melayani 

masyarakat dengan sopan dan ramah. Perubahan perilaku tidak bisa berubah 

dengan cepat, namun melalui kebiasaan perubahan perilaku dapat terjadi. 

Melalui kegiatan akreditasi yang menuntut tenaga kesehatan selalu 

menggunakan senyum, sapa dan salam dalam memberikan pelayanan maka 

perilaku pelaksana telah dirasakan masyarakat sangat baik dan ramah. 

8. Maklumat Pelayanan  

Yaitu pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk 

melaksanakan pelayanan  sesuai dengan standar pelayanan dengan nilai 3,58 

dan disimpulkan mempunyai kinerja sangat baik karena berada diantara nilai 

interval IKM 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat 

merasakan maklumat pelayanan telah diterapkan sepenuhnya. Standar 

pelayanan yang diberikan Puskesmas saat ini mengacu pada pelaksanaan 

akreditasi Puskesmas, karena sertifikat akreditasi diberikan jika Puskesmas 

telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standarisasi yang ada. Saat ini 

dari 8 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka Barat 3 diantaranya sudah 

akreditasi, 4 dalam tahap proses penilaian akreditasi, dan 1 Puskesmas akan 

dilaksanakan tahun selanjutnya. 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

Merupakan sistem penanganan pengaduan, saran dan masukan dari 

masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diterima. Unsur ini mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mempunyai 

nilai rata-rata sebesar 3,65 dan disimpulkan mempunyai kinerja sangat baik 

karena berada diantara nilai interval IKM 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan 

sebagian besar masyarakat merasa bahwa penanganan pengaduan, saran dan 

masukan telah dilaksanakan Puskesmas dengan sangat baik.  
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Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan hasil survei 

kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas mendapat 

nilai 82,19 dengan mutu pelayanan A dan kinerja sangat baik.  

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 78,81 dengan mutu 

pelayanan B dan kinerja baik menjadi 82,19 dengan mutu pelayanan A dan 

kinerja sangat baik. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan akreditasi Puskesmas 

yang dimulai tahun 2016 sampai sekarang. Puskesmas yang ada di Kabupaten 

Bangka Barat hampir seluruhnya sudah menjalani proses akreditasi. Dari 8 

Puskesmas yang ada, 4 diantaranya sudah terakreditasi (Puskesmas Kelapa dan 

Puskesmas Tempilang terakreditasi Madya, Sekar Biru dan Muntok terakreditasi 

dasar), 2 dalam proses penilaian akreditasi (Puskesmas Simpang Teritip, dan 

Jebus), 2 Puskesmas dipersiapkan tahun 2018 ini untuk menjadi Puskesmas 

Akreditasi. 

Upaya yang harus dilaksanakan  dalam peningkatan hasil kepuasan 

masyarakat antara lain: 

1. Perlunya perbaikan terhadap unsur waktu pelayanan (kecepatan) yang 

mempunyai nilai paling rendah, misalnya dengan meningkatkan kemampuan 

petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, menambah 

petugas serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam 

rangka mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

2. Perlunya monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang ada di 

Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan dengan membuat perubahan-perubahan terhadap 

tatacara pelayanan kepada masyarakat. 

3. Perlunya peningkatan kerjasama baik lintas bidang maupun lintas sektor 

sehingga pelayanan yang diberikan semakin baik. 
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4. Perlunya perbaikan terhadap kompetensi pelaksana terus dilaksanakan baik 

melalui bimtek, pelatihan, pembinaan dan lainnya terhadap petugas yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

5. Melalui kegiatan akreditasi Puskesmas setiap poli pelayanan mendapat 

penilaian dari masyarakat karena ini merupakan indikator upaya kesehatan 

perorangan, sehubungan dengan ini berarti masyarakat dapat menilai mutu 

pelayanan yang diterima. Unsur ini mendapatkan nilai rata-rata tertinggi dari 

unsur lain yang ada. 

6. Menjadikan seluruh Puskesmas terakreditasi dan meningkatan akreditasi 

Puskesmas bagi Puskesmas yang sudah terakreditasi. 

 

Tabel 3.23 
Perbandingan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap  

pelayanan kesehatan Rumah Sakit dengan tahun lalu 

No Unsur Penilaian 
Nilai Rata-rata 

2016 2017 

U1 Prosedur Pelayanan 3,01 2,99 

U2 Persyaratan pelayanan 3,01 3,01 

U3 Kejelasan Petugas pelayanan 3,03 3,01 

U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2,97 2,91 

U5 Tanggungjawab petugas pelayanan 3,09 3,02 

U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,09 3,03 

U7 Kecepatan pelayanan 2,89 2,67 

U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,05 2,93 

U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,05 3,04 

U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,01 3,05 

U11 Kepastian biaya pelayanan 3,37 3,02 

U12 Kepastian jadwal pelayanan 2,67 2,75 

U13 Kenyamanan lingkungan 3,11 2,93 

U14 Keamanan pelayanan 3,11 3,09 

Rata-rata seluruh unsur 3,01 2,94 
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Pembahasan unsur-unsur pelayanan dalam pelaksanaan survei kepuasan 

masyarakat dapat dilihat dibawah ini: 

1. Prosedur pelayanan  

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Unsur ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan dnegan tahun sebelumnya dan disimpulkan 

mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 2,51 – 

3,25. Hal ini berarti masyrakat mulai memahami prosedur pelayanan yang 

harus dipenuhi dalam menerima pelayanan, namun adanya penurunan 

disebabkan adanya pelayanan baru dan bangunan yang baru. 

2. Persyaratan pelayanan 

Yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Unsur ini 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 

disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval 

IKM 2,51 – 3,25. Hal ini berarti masyrakat mulai memahami persyaratan 

pelayanan yang harus dipenuhi dalam menerima pelayanan. 

3. Kejelasan petugas pelayanan,  

Keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, 

jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya) mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 3,13. Unsur ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

tahun lalu dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara 

nilai interval IKM 2,51 – 3,25. Hal ini berarti masyrakat mulai memahami 

persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dalam menerima pelayanan, 

namun adanya penurunan disebabkan adanya petugas baru dan perubahan 

petugas yang memberikan pelayanan. 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan  

Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap 

konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Unsur ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu dan disimpulkan mempunyai 

kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 2,51 – 3,25. Hal ini 

berarti petugas pelayanan sudah disiplin terhadap konsistensi waktu kerja. 
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5. Tanggung jawab petugas pelayanan 

Merupakan kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam 

penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan mempunyai nilai rata-rata 

3,10. Unsur ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu 

dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai 

interval IKM 2,51 – 3,25. Hal ini berarti petugas pelayanan sudah 

bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan, 

namun harus terus ditingkatkan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan  

Yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam 

memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat Unsur ini 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 

disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval 

IKM 2,51 – 3,25. Hal ini berarti petugas pelayanan sudah memiliki keahlian 

dan ketrampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun 

harus terus ditingkatkan. 

