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KA'TA PENGANT,AR

Alhamdulillah, segala puji sryukur kehadirarr Allah iS\yT, shalawat dan salam

sslalu tercurah kepatia jun3ungan tresar krta Nabi Mluhammaii SAW, keluarga, sahabat

serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Sebagai ab,cli negara dan masyarakat

pegaw?i negeri sipil dituntut untuk selaiu memberikan pe,larzanan terbaiknya kepada

masyarakat. Sebagai perwujudarmya seorang pegawai hendaklah senantiasa

meningkatkan kinerja sesuai tugas, v/ew'enang dan kewajiban mrasing-masing.

Sistem Akuntabilitas Kine:rja Instansi Pemerintala (SAKIP) yang baik.

sebagaimana diamanatkan dalam lnstruksi Presidcn NoniL,or 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerrintah dan Peraturan Premerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Imtansi Fr;merintah mengamanatkair

bahwa setiap Satuan Kerja Perangniat Daerah (SKPD) diharurskan membuat Laporan

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAiKlP). LAKIP mempakan wujud

pertanggungjawaban peiaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) yang berisi informasi

tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan rniasallahnya. LAKIP Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 ini merupakan tindak lanjut dari

Penetapan Kinerja (TAPzuN) tahun 2015. LAKIP tahun 2015 ini merupakan gambaran

kinerja kegiatan dan program Dinas X.esehatan Kabupateni Bangka B,arut pada tahun

2015.

Akhirnya kami sampaikan ti;rinna l<asih dan penghargaan kepada semua pihali

yang telah bekerja keras dalam p,en)^Isunan Laporan Aliunbilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini dan semoga Allah SWT serrantiasa memberikan petunjuk serta

memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mslaksanaliarL pembangunan dibidang

kesehatan.

dr. H. Andri Nurtlito, MARS

NIP. 19670909 2010112 I 001

tt*?u.grao, -
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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 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 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.

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 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 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.
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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 SKPD 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 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 Tanggal

31 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 SKPD 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 SKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 ini mempunyai peran dan fungsi

yang strategis  untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang 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 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
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Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat. 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 yang terbagi:

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

Tidak Menular (Sepimkesma dan PTM)

b. Seksi Pencegahan Penyakit(P2)

c. Seksi Penyehatan Lingkungan(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 dan Promosi Kesehatan yang terbagi:

a. Seksi Promosi Kesehatan

b. Seksi Kesehatan Komunitas dan Kesehatan Kerja

c. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat

6. Bidang Bina Program yang terbagi dalam

a. Seksi Perencanaan dan dan Pelaporan Kesehatan

b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan

c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada

lampiran.
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C. Uraian Tugas dan Fungsi

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 38

tahun 2007.

1. Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya

c. Pembinaan 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 :

1) Merencanakan atau merumuskan pengelolaan dan pelaksanaan urusan

kepegawaian, keuangan, serta urusan administrasi

2) Melakukan pengendalian/pengawasan urusan rumah tangga dinas serta

pengadaan barang inventaris milik dinas, urusan penataan kepegawaian

dan urusan keuangan
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3) Mengkoordinasikan kegiatan sub-sub bagian di lingkungan sekretariat

dinas

4) Mengevaluasi kegiatan urusan kepegawaian dan keuangan

5) Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi dengan kepala-kepala bidang

dinas dan instansi terkait

6) Melakukan pengambilan keputusan/kebijakan dilingkungan dinas apabila

dianggap perlu kecuali hal-hal yang bersifat prinsipil

7) 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 P2-PL

ini mempunyai fungsi antara lain :

1) Merencanakan dan merumuskan kegiatan P2-PL

2) Melaksanakan pembinaan program kegiatan dibidang P2-PL

3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program P2-PL

4) Mengkoordinasikan program P2-PL secara lintas program maupun lintas

sektor

5) Melakukan pembinaan terhadap Wasor dilingkungan P2-PL

6) Melakukan penataan terhadap sistem informasi manajemen kesehatan

(SIK) pada  program P2-PL

7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program P2-PL

8) Melakukan konsultasi dengan kepala dinas atas pelaksanaan

program/kegiatan P2-PL

9) Mengambil kebijakan bila terjadi masalah/kasus luar biasa di bidang 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 :

1) Menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pelayanan medik dan farmasi

2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan medik dan farmasi
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3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang

pelayanan medik dan farmasi

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan administrasi

dibidang pelayanan medik dan farmasi

e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Kesehatan dibidang bina kesehatan

masyarakat dan promosi kesehatan. Adapun fungsinya sebagai berikut :

1) Melaksanakan atau merumuskan pengelolaan dan pelaksanaan urusan

dibidang bina kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan

2) Melakukan pengendalian / pengawasan urusan dibidang bina kesehatan

masyarakat dan promosi kesehatan

3) Mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi di bidang bina kesehatan

masyarakat dan promosi kesehatan

4) Mengevaluasi kegiatan dibidang bina kesehatan masyarakat dan promosi

kesehatan

5) Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi dengan kepala-kepala bidang

dinas dan instansi terkait

6) Melakukan pengambilan keputusan / kebijakan di bidang bina kesehatan

masyarakat dan promosi kesehatan

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

bina kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan.

f. Bidang Bina Program

Bidang Bina Progaram menpunyai tugas memimpin mengkoordinasi dan

mengendalikan tugas dibidang bina program yang meliputi perencanaan

program kesehatan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan kesehatan.

Fungsi dari bidang bina program adalah :

1) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang bina program

2) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang kesehatan

3) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang bina program

4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang bina program

5) Pelaksanaan evaluasi tugas dibidang bina program



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015

BAB I   Pendahuluan 7

6) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang bina program

7) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga atau

pihak ketiga dalam rangka bina 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

2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

yang ditunjuk

4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

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.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat ini dimaksudkan untuk menilai kinerja Dinas

Kesehatan selama tahun 2015 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 baik tingkat SKPD, Kabupaten,

Propinsi dan Nasional 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 2015. Selain itu LAKIP ini
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diharapkan dapat menjadi alat kontrol agar pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan tetap

sesuai dengan Rencana Stratetegis Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Bangka

Barat Tahun 2011-2015.

E. Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2015. Evaluasi kinerja dilakukan

dengan membandingkan realisasi capaian kinerja (performance results) dengan

Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2015 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 2015 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 2015, menjelaskan berbagai

kebijakan umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, rencana strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat untuk periode tahun 2011 - 2015 dan penetapan

kinerja untuk tahun 2015.

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 2015.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 ini dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang
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BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2011-2015

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 2011 – 2015.

Renstra Dinas Kesehatan juga merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati

Kabupaten Bangka Barat periode 2011-2015 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.

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat adalah

Dalam mewujudkan visi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat sebagai

unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang

kesehatan,maka ditetapkan Misi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Bangka Barat yang Sehat, Mandiri

dan Berkualitas”

1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata dan

berkeadilan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan sehingga

terwujud pelayanan kesehatan yang bersaing dan berkualitas.

3. Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat yang kurang dan

atau tidak mampu serta masyarakat yang membutuhkan jaminan

pembiayaan kesehatan.
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Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Merumuskan

tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator-indikator yang berfungsi sebagai

pengukur keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dalam pencapaian

Visi dan Misi yang dimaksud. Adapun tujuan, sasaran dan indikator dapat dilihat pada

tabel 1.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah dalam

pembangunan kesehatan.

5. Meningkatkan keamanan pangan yang sehat dan berkualitas.

6. Terciptanya pengendalian penyakit menular, tidak menular dan penyehatan

lingkungan.
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Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

No Tujuan Sasaran Strategi Indikator Kinerja
Target

2011 2012 2013 2014 2015

1 Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana kesehatan

Setiap sarana pelayanan
kesehatan memenuhi
stándar mutu

Puskesmas berstandar ISO 9001 : 2000 0 0 0 1 2

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
terhadap pelayanan puskesmas (Skala
A-E)

C C C C C

Persentase pustu dan poskesdes yang
beroperasi

- - 80 85 90

Persentase puskesmas yang
melaksanakan kesehatan komunitas
dan kesehatan kerja (santun usila,
indera, olah raga, pengobatan
tradisional dan kesehatan kerja)

- - 50 75 100

Persentase puskesmas yang
melaksanakan kesehatan khusus/matra
(kesehatan haji, kesehatan
penyelaman (hyperbarik), bencana,
bumi perkemahan dan PHB)

- - 75 87,5 100

Persentase puskesmas yang
melaksanakan pelayanan kesehatan
masyarakat yang beresiko/rawan (jiwa,
PHN)

- - 37,5 62,5 100

Jumlah puskesmas menjadi BLUD - - - 0 2

Jumlah RS pratama yang dibangun - - 0 0 1



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015

BAB II  Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kerja 12

Persentase sarana pelayanan
kesehatan yang memiliki izin
operasional

- - 70 85 100

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

- - 100 100 100

Berfungsinya sistem
informasi manajemen
kesehatan daerah

Persentase ketersediaan kegiatan
manajemen program bidang kesehatan

- - 50 75 100

Persentase ketersediaan sistem
informasi kesehatan daerah

- - 100 100 100

2 Meningkatnya ketersediaan dan
mutu sumber daya manusia
kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan kesehatan

Setiap pelayanan
kesehatan tersedia SDM
kesehatan yang kompeten

Rasio dokter/tenaga medis per satuan
penduduk

1 : 5172 1 : 4799 1 : 3643 1 : 3295 1 : 3028

Rasio tenaga perawat per satuan
penduduk

1 : 385 1 : 419 1 : 696 1 : 694 1 : 692

Rasio tenaga bidan per satuan
penduduk

1 : 1356 1 : 1268 1 : 1283 1 : 1212 1 : 1154

Persentase perawat yang memiliki
kompetensi BTCLS

- - 25 30 45

Persentase peningkatan kompetensi
SDM kesehatan di bidang perencanaan
dan keuangan

