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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Aliah SWT, shalawat

dan salam selaiu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi

Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta par.a pengikutnya sampai

akt1ir zaffLafLnanti. Sebagai abdi negara dan masyatakat pegawai negeri

sipil dituntut untuk sela1u memberikan pelayanan terbalknya. kepada

mas1rafakat" Sebagai perwujudannlra seorang pegawai hendakiah

senantiasa meningkatkan kinerja sesuai tugas, wewenang dan

kewaj iban masing-masing,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP} yang

baik, sebagaimana diamanatkan daiam instruksi Presiden Nomor 7

Tahun lggg tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2AA6 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDI diharuskan memhuat

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah {LAKIP}- LAKIP

merupakan wujud pertanggungf awaban pelaksanaan Perencanaan

Strategis {Renstra} yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun

kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk

hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya' LAKIP Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 ini merupakan tindak

lanjut dari Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun z}rc. LAKIP tahun 2A16

ini merupakan gambaran kinerja kegiatan dan program Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016.
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Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada

semua pihak yang telah bekerja keras dalam pen)rusunan Laporan

Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dan semoga Allah

SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan

kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan dibidang

kesehatan

Muntok, Februari 2016

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Bangka Barat
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IKHTISAB EKSEKUTIF

Sehat merupakan hak dasar manusia sebagaimana tercarltum

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 32 tahun 2AA4 tentang pemerintahan

daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT 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 oieh pemerintah kabupaten.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka Barat dalam

kurun waktu 2A$-2A21 telah dituangkan ke daiam Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 2Arc-2421.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan dari pe4jabaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan

kesehatan yarrg akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan

maupun d.engan mendorong peran aktif masyarakat. Renstra Dinas

Kesehataa juga merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati

Kabupaten Bangka Barat periode 2Arc-2O21 yang tertuang dalam visi

dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dengan tidak

mengabaikan sinkronisasi arltar:a Pembangunan Kesehatan

Pemerintahan Pusat dan Pemerintalrran Provinsi sebagai arah

pembangunan kesehatal Kabupaten Bangka Barat.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

tahun 2oL6-2o21 memuat 1 (satu) pern5rataan visi *Menuju Bangka

Barat Hebat 2O2O", 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 2O2A. Untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut Dinas Kesehatan
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Kabupaten Bangka Barat telah membuat Penetapan Kinerja (TAPKIN)

tahun }OLO yang terdiri dari 51 indikator kinerja yang harus dicapai

/dilaksanakan.
Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten

Bangka Barat pada tahun 2016 mendapatkan APBD sebesar RP.

89.571.878.699 ,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

29.083.800J89,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 69.487.986.910 ,- .

Dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun

2Ot6 ini diharapkan dapat mendongkrak pencapaian target dari indikator

kineq'a tujuan dan sasaran strategis tersebut.

secara umum, hasil pengukuran kiner-ia menunjukkan bahwa

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Frarat telah melaksanakan tugas,

pokok dan fungsinya pada tahun 2016 dengan kategori capaian kinerja

Baik Sekali (pada interval di atas 10O %l dimana nilai rata-rata

persentase pencapaian kiner_ia sasararlnya sebesar 120,860/o. Secara

rinci ada 4 sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

yang pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori baik sekali,l8

kategori baik d dan 1 kategori buruk pada tahun 2A16.

Pengukuran kineq'a 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 kendalayang meqjadi hambatan dalam pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanart sektor kesehatan di

Kabupaten Bangka Barat selama Tahun 2016. Beberapa hal yang menjadi

masalah antara lain:

1. Masih belum sepenuhnya te4adi sinergi antara sektor kesehatan

dan non kesehatan dalam pembangunan bidalg kesehatan di

Kabupaten Bangka Barat, sehingga masih ada beberapa indikator

kinerja yang belum mencapai target;
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2. Kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan yang belum

Sepenuhnya Sesuai standar yang diharapkan baik Secara rasio

maupull kompetensi, sehingga ada beberapa program kesehatal

yang capaian kinerjanya belum maksimal;

3. 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;

4. Kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih

belum sepenuhnya sesuai harapan sehingga ada lapisan

masya-rakat yang belum bisa menikmati pelayanan kesehatan

bermutu dengan jaminan biaya kesehatan;

5. Tingkat partisipasi dan pemberdayaarr masyarakat yang masih

rendah sehingga upaya pembentukan masyafakat mandiri bidang

kesehatan belum sepenuhnya bisa terwujud terutama dalam

Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Desa siaga,

Penyehatan Lingkungan serta Upaya Pencegahan Pemberantasan

Penyakit.

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

pengambii kebijakan. Strategi pemecahan masalah tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam

penyelengga-raan pembangunan bidang kesehatan mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;

2. Meningkatkan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM

bidang kesehatan melalui proses rekrutmen PNS/PTI IPHL dan

program peningkatal kompetensi berupa pelatihan-pelatihan atau

tugas belajar;
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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;

4. Meningkatkan kuaiitas dan akses pelayanan kesehatan kepada

masya,rakat masih melalui peningkatan kompetensi SDM,

perbaikan sistem mallajemen mutu pelaSralan puskesmas dan

membangunan sarana pelayanan kesehatan di daerah yang belum

ada akses pelayanan kesehatan.
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BAB I
PENDAIIULUAN

A. Latar Belakang

Sehat merupakan hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 2S 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 32 tahun 2AA4 ftntang pemerintahan

daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang pembagian urusan

pemerintah an antara pemerintah, pemerint ah daerah provinsi dan pemerintah daetah

kabwpatenlkota mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib

yang harus di selenggarakan oleh pemerintah kabupaten.

Selama ini ada 2 paradigma yang berkembang dalam pembangunan bidang

kesehatan yaku paradigma "sakit" dan "sehat". Paradigma "sakit" berarti seseorang

harus di terapi (di obati) ketika sudah sakit sehinggabanyak pihak yang beranggapan

bahwa kesehatan hanya merupakan urusan Dinas Kesehatan dan jaringannya saja.

Tetapi dengan bergulirnya otonomi daerah paradigma yang 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 jartngannya. 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 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 masyarukat 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 lebrh 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-

Wg I Prnd"d*fr.a,A g
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pelayan publik yang reformatif dituntut untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja

pelayanannya. Beberapa ciri kinerj a pelayanan publik yang reformatif yaitu transparan,

profesional dan akuntabel. Ciri-ciri kinerja tersebut hendaknya selalu diterapkan dalam

fangka mewujudkan instansi pemerintahan yafig baik dan bersih (Good and Clean

Governmenr). 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 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 20A6 kntang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahtn 2011 Tanggal

3l Januari 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas 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 201,6 ini mempunyai peran dan fungsi

yang strategis untuk mewujudkan birokrasi pemerintah an y ang reformatif.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat didasarkan pada

peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang perubahan

perda No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan

Bupati Bangka Barat Nomor 39 Tahun 2013 terfiang Rincian Tugas, Fungsi danTata
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KerjaDinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barut. Struktur organisasi Dinas Kesehatan

Kabupaten Bangka Barat terdiri atas:

1. Kepala Dinas Kesehatan

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub bagian Umum dan Perlengkapan

b. Sub bagian Keuangan

c. Sub bagian KePegawaian

3. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yangterbagi:

a. Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Kesehatan Matra dan Penyakit

Tidak Menular (sepimkesma dan PfM)

b. Seksi PencegahanPenYakit (P2)

a. Seksi Penyehatanlingkungan (PL)

4. Bidang Yanmedik dan Farmasi yang terbagi:

a. Seksi Bina Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan

b. Seksi Bina Keperawatan dan Kesehatan Lainnya

c. Seksi Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat danPromosi Kesehatan yangtetbagi:

a. Seksi Promosi Kesehatan

b. Seksi Kesehatan Komunitas dan KesehatanKeria

c. Seksi Kesehatanlbu, Anak dan GrziMasyarakat

6. Bidang Bina Programyangtetbagi dalam

a. Seksi Perencanaan dan dan Pelaporan Kesehatan

b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan

c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan

1. Kelompok labatanFungsionai

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah
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C. Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang

menyelenggarukan urusan di bidang kesehatan yang bersifat wajib maupun pilihan,

sesuai dengan pembagian unisan yang drtelapkan dalam peraturan pemerintah nomor 38

tahun 2007.

1. Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas anlatalain.

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. penyelefiggaraafi urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya

c. Pembinaail dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

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

fungsinya.

2. Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat mempunyai fungsi melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

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 mempunyai tugas menyusun program dinas, pengelolaan pada

urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga. perlengkapan, hubungan

masyarakat dan surat menyurat dinas, serta pembuatan laporan dinas. Selain itu

sekretariat juga mempunyai fungsi .

a. Merencanakan atau merumuskan pengelolaan dan pelaksanaan urusan

kepegawaian, keuangan, serta urusan administrasi

b. Melakukan pengendalianlpengawasan urusan rumah tangga dinas serta

pengadaan barang inventaris milik dinas, urusan pefiataafi kepegawaian

dan urusan keuangan
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c. Mengkoordinasikan kegiatan sub-sub bagian di lingkungan sekretaiat

dinas

d. Mengevaluasi kegiatan urusan kepegawaian dan keuangan

e. Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi dengan kepala-kepala bidang

dinas dan instansi terkait

f. Melakukan pengambilan keputusan/kebijakan dilingkungan dinas apabila

dianggap perlu kecuali hal-hal yang bersifat prinsipil

g. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh kepala dinas.

C. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Kesehatan dibidang Pengendalian

Penyakit (P2) dan Penyehatan Lingkungan (PL). Selain itu juga bidang P}-PL

ini mempunyai fungsi antaralain .

1) Merencanakan dan merumuskan kegiatan PZ-PL

2) Melaksanakan pembinaan program kegiatan dibidang P2-PL

3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program P}-pL

4) Mengkoordinasikan program P}-PL secara lintas program maupun lintas

seklor

5) Melakukan pembinaan terhadap Wasor dilingkunganP2-PL

6) Melakukan penataan terhadap sistem informasi manajemen kesehatan

(Strq pada programPZ-PL

7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program P?-PL

S) Melakukan konsultasi dengan kepala dinas atas pelaksanaan

pro gram/ke giatan P 2 -PL

g) Mengambil kebijakan bila terjadi masalah/kasus luar biasa di bidary P2-

PL.

D. Bidang Pelayanan Medik (Yanmedik) dan Farmasi

Bidang Yanmedik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Dinas

Kesehatan dibidang Pelayanan Medik dan Farmasi. Untuk melaksanakan

kewenangan yang dimaksud bidang yanmedik mempunyai fungsinya yaitu :

l) Menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pelayananmedik dan farmasi

2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan medik dan farmasi

ru
&fr?I pudeA*t^d"" H
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3) Penytrsunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedut dibidang

pelay afian medik dan farmasi

4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan administrasi

dibidang pelayanan medik dan farmasi

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat danPromosi Kesehatan

Bidang Bina KesehatanMasyatakat dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Kesehatan dibidang bina kesebatan

masyarakat dan promosi kesehatan. Adapun fungsinya sebagai berikut :

1) Melaksanakan atau merumuskan pengelolaan dan pelaksanaan ufl]san

dibidang bina kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan

2) Melakukan pengendalian / pengawasan urusan dibidang bina kesehatan

masyarakat dan Promosi kesehatan

Mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi di bidang bina kesehatan

masyarakat dan promosi kesehatan

Mengevaluasi kegiatan dibidang bina kesehatan masyarakat dan promosi

kesehatan

5) Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi dengan kepala-kepala bidang

dinas dan instansi terkait

O) Melakukan pengambilan keputusan i kebijakan di bidang bina kesehatan

masyarakat dan promosi kesehatan

7) Melaksanakan tugas - tugas yang didelegasikan oleh kepala dinas dibidang

b ina keseh atan masy ar akat dan promo si kesehat an.

F. Bidang Bina Program

Bidang Bina Progaram menpunyai tugas memimpin mengkoordinasi dan

mengendalikan tugas dibidang bina program yang meliputi perencanaan

program kesehataq data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan kesehatan.

Fungsi dari bidang bina program adalah :

1) Penyelenggaraanpelaksanaan tugas dibidang bina program

2) Pengkoordinasian perencarraan teknis dibidang kesehatan

3) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang bina program

4) Pembinaan danpengarahan pelaksanaan tugas dibidang bina program

5) Pelaksanaan evaluasi tugas dibidang bina program

3)

4)
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Pelaporanpelaksanaantugasdibidangbinaprogram

pelaksanaan koordinasi/kerj asama dengan unit kerjai instansillemb aga atau

pihak ketiga dalam rangkabina program

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Pada dinas kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan

keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur

ketentuan yang berlaku

Z) Kelompok jabatanfungsional terdiri dari sejumlahtenaga fungsional yang

diatur dan ditetapkan berdas arkan peraturan perundang-undangan

3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

yang ditunjuk

4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

6)

7)

H. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk

melaksanakan sebagian kegiatan teknis

penunj ang yang mempu ny ai wllay ah satu

Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk

operasional danl atau kegiatan teknis

atau b eb erap a Kec amatan.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat ini dimaksudkan untuk menilai kinerja Dinas

Kesehatan selama tahun 2016 yang termuat dalam berbagai indikator trneria sasaran

dan kegiatan. LAKIP ini sekaligus menjadi acuan dan pedomanbagi penyelenggaraarr

kegiatm pada tahun berikutnya sehingga terciptanya sinkronisasi, harmonisasi dan

sinergi dengan berbagai perencanaafi yafig 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 terkart tentang gambaran kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016. Selain itu LAKTP 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.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2O16

E. SistematikaPenyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kineria Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2016. Evaluasi kinerja dilakukan

dengan membandingkan realisasi capatan kinerja Qterformance results) dengan

Penetapan Kinerja Qterformance agtreement) tahun 2016 sebagai tolak ukur analisis

keberhasilan kinerja tahunan suatu instansi. Analisis atas capaiarl kinerja terhadap

rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

Qterformance gop) 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 2016 adalah

sebagai berikut:

*^i t' -.'i;;111uti,ai,'ieni ,*; ii;i riiskd{i;&elakang. aspek strategrs

Bab II - Rencana Strategis Jan p.netupan Kinerj a 2A16, menjelaskan berbagai

ko|ilirabdnwnumDin KssebatanKabupaten Bangka Fiunrl;i*eu 'iit ,:bin t
f*elratan, f';ibus&en,,B;,an.1-{q,1,,',Ira -.unfuk,p@ 

de.',;ta!1!.",,',',,ZAI ',, iA-Z|@

P,, Xlrr**ia*.a,$ 7416.:

; iine,aipaituii"hiei'ietb'afkn;klr1r adimaia datang

ehaian.K_abup-aten.3;n$ka Barat:dikail&ln dengaa,pert-allggungjqyab& p iti 'i
terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016.

t::g:*.;..4.+A..) ,i44.,td",,:t4taiit;iiLa:.iraA,*.r*&*d;a44r;t4*/*k;;re;kk;"&"?4w'A'n2"44t4'4*@4-*

'ix'x':,i;;;rrr,,iii:i";t*rii;'ii;ait;;';;;iA;;i'
:

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2O16 ini dan menguraikan
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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 2016-2A21, adapun Visi Bupati Kabupaten Bangka Barat adalah.

"Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat
'iiii;'1*.;)*);;iii*a*'*;*,***-, **, ,,a;*^n''+* ;'; "' ;"'*'a&&

Untuk mencapai visi tersebut Bupati Bangka Barut 2}rc-2021menetapkan 4 misi

yaitu :

1;.,,M€w:uiudkan,Tata,tceffiPema|.inl6 yangrAku'ntabet,uhtukP.-elayanan'.r,

'.&i,a,rlsartulfrt/r)t rbd;4?t*1re.2t )4;ri;1,r,;i,aiabi'r?"'4'/@;@"n ;--*+-'*tk";

i.''naniinsrn .["nuiluaivi*is*ruuiii'5n**i' i,:ro@uernx*- ;

ing+nggi

.'Z=, Ma,sygl,akat.yrqng Majudan'Berkual'itas

4,, Mewujudkan' Kele.sErian
yang Berkelanjutan

tingkungan,untuk'Mendukuitpgre unan-.-. l

'a

Memperhatikan visi dan misi Kabupaten Bangka Barat periode zArc * 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 tsangka B,arut periode 2016 - 2021

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

sasaran dan indikat or pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat

padatabel dibawah ini.

94*53$;4 da* ?*yaa7i;a* {*"it'
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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. 

187.711.817.245 dengan rincian pada tahun 2011 sebesar 29.377.663.400, tahun 2012 

sebesar 34.138.173.750, Tahun 2013 sebesar 40.067.440.500, Tahun 2014 sebesar  

42.389.005.000 serta tahun 2015 sebesar 41.739.534.595.  

 

B. Penetapan Kinerja Tahun 2016 

 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 

2016 telah tertuang dalam bentuk penetapan kinerja Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bangka Barat sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan 

Kabupaten Bangka Barat periode 2016. Adapun Penetapan Kinerja yang dimaksud 

dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2016 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 
Meningkatnya tata kelola 
manajemen  kesehatan 

Penilaian Sakip 56 

2 
Setiap orang mendapatkan 
pelayanan minimal dibidang 
kesehatan 

Persentase tercapainya 
indikator SPM bidang 
kesehatan 

61,54 

3 
Menurunnya angka kesakitan 
per penyakit 

Persentase penurunan angka 
kesakitan per penyakit 

14,29 

4 
Meningkatnya pelayanan 
kesehatan di Puskesmas 

Hasil survei kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan 

B 

5 
Meningkatnya pemberdayaan 
masyarakat dalam bidang 
kesehatan 

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

0 
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NO PROGRAM
, Progtam Pelayanan Administrasi
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 

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 2016. 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 2016.   

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. 

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dengan menggunakan skala 

pengukuran yang terbagi menjadi 5 (lima) kategori, dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja 

No. Rentang Capaian Kinerja Kategori 

1 Lebih dari 100 % Baik Sekali 

2 75 % sampai 100 % Baik 

3 50 % sampai 74 % Sedang 

4 25 % sampai 49 % Buruk 

5 kurang dari  25 % Sangat Buruk 
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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 2016 dapat dilihat pada tabel 4. 

 
Tabel 4. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 
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  

Setiap orang 
mendapatkan 
Pelayanan minimal 
di bidang kesehatan  

122 Baik Sekali 

3 Meningkatkan  Status 
Kesehatan  

Menurunnya angka 
kesakitan 
perpenyakit 

525 Baik Sekali 

4 Meningkatkan kualitas 
pelayanan Kesehatan  

Meningkatnya 
Pelayanan Kesehatan 
di Puskesmas  

100 Baik 

5 Meningkatkan 
pemberdayaan 
masyarakat  

Meningkatnya  
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
bidang kesehatan 

0 Baik  

 Kategori  249 Baik Sekali 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2016  dari 5  sasaran strategis Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yang pencapaian kinerjanya termasuk dalam 

kategori  Baik Sekali ada 3 indikator dan ada 2 indikator dalam kategori Baik. 

Pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis tersebut akan dianalisis 

dan dievaluasi pada sub bab B. 
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Capaian indikator kinerja sasaran ini didapatkan dari hasil perbandingan realisasi 

dengan rencana tingkat capaian / target sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Sasaran 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 

Sasaran  Indikator Sasaran 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
/ Target 

Realisasi 

Pencapaian 
Rencana 
Tingkat 
Capaian 

Ket 

Meningkatnya 
tata kelola 
manajemen  
kesehatan 

Penilaian Sakip 56 0 0% 
 

Setiap orang 
mendapatkan 
Pelayanan 
minimal di 
bidang 
kesehatan 

Persentase 
tercapainya 
indikator SPM 
bidang kesehatan 

61,54% 75% 122%   

Menurunnya 
angka 
kesakitan per 
penyakit 

Persentase 
penurunan angka 
kesakitan per 
penyakit 

14,29% 75% 525%   

Meningkatnya 
pelayanan 
kesehatan di 
Puskesmas 

Hasil survey 
kepuasan layanan 
masyarakat terhadap 
pelayanan 
Puskesmas 

B B 100%   

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 3 sasaran termasuk dalam kategori capaian kinerja  baik 

sekali dan 2 dengan kategori baik. Secara rinci penjelasan pengukuran pencapaian 

sasaran pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:  
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a. Tujuan-1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan 

sasaran sebagai berikut: 

Sasaran 1 

 

 

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat dilihat pada tabel 6 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 6. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 

No Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 Penilaian Sakip 56 0 0% 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran 1  memiliki 

capaian kinerja tidak terukur  dengan capaian kinerja di atas  0 %. Hal ini disebabkan 

penilaian SAKIP tahun 2016 dalam proses penilaian oleh inspektorat Kabupaten 

Bangka Barat sehingga belum diketahui nilai yang dicapai, namun jika dibandingkan 

dengan tahun 2015 kita sudah mencapai target dengan hasil penilaian sebesar 72,21. 

SAKIP merupakan 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 mendapatkan nilai 72,21 dengan kategori BB 

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

pada tahun-tahun selanjutnya. 

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran ini ada beberapa indikator 

kinerja program yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran ini. Adapun 

indikator kinerja program tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

Meningkatnya tata kelola manajemen  kesehatan  
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Tabel 7. 

Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Sasaran 1 

No Indikator Kinerja Program Target Realisasi % 

1 Cakupan capaian kinerja program 
SKPD kesehatan 

80% 72,72% 90,9% 

2 Persentase pemenuhan layanan 
administrasi perkantoran 

100% 100% 100% 

3 Persentase sarana dan prasarana 
aparatur dalam kondisi baik 

100% 100% 100% 

4 Optimalnya disiplin aparatur 100% 100% 100% 
5 Status capaian kinerja keuangan 100% 100% 100% 

Rata-rata capaian kinerja program    98,18 

 

Tabel di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja program yang terdiri 

dari 5 buah indikator  yang seluruhnya memiliki capaian kinerja  baik dengan rata-rata 

capaian kinerja sebesar 98,18. Secara keseluruhan indikator kinerja program untuk 

sasaran 1 memiliki capaian 100%. 