7. Kecepatan pelayanan  

Merupakan target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang 

telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Unsur ini memiliki nilai 

rata-rata terendah dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 

lalu dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai 

interval IKM 2,51 – 3,25. Hal ini berarti pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan, namun untuk beberapa pelayanan masih ada 

yang membutuhkan waktu cukup lama seperti di laboratorium, pendaftaran 

dan pengambilan obat. 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan  

Yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status 

masyarakat yang dilayani. Jika dibandingkan dengan tahun lalu unsure ini 

mengalami penurunan dan  termasuk dalam interval IKM 2,51 – 3,25 dengan 

kinerja unsur pelayanan yang baik. Hal ini berarti masyarakat masyarakat 

sudah merasa adanya keadilan, namun tetap harus menjadi perhatian karena 

hal ini sangat bergantung kepada asumsi masyarakat. 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 
Tahun 2017 

 

BAB III Akuntabilitas Kinerja 67 
 

9. Kesopanan dan keramahan petugas 

Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Unsur ini 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu dan disimpulkan 

mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 2,51 – 

3,25. Hal ini berarti bahwa sikap dan perilaku petugas dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sudah sopan dan ramah, namun hal ini juga 

harus menjadi perhatian dan terus ditingkatkan. 

10. Kewajaran biaya pelayanan  

Yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan 

oleh unit pelayanan. Unsur ini mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena 

berada diantara nilai interval IKM 2,51 – 3,25. Hal ini berarti bahwa 

masyarakat masih merasa biaya pelayanan yang ditetapkan masih terjangkau 

oleh masyarakat. 

11. Kepastian biaya pelayanan 

Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah 

ditetapkan. Unsur ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya dan mempunyai kinerja sangat baik  karena termasuk di 

dalam nilai interval IKM 3,26 – 4. Hal ini berarti biaya pelayanan yang 

ditetapkan sudah sesuai dengan yang dibayarkan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan 

Pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Unsur ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada 

diantara nilai interval IKM 2,51 – 3,25, namun merupakan unsur yang 

memiliki nilai rata-rata terendah dibandingkan dengan unsur yang lain. Hal 

ini terkait dengan jadwal pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan, 

berarti masyarakat merasa pelaksanaan waktu pelayanan belum sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  
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13. Kenyamanan lingkungan  

Yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur 

sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Unsur 

ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 

disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval 

IKM 2,51 – 3,25. Hal ini berarti masyarakat sudah merasa nyaman dengan 

lingkungan yang ada di rumah sakit umum daerah. 

14. Keamanan pelayanan 

Terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan 

ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari 

pelaksanaan pelayanan. Unsur ini mengalami penurunan jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya dan disimpulkan mempunyai kinerja sangat baik 

karena berada diantara nilai interval IKM 2,51 – 3,25, namun merupakan 

unsur yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan unsur yang lain. 

Hal ini berarti masyarakat merasa keamanan lingkungan sudah terjamin. 

 

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran ini ada tiga indikator kinerja 

program yang mendukungnya antara lain program sumber daya kesehatan, 

standarisasi pelayanan kesehatan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana 

Rumah Sakit/Rs Jiwa/Rs Paru/Rs Mata, pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah 

Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru/RS Mata, pelayanan kegawatdaruratan, peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan BLUD. 

Tabel 3.24 
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4 dengan  

target Renstra tahun terakhir 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Realisasi Target Capaian 
2017 2017 2021 2017 2021 

Meningkatnya 
pelayan 
kesehatan 

Hasil survey kepuasan 
layanan masyarakat 
terhadap pelayanan 
Puskesmas 

A 
(82,19) 

B 
(79) 

B 
(80,15) 

100  100 

Hasil survey kepuasan 
layanan masyarakat 
terhadap pelayanan 
Rumah Sakit Umum 
Daerah 

B 
(73,58) 

B 
(76) 

B 
(80) 

100 100 
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Berdasarkan tabel 3.24, capaian tahun 2017 untuk indikator hasil survei 

kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas jika dibandingkan 

dengan target tahun terakhir Renstra sudah tercapai. Hal ini harus terus 

ditingkatkan sehingga tidak mengalami penurunan untuk tahun-tahun 

selanjutnya, namun hal ini berbeda dengan hasil survei kepuasan layanan 

masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah karena kepuasan 

layanan masyarakat terhadap RSUD masih jauh dari target tahun terakhir 

Renstra. Terkait dengan hal tersebut masih banyak upaya yang harus dilakukan. 

Upaya yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit, antara lain: 

1. Meningkatkan akreditasi rumah sakit dari pratama menjadi madya dan 

terakhir Paripurna. 

2. Memenuhi kualitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK), sarana dan 

prasarana pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai standar yang harus 

ditentukan. 

3. Perlunya peningkatan kerjasama baik lintas bidang maupun lintas sektor 

sehingga pelayanan yang diberikan semakin baik. 

 

e. Tujuan-5 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dengan 1 sasaran 

sebagai berikut: 

Sasaran 5 

 

 

 

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 5 dapat dilihat pada tabel 3.25 

sebagai berikut: 

Tabel 3.25 

Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 5 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1 Persentase Desa/Kelurahan yang 
melaksanakan STBM (sanitasi total 
berbasis masyarakat) 

0 0 0 

 

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 
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Berdasarkan tabel 3.25 indikator kinerja sasaran 5 belum bisa di ukur karena 

belum ada realisasi dan targetnya pada tahun 2017.  
 

Tabel 3.26 
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 5 dengan tahun lalu 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Meningkatnya 
pemberdayaan 
masyarakat 
dalam bidang 
kesehatan 

Persentase 
Desa/Kelurahan 
yang 
melaksanakan 
STBM (sanitasi 
total berbasis 
masyarakat) 

0 0 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 3.26 pencapaian indikator kinerja sasaran jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak ada peningkatan maupun penurunan.  

 
Tabel 3.27 

Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 5 dengan  
target Renstra tahun terakhir 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Realisasi Target Capaian 
2017 2017 2021 2017 2021 

Meningkatnya 
pemberdayaan 
masyarakat 
dalam bidang 
kesehatan 

Persentase 
Desa/Kelurahan yang 
melaksanakan STBM 
(sanitasi total 
berbasis masyarakat) 

0 0 10% 0 0 

 

Berdasarkan tabel 3.27 pencapaian indikator kinerja sasaran 5 jika 

dibandingkan dengan target tahun terakhir Renstra masih jauh dari target. Pada tahun 

terakhir Renstra target yang harus dicapai sebesar 10% yang berarti 6 Desa STBM 

dari 64 Desa yang ada di Kabupaten Bangak Barat. Saat ini sedang dilaksanakan 

perbaikan dan progress Desa-desa yang menjadi sasaran STBM antara lain Kelurahan 

Sungai Daeng, Sungai Baru, Buyan Kelumbi, Puput, Telak dan Belo Laut.  Perlunya 

kerjasama lintas program dan lintas sektor yang kuat untuk mencapai indikator ini, 

karena sangat bergantung dengan lintas sektor yang terkait. 

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran ini ada tiga indikator kinerja 

program yang mendukungnya antara lain program pengembangan lingkungan sehat 

dan upaya kesehatan masyarakat. 
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Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk 

merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan 

metode pemicuan. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya 

disebut pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai 

acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sanitasi total 

adalah kondisi ketika suatu komunitas; tidak buang air besar (BAB) 

sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan 

yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah 

tangga dengan aman. 

Penjelasan terhadap 5 pilar STBM, sebagai berikut: 

1. Stop Buang air Besar Sembarangan 

Istilah yang lebih sering diungkapkan untuk menyatakan hal tersebut adalah 

Open defecation Free (ODF) (Bebas dari buang air besar sembarangan) yang 

saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Bahkan sekarang sudah banyak 

desa yang mendapat sertifikat desa ODF yang berarti warga desa tersebut 

sudah tidak ada lagi yang bab sembarangan. Semua warga buang air besar 

hanya dijamban yang sehat saja. 