- - 25 50 75

3 Meningkatnya perlindungan
kepada masyarakat dalam
pembiayaan kesehatan

Terciptanya sistem
pembiayaan kesehatan
terutama bagi rakyat
miskin

Penduduk yang sakit terjamin
pelayanan kesehatan

100 100 100 100 100

Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin

100 100 100 100 100

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100
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4 Mengoptimalkan koordinasi dan
sinergi antara pemerintah, swasta
dan masyarakat dalam rangka
meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat

Peningkatan pelayanan
kesehatan ibu dan anak

Angka kematian bayi 10 10 10 9 8

Angka kematian ibu melahirkan 107 106 150 125 102

Angka kematian balita 11 10 10

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 96,12 97 95 97 97

Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani

30 50 80 80 80

Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
potensi kebidanan

91 93 90 95 95

Cakupan pelayanan nifas 86 87 90 90 90

Cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani

30 50 80 80 80

Cakupan kunjungan bayi 60 70 90 90 90

Cakupan pelayanan anak balita 40 60 90 90 90

Cakupan peserta KB aktif 75 75 75 75 75

Peningkatan gizi
masyarakat

Persentase balita gizi buruk 0,08 0,07 0,1 0,09 0,08
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Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin

100 100 100 100 100

Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan

100 100 100 100 100

Peningkatan upaya
preventive dan promotif
kesehatan

Persentase rumah tangga berperilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS)

- - 50 75 75

Cakupan penjaringan kesehatan siswa
SD dan setingkat

- - 100 100 100

Peningkatan peran
masyarakat dan swasta

Cakupan desa siaga aktif - - 80 70 85

Persentase posyandu purnama dan
mandiri

- - 40 45 50

5 Meningkatkan ketersediaan
perbekalan kesehatan keamanan
dan pangan

Semua sediaan makanan
dan minuman memenuhi
syarat

Persentase tempat pengolahan makanan,
tempat pengolahan air minum dan tempat-
tempat umum yang memenuhi syarat
kesehatan

85,29 90 60 70 80

Setiap sarana kesehatan
tersedia perbekalan
kesehatan sesuai standar

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
sarana pelayanan kesehatan dasar

85 87 75 80 85

6 Menurunnya angka kesakitan,
kematian dan kecacatan akibat
penyakit & meningkat kan
penyehatan lingkungan

Setiap kejadian penyakit
terlaporkan secara cepat
dan dapat tertanggulangi
secara cepat dan tepat

Persentase puskesmas yang
melaporkan dan melakukan
tatalaksana penyakit menular dan tidak
menular

- - 100 100 100

Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)

100 100 100 100 100

Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit :

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per
100.000 penduduk < 15 tahun

- - 2 2,1 2
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Penemuan penderita pneumonia Balita - - 100 80 100

Penemuan pasien baru TB BTA positif - - 100 100 100

Penderita DBD yang ditangani - - 100 100 100

Penemuan penderita diare - - 100 80 100

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam

100 100 100 100 100

Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 -
24 tahun

1 1 1 < 0,5 < 0,5

Angka penemuan kasus malaria per
1.000 penduduk

12 10 < 3 < 2 < 1

Persentase penderita filariasis
tertangani dan tertatalaksana

- - - 100 100

Persentase penderita kusta tertangani
dan tertatalaksana

- - - 100 100

Terkendalinya pencemaran
lingkungan sesuai dengan
standar kesehatan

Persentase rumah tangga terhadap
akses air bersih

50 70,14 62 64 65

Cakupan rumah sehat 65 70 75 80 85

Persentase desa sehat - - - 60 85

Persentase jamban sehat 60 65 70 75 75

Persentase pengawasan dan
pengolahan limbah medis di fasilitas

- - 25 50 60
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pelayanan kesehatan

-[



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015

BAB II  Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kerja 17

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 2011-2015 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 2015

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun

2015 telah tertuang dalam bentuk penetapan kinerja Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Bangka Barat sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan

Kabupaten Bangka Barat periode 2015. Adapun Penetapan Kinerja yang dimaksud

dapat dilihat pada tabel 2.
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PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA/RPJMD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARG
ET

REALISA
SI

FAKTOR
PENCAPAIAN/PENURUNAN/TE

TAP DARI REALISASI SKPD
PENDOR

ONG
PENGHA
MBAT

PENAH
AN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Setiap sarana pelayanan kesehatan
memenuhi standar mutu

Persentase puskesmas, pustu, polindes dan
poskesdes yang beroperasi % 95% 97,30%

Puskesmas berstandar ISO 9001 : 2000 Jumlah 0
Persentase puskesmas yang melaksanakan
kesehatan khusus/matra (kesehatan haji, kesehatan
penyelaman (hyperbarik), bencana, bumi
perkemahan dan PHB)

% 100% 100%

Jumlah RS pratama yang dibangun Jumlah 0

Persentase sarana pelayanan kesehatan yang
memiliki izin operasional. % 100% 99,04%

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap
pelayanan puskesmas (Skala A-E) skala 0

cakupan pelayanan gawat darurat level-1 yang harus
diberikan sarana kesehatan(RS) di kabupaten /kota % 100% 100%

Persentase puskesmas yang melaksanakan
kesehatan komunitas dan kesehatan kerja (PKPR,
santun usila, indera, olah raga, pengobatan
tradisional dan kesehatan kerja)

% 100% 100,00%

Persentase puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kesehatan masyarakat yang
beresiko/rawan (jiwa, PHN)

% 100% 100%

Jumlah puskesmas menjadi BLUD Jumlah 0 0
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2 Berfungsinya sistem informasi
Manajemen kesehatan daerah

Persentase ketersediaan kegiatan manajemen
program bidang kesehatan % 100% 100%

Persentase ketersediaan sistem informasi kesehatan
daerah % 100% 100%

3 Setiap pelayanan kesehatan tersedia
SDM kesehatan yang kompeten Ratio dokter tenaga medis persatuan penduduk rasio 1:3028 1:4249

Ratio tenaga perawat persatuan penduduk rasio 1:692 1:643

Ratio tenaga bidan  persatuan penduduk rasio 1:1154 1:1084

Presentase perawat yang memiliki konpetensi BTCLS % 45 % 35,8%

Presentase peningkatan kompetensi SDM Kesehatan
dibidang perencanaan dan keuangan % 75%

87,50%

4
Terciptanya sistem pembiayaan
kesehatan terutama bagi rakyat
miskin

Penduduk yang sakit terjamin pelayanan kesehatan % 100%
100%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
miskin % 100% 79,910%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin % 100% 13,74%

5 Peningkatan pelayanan kesehatan
ibu dan anak Angka Kematian Bayi

Per
1.000

KH
8 7

Angka kematian ibu melahirkan
Per

1.000
KH

102 152

Angka kematian balita
Per

1.000
KH

10 8

Cakupan pelayanan anak balita % 90% 75,97%

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 98% 94,10%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 80% 85,54%
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Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki potensi kebidanan % 95% 95,13%

kemampu
an tenaga
kesehatan

Cakupan pelayanan nifas % 90% 95,20%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani % 80% 88,31%

Cakupan kunjungan bayi % 90% 99,92%

Cakupan peserta KB aktif % 75% 71,81%

6 Peningkatan gizi masyarakat Cakupan Pemberian makanan pendamping  ASI
anak usia 6-24 bulan keluarga miskin % 100% 100%

Persentase balita gizi buruk % 0,08% 0,06%

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100% 100%

7 Peningkatan upaya preventive dan
promotif kesehatan

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS) % 75% 24,42%

Cakupan penjaringan  siswa SD dan setingkat % 100% 100%

8 Peningkatan peran masyarakat dan
swasta Cakupan desa siaga aktif % 85% 96,88%

Persentase posyandu purnama dan mandiri % 50% 50,29%

9 Semua sediaan makanan dan
minuman memenuhi syarat

Persentase tempat pengolahan makanan, tempat
pengolahan air minum dan tempat-tempat umum
yang memenuhi syarat kesehatan

% 80% 88,53%

10
Setiap sarana kesehatan tersedia
perbekalan kesehatan sesuai
standar

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di sarana
pelayanan kesehatan dasar % 85% 63,89%
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11

Setiap kejadian penyakit terlaporkan
secara cepat dan dapat
tertanggulangi secara cepat dan
tepat

Presentase puskesmas yang melaporkan dan
melakukan tatalaksana penyakit menular dan tidak
menular

% 100% 100%

sistem
pelapora

n
berkesin
ambung

an
Persentase penderita kusta tertangani dan
tertatalaksana % 100% 100%

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) % 100% 100,00%

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam % 100% 100%

Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk < 2 1,83

Penemuan pasien baru TB BTA Positif % 100% 32,23%

Penemua
n kasus

TB
positif

terlapork
an

Penderita DBD yang ditangani % 100% 100%

Penemuan Penderita pneumonia Balita % 80% 85,83%

Prevalensi kasus HIV pada populasi dewasa < 0,5 0,01

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000
penduduk <15 tahun 2 3

Penemuan penderita Diare % 100% 119,41%

optimalis
asi upaya
promotif

dan
preventif

Persentase penderita filariasis tertangani dan
tertatalaksana % 100% 100%

12
Terkendalinya pencemaran
lingkungan sesuai dengan standar
kesehatan

Persentase desa sehat % 85% 100%
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Persentase jamban sehat % 75% 78,75%

peningka
tan

pengetah
uan

sadar
hidup
sehat

Cakupan rumah sehat % 85% 75,38%

Persentase rumah tangga terhadap akses air bersih % 85% 84,15%

Persentase pengawasan dan pengolahan limbah
medis di fasilitas pelayanan kesehatan % 60% 70%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015

BAB II  Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kerja 23



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015

BAB III Akuntabilitas Kinerja 23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

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 SKPD pada tahun 2015. 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 2011 – 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) tahun 2014.