Indikator kinerja program yang capaiannya termasuk dalam kategori  baik 

adalah sebagai berikut: 

1. Indikator kinerja 1: Cakupan capaian kinerja program SKPD kesehatan. 

Seluruh program yang mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan 

ada 22 program. Dalam pelaksanaanya dari 22 program, ada 16 program 

yang memiliki capaian kinerja baik atau sebesar 72,72%. Hal ini berarti ada 

6 program yang capaiannya dibawah 100%.  

2. Indikator kinerja 2: Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 

telah mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka pemenuhan 

layanan administrasi perkantoran telah dipenuhi baik dari alat tulis kantor, 

makan minum, cetak penggandaan, gaji/honorarium tenaga PHL, rapat-rapat 

koordinasi luar daerah dan lainnya. 

3. Indikator kinerja 3: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi 

baik telah mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana 

yang ada telah dilakukan pemeliharaan baik kendaraan dinas, gedung kantor 

maupun lainnya. 
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4. Indikator kinerja 4: Optimalnya disiplin aparatur telah mencapai 100%, hal 

ini menunjukkan bahwa kepatuhan pegawai dalam hal kelengkapan pakaian 

yang sesuai dengan aturan telah dilaksanakan dengan maksimal. 

5. Indikator kinerja 5: Status capaian kinerja keuangan telah mencapai 100%, 

hal ini menunjukkan seluruh jenis laporan yang terkait dengan keuangan 

telah dibuat dan disusun dengan baik. Ada 12 jenis laporan yang terkait 

dengan kinerja keuangan dan semuanya telah disusun dan dilaporkan. 

 

b. Tujuan-2: Meningkatkan upaya penyelenggaraan Standar Pelayanan 

Miniman  Bidang Kesehatan , dengan  sasaran sebagai berikut: 

Sasaran 2 
 
.  

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

berikut:  

 

Tabel 8. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 

No Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 Persentase tercapainya indikator SPM 
bidang kesehatan 

61,54% 75% 122% 

 

Tercapainya indikator kinerja sasaran ini berdasarkan indikator kinerja program 

yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat. Capaian indikator kinerja 

program ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 9. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Sasaran 2 

No Indikator Kinerja Program Target Realisasi % 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

Setiap Orang mendapatkan Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan  
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3 Persentase siswa satuan pendidikan 
dasar mendapatkan skrining kesehatan 
sesuai standar   

0 0 0 

4 Persentase  orang dengan TB   
mendapatkan pelayanan   kesehatan 
sesuai standar   

100 100 100 

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

100 100 100 

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

100 100 100 

7 Persentase penderita hipertensi 
mendapat pelayanan  kesehatan sesuai 
standar  

100 100 100 

8 Persentase penderita diabetes melitus  
mendapat pelayanan  kesehatan sesuai 
standar 

100 100 100 

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

95 92,15 97 

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

100 95,31 95,31 

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

100 98,75 98,75 

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

50 87,47 174,94 

Rata-rata capaian kinerja program  
sasaran 2 

          118,44 

 

Tabel 9 di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja program yang terdiri 

dari 12   buah indikator secara umum memiliki capaian kinerja  baik sekali dengan 

rata-rata capaian kinerja sebesar 118,44. Secara rinci, ada  1 capaian indikator kinerja 

yang masuk kategori  baik sekali karena realisasi capaiannya melebihi 100 % dan 

terdapat  11 indikator yang masuk kategori capaian kinerja baik dengan interval 

realisasi capaian kinerjanya antara 75-100 %. 
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Indikator kinerja program yang capaiannya termasuk dalam kategori  baik 

sekali adalah sebagai berikut: 

1. Indikator kinerja 12 : Persentase usia bawah lima tahun (Balita) mendapatkan 

pelayanan kesehatan   sesuai standar di Puskesmas dan  jaringannya, dalam 

memberikan pelayanan kesehatan pada balita.  Upaya ini dilakukan dengan 

berbagai cara diantaranya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat 

dengan cara penempatan bidan disemua desa bahkan sedang diupayakan 

penempatan bidan disemua dusun melalui pembangunan Poskesedes dan 

penyediaan alat dan tenaga, karena karaktersitik kependudukan di Bangka 

Barat, dalam satu Desa terdapat beberapa dusun dengan jarak dusun satu 

dengan lainnya yang berjauhan sehingga penempatan tenaga kesehatan di 

tengah tengah masyarakat berdampak  positif pada upaya pelayanan 

kesehatan pada Balita, selain itu program kunjungan rumah balita juga 

memberikan dampak positif atas pelayanan pada kelompok sasaran ini. 

 

Indikator kinerja program yang capaiannya termasuk dalam kategori baik adalah 

sebagai berikut: 

1. Indikator kinerja 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 jajarananya melakukan skrining kesehatan, upaya ini dilakukan 

untuk deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya suatu penyakit yang 

dapat mempengaruhi produktifitas seseorang, deteksi dini dapat mengetahui 

masalah secara dini sehingga  masalah dapat ditangani sebelum berkembang 

lebih lanjut. Pada tahun 2016 target skrining sebesar 0 untuk indikator ini, 

hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 indikator ini masih dalam proses 

penyusunan. 
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2. Indikator 2 : Persentase  usia 60  tahun ke atas  mendapatkan skrining  

kesehatan sesuai standar  di Puskesmas dan jaringannya, merupakan bentuk 

pelayanan sesuai standar yang diberikan kepada kelompok ini, seiring 

dengan bertambahnya 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, 

jangkauan pelayan juga di dukung oleh kegiatan Posyandu lanjut usia yang 

semakin banyak terbentuk. Pada tahun 2016 target skrining sebesar 0 untuk 

indikator ini, hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 indikator ini masih 

dalam proses penyusunan. 

3. Indikator  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 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 2016 target skrining sebesar 0 untuk indikator ini, hal ini disebabkan 

karena pada tahun 2016 indikator ini mengalami perubahan dari tahun 

sebelumnya, sehingga tidak tersedianya data. 

4. Indikator 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 2016 persentase  orang dengan TB   mendapatkan 

pelayanan   kesehatan sesuai standar telah mencapai target 100%, hal ini 

merupakan hasil kerjsama yang baik pihak terkait dan partisipasi 

masyarakat secara aktif. 
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5. Indikator kinerja 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. 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. 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. Pada tahun 2016 pemeriksaan 

HIV pada kelompok yang rentan terinveksi telah mencapai target 100%, hal 

ini merupakan hasil kerjsama yang baik pihak terkait dan partisipasi 

masyarakat secara aktif. 

6. Indikator kinerja 6 : Persentase  orang dengan  ganguan 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, target tahun 2016 sebesar 

100% dengan capaian sebesar 100%, artinya capain kinerja 100%. Capaian 

ini di lakukan dengan menempuh berbagai cara, antara lain melalui 

kunjungan rumah. Upaya ini terbukti memiliki daya ungkit yang besar 

dalam mencapai target. 