Kondisi Kabupaten Bangka Barat saat ini, dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 3.28 
Perbandingan Capaian desa ODF dan Akses jamban sehat dengan tahun lalu 

No Uraian 
Tahun 2016 Tahun 2017 

Capaian Sasaran Angka Capaian Sasaran Angka 
1 Desa 

ODF/SBS 11 64 17,18% 13 64 20,31% 

2 Jamban 
Sehat 170566 206293 82,68% 165053 199635 82,68% 

 

Berdasarkan tabel diatas desa ODF mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan tahun lalu, ada penambahan 2 desa ODF dari tahun 

sebelumnya. Namun secara akses jamban sehat tidak mengalami perubahan 

bahkan terjadi penurunan.  
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2. Cuci Tangan Pakai Sabun 

Untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit kedalam tubuh manusia, 

salah satu metode yang murah dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat adalah 

membiasakan cuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan pakai sabun 

sebaiknya dilakukan setelah buang air besar, setelah memagang binatang 

peliharaan, setelah memegang banda-benda yang kotor, sebelum makan, 

setelah makan, sebelum menyusui, dll. Saat ini telah dipasang gentong atau 

drum ditempat-tempat umum untuk meningkatkan kebiasaan CTPS, namun 

belum ada desa yang seluruh masyarakatnya melaksanakan CTPS. Hal ini 

dapat dilihat dari ketersediaan alat cuci tangan dan air mengalir yang 

digunakan dirumah-rumah penduduk, sebagian besar belum tersedia. 

 

3. Pengelolaan Air minum dan makanan yang sehat. 

Salah satu cara lain yang dapat memutus mata rantai penularan penyakit 

adalah mengelola air minum dan makanan dengan baik dan sehat. Hal yang 

dapat dilakukan oleh masyarakat adalah merebus terlebihn dahulu air yang 

digunakan untuk keperluan minum sehari-hari, proses memasak yang 

higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar. 

 

Tabel 3.29 
Perbandingan Capaian penyelenggaraan air minum, TPM dan Akses air 

minum yang layak dengan tahun lalu 

No Uraian 
Tahun 2016 Tahun 2017 

Capaian Sasaran Angka Capaian Sasaran Angka 
1 Penyelenggaraan 

air minum 
memenuhi 
syarat 

5 5 100 5 5 100% 

2 TPM memenuhi 
syarat 304 343 88,63 175 262 66,79 

3 Akses air 
minum yang 
layak 

184546 206293 89,46 177322 199635 88,82% 
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Berdasarkan tabel 3.24 penyelenggaran air minum memenuhi syarat telah 

mencapai target, namun yang menjadi sasaran adalah yang diperiksa bukan 

jumlah seluruh penyelenggara air minum. Jumlah seluruh penyelenggara air 

minum adalah 10, jadi jika dibandingkan dengan seluruh penyelenggara air 

minum hanya 50% yang memenuhi syarat, karena 5 penyelenggara air 

minum tidak diketahui statusnya. Sedangkan jumlah TPM memenuhi 

persyaratan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, hal ini disebabkan adanya penambahan TPM yang baru 

sehingga capaian rendah. Capaian akses air minum yang layak jika 

dibandingkan dengan tahun lalu juga mengalami penurunan, hal ini 

disebabkan pada tahun 2016 belum ada kegiatan PAMSIMAS sedangan 

pada tahun 2017 sudah ada kegiatan PAMSIMAS. Tahun 2017 target desa 

PAMSIMAS sebanyak 23 Desa, namun yang berminat hanya 5 desa 

(21,74%). 

 

4. Mengelola sampah dengan benar 

Sampah adalah barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia. 

Sampah rumah tangga yang setiap hari dibuang oleh masyarakat secara 

sembarangan menjadikan potensi sebagai sarang serangga pembawa 

penyakit seperti lalat, kecoa dan lain-lain. Pengelolaan sampah dengan benar 

akan meminimalisir terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. 

Memisahkan sampah basah dan sampah kering merupakan hal yang 

mestinya dilakukan oleh masyarakat. sampah kering dapat dibakar dan 

sampah basah bisa ditanam sehingga menjadi pupuk yang dapat 

menyuburkan tanah. Saat ini belum ada desa yang mengelola sampah dengan 

benar. 

 

5. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan benar. 

Selain sampah benda padat, rumah tangga juga menghasilkan limbah cair. 

Limbah cair yang tidak dikelola dengan benar dapat pula menyebabkan 

berbagai macam penyakit bagi manusia. Selain itu lingkungan akan tampak 

kumuh dan tidak tidak indah. Sebaiknya pengelolaan limbah cair ini, 
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masyarakat membuat SPAL (saluran pembuangan air limbah yang 

memenuhi syarat. diantaranya saluran kedap air dan tertutup, terdapat lubang 

peresapan limbah. IPAL komunal merupakan pengelolaan limbah cair 

menggunakan pipa, bisa untuk 50 rumah, 100 rumah tergantung kebutuhan 

dengan teknis kemiringannya dan luas lubang peresapan limbah. IPAL yang 

sudah dibangun melalui kegiatan lintas sektor ada diwilayah Dusun Tanjung 

Punai, Rebak Sagu, Terabik, Sungai Baru, Sungai Daeng, Pangkalan Ahoi, 

Dusun Daya Baru. 

 

Upaya yang dilakukan dalam mencapai desa STBM, antara lain: 

1. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas bidang untuk membangun 

sarana pendukung tercapainya 5 pilar STBM 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup 

bersih dan sehat melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, penyuluhan dan 

gerakan masyarakat sehat 

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap air minum dan makanan 

yang dikonsumsi melalui kegiatan pemeriksaan secara berkala 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 5 pilar STBM 

 

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

1. Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif dengan meningkatkan dukungan 

pemerintah dan pemangku kepantingan lainnya dalam meningkatkan 

perilaku higienis dan saniter. 

Kegiatan yang dapat dilakukan: 

a. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemangku 

kepentingan lainnya secara berjenjang. 

b. Mengambangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah 

c. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

d. Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta 
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2. Peningkatan kebutuhan dengan menciptakan perilaku komunitas yang 

higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total 

Kegiatan yang dapat dilakukan: 

a. Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan 

b. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari 

kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan 

pemicuan perubahan perilaku komunitas 

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, 

material dan biaya sarana sanitasi yang sehat. 

d. Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk 

memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat. 

e. Mengembangkan system penghargaan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total. 
 

3. Peningkatan penyediaan dengan meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi  

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Kegiatan yang dapat dilakukan: 

a. Meningkatkan kapasitas produksi swasta local dalam penyediaan sarana 

sanitasi 

b. Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasa, 

lembaga keuangan dan pengusaha local dalam penyediaan sarana 

sanitasi. 

c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi 

untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna 
 

4. Pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management) dengan melestarikan 

pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total 

Kegiatan yang dapat dilakukan: 

a. Meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non 

pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan 

pembelajaran sanitasi di Indonesia 
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b. Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum 

pendidikan. 
 

5. Pemantauan dan Evaluasi dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan 

pemantauan dan evaluasi. 

Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu memantau kegiatan dalam lingkup 

komunitas oleh masyarakat 

 

C. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan 

Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dikelola berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara garis besar pembiayaan kesehatan berasal dari 

tiga sumber yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Anggaran tersebut dapat 

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pengadaan fisik 

maupun non fisik.  