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 2011 – 2015.

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 2011-2015

memiliki 6 tujuan dan 12 sasaran strategis. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran

Strategis pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015

No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Persentase
Capaian

Kategori

1 Meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana kesehatan

Setiap Sarana Pelayanan
kesehatan memenuhi
stándar mutu

101,19 Baik
Sekali

Berfungsinya Sistem
Informasi Manajemen
Kesehatan daerah

100 Baik

2 Meningkatnya ketersediaan
dan mutu sumber daya
manusia kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan
kesehatan

Setiap pelayanan
kesehatan tersedia SDM
kesehatan yang kompeten

96,93 Baik

3 Meningkatnya perlindungan
kepada masyarakat dalam
pembiayaan kesehatan

Terciptanya sistem
pembiayaan kesehatan
terutama bagi rakyat
miskin

64,83 Sedang

4 Mengoptimalkan koordinasi
dan sinergi antara pemerintah,
swasta dan masyarakat dalam
rangka meningkatkan akses
dan mutu pelayanan kesehatan
bagi masyarakat

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak

101,01 Baik
sekali

Peningkatan Gizi
Masyarakat

125 Baik
Sekali

Peningkatan Upaya
Preventive dan Promotif
Kesehatan

32,56 Buruk

Peningkatan peran
masyarakat dan swasta

104,85 Baik
sekali

5 Meningkatkan ketersediaan
perbekalan kesehatan,
keamanan dan pangan

Semua sediaan makanan
dan minuman memenuhi
syarat

110,66 Baik
Sekali

Setiap sarana kesehatan
tersedia perbekalan
kesehatan sesuai standar

75,16 Baik

6 Menurunnya angka kesakitan,
kematian dan kecacatan akibat
penyakit dan meningkatkan
penyehatan lingkungan

Setiap kejadian penyakit
terlaporkan secara cepat
dan dapat tertanggulangi
secara cepat dan tepat

106,87 Baik

Terkendalinya
pencemaran lingkungan
sesuai dengan standar
kesehatan

105,4 Baik
Sekali

93,71 baik
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Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ada sasaran strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yang pencapaian kinerjanya termasuk dalam

kategori Baik Sekali, 3 kategori Baik dan 1 kategori Sedang dan terdapat 1 kategori

buruk. Pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis tersebut akan

dianalisis dan dievaluasi pada sub bab B.

B. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Ada 6 sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yang

pengukuran pencapaian sasaran termasuk dalam kategori capaian kinerja baik

sekali, 4 baik dan 1 sedang serta 1 kategori buruk pada tahun 2015. Secara rinci

penjelasan pengukuran pencapaian sasaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan-1: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, dengan

2 sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1.1

.

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 1.1 dapat dilihat pada tabel

5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase Poskesdes dan Pustu yang
beroperasi

90 97,30 108,11

2 Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan komunitas dan
kesehatan kerja

100 100 100

3 Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan khusus/matra

100 100 100

4 Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan kesehatan
masyarakat yang beresiko/rawan

100 100 100

5 Persentase sarana pelayanan kesehatan
yang memiliki izin operasional

100 99,04 99,04

Setiap Sarana Pelayanan kesehatan memenuhi stándar mutu
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6 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1
yang harus diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten/Kota

100 100 /

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1.1 101,19

Tabel 5 di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 1.1 yang terdiri

dari 6 buah indikator secara umum memiliki capaian kinerja baik sekali dengan rata-

rata capaian kinerja sebesar 101,19 %. Secara rinci, ada 1 capaian indikator kinerja

yang masuk kategori baik sekali karena realisasi capaiannya melebihi 100 %, ada 5

indikator yang masuk kategori capaian kinerja baik dengan interval realisasi capaian

kinerjanya antara 75-100 %.

Indikator kinerja sasaran 1.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori baik

sekali adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 3 : persentase Poskesdes dan pustu yang beroperasi

merupakan jumlah Poskesdes yang memiliki bidan desa dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang ada dalam lingkungannya. Pada tahun

2014 sudah ada 72 Poskesdes yang beroperasi, saat ini jumlah Poskesdes

yang ada sebanyak 74 Poskesdes dengan penambahan bangunan Poskesdes

yang baru sebanyak 1 Poskesdes dan 1 Polindes yang ditingkatkan menjadi

Poskesdes. Target pada tahun 2015 yaitu 90% Poskesdes sudah beroperasi,

capaian indikator pada tahun 2015 yaitu 97,3 Poskesdes telah beroperasi.

Indikator kinerja sasaran 1.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori baik

adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 4 : persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan

komunitas dan kesehatan kerja merupakan Puskesmas yang

menyelenggarakan program PKPR, santun usila, indera, olah raga,

pengobatan tradisional dan kesehatan kerja. Capaian kinerja saat ini ada 8

dari 8 Puskesmas yang telah menyelenggarakan keseluruhan kesehatan

komunitas dan kesehatan kerja, dengan capaian indikator 100% sama besar
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dari target yang telah ditentukan pada tahun 2015 yaitu 100% hal ini

dikarenakan seluruh pusksmas (8 ) telah dilakukannya melakukan  kegiatan

dimkasdud karena petugas Puskesmas telah mengikuti pelatihan pelatihan

baik tingkat kabupaten, propinsi maupu nasional .

b. Indikator 5 : persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan

khusus/matra merupakan Puskesmas yang telah menyelenggarakan

kesehatan haji, kesehatan penyelaman (hyperbarik), bencana, bumi

perkemahan dan peringatan hari besar. Target tahun 2015 yaitu sebesar 100

% dari seluruh puskesmas yang ada diwilayah Kabupaten Bangka Barat

yaitu 8 puskesmas yang melaksanakan kesehatan khusus/matra. Realisasi

capaian kinerja indikator ini sebesar 100% yaitu seluruh Puskesmas telah

melaksanakan kesehatan khusus/matra. Hal ini dapat tercapai karena seluruh

Puskesmas telah memiliki tenaga kesehatan yang terlatih dalam

melaksanakan kesehatan khusus/matra.

c. Indikator  6 : persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan

masyarakat yang beresiko/rawan merupakan Puskesmas yang melaksanakan

program Perkesmas, PHN dan Jiwa. Target tahun 2015 sebesar 100%  yaitu

8 dari 8 Puskesmas telah melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat

yang beresiko/rawan. Realisasi capaian kinerja indikator ini sebesar 100%

yaitu seluruh Puskesmas telah melaksanakan kesehatan masyarakat yang

beresiko/rawan. Hal ini dapat tercapai karena seluruh Puskesmas telah

memiliki tenaga kesehatan yang terlatih dalam melaksanakan pelayanan

Perkesmas, PHN dan Jiwa.

d. Indikator 7 : persentase sarana pelayanan kesehatan yang memiliki izin

operasional merupakan sarana pelayanan kesehatan yang memiliki izin

operasional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Target pada tahun

2015 yaitu  sebesar 100% dari seluruh sarana pelayanan kesehatan yang ada.

Realisasi capaian kinerja indikator ini sebesar 99,04% yaitu hampir

keseluruhan sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka

Barat memiliki izin operasional (103 pelayanan kesehatan dari 104

pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat baik perorangan
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maupun kelompok). Sarana Pelayanan yang  memilki izin saat ini masih

dalam proses melengkapi persyaratan baik persyaratan adaminstrasi, sarana

dan prasaran maupun ketenagaan.

e. Indikator kinerja 9 : Persentase cakupan pelayanan gawat darurat level 1

yang harus diberikan sarana kesehatan kab/kota yaitu pelayanan gawat

darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan kab/kota dibandingkan

dengan seluruh sarana kesehatan yang ada dalam kurun waktu tertentu pada

suatu wilayah. Gawat darurat level 1 merupakan tempat pelayanan gawat

darurat yang memiliki dokter umum berada ditempat 24 jam dengan

kualifikasi GELS (General Emergency Life Support) dan/atau ATLS

(Advance Trauma Life Support) + ACLS (Advance Cardiac Life Support)

serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Target tahun 2015 yaitu 2

Rumah Sakit di Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan pelayanan

gawat darurat level 1, realisasi capaiannya sebesar 100 %. Hal ini dapat

dicapai Rumah sakit telah memiliki sumberdaya baik sarana maupun

prasarana maupun tenaga dalam memberikan layanan gawat darurat level 1.

Pencapaian kinerja sasaran 1.1 ini tidak terlepas dari peran penting dan

fungsi Puskesmas itu sendiri. Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan

yang berperan sebagai pusat pelayanan, pusat pembangunan wawasan serta

pusat penggerak pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Secara fisik

sarana dan pra sarana puskesmas diwilayah Kabupaten Bangka Barat sudah

cukup memadai. Secara finansial Puskesmas di Kabupaten Bangka Barat selalu

mendapatkan anggaran untuk logistik puskesmas yang jumlahnya berkisar antara

Rp. 580.000.000,- sampai Rp. 1.694.000.000,-. Selain itu pada tahun 2015

puskesmas mendapatkan tambahan dana untuk peningkatan pelayanan melalui

dana kapitasi JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional ) dengan jumlah berkisar

antara 157.000.000 sampai 780.000.000. SDM di Puskesmas juga sudah cukup

memadai walaupun secara rasio penduduk ada SDM yang belum memenuhi.