7. Indikator 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 atau salauran darah bersih meningkat diatas normal (normal 
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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. Di Kabupaten Bangka 

Barat  pelayanan kesehatan terhadap penderita Hipertensi pada tahun 2016 

telah mencapai 100%, artinya seluruh penderita hipertensi yang berkunjung 

ke sarana kesehatan telah mendapatkan pelayan sesuai standar. Tercapainya 

target ini karena petugas di sarana pelayanan kesehatan telah dibekali 

dengan   pengetahuan deteksi dini hipertensi dan upaya upaya 

pencegahannya, kemampuan petugas  tetap perlu di pantau melalui  

berbagai pelatihan. 

8. Indikator 8 : Persentase penderita Diabetes  Melitus Mendapatkan 

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. Pelayan penderita DM atau kencing 

manis di sarana kesehatan telah mencapai target sebesar 100 %, artinya 

seluruh penderita DM yang berkunjung telah mendapatkan pelayan 

pelayanan kesehatan   sesuai standar bagi penderita DM. Tercapainya target 

ini didukung oleh petugas yang telah dibekali pengetahuan tentang DM dan 

penangannya dan ketersediaan alat yang cukup memadai. Kemampuan 

petugas dalam menangani penderita DM dan ketersediaan alat pemeriksaan 

DM yang berkesinambungan perlu menjadi perhatian pihak terkait untuk 

mendukung tercapainya target ini. 
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9. Indikator 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. 

Untuk tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 

kinerja sebesar 98,75%, hal ini menunjukkan indikator kinerja masuk 

kategori baik karena berada pada interval 75-100%. Capaian ini berbanding 

lurus dengan capaian kegiatan ibu bersalin di sarana kesehatan maupun 

capaian ibu hamil yang diperiksa di sarana kesehatan dengan kendala 

pelaksanaan yang serupa. 

10. Indikator kinerja 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. Target kegiatan ini untuk 

tahun 2016 adalah sebesar 95% dengan capaian sebesar 92,15% artinya 

prestasi capaian sebesar 97%, hal ini menunjukkan indikator kinerja masuk 

kategori baik karena berada pada interval 75-100%. Belum tercapainya 

target  95% merupakan dampak dari adanya desa yang belum tersedianya 

bidan ditriwulan pertama tahun 2016, sehingga ada beberapa ibu hamil yang 

tidak terpenuhi layanan kehamilan minimal pada fase  kehamilan. Dalam 

rangka mendukung pencapaian target  ini Dinas  Kesehatan Kabupaten  

Bangka Barat melakukan kegiatan diantaranya kelas ibu, kegiatan  kelas ibu  

ini merupakan wadah penyebaran informasi tentang kehamilan, persiapan 

persalinan dan perawatan bayi dan balita, melalui kelas ibu diharapkan 

pesan pesan yang disampaikan dapat diterima lebih baik karena  ada 

interkasi yang intens anata ibu dan tenaga kesehatan. 
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11. Indikator 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. Pada tahun 2016 target kegiatan 

ini adalah 100% dengan capaian sebesar 95% artinya capaian kinerja 

sebesar 95,31%, masuk dalam kategori baik karena berada pada rentang 75-

100%. Tidak tercapainya target 100% merupakan dampak dari terdapatnya 

desa  yang pada triwulan pertama tahun 2016 yang tidak memiliki tenaga 

bidan di desa, sehingga ada beberapa  ibu yang bersalin tidak ditolong 

tenaga kesehatan . 

Pencapaian kinerja program ini tidak terlepas dari peran penting 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.  

 

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 10 

di bawah ini: 

Tabel 10 

Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1 Persentase penurunan angka kesakitan 
per penyakit 

14,29% 75% 525% 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran 2  memiliki 

capaian kinerja baik sekali  dengan capaian kinerja di atas  100 %. Hal ini disebabkan 

dari 8 indikator penyakit yang tidak termasuk dalam Standar Pelayanan Mininal 

Menurunnya angka kesakitan per penyakit 
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(SPM) hanya ada 2 indikator yang tidak mengalami penurunan yaitu cakupan 

penemuan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan angka penemuan 

kusta baru per 10.000 penduduk . Penyakit yang tidak termasuk dalam SPM dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 11 

Penyakit yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

No   
2015 2016 

% 
penurunan Jumlah 

Penderita 
Jumlah 

Penduduk Angka Jumlah 
Penderita 

Jumlah 
Penduduk Angka 

                  

1 
Angka kejadian tuberkulosis (insiden 
semua kasus/100.000 penduduk/tahun) 

162 208219 78 115 206293 56 28 

2 
Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 
penduduk 

146 208219 0,70 75 206293 0,36 48 

3 
Angka kesakitan DBD per 100.000 
penduduk 

160 208219 77 126 206293 61 21 

4 Angka kesakitan diare per 1000 penduduk 5391 208219 25,89 3356 206293 16,27 37 

5 Cakupan Penemuan penderita ISPA 18129 208219 8,71 13485 206293 6,54 25 

6 
Angka kesakitan filariasis per 100.000 
penduduk 

36 208219 17,29 30 206293 14,54 16 

7 
Cakupan penemuan penyakit yang dapat 
dicegah dengan imunisasi 

18 208219 0,009 110 206293 0,053 -517 

8 
Angka penemuan kusta baru per 10.000 
penduduk 

3 208219 0,14 3 206293 0,15 -1 

                  

 

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran ini ada beberapa indikator kinerja 

program yang mendukungnya. Adapun indikator kinerja program tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 12 

 Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Sasaran 3 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1 Persentase  penduduk  miskin yang 
terjamin yang terjamin pelayanan 
kesehatan  

100 100 100 

2 Persentase Puskesmas yang 
melaporkan dan melakukan tata 
laksana penyakit menular    

100 100 100 

3 Persentase rumah tangga yang ber 
PHBS   

41 27,54 67,18 

4 Prevalensi  kekurangan gizi  pada 
balita ( under weight ) 

16,9 2,10 804,22 
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5 Persentase ketersediaan obat dan 
vaksin  

65 54,17 83,33 

6 Persentase tempat pengolahan 
makanan (TPM)  yang memenuhi 
syarat kesehatan   

81 84 103,7 

7 Persentase kelompok binaan batra  
yang berprestasi  
 

100 100 100 

8 Persentase puskesmas yang 
melaksanakan upaya kesehatan 
masyarakat (UKM) pengembangan    

100 100 100 

 Rata-rata capaian kinerja sasaran 3   162,05     

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja program yang terdiri dari 8 

buah indikator secara umum memiliki capaian kinerja sedang  dengan capaian kinerja 

74,07.  Dari 8 indikator terdapat 2 indikator dengan capaian baik sekali karena 

capaian berada di atas 100 %, 5 indikator masuk kategori baik karena berada di 

rentang 75 – 100 %, dan terdapat 1 indikator masuk kategori sedang karena berada 

pada rentang 50 – 74 %.  

 

Adapun indikator kinerja program yang masuk dalam kategori baik sekali 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Indikator kinerja 5 : Prevalensi  kekurangan gizi  pada balita ( under weight ). 