Realisasi APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 dapat 

dilihat pada tabel 3.30.  
 

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2017 

No Uraian Anggaran 2017 
(Rupiah) 

Realisasi 2017 
(Rupiah) 

% 
realisasi 

1 Belanja Langsung    92.706.228.792,00   64.261.275.144,56 69,32 
2 Belanja Tidak Langsung     47.000.000.000,00   43.503.263.455,00 92,56 
 Jumlah  139.706.228.792,00 107.764.538.599,56 77,14 

 

Tabel 3.30 menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat pada 

tahun 2017 memiliki persentase realisasi belanja tidak langsung dari total anggaran 

sebesar 92,56%. Kemudian untuk persentase realisasi belanja langsung dari total 

anggaran sebesar 69,32%. Total realisasi sebesar 77,14%, namun belum termasuk 

BLUD.  Hal ini berarti bahwa dilihat dari sisi belanja daerah, capaian kinerjanya 

termasuk dalam kategori baik. 
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Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dengan tahun lalu 

No Uraian Anggaran (Rupiah) Realisasi (Rupiah) % realisasi 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 Belanja Langsung 60.487.986.910,00   92.706.228.792,00 54.041.417.244,67   64.261.275.144,56 89,34 69,32 
2 Belanja Tidak Langsung 29.083.800.789,00   47.000.000.000,00 27.550.001.432,00   43.503.263.455,00 94,73 92,56 
 Jumlah 89.571.787.699,00 139.706.228.792,00 81.591.418.676,67 107.764.538.599,56 91,09 77,14 

 

 Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 bertambah 55,97%  dari total anggaran pada tahun 2016. Hal ini 

disebabkan masuknya RSUD ke dalam Dinas Kesehatan sesuai dengan SOTK baru.   
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Tabel  4.2 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2017 

No Uraian Anggaran 2017 
(Rupiah) 

Realisasi 2017 
(Rupiah) 

% 
realisasi 

1 Belanja Langsung    92.706.228.792,00   64.261.275.144,56 69,32 
2 Belanja Tidak Langsung     47.000.000.000,00   43.503.263.455,00 92,56 
 Jumlah  139.706.228.792,00 107.764.538.599,56 77,14 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 

pada tahun 2017 memiliki persentase realisasi belanja tidak langsung dari total anggaran 

sebesar 92,56%. Kemudian untuk persentase realisasi belanja langsung dari total 

anggaran sebesar 69,32%. Total realisasi sebesar 77,14%, namun belum termasuk 

BLUD.  Hal ini berarti bahwa dilihat dari sisi belanja daerah, capaian kinerjanya 

termasuk dalam kategori baik. 

 

B. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja 

Adapun permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka 

Barat selama Tahun 2017 , antara lain adalah: 

1. Masih belum sepenuhnya terjadi sinergi antara sektor kesehatan dan non 

kesehatan dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bangka Barat, 

sehingga masih ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target; 

2. Kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan yang belum sepenuhnya sesuai 

standar yang diharapkan baik secara rasio maupun kompetensi, sehingga ada 

beberapa program kesehatan yang capaian kinerjanya belum maksimal; 

3. Upaya promosi dan preventif bidang kesehatan yang masih lemah, sehingga 

beberapa capaian kinerja yang berada pada kondisi statis (tidak berubah 

signifikan) seperti tahun-tahun sebelumnya  

4. Kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih belum 

sepenuhnya sesuai harapan sehingga ada lapisan masyarakat yang belum bisa 

menikmati pelayanan kesehatan bermutu dengan jaminan biaya kesehatan; 

5. Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang masih rendah sehingga 

upaya pembentukan masyarakat mandiri bidang kesehatan belum sepenuhnya 

bisa terwujud terutama dalam Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Promosi 

Kesehatan, dan Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyakit. 
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C.  Strategi Pemecahan Masalah 

Berdasarkan masalah atau kendala tersebut maka strategi pemecahan masalah 

yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam penyelenggaraan 

pembangunan bidang kesehatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan;  

2. Meningkatkan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan 

melalui proses rekrutmen PNS/PTT/PHL dan program peningkatan kompetensi 

berupa pelatihan-pelatihan atau tugas belajar; 

3. Meningkatkan advokasi, koordinasi, mobilisasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat untuk meningkatkan upaya promosi dan preventif bidang kesehatan 

terutama dalam penurunan angka kematian dan kesakitan serta peningkatan 

capaian kinerja yang belum mencapai target seperti pelayanan ibu hamil dan ibu 

bersalin.; 

4. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih 

melalui peningkatan kompetensi SDM, perbaikan sistem manajemen mutu 

pelayanan puskesmas dan membangunan sarana pelayanan kesehatan di daerah 

yang belum ada akses pelayanan kesehatan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  



Sasaran Indikator Sasaran Target

Meningkatnya tata kelola 
manajemen  kesehatan Penilaian Sakip 72,61

Terpenuhinya Pelayanan 
minimal di bidang kesehatan

Persentase tercapainya indikator SPM bidang 
kesehatan 69,23%

Menurunnya angka kesakitan 
per penyakit

Persentase penurunan angka kesakitan per 
penyakit 28,57%

Meningkatnya pelayanan 
kesehatan 

Hasil survey kepuasan layanan masyarakat 
terhadap pelayanan kesehatan B

Meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat dalam bidang 
kesehatan

Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan 
STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) 0

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2017



Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Tujuan Sasaran Sasaran 
Persentase 

Pencapaian Rencana 
Tingkat Capaian

Kategori

Meningkatkan akuntabilitas 
kinerja perangkat daerah

Meningkatnya tata kelola 
manajemen  kesehatan 0 -

Meningkatkan Upaya 
penyelenggaraan Standar 
Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan

Terpenuhinya Pelayanan 
minimal di bidang kesehatan 84% Berhasil

Meningkatkan status kesehatan Menurunnya angka kesakitan 
per penyakit 200% Sangat Berhasil

Meningkatkan kualitas 
pelayanan kesehatan

Meningkatnya pelayanan 
kesehatan 100% Sangat Berhasil

Meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat dalam bidang 
kesehatan

0 -

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2017



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Rencana 
Tingkat 

Capaian / 
Target

Realisasi

Persentase 
Pencapaian 

Rencana 
Tingkat 
Capaian

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Meningkatnya tata kelola
manajemen  kesehatan Penilaian Sakip 72,61 0 0

2 Terpenuhinya Pelayanan
minimal di bidang kesehatan

Persentase tercapainya indikator SPM
bidang kesehatan 69,23% 58% 84,26%

3 Menurunnya angka kesakitan
per penyakit

Persentase penurunan angka kesakitan
per penyakit 28,57% 57% 200%

Hasil survey kepuasan layanan
masyarakat terhadap pelayanan
Puskesmas

B A 100%

Hasil survey kepuasan layanan
masyarakat terhadap pelayanan Rumah B B 100%

5
Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat dalam bidang
kesehatan

Persentase Desa/Kelurahan yang
melaksanakan STBM (sanitasi total
berbasis masyarakat)

0 0 0
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4 Meningkatnya pelayanan
kesehatan di Puskesmas



NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA

Rencana 
Tingkat 

Capaian / 
Target

Realisasi

Persentase 
Pencapaian 

Rencana 
Tingkat 
Capaian

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya capaian kinerja

Program Perangkat Daerah
Kesehatan

Cakupan capaian kinerja program
Perangkat Daerah kesehatan 85% 74% 87%

2 Meningkatnya pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

Status capaian kinerja keuangan 100% 100% 100%

3 Meningkatnya layanan
administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan layanan
administrasi perkantoran 100% 100% 100%