Selain itu upaya untuk perbaikan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas selalu
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dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, misalnya dengan

memberikan pelatihan kepada SDM, program Puskesmas ISO dan lain-lain.

Sasaran 1.2

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran 1.2 dapat dilihat pada tabel 6

di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase ketersediaan kegiatan
manajemen program bidang
kesehatan

100 100 100

2 Persentase ketersediaan system
informasi kesehatan daerah

100 100 100

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1.2 100

Tabel di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 1.2 yang terdiri

dari 2 buah indikator secara umum memiliki capaian kinerja baik dengan rata-rata

capaian kinerja sebesar 100 %. Kedua indikator kinerja sasaran 1.2 memiliki capaian

kinerja yang masuk dalam kategori baik dengan interval realisasi capaian kinerjanya

antara 75-100 %. Adapun indikator kinerja sasaran 1.2 tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Indikator kinerja 1: persentase ketersediaan kegiatan manajemen program

bidang kesehatan yaitu jumlah program yang memiliki sistem manajemen

yang terdiri dari perencanaan (POA/dokumen perencanaan), organisasi

(termasuk dalam tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan), aksi

(terlaksananya suatu program/kegiatan), dan kontroling (adanya suatu

pelaporan dan monitoring evaluasi) dalam suatu program dalam kurun waktu

tertentu. Target tahun 2015 yaitu 100 dari jumlah program yang ada telah

memiliki sistem manajemen. Realisasi capaian indikator sebesar 100% yang

berarti seluruh program di Dinas Kesehatan telah memiliki sistem

manajemen (46 program). Hal ini dapat dicapai karena

Berfungsinya sistem informasi manajemen kesehatan daerah
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b. Indikator kinerja 2: persentase ketersediaan sistem informasi kesehatan

daerah yaitu jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang memiliki

sistem informasi kesehatan daerah (profil, simpus/website) dalam kurun

waktu tertentu pada suatu wilayah. Target tahun 2015 yaitu seluruh

puskesmas dan Dinas Kesehatan memiliki sistem informasi kesehatan

dengan realisasi capaian 100% yaitu seluruh puskesmas dan Dinas

Kesehatan juga. Hal ini dapat tercapai karena diseluruh Puskesmas telah

tersedia profil kesehatan dan sistem informasi manajemen Puskesmas

(SIMPUS), di Dinas kesehatan telah tersedia profil kesehatan, website dan

wifi.

b. Tujuan-2: Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, dengan 1 sasaran

sebagai berikut:

Sasaran 2.1

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 2.1 dapat dilihat pada tabel

7 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Rasio dokter/tenaga medis per satuan
penduduk

1 : 3028 1 : 4249 71,26

2 Rasio tenaga perawat per satuan
penduduk

1 : 692 1 : 643 107,62

3 Rasio tenaga bidan per satuan
penduduk

1 : 1154 1 : 1084 106,46

4 Persentase perawat memiliki
kompetensi BTCLS

45 % 35,8% 79.56

5 Persentase peningkatan kompetensi
SDM kesehatan di bidang
perencanaan keuangan

75 87.50 116,67

Rata-rata capaian kinerja sasaran 2.1 90,07

Setiap pelayanan kesehatan tersedia SDM kesehatan yang berkompeten
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Tabel di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 2.1 yang terdiri

dari 5 indikator secara umum memiliki capaian kinerja sangat baik dengan rata-rata

capaian kinerja sebesar 120,3. Ada 1 indikator kinerja sasaran 2.1 ini yang memiliki

capaian kinerja kategori sangat baik dengan interval realisasi capaian kinerja lebih

dari 100%, ada 3 indikator memiliki capaian kinerja kategori baik dengan interval

realisasi capaian kinerja antara 75-100 %. 1 indikator memiliki capaian kinerja

kategori sedang dengan interval realisasi capaian kinerja antara 50-74 %.

Indikator kinerja sasaran 2.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori sangat

baik adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 5 : persentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan di

bidang perencanaan keuangan merupakan salah satu pelatihan yang diberikan

untuk tenaga perencanaan keuangan dalam membuat perencanaan dan

penyusunan anggaran kegiatan. Target tahun 2015 yaitu 50% dengan realisasi

87,50% dengan capaian indikator kinerja 175% yang berarti target telah tercapai.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan perencanaan keuangan memegang peranan yang

sangat penting ini menyangkut keuangan Pemerintah yang terbatas , sementara

dilain pihak pembangunan di bidang kesehatan merupakan suatu hal yang sangat

penting, untuk itu dibutuhkan SDM Kesehatan di bidang perencanaan keuangan

yang benar benar dapat membuat perencanaan yang baik sehingga dengan dana

terbatas mampu memcapai hasil yang maksimal dengan tetap memperhatikan

azas manfaat.

b. Indikator kinerja 2 : Rasio tenaga perawat per satuan penduduk yaitu perawat

yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam kurun waktu

tertentu. Secara nasional standar rasio perawat per satuan penduduk adalah 1:

800 sedangkan target Kabupaten Bangka Barat adalah 1: 692. Realisasi rasio

tenaga perawat per satuan penduduk tahun 2015 yaitu 1: 643 dengan persentase

capaian kinerja sebesar 107,62 %.

Perbandingan target dan realisasi rasio perawat persatuan penduduk dengan tahun

sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 9. Perbandingan capaian Indikator Kinerja rasio tenaga perawat

dengan tahun sebelumnya

Tahun Jumlah tenaga

perawat

Jumlah

Penduduk

Realisasi Target %

2014 304 197.852 1 : 651 1 : 694 106,6

2015 324 208.219 1 : 643 1 : 692 107,46

Tabel diatas menunjukkan rasio tenaga perawat per satuan penduduk yaitu 1: 643

dari target 1: 692 dengan persentase capaian kinerja 107,46%. Terjadi

peningkatan sebesar 0,86% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Walaupun

terjadi pertambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, tetap terjadi

peningkatan  capaian kinerja.

c. Indikator kinerja 3: rasio tenaga bidan per satuan penduduk yaitu tenaga bidan

yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam kurun waktu

tertentu.

Perbandingan target dan realisasi rasio bidan persatuan penduduk dengan tahun

sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Perbandingan capaian indikator rasio bidan dengan tahun

sebelumnya

Tahun Jumlah bidan Jumlah Penduduk Realisasi Target %

2014 180 197.852 1 : 1.118 1 : 1212 109,97

2015 192 208.219 1 : 1084 1 : 1154 106,4

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 rasio tenaga bidan per satuan

penduduk yaitu 1:1.118 dari target 1:1212 dengan persentase capaian kinerja

109,97%   pada tahun  2015 rasio tenaga bidan persatuan penduduk yaitu 1:1285

dari target 1: 1084 dengan capaian kinerja 106,43% , artinya terdapat

penurunanan persentase capaian kinerja sebesar 3,97 % jika dibandingkan

dengan tahun 2014. peningkatan  jumlah penduduk  sebesar 10,5% , menjadi

salah satu penyebab penurunan capaian ini. Pertambahan penduduk yang tidak

sebanding dengan penambahan jumlah bidan juga menjadi salah satu penyebab
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penurunan capaian kinerja, walaupun terjadi penurunan capaian kinerja namun

capaian tetap pada kriteria sangat baik karena berada diatas 100%, Sejalan

dengan hal terebut  maka sistem informasi/data base kepegawaian harus

ditingkatkan, serta proses sertifikasi dan perizinan praktek kebidanan harus lebih

tertib. peningkatan kompetensi dan pemberian penghargaan kepada tenaga bidan

juga harus ditingkatkan. Hal ini bertujuan terutama untuk meningkatkan kinerja

profesional tenaga bidan untuk mendongkrak capaian-capaian kinerja program

kesehatan terutama dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)

secara khusus untuk menekan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita (AKI, AKB

dan AKABA).

Indikator kinerja sasaran 2.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori

baik adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 4 : Persentase perawat memiliki kompetensi BTCLS.

Kompetensi Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) merupakan salah satu

pelatihan dasar bagi perawat dalam menangani masalah kegawatdaruratan

akibat trauma dan gangguan kardiovaskuler. Penanganan masalah tersebut

ditujukan untuk memberikan bantuan hidup dasar sehingga dapat

menyelamatkan nyawa dan meminimalisir kerusakan organ serta kecacatan

penderita, target pada tahun 2015 yaitu 45% dengan realisasi 38,8% dengan

capaian indikator 79,56%.

Indikator kinerja sasaran 2.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori sedang

adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 1 : Rasio Dokter per satuan penduduk yaitu Dokter yang

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam kurun waktu

tertentu. Secara nasional standar rasio Dokter  per satuan penduduk adalah 1:

2500 sedangkan target Kabupaten Bangka Barat adalah 1: 3028. Realisasi rasio

tenaga  Dokter per satuan penduduk tahun 2015 yaitu 1: 4249 dengan persentase

capaian kinerja sebesar 71,26 %.
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Perbandingan target dan realisasi rasio Dokter persatuan penduduk dengan tahun

sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Perbandingan capaian Indikator Kinerja rasio tenaga Dokter

dengan tahun sebelumnya

Tahun Jumlah tenaga

Dokter

Jumlah

Penduduk

Realisasi Target %

2014 52 197.852 1 : 3805 1 : 3295 86,60

2015 49 208.219 1 : 4249 1 : 3028 71,26

Indikator kinerja sasaran 2.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori

sedang baik adalah rasio dokter/tenaga medis per satuan penduduk yaitu

dokter/tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

dalam kurun waktu tertentu. Secara nasional standar rasio dokter/tenaga medis per

satuan penduduk adalah 1: 2500 sedangkan target Kabupaten Bangka Barat tahun

2015 adalah 1: 3028. Realisasi rasio dokter/tenaga medis per satuan penduduk

tahun 2015 yaitu 1: 4249 dengan persentase capaian kinerja sebesar 71,26 %.