Berat badan kurang atau Underweight, (mencakup Gizi Kurang dan Gizi 

Buruk) adalah keadaan dimana  berat badan balita yang ditimbang berada 

dibawah 3 Standar Deviasi (Standar WHO-NCHS). Pada tahun 2016 dari 

seluruh balita yang dipantau pertumbuhannya pada Puskesmas dan 

jaringannya terdapat 2,1% Balita Underweight, angka ini berada jauh 

dibawah angka nasional yang sebesar 16,9%, artinya capaian kinerja untuk 

indikator ini adalah sebesar 710% dengan kategori baik sekali. Pemantauan 

pertumbuhan balita di Puskesmas dan jaringannya  termasuk Posyandu 

merupakan upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan balita, deteksi dini 

gangguan pertumbuhan akan berdampak pula pada penanganan ganguan 

pada fase awal sehingga tidak berkembang menjadi gizi kurang ataupun gizi 

buruk. 
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2. Indikator kinerja 6 : Persentase tempat pengolahan makanan (TPM)  yang 

memenuhi syarat kesehatan. Tempat pengolahn makanan pada kegiatan ini 

adalah suatu tempat untuk mengolah  makanan yang akan dijual kepada 

konsumen, karena banyak pihak yang terlibat dalam proses pengolahan 

makanan tersebut maka kemungkinan timbulnya penyakit akan meningkat 

pula, untuk itu perlu dilakukan pengawasan secara berkala untuk mengontrol 

pemenuhan syarat kesehatan dalam rangka mencegah timbulnya penyakit. 

Untuk tahun 2016 target tempat pengolahan makanan memenuhi syarat 

kesehatan adalah sebesar 81% dengan capaian capaian sebesar 84% artinya 

capaian kinerja sebesar 103,75. Hal ini dapat tercapai dengan melakukan 

pengawasan tempat pengolahan makanan secara berkala. Pengasawasan 

secara berkala terbukti memiliki daya ungkit yang besar untuk kegiatan ini. 

 

Indikator kinerja program yang capaiannya termasuk dalam kategori baik  adalah 

sebagai berikut: 

1. Indikator kinerja 1 : Persentase  penduduk  miskin yang terjamin yang 

terjamin pelayanan kesehatan. Pada tahun 2016 sebagai mana juga tahun-

tahun sebelumnya  Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan 

program Jamkesra, program ini merupakan universal coverege dimana 100% 

penduduk Bangka Barat memiliki jaminan kesehatan sehingga mereka 

mendapat pelayan kesehatan dengan tanggungan dari Pemerintah Daerah, 

masyarakat dapat berobat di sarana Kesehatan dan memperoleh pelayan 

sesuai standar tanpa harus memikirkan biaya yang akan dikeluarkan oleh 

masyarakat. 

2. Indikator  2 : Persentase Puskesmas yang melaporkan dan melakukan tata 

laksana penyakit menular. Pada tahun 2016 seluruh puskesmas di Bangka 

Barat telah melaporkan dan melakukan tatalaksana penyakit menular, artinya 

target 100% tercapai, sedangkan capaian kinerja untuk kategori ini adalah 

100%. Hal ini didukung oleh tenaga puskesmas yang telah dilatih dan 

semakin baiknya sistem pencatatan dan pelaporan tatalaksana penyakit 

menular di Puskesmas. 
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3. Indikator kinerja 5 : Persentase ketersediaan obat dan vaksin.  Kegiatan ini 

adalah pemenuhan obat yan harus disediakan di sarana kesehatan. Target 

tahun 2016 sebesar 65% dengan capaian sebesar 54,17% artinya capaian 

kinerja sebesar 83,33%, masuk dalam kategori baik karena berada pada 

interval 75-100%. Capain kinerja yang masih dibawah target karena sistem 

pembelian obat yang mengunakan sistem Ecatalog, proses pemesanan 

hingga obat diterima memakan waktu yan cukup lama, akibatnya beberapa 

item obat  dibatalkan pembeliannya karena penyedia tidak mampu 

menyediakan obat sampai batas waktu yang telah ditentukan. Akibatnya 

capainya kinerja berada dibawah target. 

4. Indikator 7 : Persentase kelompok binaan obat tradisional  yang berprestasi. 

Obat tradisonal adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun 

temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat dan kepercayaan 

setempat,  Pada tahun 2016 seluruh Puskesmas di Bangka Barat telah 

melakukan  pembinaan pada kelompok yang memang memiliki obat 

tradisonal, pembinaan dilakukan untuk program pengembangan obat asli 

Indonesia, target kegiatan ini adalah 100% dengan capaian sebesar 100% 

artinya capaian kinerja adalah sebesar 100%. 

5. Indikator kinerja 8 : Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya 

kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan, Pada tahun 2016 seluruh 

Puskesmas di Bangka Barat telah melakukan  upaya kesehatan masyarakat 

pengembangan, target sebesar 100% dan capaian sebesar 100%, artinya 

capaian kinerja adalah sebesar 100%, upaya pengembangan kesehatan 

masyarakat ini dapat dicapai berkat peran serta katif dari seuruh pihak 

terkait. 

 

Indikator kinerja program yang capaiannya termasuk dalam kategori sedang 

adalah sebagai berikut: 

1. Indikator 4 : Persentase rumah tangga yang ber PHBS, Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dilkakukan atas 

dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan keluarga dapat 

menolong  diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam 
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mewujudkan kesehatan masyarakat. Target tahun 2016 adalah sebesar   41% 

dengan capaian 27%, artinya capaian kinerja sebesar 44,68%. Hal ini terjadi 

karena tidak seluruh unit dilapangan melakukan up dating data melalui 

survei data, dan terdapat metode pengumpulan data yang keliru, sehingga 

data yang didapat tidak valid. Hal ini terjadi karena petugas dilapangan 

kurang memahami definisi operasional sehingga berimbas pada data yg tidak 

valid. Dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan capaian kinerja seperti 

ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 13 

Jumlah keluarga yang ber PHBS 

Tahun Jumlah keluarga 
Ber PHBS 

Jumlah Keluarga 
di pantau 

Realisasi Target capaian 

2015 3.282 13.440 24,42% 75% 32,5% 
2016 3.686 13.382 27,4 % 44% 44,6% 

  

 

d. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas pelayaan kesehatan, dengan 1 sasaran 

sebagai berikut: 

Sasaran 4 

 

 

 

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 3 dapat dilihat pada tabel 13 

sebagai berikut: 

Tabel 14 

Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1 Hasil survey kepuasan layanan 
masyarakat terhadap pelayanan 
Puskesmas 

B B 100 

 

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran ini ada tiga indikator kinerja 

program yang mendukungnya. Indikator kinerja program tersebut dapat dilihat pada 

tabel 15. 

Meningkatnya pelayan kesehatan di Puskesmas 
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Tabel 15 

Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Sasaran 4 

No Indikator Kinerja Program Target Realisasi % 

1 Persentase Puskesmas yang 
melaksanakan  pelayanan kesehatan 
primer dan keperawatan kesehatan 
masyarakat 

100 100 100 

2 Predikat strata akreditasi Puskesmas 2 PKM 0 PKM 0 

3 Persentase pemenuhan kebutuhan 
SDM aparatur kesehatan masyarakat 

80% 51,71% 64,64 

 Rata-rata capaian kinerja sasaran    54,88 

 

Tabel di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja program terdiri dari 3 

indikator secara umum memiliki capaian kinerja buruk dengan  capaian kinerja 

sebesar 54,88%. Dari 3 indikator program tersebut 1 indikator masuk dalam kategori 

baik dengan capaian 100%, 1 indikator masuk dalam kategori sedang dengan capaian 

64,64% dan 1 indikator masuk dalam kategori buruk dengan capaian 0%. 