4 Meningkatnya kualitas sarana
dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur
dalam kondisi baik 100% 100% 100%

5 Meningkatnya disiplin aparatur Optimalnya disiplin aparatur 100% 100% 100%
6 Meningkatnya keselamatan ibu

melahirkan dan anak
Persentase bayi baru lahir yang
berkunjung ke puskesmas dan jaringannya
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

96% 99,89% 104%

Persentase ibu hamil yang berkunjung ke
puskesmas dan jaringannya mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai standar

100% 97,02% 97%

Persentase ibu bersalin yang berkunjung
ke puskesmas dan jaringannya mendapat
pelayanan persalinan sesuai standar

100% 87,93% 88%

Persentase balita yang berkunjung ke
puskesmas dan jaringannya mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar

55% 97,66% 178%

Persentase orang dengan TB
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

100% 53,97% 54%

Persentase orang beresiko terinfeksi HIV
yang mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar

50% 85,06% 170%

Persentase penderita hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

100% 43,59% 44%

Persentase penderita diabetes melitus
yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar

100% 126,78% 127%

Persentase orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ) mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

10% 87,12% 871%

8 Meningkatkan pelayanan
keperawatan dan kesehatan
lainnya

Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakn Upaya Kesehatan
Masyarakat Pengembangan (UKMP)

100% 100% 100%

9 Terjaminnya penduduk miskin
dalam pelayanan kesehatan

Persentase Penduduk miskin yang
terjamin pelayanan kesehatan 80% 100% 125%

10 Meningkatnya sarana dan
prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu dan
jaringannya

Persentase sarana dan prasarana
puskesmas/ puskesmas pembantu dan
jaringannya yang sesuai standar

3% 89% 2967%

11 Meningkatnya Derajat 
kesehatan usila

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD
dan setingkat 100% 100,00% 100%

Meningkatnya Derajat Kesehatan Usila 75% 73,43% 98%
Meningkatnya perilaku masyarakat untuk
beraktifitas fisik 50% 94,23% 188%
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7 Meningkatkan tindakan
pencegahan dan
penanggulangan terhadap
penyakit



12 Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk hidup ber
PHBS

Persentase rumah tangga yang ber
PHBS 42% 25,72% 61%

13 Meningkatnya status gizi
masyarakat

Prevalensi Kekurangan Gizi (Under
Weight) pada Balita 15,9% 1,52% 10%

14 Meningkatnya ketersediaan obat Persentase ketersediaan obat di sarana
pelayanan kesehatan dasar 70% 85% 121%

15 Persentase penduduk terhadap akses air
minum   85% 88,82% 104%

Persentase TPM dan TTU yang
memenuhi syarat kesehatan 90% 72,13% 80%

16 Meningkatnya pengembangan
obat asli indonesia

Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan Upaya Kesehatan
Masyarakat Pengembangan 

100% 100% 100%

17 Meningkatnya kuantitas dan
kualitas sumber daya kesehatan

Persentase pemenuhan kebutuhan SDM
aparatur kesehatan sesuai kompetensi 85% 92% 109%

18 Tercapainya akreditasi Rumah sakit Terakreditasi 1 RSUD 100%

Predikat strata Akreditasi Puskesmas Dasar (4 
puskesmas) 4 Puskesmas 100%

19 Meningkatnya sarana dan
prasarana Rumah Sakit

Persentase sarana dan prasarana rumah
sakit dalam kondisi baik 60% 75% 125%

20 Terpeliharanya sarana dan
prasarana kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana kesehatan
yang dipelihara 100% 100% 100%

21 Meningkatnya pelayanan
kegawatdaruratan

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1
yang harus diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten

100% 100% 100%

22
Meningkatnya Mutu Pelayanan
dan pendukung pelayanan medis
yang didanai dari BLUD

Persentase pelayanan dan pendukung
pelayanan medis yang ditingkatkan 100% 100% 100%

23 Terciptanya lingkungan sehat Persentase Rumah Sehat 78% 78,76% 101%
24 Meningkatnya kemandirian

masyarakat dalam bidang
kesehatan

Persentase Puskesmas yang melaksanakan
BOK 100% 100% 100%

Meningkatnya pengawasan dan 
pengendalian obat dan 
kesehatan makanan

Terciptanya standarisasi
pelayanan kesehatan 



NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA Rencana Tingkat Capaian / Target Realisasi KET

(1) (2) (3) (4) (5) (7)
1 Terlaksananya pembayaran honor PHL Jumlah terbayarnya jasa surat menyurat 57 org,72 Paket 57 org,72 Paket
2 Tersedianya jasa keamanan   kantor Jumlah terbayarnya jasa penjaga malam 26 orang 24 orang

3 Terbayarnya honorarium jasa administrasi
keuangan

Jumlah terbayarnya jasa administrasi
keuangan 11 orang 11 orang

4 Tersedianya jasa kebersihan   kantor Jumlah terbayarnya jasa kebersihan
kantor 45 Orang, 58 Item 43 Orang, 58 Item 

5 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang- undangan yang diadakan 1484 Exs Dinas Kesehatan, 49 Paket RSUD 1484 Exs Dinas Kesehatan, 49 Paket 

RSUD

6 Tersedianya makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang
disediakan

2208 kotak Dinas Kesehatan, 1068 kotak 
RSUD

1776 kotak Dinas Kesehatan, 588 kotak 
RSUD

7 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah

Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah yang dilaksanakan 100 % 100 %

8 Pakaian khusus hari-hari tertentu (Olahraga dan
cual)

Jumlah pakaian olahraga dan cual yang
diadakan 25 stel dan 615 stel

pakaian olahraga: 25 stel dinkes dan 25 stel 
RSUD, Cual: 615 stel Dinkes dan 380 stel 

RSUD

9 Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya yang diadakan 615 stel 615 stel, 380 stel RSUD

10 Terlaksananya penilaian bagi pegawai untuk
pengusulan  kenaikan pangkat

Jumlah jabatan fungsional kesehatan
yang dilakukan penilaian 15 jabatan fungsional 15 jabatan fungsional

11 Tersedianya jasa pelayanan kesehatan dinas dan
Puskesmas

Jumlah jasa pelayanan kesehatan yang
terbayarkan 99 orang 132 orang

12 Tersusunnya laporan realisasi capaian kinerja
SKPD

Jumlah laporan realisasi capaian kinerja
SKPD yang disusun 1 laporan 1 laporan

13 Tersusunnya laporan keuangan  semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran
yang disusun 2 laporan 2 laporan

14 Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi
anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi
anggaran yang disusun 1 laporan 1 laporan

15 Tersusunnya pelaporan keuangan  akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun
yang disusun 1 laporan 1 laporan
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16 Tersusunnya pelaporan LAKIP, LKPJ, TAPKIN
dan LPPD

Jumlah laporan LAKIP, LKPJ, TAPKIN
dan LPPD yang disusun 4 dokumen 4 dokumen

17 Tersusunnya  Renja dan RKA SKPD Jumlah Renja dan RKA SKPD yang
disusun 3 dokumen 3 dokumen

18 Tersusunnya Dalev Jumlah laporan Dalev yang disusun 3 jenis 3 jenis

19 Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen
Puskesmas

Persentase Sistem Informasi Manajemen
Puskesmas yang terlaksana 8 pkm 8 pkm

20 Terlaksananya kegiatan pengumpulan, Up date
dan analisis data, serta penyusunan profil

Jumlah pertemuan up date dan analisis
data, supervisi ke Puskesmas) dan
Jumlah Profil kesehatan yang tersusun