Tabel diatas menunjukkan  Rasio yang ada setiap tahunnya tidak bisa

tetap, hal ini dikarenakan definisi dari tenaga medis ini adalah seluruh

dokter/tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat baik PNS,

swasta maupun perorangan. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014,

realisasi capaian indikator kinerja dokter/tenaga medis per 100.000 penduduk

mengalami penurunan. Faktor penyebab turunnya persentase capaian kinerja

tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak

197.852 jiwa menjadi 208.219 jiwa pada tahun 2015, terjadi kenaikan sebesar

10,7 %. Idealnya dengan bertambahnya penduduk dan peningkatan target maka

jumlah dokter juga seharusnya bertambah lebih banyak. Pada tahun 2015

realisasi capaian indikator sudah dikategorikan sedang, disamping pertumbuhan

jumlah penduduk adanya mutasi dokter ke Provinsi Sumatera Selatan menjadi

penyebab berkurangnya jumlah dokter di Bangka Barat.
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Capaian indikator ini memang tidak bisa stabil selama dokter/tenaga

medis tersebut belum merupakan pegawai tetap di Kabupaten Bangka Barat,

karena tidak ada jaminan dokter diluar pemerintah akan bertahan di Kabupaten

Bangka Barat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga harus

melakukan upaya agar tenaga dokter/tenaga medis tersebut tidak berpindah ke

daerah lain. Strategi yang ditempuh dapat melalui peningkatan kompetensi lewat

pelatihan atau tugas belajar, memberikan tunjangan/insentif khusus, memberikan

jasa pelayanan kesehatan/jasa medik, melengkapi sarana prasarana yang

terkait/mendukung pelayanan medik serta melibatkan dokter/tenaga medis

tersebut dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bangka Barat.

Tujuan-3: Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dalam

pembiayaan kesehatan, dengan 1 sasaran sebagai berikut:

Sasaran 3.1

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 3.1 dapat dilihat pada tabel

11 sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Penduduk yang sakit terjamin
pelayanan kesehatan

100 100 100

2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin

100 79,91 79,91

3 Cakupan pelayanan pelayanan
kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin

100 13,74 13,74

Rata-rata capaian kinerja sasaran 3.1 64,83

Tabel di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 3.1 yang terdiri

dari 3 buah indikator secara umum memiliki capaian kinerja sedang dengan rata-rata

capaian kinerja sebesar 64,83 %. Secara rinci, ada 2 capaian indikator kinerja yang

masuk kategori capaian kinerja baik dengan interval realisasi capaian kinerjanya

antara 75-100 % dan ada 1 indikator yang masuk kategori capaian kinerja sangat

Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin
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buruk dengan realisasi capaian kinerjanya sangat buruk dengan interval antara kurang

dari 25 %.

Indikator kinerja sasaran 3.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori baik

adalah indikator kinerja

1. penduduk yang sakit terjamin pelayanan kesehatan. Penduduk yang sakit

merupakan jumlah kunjungan pasien/masyarakat di sarana kesehatan di

satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Target tahun 2015

sebesar 100 % penduduk yang sakit terjamin pelayanan kesehatan dengan

realisasi sebesar 100 % artinya semua penduduk yang sakit terjamin

pembiayaan kesehatannya. Hal ini disebabkan ada program Jaminan

Kesehatan Rakyat (Jamkesra) Kabupaten Bangka Barat yang menjamin

biaya berobat masyarakat Bangka Barat. Program Jamkesra berlaku bagi

masyarakat Bangka Barat yang tidak terdaftar dalam kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) maupun  jaminan kesehatan lainnya.

2. Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

merupakan jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana

kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu

tertentu. masyarakat miskin dimaksud adalah  masyarakat sasaran

program pengentasan kemiskinan yang terdaftar sebagai peserta PBI JKN

( Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional). Tahun 2015

ditargetkan capaiannya 100 % sedangkan hanya terealisasi sebesar

79,91%.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan persentase capaian kinerja

indikator ini belum mencapai target. Pertama, masyarakat Bangka Barat

lebih memilih menggunakan Jamkesra  dibandingkan JKN karena

program Jamkesra lebih fleksibel dan benefit (keuntungan) yang dirasakan

lebih banyak. Kedua, ada pasien PBI JKN yang terlewatkan tercatat oleh

petugas kesehatan ketika berobat. Ketiga, ada persepsi yang berbeda

terhadap definisi operasional indikator kinerja ini yaitu sebagai

pembanding dari jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarkes

strata 1 (Puskesmas) adalah jumlah seluruh masyarakat miskin di

Kabupaten/Kota, oleh karena itu target 100 % terlalu tinggi sebab kecil
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kemungkinan seluruh masyarakat miskin sakit pada periode tahun

berjalan.

Tabel 12. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan

Kunjungan Masyarakat Miskin di Strata 1 dengan tahun sebelumnya

Tahun Jumlah maskin

yang berkunjung

Jumlah

maskin

Realisasi Target %

2014 1017 26.046 3,9 100 3,9

2015 20814 26.046 79,91 100 79,91

Upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar

pasien masyarakat miskin tetap terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat terutama melalui program JKN dan Jamkesra di tahun 2015

untuk meningkatkat pelayan kesehatan  Kesehatan terutama untuk

masyarakat miskin di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat

melakukan terobosan dengan mentransfer dana belanja  ke rekening

puskemas dalam bentuk dana kapitasi yang mulai diterima puskesmas sejak

bulan Agustus 2014, dana tersebut diperuntukkan bagi petugas seluruh

petugas puskesmas  baik dalam bentuk jasa pelayanan sebagai pemacu

semangat kerja maupun dalam bentuk dukungan operasional puskesmas

untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Program baru ini dalam

pelaksanaannya menemui kendala terutama dalam tata laksana keuangan

karena memang berbeda dengan tata laksana keuangan yang telah ada,

namun Selain itu untuk tertib adminstrasi pemilahan pencatatan pasien yang

memilik jaminan kesehatan pada saat pendaftaran di fasilitas kesehatan

harus lebih tertib dan rapi.

Indikator kinerja sasaran 3.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori buruk

sekali adalah sebagai berikut:

a. Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin

merupakan jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan

strata dua dan tiga di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.
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masyarakat miskin dimaksud adalah  masyarakat sasaran program

pengentasan kemiskinan yang terdaftar sebagai peserta PBI JKN. Tahun

2015 ditargetkan capaiannya 100 % sedangkan hanya terealisasi sebesar

13,74%.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan persentase capaian kinerja

indikator ini rendah. Pertama, masyarakat Bangka Barat lebih memilih

menggunakan Jamkesra  dibandingkan JKN karena program Jamkesra lebih

fleksibel dan benefit (keuntungan) yang dirasakan lebih banyak. Kedua, ada

pemilahan penyakit pasien yang menjadi tangung  jawab Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP/Puskesmas ) dan penyakit pasien yang menjadi

tanggung jawab fasilitas rujukan ( RS). Ketiga, ada persepsi yang berbeda

terhadap definisi operasional indikator kinerja ini yaitu sebagai pembanding

dari jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarkes strata 2 dan 3

(Rumah sakit) adalah jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten/Kota,

oleh karena itu target 100 % terlalu tinggi sebab kecil kemungkinan seluruh

masyarakat miskin sakit pada periode tahun berjalan.

Tabel 13. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan

Kunjungan Masyarakat Miskin di Strata 2 dengan tahun sebelumnya

Tahun Jumlah maskin

yang berkunjung

Jumlah

maskin

Realisasi Target %

2014 358 26.046 1,3 100 1,3

2015 3580 26.046 13,74 100 13,74

Upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin tetap terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat terutama melalui program Jamkesra.

c. Tujuan-4: Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah,

swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan 4 sasaran sebagai berikut:

Sasaran 4.1
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Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 4.1 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 14. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Angka kematian bayi 8 7 114,29

2 Angka kematian ibu
melahirkan

102 152 67,11

3 Angka kematian balita 10 8 120

4 Cakupan kunjungan ibu
hamil K4

98 94,10 96,02

5 Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani

80 85,54 106,93

6 Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
potensi kebidanan

95 95,13 100,14

7 Cakupan pelayanan nifas 90 95,2 105,78

8 Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani

80 88,31 110,39

9 Cakupan kunjungan bayi 90 99,92 111,02

10 Cakupan pelayanan anak
balita

90 75,97 84,41

11 Cakupan peserta KB aktif 75 71,81 95,75

Rata-rata capaian kinerja
sasaran 4.1

101,01

11Tabel 14 di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 4.1 yang

terdiri dari 11 buah indikator secara umum memiliki capaian kinerja baik sekali

dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,62 %. Secara rinci, ada 7 capaian

indikator kinerja yang masuk kategori baik sekali karena realisasi capaiannya

melebihi 100 %, ada 3 indikator yang masuk kategori capaian kinerja baik dengan

interval realisasi capaian kinerjanya antara 75-100% dan 1 indikator  termasuk

kategori sedang karena berada pada interval 50 - 74 .