 

Adapun indikator yang masuk dalam kategori baik adalah indikator kinerja 1 

yaitu persentase  Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan perawatan kesehatan masyarakat. Target kegiatan ini adalah sebesar 100%  

dengan capaian sebesar 100%, artinya capaian kinerja sebesar 100%. Seluruh 

puskesmas di Bangka Barat telah melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan perawatan kesehatan masyarakat tetapi belum optimal karena masih ada 

beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya sarana dan prasarana kesehatan, SDM 

dan yang lainnya. 

 

Indikator yang masuk dalam kategori sedang adalah indikator kinerja 3 

yaitu persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan masyarakat. 

Target indikator ini adalah sebesar 80%  dengan capaian sebesar 51,71%, artinya 

capaian kinerja sebesar 64,64%. Hal ini disebabkan masih perlunya peningkatan 

tenaga kesehatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Terutama untuk tenaga 

kesehatan yang langsung memberikan perawatan kepada masyarakat seperti dokter 

spesialis, dokter umum, perawat dan lainnya.  
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Indikator yang masuk dalam kategori buruk adalah indikator kinerja 2 

yaitu predikat strata akreditasi Puskesmas. Target indikator ini adalah 2 Puskesmas 

mendapatkan sertifikat akreditasi dasar  namun capaian pada tahun 2016 belum ada 

Puskesmas yang mendapatkan sertifikat akreditasi hal ini disebabkan nilai akreditasi 

belum keluar tetapi survei sudah dilaksanakan.  

 

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

sebagai berikut: 

Sasaran 5 

 

 

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 4 dapat dilihat pada tabel 11 

sebagai berikut: 

Tabel 16 

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 

 

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran ini ada tiga indikator kinerja 

program yang mendukungnya. Adapun indikator kinerja program tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 17 

Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program 

No Indikator Kinerja Program Target Realisasi % 

1 Persentase rumah sehat 77 76,3 99,09 
2 Persentase penduduk terhadap akses 

air minum  
85 85,75 100,05 

3 Persentase puskesmas yang 
melaksanakan BOK  

100 100 100 

 Rata-rata capaian kinerja Program   99,71 

 

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 
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Tabel di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja program  yang terdiri dari 

3 buah indikator secara umum memiliki capaian kinerja baik dengan rata-rata capaian 

kinerja sebesar 99,71 %. Secara rinci, ada 1 capaian indikator kinerja yang masuk 

kategori capaian kinerja baik  sekali karena berada di atas 100 % dan 2 indikator 

dengan kategori baik karena berada pada interval 75 – 100 %. 

Indikator kinerja program yang capaiannya termasuk dalam kategori baik sekali 

adalah indikator kinerja persentase penduduk terhadap akses air minum (rumah 

tangga yang memiliki sumber air bersih) yaitu jumlah penduduk yang telah 

memiliki sumber air bersih dalam suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan 

bahwa masyarakat telah menjalankan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) menggunakan air bersih. Target tahun 2016 yaitu 85% dengan realisasi 

85,75, artinya capaian kinerja sebesar 100,05%  terjadi peningkatan dibanding 

tahun 2015 dimana target yang ditetapkan sebsar 85% dengan capaian 84,15%  

artinya capaian kinerja sebesar 99%. Hal ini menunjukkan 85,75% penduduk 

telah memiliki air bersih.  

Tabel 18 

Persentase penduduk yang memiliki air bersih 

Tahun Persentase penduduk yang memiliki 
air bersih 

Realisasi Target capaian 

2015 84,15% 84,15% 85% 99% 
2016 85,75% 85,75% 85% 100.05% 

 

Indikator kinerja program yang capaiannya termasuk dalam kategori baik  

antara lain: 

1. Indikator kinerja 1: Persentase rumah sehat, yang dimaksud dengan rumah 

sehat adalah rumah yang memenuhi kebutuhan Fisiologis, kebutuhan 

psikologis,  mampu mencegah penularan penyakit dan mampu mencegah 

terjadinya kecelakaan. Pada tahun 2016 target rumah sehat adalah 77% 

dengan realisasi sebesar 76,3%, artinya capaian kinerja sebesar 99,09%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah yang ada di Kabupaten 

Bangka Barat sudah memenuhi syarat kesehatan. 
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2. Indikator kinerja 3 : Persentase puskesmas yang melaksanakan BOK 

(Bantuan Operasinal Kesehatan),  yaitu Puskesmas yang mendapatkan  

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan berupa Bantuan 

Opersioanal kesehatan (BOK) dalam upaya mendukung upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif  dan prefentif. 

Tahun 2016 seluruh Puskesmas di Bangka Barat mendapatkan BOK 

berkisar antara Rp.120.000.000,- sampai 300.000.000,-. Targetnya  100% 

Puskesmas melaksanakan BOK dengan capaian 100%. Pemanfaatan dana 

BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas 

kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat  di wilayah kerja 

Puskesmas sehingga terbentuk perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat 

untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sehat.  

 

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 jo. 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 

pembangunan, pengadaan fisik maupun non fisik.  

Realisasi APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 dapat 

dilihat pada tabel 19 di bawah ini.  

 

Tabel 19. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016 

No Uraian Anggaran 2016 
(Rupiah) 

Realisasi (Rupiah) % 
realisasi 

1 Belanja Langsung 60.487.986.910,00,- 54.041.417.244,67,- 89,34 
2 Belanja Tidak 

Langsung 
29.083.800.789,00,- 27.550.001.432,00,- 94,73 

 Jumlah 89.571.787.699,00,- 81.591.418.676,67 91,09 
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Tabel 19 menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat pada 

tahun 2016 memiliki Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 29.083.800.789,00,- dengan 

realisasi sebesar Rp. 27.550.001.432,00,- atau 94,73 %. Kemudian untuk Belanja 

Langsung sebesar Rp. 60.487.986.910,00  dengan realisasi sebesar Rp. 

54.041.417.244,67,- atau 94,73%. Total realisasi sebesar 91,09%, Hal ini berarti bahwa 

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

dibandingkan dengan tahun 2015 anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 

tahun 2016 bertambah 9,6%  dari total anggaran pada tahun 2016. Hal ini seiring dengan 

capaian indikator kinerjanya karena dari 4  indikator sasaran ada 2  indikator sasaran 

kategori  baik sekali ada 1  indikator sasaran kategori baik, ada 1  indikator yang belum 

bisa terukur pada tahun bersangkutan, ada 1 indikator yang belum memiliki target 

pencapaian atau masih 0.   
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Tinjauan Umum Keberhasilan 

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan 

tugas, pokok dan fungsinya pada tahun 2016 dengan kategori capaian kinerja  baik 

Sekali  (berada di atas 100%) dimana nilai rata-rata persentase pencapaian kinerja 

sasarannya sebesar120,86% 

Secara rinci ada 2 sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 

yang pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori baik  sekali, 1 kategori baik 

Ikhtisar pengukuran pencapaian kinerja sasaran stretegis pada tahun 2016 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 20 
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 

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  

Setiap orang 
mendapatkan 
Pelayanan minimal di 
bidang kesehatan  

122 Baik 
Sekali 

3 Meningkatkan  Status 
Kesehatan  

Menurunnya angka 
kesakitan perpenyakit 

525 Baik 
Sekali 

4 Meningkatkan kualitas 
pelayanan Kesehatan  

Meningkatnya 
Pelayanan Kesehatan di 
Puskesmas  

100 Baik 

5 Meningkatkan 
pemberdayaan 
masyarakat  

Meningkatnya  
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
bidang kesehatan 

0 Buruk 

 Kategori  249 Baik 
Sekali 
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Tabel 21. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016 

No Uraian Anggaran 2016 
(Rupiah) 

Realisasi (Rupiah) % 
realisasi 

1 Belanja Langsung 60.487.986.910,00,- 54.041.417.244,67,- 89,34 
2 Belanja Tidak 

Langsung 
29.083.800.789,00,- 27.550.001.432,00,- 94,73 

 Jumlah 89.571.787.699,00,- 81.591.418.676,67 91,09 
Tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat 

pada tahun 2016 memiliki Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 29.083.800.789,00,- 

dengan realisasi sebesar Rp. 27.550.001.432,00,- atau 94,73 %. Kemudian untuk 

Belanja Langsung sebesar Rp. 60.487.986.910,00  dengan realisasi sebesar Rp. 