2 kali, 7 PKM (2 org), 60 Buku (30 
Kesehatan, 30 SDMK), 1 kali (2 org), 1 kali 

(orang)

2 kali, 7 PKM (2 org), 60 Buku (30 
Kesehatan, 30 SDMK), 1 kali (2 org), 1 

kali (orang)

21 Terselenggaranya Perencanaan dan
Penganggaran Kesehatan

Jumlah rapat koordinasi dokumen
perencanaan yang dilaksanakan

6 kali rakorkes, 2 kali rakontek, 7 PKM (2 
org)

6 kali rakorkes, 2 kali rakontek, 7 PKM (2 
org)

22 Terselenggaranya kegiatan monev program
kesehatan

Jumlah pertemuan evaluasi program
kesehatan dan monitoring evaluasi ke
Puskesmas

3 kali, 7 PKM ( 5 org) 1 kali 3 kali, 7 PKM ( 5 org) 1 kali

23 Terkelolanya Bantuan Operasional kesehatan Persentase kegiatan BOK yang
dilaksanakan 100% 70%

24 Terbayarnya biaya listrik, telpon, internet dan air Jumlah bulan listrik, telpon, internet dan
air yang dibayarkan 12 bulan 12 bulan

25 Terlaksananya pembayaran honor sopir dinas
dan pajak kendaraan

Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang dilakukan perizinan dan pajak
kendaraan yang dibayarkan

37 Orang, 3 Paket 36 Orang, 3 Paket (R4 5 unit, R2 9 unit)

26 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang dilakukan
perbaikan 10 Orang, 70 Kali 10 Orang, 56 Kali

27 Tersedianya  alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Dinas dan
RSUD yang disediakan 54 Item dan 128 Item 54 Item dan 128 Item

28 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan Dinas dan RSUD yang
disediakan

6 item, 68.800 Lembar Dinas Kesehatan, 79 
item,130.000 lembar RSUD

5 item, 68.800 Lembar Dinas Kesehatan, 
79 item,130.000 lembar RSUD

29 Tersedianya komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan   kantor

Jumlah komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor Dinas dan
RSUD yang disediakan

11 item Dinas Kesehatan, 47 Items 11 item Dinas Kesehatan, 47 Items

30 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang diadakan

8 unit AC, 8 set meja kursi, 6 unit lemari 
arsip, 2 hand pallet

8 unit AC, 8 set meja kursi, 6 unit lemari 
arsip, 2 hand pallet

31 Terlaksananya partisipasi kegiatan HUT Bangka
Barat

Jumlah keikutsertaan dalam pameran
pembangunan 1 kali 1 kali

32 Terpeliharanya gedung kantor Jumlah gedung kantor yang perlu
dilakukan pemeliharaan 1 unit 1 unit



33 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang dilakukan pemeliharaan

120 kali service, 14 Paket suku cadang , 
21.160 liter

37 kali service, 11 Paket suku cadang , 
20.622 liter

34 Tersedianya instalasi listrik di puskesmas dan
jaringannya

Jumlah jaringan listrik di Puskesmas
dan jaringan yang dibutuhkan 2 unit 2 unit

35 Tersedianya Kendaraan Operasional Jumlah kendaraan operasional yang
diadakan 1 Ambulance, 16 Kendaraan Roda 2 1 Ambulance, 16 Kendaraan Roda 2

36 Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas
Jumlah fasyankes yang memenuhi
sarana, prasarana dan peralatan
kesehatan sesuai standar dan aman

8 pkm 8 pkm

37 Terlaksananya rehabilitasi sarana pelayanan
kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang 
direhabilitasi 2 puskesmas 1 Puskesmas dan 4 Poskesdes

38 Tersedianya bangunan baru Poskesdes Jumlah Poskesdes yang baru dibangun 2 unit 3 unit

39 Renovasi rumah Paramedis Puskesmas Jumlah rumah paramedis Puskesmas
yang direnovasi 3 unit 3 unit

40 Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Kundi
Menjadi Rawat Inap (DAK)

Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan
menjadi rawat inap 1 unit 1 unit

41 Tersedianya Peralatan Sistem Informasi Daerah
(DAK)

Jumlah peralatan sistem informasi
daerah yang disediakan 8 Puskesmas 8 Puskesmas

42 Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Jebus
Menjadi Rawat Inap (DAK)

Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan
menjadi rawat inap 1 unit 0 unit

43
Tertatalaksananya program DBD dan
terkendalinya penyakit DBD di Kabupaten
Bangka Barat

Jumlah kasus DBD yang ditangani 80 kasus DBD 50 kasus DBD

44 Terdeteksi dan tertanganinya penderita Kusta Jumlah kasus kusta yang terdeteksi dan
tertangani 4 Kasus MB dan 10 kasus PB 1 kasus MB dan 2 Kasus PB

45 Terdeteksinya kasus KLB penyakit menular dan
PTM

Jumlah kasus KLB penyakit menular
dan PTM yang dideteksi 143 Kasus 150 Kasus 

46 Tertatalaksananya penderita TB sesuai prosedur
DOTS

Jumlah penderita TB yang tertatalaksana
sesuai prosedur DOTS 1 1

47 Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ISPA

Jumlah pelaksana monitoring dan
evaluasi kegiatan ISPA 8 pkm 8 pkm

48 Terselenggaranya kegiatan tatalaksana penderita
HIV/AIDS, Sosialisasi,  Sero Survei HIV/AIDS

Jumlah pasien IMS yang terjaring dan
jumlah mobile visity yang dilaksana

penjaringan pasien  IMS 8 puskesmas dan 
mobile visity  2 kecamatan (parit tiga dan 

muntok)

penjaringan pasien  IMS 8 puskesmas dan 
mobile visity  2 kecamatan (parit tiga dan 

muntok)

49
Terselenggaranya kegiatan tatalaksana penderita
malaria (pengambil, pemeriksa, supervisor, IRS,
Larvasiding, Larvasida)

Jumlah pengambilan, pemeriksa,
supervisor, IRS, larvasiding dan
larvasida yang dilaksanakan

100 kali, 2500 sample, 35 kali, 3200 kali,50 
kali, 24 kg

66 kali, 572 sample, 28 kali, 3257 kali, 16 
kali, 24 kg



50 Terselenggaranya kompetensi petugas kesehatan Jumlah petugas kesehatan yang
mendapatkan peningkatan kompetensi 22 orang 0 orang

51 Terselenggaranya kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit diare

Jumlah pencegahan dan pemberantasan
penyakit diare yang dilaksanakan 4 SD @ 8 Puskesmas 4 SD @ 8 Puskesmas

52 Terselenggaranya desa UCI dan Sosialisasi
BIAS, dan Monev Imunisasi

Jumlah Desa UCI dan jumlah pelaksana
sosialisasi BIAS dan monev imunisasi 64 Desa,8 PKM 64 Desa,8 PKM

53

Terlayaninya kesehatan matra (Perayaan hari
Besar, Sosialisasi dan pendistribusian buku
Jamaah Haji, Pemeriksaan Kesehatan oleh TIM
Kesehatan,)