Indikator kinerja sasaran 4.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori baik

sekali adalah sebagai berikut:

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
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a. Indikator kinerja 3 : Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000

Kelahiran Hidup (KH) merupakan kematian yang terjadi pada balita

(bawah lima tahun) setiap 1.000 kelahiran hidup. Target pada tahun 2015

yaitu 10 balita meninggal per 1.000 kelahiran hidup dengan realisasi 8.

Kematian balita banyak terjadi pada anak usia 0 – 28 hari yaitu 19 anak

yang meninggal, pada usia 29 hari – 1 tahun ada 8 anak yang meninggal

dan pada usia 1 – 5 tahun ada 4 anak yang meninggal, sehingga total

kematian balita pada tahun 2015 sebanyak 31 orang. Jika dibandingkan

dengan tahun 2014 mengalami peningkatan dengan realisasi sebanyak 27

orang, ada penurunan 4 orang.

b. Indikator kinerja 9 : cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan

pelayanan kesehatan bayi umur 1- 12 bulan di sarana pelayanan kesehatan

maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan

sebagainya melalui kunjungan petugas. Pelayanan kesehatan tersebut

meliputi deteksi dini kelainan tumbuh kembang bayi (DDTK), stimulasi

perkembangan bayi, MTBM, manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan

penyuluhan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan buku KIA

yang diberikan oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi

klinis kesehatan bayi.  Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan

minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 1-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6

bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan dan 1 kali pada umur 9-12 bulan. Target

tahun 2015 yaitu 90 % dengan realisasi 99,92%, tidak ada penurunan

capaian dibanding tahun 2014. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran

masyarakat untuk memeriksakan kesehatan bayinya ke sarana pelayanan

kesehatan semakin baik, serta semakin baiknya sistem pencatatan dan

pelaporan di sarana pelayanan kesehatan.

c. Indikator kinerja 8 : cakupan penanganan neonatal komplikasi merupakan

jumlah  neonatal dengan komplikasi di suatu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan

terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015

BAB III Akuntabilitas Kinerja 41

penyimpangan dari normal yang dapat menyebabkan kesakitan dan

kematian. Komplikasi neonatus meliputi : Asfiksia, Tetanus Neonatorum,

Sepsis, Trauma Lahir, BBLR ( Berat Badan Lahir < 2500 gram ), sindroma

gangguan pernapasan dan kelainan congenital). Target tahun 2015 sebesar

80 % neonatal ditangani dengan realisasi 88,31% artinya capaian kinerja

adalah sebesar 110,39%,  mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

tahun 2014 yang sebesar 96,67%  . walaupun tejadi penurunan capaian

masih di atas target yang telah ditetapkan.

d. Indikator kinerja 5 : persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang

mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan merupakan jumlah ibu

dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh

tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar rujukan (Polindes,

Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Target tahun 2015 yaitu 80 % dengan realisasi capaian sebesar 85,54 %

berarti  ibu yang mengalami Komplkasi kebidanan yang mendapat

pelayanan  mengalami terdapat penurunan  dibanding tahun 2014, rincian

penurunan   dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Perbandingan capaian indikator komplikasi kebidanan

dengan tahun sebelumnya

Tahun Komplikasi

kebidanan

Perkiraan penemuan

komplikasi

Realisasi Target %

2014 933 933 100 80 125

2015 625 885 88,31 80 110,39

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja mengalami penurunan, namun

secara realisasi masih berada di atas target yang telah ditetapkan

mengalami peningkatan, realisasi capaian di atas target dikarenakan ada

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kebidanan pada sarana

pelayanan kesehatan sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan

pelayanan.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015

BAB III Akuntabilitas Kinerja 42

e. Indikator kinerja 7 : persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan

merupakan pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai

dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Target tahun 2015 yaitu

90% dengan realisasi capaian sebesar 95,2% atau dengan capaian kinerja

sebesar 105,78% ada peningkatan dibandingkan dengan dengan capaian

taun 2014 yang sebesar 90,04%. Hal ini dikarenakan telah meningkatnya

kesadaran ibu nifas dan keluarga untuk memeriksakan kesehatannya di

sarana kesehatan dan semakin mudah akses ke sarana pelayanan

kesehatan.

f. Indikator kinerja 6 : persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga

kesehatan terlatih (cakupan PN) yaitu jumlah ibu bersalin yang ditolong

oleh tenaga kesehatan terlatih dalam kurun waktu tertentu di suatu

wilayah. Target cakupan PN tahun 2015 yaitu 95 % dengan realisasi

sebesar 95,13%. Atau denga capaian kinerja sebesar 100,14% ada

peningkatan cakupan PN jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan

realisasi sebesar 89,64% persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

yang terlatih. Hal ini disebabkan telah meningkatnya kesadaran ibu nifas

dan keluarga untuk memeriksakan kesehatannya di sarana kesehatan dan

semakin mudah akses ke sarana pelayanan kesehatan. Disamping itu

promosi kesehatan yang aktif  melalui berbagai media ikut mendongkrak

capai indikator ini.

Indikator kinerja sasaran 4.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori baik

adalah:

a. Indikator kinerja 4 : persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan

antenatal (K4) merupakan cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh

pelayanan antenatal 4 kali sesuai dengan stándar di satu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu. pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit

empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada

triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan

ketiga umur kehamilan. Target tahun 2015 yaitu 98 % dengan realisasi
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94,10 %, ada peningkatan capaian indikator jika dibandingkan dengan

tahun 2014 yaitu sebesar 87,78%. Walaupun telah terjadi peningkatan

yang signifikan namun capaian masih berada dibawah target yang telah

ditetapkan, hal ini disebabkan ada ibu yang kontak dengan tenaga

kesehatan baru pada trimester dua, adanya ibu yang tidak menyadari

dalam keadaan hamil pada triwulan satu . Kontak dengan tenaga kesehatan

baru dilakukan pada trimester dua, ini berakibat sang ibu tidak memenuhi

kriteria pelayan K4. Untuk memenuhi kriteria K4 seorang ibu hamil

sedikitnya mendapat pelayanan satu kali pada triwulan satu, satu kali pada

triwulan dua dan dua kali pada triwulan tiga.

b. Indikator kinerja 11: persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta

aktif KB merupakan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi

peserta aktif KB di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pasangan usia subur adalah wanita berusia 15-49 tahun dengan status

kawin. Target tahun 2015 yaitu 75 % dengan realisasi capaian sebesar

71,81 %, mengalami penurunan  jika dibandingkan dengan tahun 2014

sebesar 76,23%. Hal ini terjadi karena ada pasangan yang menunda

program KB mereka karena memang berniat menambah anggota keluarga.

selain itu program KB yang mulai  tahun 2014 termasuk layanan BPJS

kesehatan mengakibatkan petugas dilapangan perlu menyesuaikan dengan

tatakelola yang baru.

c. indikator kinerja 10 yaitu cakupan pelayanan kesehatan anak balita

merupakan setiap anak umur 12–59 bulan memperoleh pelayanan

pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam setahun. Target

tahun 2015 yaitu 90 % dengan realisasi sebesar 75,97% berarti capaian

kinerje sebesar 88,44% Walaupun masih di bawah taget terdapat

kenaikan  dibandingkan dengan tahun 2014 dengan capaian yang sebesar

74,6 %,  hal ini dimungkinkan adanya upaya promotif yang kontinyu dan

berkesinambungan . capaian yang masih dibawah target karena rentang

waktu yang panjang mulai dari 0 - 59 bulan  bagi balita untuk mengikuti
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kegiatan sehingga ada keluarga balita yang lalai mengikuti kegiatan

terutama  yang berusia diatas 3 tahun.

Indikator kinerja sasaran 4.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori sedang

adalah:

a. Indikator kinerja 2: angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran

hidup (KH) merupakan angka kematian yang terjadi pada ibu hamil,

bersalin atau nifas. Target tahun 2015 yaitu 125 per 100.000 kelahiran

hidup dengan realisasi 152, ada peningkatan realisasi capaian jika

dibandingkan tahun 2014 yaitu 120. Secara absolut jumlah AKI pada

tahun 2015 sebanyak 6 orang sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 6

orang.

Rincian penyebab kematian ibu secara klinis pada tahun 2014 adalah

sebagai berikut 3 orang karena pedarahan dan 3 orang karena sebab lain

dan adanya penyakit penyerta. Secara teori, faktor penyebab kematian ibu

bisa disebabkan karena 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak

dan terlalu sering) dan 3 terlambat (terlambat mengenali tanda bahaya,

terlambat mencapai tempat rujukan dan terlambat mendapat pertolongan

yang tepat). Kedua hal tersebut dapat meningkatkan resiko kematian pada

ibu dan bayi.

Berdasarkan tempat meninggal, kematian ibu di Kabupaten Bangka Barat

pada tahun 2015 , 6 orang ada di pelayanan rujukan/rumah sakit .