54.041.417.244,67,-,- atau 94,73%. Total realisasi sebesar 91,09%, Hal ini berarti 

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

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 

Barat tahun 2016 bertambah 9,6% .dari total anggaran pada tahun 2016. Hal ini seiring 

dengan capaian indikator kinerjanya karena dari 5  indikator sasaran ada 3  indikator 

kategori  baik sekali,  ada 1  indikator yang belum bisa terukur pada tahun bersangkutan, 

ada 1 indikator yang belum memiliki target pencapaian atau masih 0. 

 

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 2016 , 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 seperti pelayana ibu hamil dan 

bersalin; 
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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. 

 

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 56

Setiap orang mendapatkan 
Pelayanan minimal di bidang 
kesehatan

Persentase tercapainya indikator SPM bidang 
kesehatan

61,54%

Menurunnya angka kesakitan 
per penyakit

Persentase penurunan angka kesakitan per 
penyakit

14,29%

Meningkatnya pelayanan 
kesehatan di Puskesmas

Hasil survey kepuasan layanan masyarakat 
terhadap pelayanan Puskesmas

B

Meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat dalam bidang 
kesehatan

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

0

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2016



Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Sasaran Indikator Sasaran
Rencana Tingkat 
Capaian/Target

Realisasi
Persentase 

Pencapaian Rencana 
Tingkat Capaian

Ket

Meningkatnya tata 
kelola manajemen  
kesehatan

Penilaian Sakip 56 0 0
Dalam 
proses 

penilaian

Setiap orang 
mendapatkan 
Pelayanan minimal di 
bidang kesehatan

Persentase tercapainya 
indikator SPM bidang 
kesehatan

61,54% 75% 122%

Menurunnya angka 
kesakitan per 
penyakit

Persentase penurunan 
angka kesakitan per 
penyakit

14,29% 75% 525%

Meningkatnya 
pelayanan kesehatan 
di Puskesmas

Hasil survey kepuasan 
layanan masyarakat 
terhadap pelayanan 
Puskesmas

B B 100%

Meningkatkan 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
bidang kesehatan

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

0 0 0

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2016



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 56 0 0

Dalam proses 

penilaian

2

Setiap orang mendapatkan 

Pelayanan minimal di bidang 

kesehatan

Persentase tercapainya 

indikator SPM bidang 

kesehatan

61,54% 75% 122%

3
Menurunnya angka 

kesakitan per penyakit

Persentase penurunan angka 

kesakitan per penyakit
14,29% 75% 525%

4
Meningkatnya pelayanan 

kesehatan di Puskesmas

Hasil survey kepuasan layanan 

masyarakat terhadap 

pelayanan Puskesmas

B B 100%

5

Meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang 

kesehatan

Persentase Desa/Kelurahan 

yang melaksanakan STBM 

(sanitasi total berbasis 

masyarakat)

0 0 0

 

PENGUKURAN KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Rencana 
Tingkat 

Capaian/Ta
rget

Realisasi

Persentase 
Pencapaian 

Rencana Tingkat 
Capaian

KET

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

Cakupan capaian kinerja 

program SKPD kesehatan 
80% 72,72% 90,90%

Persentase pemenuhan 

layanan administrasi 

perkantoran

100% 100% 100,00%

Persentase sarana dan 

prasarana aparatur dalam 

kondisi baik

100% 100% 100,00%

Optimalnya disiplin aparatur 100% 100% 100,00%

Status capaian kinerja 

keuangan
100% 100% 100,00%

Persentase balita yang 

berkunjung ke puskesmas dan 

jaringannya mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai 

standar

50% 87,47% 174,94%

Persentase ibu hamil yang 

berkunjung ke puskesmas dan 

jaringannya mendapatkan 

pelayanan antenatal sesuai 

standar

95% 92,15% 97,00%

Persentase ibu bersalin yang 

berkunjung ke puskesmas dan 

jaringannya mendapat 

pelayanan persalinan sesuai 

standar

100% 95,31% 95,31%

Persentase bayi baru lahir yang 

berkunjung ke puskesmas dan 

jaringannya mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai 

standar

100% 98,75% 98,75%

Persentase orang dengan TB 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar

100% 100% 100,00%

Persentase orang beresiko 

terinfeksi HIV yang 

mendapatkan pemeriksaan HIV 

sesuai standar

50% 100% 200,00%

Persentase orang di satuan 

pendidikan dasar yang 

mendapatkan pelayanan 

higiene sanitasi pangan sesuai 

standar

0% 0% 0,00%

Persentase penderita hipertensi 

yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar

100% 100% 100,00%

Persentase penderita diabetes 

melitus yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai 

standar

100% 100% 100,00%

Persentase orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar

10% 100% 1000,00%

Persentase rumah tangga yang 

ber PHBS
41% 27,54% 67,18%

Persentase Penduduk miskin 

yang  terjamin pelayanan 

kesehatan 

100% 100% 100,00%

Prevalensi Kekurangan Gizi 

(Under Weight) pada Balita 
16,90% 2,10% 12,43%

Persentase Puskesmas yang 

menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat (UKM) 

Pengembangan

100% 100% 100,00%

PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016

1 Meningkatnya tata kelola 

manajemen  kesehatan 

2 Setiap orang mendapatkan 

Pelayanan minimal di bidang 

kesehatan

3 Menurunnya angka 

kesakitan per penyakit



Persentase Tempat Pengolahan 

Makanan (TPM) yang 

memenuhi syarat kesehatan

81% 84% 103,70%

Persentase ketersediaan obat 

dan vaksin
65% 54% 83,33%

Predikat strata Akreditasi 

Puskesmas
0 0 0,00%

Persentase pemenuhan 

kebutuhan SDM aparatur 

kesehatan sesuai kompetensi 

80% 51,71% 64,64%

Persentase Puskesmas yang 

melaksanakan pelayanan 

kesehatan primer dan 

pelayanan keperawatan 

kesehatan masyarakat

100% 100% 100,00%

Persentase sarana dan 

prasarana puskesmas/ 

puskesmas pembantu dan 

jaringannya yang sesuai 

standar

5% 0% 0,00%

Persentase Rumah Sehat 77% 76,30% 99,09%

Persentase Puskesmas yang 

melaksanakan BOK
100% 100% 100,00%

5 Meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang 

kesehatan

4 Meningkatnya pelayanan 

kesehatan di Puskesmas