Jumlah perayaan hari besar, sosialisasi
dan pemeriksaan yang dilaksanakan 2 kali, 8 PKM, 1 Kali pemeriksaan 2 kali, 8 PKM, 1 Kali pemeriksaan

54 Terbentuknya dan tertatalaksananya kegiatan
pos pembinaan terpadu

Jumlah instansi yang tertatalaksana
kegiatan Posbindu 4 kali dan 1 kali ( 15 sekolah, 8 kantor) 4 kali dan 1 kali ( 15 sekolah, 8 kantor)

55 Terbentuknya rehabilitasi   pasien jiwa Jumlah rehabilitasi pasien jiwa yang
terbentuk 6 Kecamatan 6 Kecamatan

56 Terlaksananya AMP
Jumlah monitoring dan evaluasi
terhadap AMP, jumlah seminar KIT
yang tersedia

2 kl Sewa gedung, 1 Kali sewa Mobil, 122 
Seminar KIT, 2 kali pertemuan

0 kl Sewa gedung, 1 Kali sewa Mobil, 122 
Seminar KIT, 2 kali pertemuan

57 Terselenggaranya pelatihan   konselor menyusui
Jumlah tenaga konselor menyusui yang
mendapatkan peningkatan kapasitas
tenaga konselor menyusui

65 orang peserta 64 orang peserta

58 Terselenggaranya pelatihan  konselor sebaya Jumlah siswa yang menerima
pengetahuan tentang kesehatan remaja 98 Peserta  (siswa) 92 Peserta  (siswa)

59
Terselenggaranya kegiatan penanganan
kegawatdaruratan Obstetri Neonatologi Dasar
Poned

Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih
PONED 36 peserta 0 peserta

60 Terselenggaranya kegiatan peningkatan
penggunaan dan pemanfaatan PWS dan Kohort

Jumlah tenaga kesehatan yang
mendapatkan peningkatan kualitas
administrasi pelaporan ibu dan anak

85 peserta 72 peserta

61
Terselenggaranya pelatihan Midwife Update
(Peningkatan kompetensi Bidan), fasilitator
kelas ibu hamil, screening hipertiroid, asfiksia
BBLR 

Jumlah tenaga kesehatan yang
mendapatkan peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak

48 bidan, 20 bidan, 27 orang, 27 orang 48 bidan, 20 bidan, 27 orang, 27 orang

62 Terselenggaranya optimalisasi pemberian Fe
Bumil, bufas dan remaja putri

Jumlah pelaksana pemberi FE bumil,
bufas dan remaja putri 8 pkm 8 pkm

63 Terselenggaranya operasional persalinan ibu
melahirkan

Jumlah pelaksana operasional persalinan
ibu melahirkan 8 pkm 8 pkm 

64 Terpilihnya Sekolah Sehat sebagai peringkat 1
di tingkat provinsi

Jumlah Sekolah yang dilakukan
penilaian sekolah sehat

24 sekolah (TK, SD, SMP, SMA di 6 
Kecamatan)

24 sekolah (TK, SD, SMP, SMA di 6 
Kecamatan)



65

Terselenggaranya PKAS, Pelatihan Pengelola
UKS Puskesmas & Tim Pelaksana UKS ( guru
pembina uks sekolah ) dan seleksi Kader
Kesehatan Remaja

Jumlah sekolah yang dilakukan
pemeriksaan kesehatan anak sekolah,
jumlah Puskesmas yang dilakukan
pembinaan

8 PKM & 42 sekolah, 14 SMP, 8 PKM, 8 
PKM, 235 Sekolah

8 PKM & 39 sekolah, 14 SMP, 8 PKM, 8 
PKM, 235 Sekolah

66 Adanya dokter kecil Jumlah dokter kecil yang dilatih 
200 anak dan 40 pendamping (40 sekolah), 
6 Dokcil dan 6 Kader Kesehatan Remaja, 6 

pendamping dari Puskesmas

200 anak dan 40 pendamping (40 sekolah), 
6 Dokcil dan 6 Kader Kesehatan Remaja, 6 

pendamping dari Puskesmas

67 Peningkatan pelayanan kesehatan di Posyandu
usila dan pengadaan Kartu Menuju Sehat Usila

Jumlah peserta yang mendapatkan
sosialisasi kesehatan usila dan jumlah
buku usila yang diadakan

8 org PPPTM, 8 org PPU, 83 Kader 
Posyandu Usila, 1200 Buku

8 org PPPTM, 8 org PPU, 78 Kader 
Posyandu Usila, 1200 Buku

68 Tertanganinya  penderita TB Paru dan Kusta Jumlah PMT penderita TB Paru dan
Kusta yang disediakan  kusta : 10 org, TB paru : 250 org  kusta : 10 org, TB paru : 200 org

69 Tertanganinya seluruh kasus gizi buruk Jumlah kasus gizi buruk/busung lapar 10 kasus 8 kasus

70 Lomba Balita Sehat Jumlah lomba balita sehat yang
terlaksana 1 Kali 1 Kali

71 Efektifitas promosi kesehatan melalui media Jumlah media promosi kesehatan yang
diadakan 80 Neon Box, Baliho 8 Unit, Baner 20 unit 80 neonbox, 8 baliho, 20 banner, 20 kali 

talkshow, 44 kali koran, 73 spanduk
72 Terbentuknya desa siaga Jumlah desa siaga aktif 64 desa 64 desa

73 Terbinanya posyandu, pelatihan kader
poskestren dan terbentuknya sakabakti husada

Jumlah Posyandu terintegrasi, jumlah
Poskestren yang dibina dan sakabakti
husada yang terbentuk

8 Posyandu terintergrasi , 3 poskestren dan 
1 sakabakti husada

8 Posyandu, 45 kader Poskestren (3 
Poskestren) dan 1 Saka Bakti Husada

74 Terlaksananya PHBS di rumah tangga Jumlah desa yang dilakukan pembinaan
dan lomba PHBS 8 desa 8 desa

75 Terlaksananya penyuluhan  kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang
mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan
promosi kesehatan

96 org dari 8 Desa @12 orang 96 org dari 8 Desa @12 orang

76 Terlayaninya masyarakat dalam pelayanan
kesehatan gigi dan mulut

Jumlah desa dan sekolah yang
mendapatkan pengobatan gigi
masyarakat

8 PKM, 16 Desa/SD 8 PKM, 8 Desa dan 8 SD

77 Terlayaninya masyarakat dalam pelayanan
kesehatan (Monev dan Pelatihan)

Jumlah monitoring dan evaluasi yang
terlaksana dan jumlah tenaga kesehatan
yang terlatih perkesmas

8 PKM, 35 Orang (8 Pengelola Program 
PKM)

8 PKM, 31 Orang (8 Pengelola Program 
PKM)

78 Terlaksananya Sosialisasi Program Batra Jumlah tenaga kesehatan yang
mendapatkan sosialisasi program batra

82 orang(Kader Kesehatan, pengelola 
program, PKK 6 Kecamatan)8 PKM

82 orang(Kader Kesehatan, pengelola 
program, PKK 6 Kecamatan)8 PKM

79

Pembinaan Obat Asli Indonesia ( Pembinaan
dan pengawasan batra, pembelajaran LKTP
Palembang, Sosialisasi HATRA (penyehat
Tradisional)

Jumlah Puskesmas yang dilakukan
pembinaan dan pengawasan, jumlah
yang ikut pembelajaran LKTP dan
jumlah HATRA yang mengikuti