Berdasarkan data ini terlihat bahwa kematian ibu trendnya ada di fasilitas

kesehatan terutama fasilitas kesehatan rujukan, namun dirujuk setelah

melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Jika dibuat urutan penyebab kematian ibu di Kabupaten Bangka Barat

maka disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Sarana dan prasarana untuk PONED (Puskesmas) dan PONEK (rumah

sakit) di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Bangka Barat masih

terbatas;

2) Koordinasi dan sistem rujukan yang menghubungkan PONED di

Puskesmas dan PONEK di Rumah Sakit belum optimal;
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3) SDM yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu (maternal) secara

rasio penduduk belum mencukupi, baik bidan, dokter umum, bahkan

tenaga SpOG di Kabupaten Bangka Barat jumlahnya hanya 1 orang di

Rumah Sakit Umum Daerah, selain itu pembinaan SDM di PONEK

terhadap PONED perlu ditingkatkan;

4) Kerja sama lintas sektor, tingkat pemberdayaan dan perilaku

masyarakat belum sepenuhnya mendukung dalam pelayanan

kesehatan;

5) Belum ada penerapan reward dan sanksi dalam program penurunan

AKI di Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan masalah di atas pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu

mencari strategi khusus untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)

terutama dari masalah yang paling mendasar yaitu koordinasi dan

pemahaman bersama tentang program penurunan AKI tersebut. Perlu

dipahami bahwa penurunan AKI bukan hanya menjadi tanggung jawab

dinas kesehatan saja tetapi seluruh pihak baik sektor kesehatan maupun

sektor non kesehatan. Jika ada keterlibatan dari banyak pihak maka ada

beberapa usaha yang dapat dilakukan yaitu:

1) Revitalisasi pelayanan kesehatan ibu dengan membentuk tim

penanggungjawab multisektor pemerintah kabupaten, sehingga

pelibatan sektor lain yang diperlukan lebih memungkinkan;

2) Meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan sistem rujukan

berkelanjutan yang menghubungkan PONED di Puskesmas dengan

PONEK di Rumah Sakit serta membuat aturan operasional/SOP yang

memudahkan pelaksanaan PONED, PONEK serta sistem rujukan

tersebut berdasarkan pertimbangan geografis;

3) Memenuhi SDM yang belum tersedia dan melakukan upaya

peningkatan kompetensi SDM tersebut serta melibatkannya dalam

upaya penurunan AKI terutama pelibatan tenaga SpOG yang ada

dipelayanan PONEK sebagai pemimpin dan manajer program

penurunan Angka Kematian Ibu serta untuk membina pelayanan

PONED di puskesmas dan jaringannnya;
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4) Memonitor dan mengevaluasi fungsi pelayanan fasilitas PONED dan

PONEK secara berkesinambungan dan berkelanjutan;

5) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk PONED dan PONEK,

terutama pelayanan rujukan (PONEK) sehingga dapat menyelesaikan

masalah obsetri dan ginekologi (kebidanan dan kandungan) secara

paripurna;

6) Melakukan upaya sosialisasi, advokasi, koordinasi, mobilisasi serta

promosi kesehatan kepada masyarakat luas dalam upaya penurunan

angka kematian ibu;

7) Memberikan reward dan sanksi bagi tenaga kesehatan yang terlibat

dalam program penurunan AKI.

Sasaran 4.2

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran 4.2 dapat dilihat pada tabel

16 sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4.2

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase balita gizi buruk 0,08 0,06 125

2 Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI anak usia 6-24
bulan keluarga miskin

100 100 100

3 Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan

100 100 100

Rata-rata capaian kinerja sasaran
4.2

125

Tabel 16 di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 4.2 yang terdiri

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

rata capaian kinerja sebesar 120 %. capaian indikator kinerja sasaran 4.2 masuk

kategori baik sekali karena realiasasi lebih dari 100% dan 2 indikator dengan capaian

kinerja baik dengan interval realisasi capaian kinerjanya antara 75-100%.

Peningkatan Gizi Masyarakat
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Indikator kinerja sasaran 4.2 adalah dengan kriteria baik sekali adalah sebagai

berikut :

a. Indikator 1 : persentase balita gizi buruk yaitu jumlah balita yang memiliki

status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score

<-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashorkor, dan

marasmus-kwasiorkor). Target tahun 2015 yaitu 0,08 % kasus dari seluruh

balita yang ada dengan realisasi sebesar 0,05% kasus, Jika dibandingkan

dengan tahun 2014 mengalami peningkatan dari 0,04% menjadi 0,05% pada

tahun 2015.

Secara absolut terjadi peningkatan kasus, pada tahun 2015 ada 11 kasus dan

pada tahun 2014 ada 9 kasus, jadi ada peningkatan 2 kasus dari tahun 2015.

Hal ini disebabkan ada peningkatan dalam penanganan kasus gizi kurang

sehingga tidak sampai pada kejadian kasus gizi buruk. Permasalahan status

gizi dimasyarakat masih belum mendapat prioritas yang utama, hal ini

terlihat pada saat penimbangan rutin balita di posyandu, masih ada balita

yang tidak dating ke posyandu dengan berbagai alasan seperti jarak tempuh,

waktu, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu peran promosi kesehatan

untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki perilaku masyarakat

terkait dengan masalah gizi perlu dilakukan dengan melibatkan dan

berkoordinasi dengan lintas sektor.

Indikator kinerja sasaran 4.2 adalah dengan kriteria baik  adalah sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 2: cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia

6-24 bulan keluarga miskin merupakan pemberian makanan pendamping

ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. MP ASI

berupa bubuk instan untuk bayi usia 6-11 bulan dan biskuit untuk anak usia

12-24 bulan. Target pada tahun 2015 sebesar 100% dengan realisasi 100%,

hal ini berarti ada bayi usia 6-11 bulan keluarga miskin telah mendapat MP

ASI pada tahun 2015.
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b. Indikator kinerja 3: persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

yaitu jumlah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan

sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu. Target tahun 2015 yaitu 100 % balita gizi buruk yang ditemukan

mendapat perawatan dengan realisasi sebesar 100 %. Hal ini dikarenakan

akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap anak balita gizi buruk sudah

baik dan  keluarga balita gizi buruk sudah mengerti bahwa gizi buruk adalah

masalah yang harus segera ditangani .

Sasaran 4.3

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 4.3 dapat dilihat pada tabel

17 sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4.3

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase rumah tangga yang
berperilaku hidup bersih dan sehat

75 24,42 32,56

Tabel 17 di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 4.3 memiliki

capaian kinerja buruk dengan capaian kinerja sebesar 32,56% dengan interval

realisasi capaian kinerjanya antara 25-49 %. Indikator kinerja sasaran 4.3 : persentase

rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yaitu jumlah RT

yang telah melakukan 10 indikator PHBS. Adapun 10 indikator PHBS tersebut

antara lain : persalinan dibantu tenaga kesehatan, memberikan ASI eksklusif

selama 6 bulan, berat badan anak ditimbang secara berkala, menggunakan air

bersih, selalu mencuci tangan, menggunakan jamban sehat, membasmi jentik-

jentik nyamuk, memakan sayuran dan buah-buahan setiap hari, beraktivitas

secara reguler setiap hari, tidak merokok didalam rumah.

PHBS merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas

kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya

Peningkatan Upaya Preventive dan Promotif Kesehatan
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sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di

masyarakat. Target tahun 2015 yaitu 75 % dengan realisasi sebesar 22,42 %,

berarti capaian indikator sebesar 32,56%. Upaya yang harus dilakukan dalam

meningkatkan indikator PHBS antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor dengan pihak-pihak

terkait seperti Camat, Kepala Desa, Dinas terkait, dan lain-lain.

2. Meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PHBS tersebut untuk

mengubah perilaku masyarakat

3. Meningkatkan kompetensi pelaksana kegiatan seperti kompetensi penyuluh,

bidan, dokter, tenaga gizi, dan tenaga sanitasi.

Sasaran 4.4

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 4.4 dapat dilihat pada tabel

18 sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4.4

No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD setingkat
100 100 100

2 Persentase desa siaga aktif 85 96,88 113,98

3 Persentase posyandu mandiri 50 50,29 100,58

Rata-rata capaian kinerja
sasaran 4.4

104,85

Tabel 18 di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 4.4 yang terdiri

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

rata capaian kinerja sebesar 104,85 %.

Indikator kinerja sasaran 4.4 yang capaiannya termasuk dalam kategori baik

sekali adalah ;

Peningkatan peran masyarakat dan swasta
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a. indikator kinerja 2 dan 3 : persentase desa siaga  aktif merupakan desa yang

mempunyai POS Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang

buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar,

penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis

masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit,

lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS). Target tahun 2015 yaitu 85%, dengan realisasi

96,88% berarti capaian indikator sebesar 113,98%. Jika dibandingkan

dengan tahun 2015 capaian indikator mengalami peningkatan, hal ini dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 19. Perbandingan capaian indikator desa siaga aktif dengan tahun

sebelumnya

Tahun Desa Siaga Aktif Desa Siaga Realisasi Target %

2014 59 64 92,19 70 131,70

2015 62 64 96,88 85 113,98

Desa siaga ini memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk mendukung dan

menopang pelaksanaan program desa mandiri yang merupakan salah satu

program unggulan Bupati Bangka Barat. Oleh karena  itu perlu adanya inovasi

dalam upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dan swasta untuk lebih aktif

terlibat dalam proses pembangunan di bidang kesehatan.

b. indikator kinerja 2 : persentase Posyandu mandiri merupakan Posyandu yang

sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama

sudah bagus, ada program tambahan dan Dana Sehat telah menjangkau lebih

dari 50% KK. Intervensinya adalah pembinaan Dana Sehat, yaitu diarahkan

agar Dana Sehat tersebut menggunakan prinsip JPKM. Target tahun 2014

yaitu 45%, dengan realisasi 43,37% berarti capaian indikator sebesar 96,4%

Indikator kinerja sasaran 4.4 yang capaiannya termasuk dalam kategori baik

karena berada di interval 75-100% adalah
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a. Indikator kinerja 1 : cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

merupakan pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD

dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan

Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan

dokter kecil. Target pada tahun 2015 sebesar 100% dengan realisasi 100% lebih

besar dari sama sepeti indikator pada tahun 2014 dengan realisasi100%. Hal ini

disebabkan karena pada tahun 2015 dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara

menyeluruh dan dilakukan juga sweeping terhadap murid yang belum diperiksa,

sehingga capaian 100% disamping itu dukungan dari lintas sektor dalam hal ini

SKPD yang menaungi sekolah sekolah juga berkontribusi dalam capaian target.