8 PKM ( Sampling Batra), 2 orang, 25 orng 8 PKM ( Sampling Batra), 2 orang, 25 orng



80 Terbentuknya Posyandu Percontohan
Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga

Jumlah Posyandu percontohan yang
terbentuk dan jumlah Posyandu yang
dilombakan

16 Posyandu, perwakilan 1 posyandu dari 1 
PKM

16 Posyandu, perwakilan 1 posyandu dari 1 
PKM

81 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap
pelayanan  kegiatan PMI

Jumlah fasilitasi PMI Kabupaten
Bangka Barat yang diadakan

150 buku(karcis),4 bh spanduk, 300 paket 
snack   darah, 2 kl bansos,79 bh (baju PDH 

PMI) 500 Nasi kotak, 500 snack

4 bh spanduk, 300 paket snack   darah, 2 kl 
bansos,60 bh (baju PDH) 40 bh (baju PMI) 

500 Nasi kotak, 500 snack

82

Terakreditasinya pelayanan kesehatan
masyarakat ( Sosialisasi, pelatihan pasien
savety, pelatihan kebakaran dan pelatihan
Akreditasi)

Jumlah Puskesmas yang dilaksanakan
sosialisasi, pelatihan pasien savety,
pelatihan kebakaran dan pelatihan
akreditasi

4 Puskesmas, 6 Puskesmas, 4 Puskesmas, 4 
Puskesmas

4 Puskesmas, 6 Puskesmas, 4 Puskesmas, 
4 Puskesmas

83 Terselenggaranya kegiatan pengawasan
terhadap  tempat pengolahan makanan

Jumlah TPM yang dilakukan
pengawasan dan jumlah bahan kimia
yang diadakan

80 IRTP, 3 Paket Bahan Kimia 80 IRTP, 3 Paket Bahan Kimia

84 Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan kualitas
air bersih

Jumlah pengolahan air minum yang
dilakukan pemeriksaan dan jumlah
PAMSIMAS yang dibina

3 PDAM, 21 Depot, 23 PAMSIMAS 3 PDAM, 21 Depot, 23 PAMSIMAS

85 Terselenggaranya kegiatan verifikasi pokja
pasar sehat dan sekolah

Jumlah POKJA Pasar sehat dan sekolah
yang dilakukan pengawasan dan
pembinaan

4 pokja pasar dan 14 sekolah 4 pokja pasar dan 14 sekolah

86 Terjaminnya hasil produksi rumah tangga yang
berizin

Jumlah pangan makanan dan hasil
reproduksi rumah tangga yang diberi
izin

70 IRTP 56 IRTP

87 Persentase desa yang memiliki Pokja Desa
sehat

Jumlah desa yang memiliki Pokja Desa
Sehat 64 Desa 15 Desa

88 Terselenggaranya kegiatan pemicuan dan
verifikasi ODF

Jumlah desa yang dideklarasi dan
jumlah desa yang diverifikasi ODF 3 desa  deklarasi dan 7 desa verifikasi 3 desa  deklarasi dan 6 desa verifikasi

89
Terselenggaranya kegiatan Pengawasan dan
Pembinaan Sarana Pengolahan Limbah pada
fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah tempat yang dilakukan
pengawasan dan pembinaan sarana
pengolahan limbah fasilitas pelayanan
kesehatan

8 IPAL di 8 Puskesmas 8 IPAL di 8 Puskesmas

90 Terselenggaranya study kesehatan lingkungan Jumlah tempat yang dilaksanakan study
kesehatan lingkungan 6 kecamatan 6 kecamatan

91 Terpenuhinya persediaan obat essensial dan
perbekalan  kesehatan (APBD dan DAK)

Jumlah obat essensial dan perbekalan
kesehatan yang disediakan 145 item 101 item 

92 Terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan
ke Puskesmas (APBD dan DAK)

Jumlah penerima obat essensial dan
perbekalan kesehatan 8 Puskesmas 8 Puskesmas

93 Terselenggaranya pengadaan Alat Kesehatan
(DAK) Jumlah penerima alat kesehatan 8 pkm dan jaringanya 8 pkm dan jaringanya



94 Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat

Persentase masyarakat miskin yang
mendapatkan pelayanan kesehatan 100 % 100 %

95 Terselenggaranya pelayanan kesehatan JKN
Persentase masyarakat miskin peserta
JKN yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

24853 peserta 3690 peserta

96 Terlaksananya survey akreditasi tahap 2 (8 
Pokja)

Jumlah Pokja yang dilakukan survey 
akreditasi 8 Pokja -

97 Tersedianya Jasa pegawai tidak tetap pelayanan 
kesehatan Rumah Sakit

Jumlah jasa pegawai tidak tetap 
pelayanan kesehatan RS 

13 Dokter spesialis, 6 dokter umum, 47 
tenaga kesehatan lainnya

13 Dokter spesialis, 6 dokter umum, 47 
tenaga kesehatan lainnya

98 Tersedianya Obat-obatan Rumah Sakit sesuai 
standar dan aman

Jumlah obat-obatan rumah sakit yang 
diadakan 1 Paket 1 Paket

99 Tersedianya Oksigen Konsetrat Jumlah oksigen konsentrat yang 
diadakan 1 Paket -

100
Tersedia fasyankes yang memenuhi sarana, 
prasarana dan peralatan kesehatan sesuai 
standar dan aman

Jumlah alat kesehatan RS yang diadakan 1 Paket Alat alat Kesehatan 9 jenis

101
Tersedianya meubeuler yang memenuhi sarana, 
prasarana dan peralatan kesehatan sesuai 
standar dan aman

Jumlah meubeuler yang diadakan 1 Paket 14 item

102 Terlaksananya garasi ambulance Jumlah garasi ambulance yang dibangun 1 Paket 84 M2

103 Terlaksananya pembangunan koridor Jumlah koridor yang dibangun 1 Paket 93 M2

104 Terlaksananya kegiatan penyusunan masterplain 
dan DED Rumah Sakit 

Jumlah review masterplan dan DED RS 
yang disusun 1 Paket 3 dokumen

105 Tersedianya alat-alat kesehatan ICU Jumlah alat kesehatan ICU yang 
diadakan 1 Paket 15 jenis alat kesehatan

106 Terpeliharanya perlengkapan gedung 
dinas/operasional Jumlah pemeliharaan gedung kantor 5 Kali 5 Kali

107 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional 
yang dipelihara

5 Ambulan,10 mobil operasional dan 4 
sepeda motor

5 Ambulan,10 mobil operasional dan 4 
sepeda motor

108 Terpeliharanya gedung kantor Jumlah gedung kantor yang perlu 
dilakukan pemeliharaan 50 unit 10 gedung

109 Tersedianya instalasi pengolahan limbah rumah 
sakit

Jumlah instalasi pengolahan limbah 
rumah sakit yang dipelihara 1 IPAL dan 1 Incenerator -

110 Terlaksananya Peningkatan Sarana Dan 
Prasarana Pelayanan Kegawatdaruratan 

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan 
kegawatdaruratan yang ditingkatkan 1 Paket -

111 Terlaksananya Pelatihan dan pembinaan petugas 
dan tenaga kesehatan kegawatdaruratan

Jumlah pelatihan dan pembinaan 
petugas dan tenaga kesehatan 
kegawatdaruratan

1 Kegiatan -



112 Terlaksananya Layanan dan pendukung layanan 
Kesehatan

Persentase layanan dan pendukung 
layanan kesehatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 



 