Tujuan-5: Meningkatkan ketersediaan perbekalan kesehatan, keamanan

dan pangan, dengan 2 sasaran sebagai berikut:

Sasaran 5.1

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 5.1 dapat dilihat pada tabel

20 sebagai berikut:

Tabel 20. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 5.1

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase tempat pengolahan
makanan, tempat pengolahan air
minum dan tempat-tempat umum yang
memenuhi syarat kesehatan

80 88,53 110,66

Tabel 20 di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 5.1 yang

terdiri dari 1 buah indikator memiliki capaian kinerja baik sekali karena realisasi

capaian kinerjanya berada di atas 100%. Indikator kinerja sasaran 5.1 adalah

Persentase tempat pengolahan makanan, tempat pengolahan air minum dan

tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan merupakan jumlah

Semua sediaan makanan dan minuman memenuhi syarat
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tempat pengolahan bahan makanan, tempat pengolahan air minum dan tempat-

tempat umum yang keseluruhan prosesnya serta peruntukannya memenuhi

persyaratan kesehatan. Target tahun 2015 yaitu 80 % dengan realisasi capaian

sebesar 87,13% dan persentase capaian kinerjanya 108,91%.

Sasaran 5.2

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran 5.2 dapat dilihat pada tabel

21 sebagai berikut :

Tabel 21. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 5.2

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase ketersediaan obat di
sarana pelayanan kesehatan dasar

85 63,89 75,16

Tabel 21 di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 5.2 memiliki

capaian kinerja baik karena realisasi capaianya sebesar 63,89% berada pada interval

75 - 100% dengan capaian kinerja sebesar 75,16%. Indikator kinerja sasaran 5.2

yaitu persentase ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan dasar yaitu

jumlah obat yang tersedia untuk pelayanan kesehatan. Target tahun 2015 yaitu

85% dengan realisasi sebesar 63,89% . Jika dibandingkan dengan tahun 2014

mengalami penurunan sebesar 22,06% dengan realisasi pada tahun 2014

sebesar 85,95%.

Tujuan-6: Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat

penyakit dan meningkatkan penyehatan lingkungan,dengan 2 sasaran

sebagai berikut:

Sasaran 6.1

Setiap sarana kesehatan tersedia perbekalan kesehatan sesuai standar

Setiap kejadian penyakit terlaporkan secara cepat dan dapat

tertanggulangi secara cepat dan tepat.
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Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 6.1 dapat dilihat pada tabel

21 sebagai berikut:

Tabel 22. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan epidemiolagi
< 24 jam

100 100 100

2 Persentase Puskesmas yang melaporkan
dan melakukan tatalaksana penyakit
menular dan tidak menular

100 100 100

3 Cakupan penemuan dan penanganan :
Acute Flacid Paralysis (AFP) tertangani
dan tetatalaksana >2 3 150

4 Penemuan penderita pneumonia balita 100 81,83 81,83

5 Penemuan pasien baru TB BTA positif 100 31,23 31,23

6 Penderita DBD yang ditangani 100 100 100

7 Penemuan penderita diare 100 119,41 119,41

8 Cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)

100 100 100

9 Angka penemuan kasus malaria per 1000
penduduk

<1 1 100

10 Persentase penderita kusta tertangani dan
tertata laksana

3 3 100

11 Prevalensi kasus HIV pada penduduk usia
15-24 tahun.

<0,5 0,01 200

12 Persentase Puskesmas yang melaksanakan
pencegahan dan penanggulangan penyakit
tidak menular

100 100 100

Rata-rata capaian kinerja sasaran 6.1 106,87

Tabel 15 di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 6.1 yang

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

dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,87 % dengan  realisasi capaian berada

lebih dari 100% Secara rinci, ada 3 capaian indikator kinerja yang masuk kategori

baik sekali karena realisasi capaiannya melebihi 100 %, ada 8 indikator yang masuk
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kategori capaian kinerja baik dengan interval realisasi capaian kinerjanya antara 75-

100 %, 1  indikator yang masuk kategori capaian kinerja sedang dengan interval 50 –

74 %1 indikator yang masuk kategori capaian kinerja buruk dengan interval realisasi

capaian kinerjanya antara 25 - 49 %.

Indikator kinerja sasaran 6.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori  baik

sekali adalah :

a. indikator kinerja 11. jumlah prevalensi kasus HIV pada penduduk 15-24

tahun , pada tahun 2015 target sebesar <0,5 dengan pencapaian kejadian

sebesar 0,01 . prevalensi kasus HIV pada kelompok ini merupakan angka

kejadian yang menurut hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif

HIV pada populasi usia 15 – 24 tahun. Target tahun 2015 sebesar <0,5,

terjadi peningkatan kasus  dibanding tahun 2014  sebesar 4 kasus disbanding

tahun 2015 sebanyak 6 kasus.  Untuk itu perlu upaya upaya meminimalisir

resiko penularan dan penangan pengidap HIV  secara baik dengan

melibatkan seluruh komponen terkait.

b. Indikator kinerja 3 : cakupan penemuan dan penanganan Acute Flacid

Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun merupakan jumlah

kasus AFP non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 per

tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kasus AFP adalah

penderita lumpuh layuh akut seperti gejala kelumpuhan pada polio yang

terjadi pada anak dibawah umur 15 tahun. Target tahun 2015 yaitu 2 per

100.000 anak < 15 tahun dengan realisasi pada tahun 2015 sebesar 3 dan

capaian indikator sebesar 150%. Secara program semakin banyak

ditemukannya kasus semakin baik karena dapat dijadikan dasar untuk

memastikan apakan suatu wilayah sudah bebas dari Folio ataupun belum,

karena dari pemeriksaan lanjutan terhadap kasus AFP dapat diketahui

apakah tubuh penderita tersebut terdapat virus polio liar atau tidak

c. adalah indikator kinerja 7 , jumlah kasus diare per 1.000 penduduk yaitu

jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan
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kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun sesuai tata laksana

kasus. Target tahun 2015 sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 119,42 dan

capaian sebesar 119,42%. Dibandingkan dengan tahun 2014 ada peningkatan

realisasi, pada    tahun 2014 realisasi  sebesar 67,96  % dan capaian realisasi

sebesar 67,96%, hal ini didukung oleh    semakin baiknya sistem pencatatan

dan pelaporan .

Indikator kinerja sasaran 6.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori baik,

antara lain:

a. Indikator kinerja 9 : angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk yaitu

jumlah kasus gejala klinis malaria dengan hasil pemeriksaan sediaan darah

dilaboratorium yang positif malaria. Target tahun 2015 yaitu <1 setiap 1.000

penduduk dengan realisasi sebesar 1 per 1.000 penduduk. jika dibandingkan

dengan tahun 2014 mengalami penurunan dengan realisasi 2 per 1.000

penduduk, yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 24. Perbandingan indikator angka penemuan kasus malaria

dengan tahun sebelumnya

Tahun Positif malaria Jumlah penduduk Realisasi Target %

2014 363 197.852 2 <2 100

2015 146 197.852 1 <1 100

Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada upaya inovasi  dalam pengelolaan

program malaria untuk meningkatkan target dan capaian realisasi program

dengan dukungan dana, SDM serta peralatan dan perlengkapan diagnosa

malaria.

b. Indikator 1 : Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiolagi < 24 jam Kejadian Luar Biasa (KLB) yang

ditangani < 24 jam pada suatu desa/kelurahan di satu wilayah kerja dalam

periode/kurun waktu tertentu. Target tahun 2014 sama dengan tahun 2015

yaitu 100 % dilakukan PE < 24 jam jika ada KLB dengan realisasi sebesar
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100 % tahun 2014 dan 2015. Hal ini membuktikan bahwa sistem surveilans

epidemiologi terhadap kasus KLB sudah berjalan dengan baik.

c. Indikator 2 : persentase Puskesmas yang melaporkan dan melakukan

tatalaksana penyakit menular dan tidak menular merupakan persentase

Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular dan tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana). Target

dan realisasi capaian pada tahun 2015 sebesar 100 %, karena sudah

dilakukan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang

penyakit menular dan tidak menular serta pemberian alat laboratorium

kepada fasilitas kesehatan untuk membantu pemeriksaan kesehatan.

d. Indikator kinerja 6 : penderita DBD yang ditangani merupakan penderita

BDB yang ditemukan dan mendapatkan pengobatan sesuai standar disuatu

wilayah dalam kurun waktu tertentu. Target tahun 2014 sama dengan tahun

2015 yaitu 100% dan realisasi pada tahun 2015 sebesar 100% sama dengan

tahun 2015. Tidak ada peningkatan maupun penurunan capaian indikator,

namun secara absolut ada peningkatan kasus dari tahun 2014 sebanyak 92

menjadi 160 pada tahun 2015.

e. Indikator kinerja 8 : cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) merupakan desa/kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap

pada bayi. Target tahun 2014 sama dengan tahun 2015 yaitu 100 % dengan

realisasi sebesar 100% pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 100 %, sama

sepeti tahun  sebelumnya. Hal ini dikarenakan masyarakat mengerti manfaat

pentingnya Imunisasi bagi bayi, balita dan ibu hamil. Bahkan efek imunisasi

dengan kondisi anak yang  demam setelah imunisasi dapat dimaklumi oleh

keluarga balita.

f. Indikator kinerja 4 : persentase penemuan penderita pneumonia balita yaitu

jumlah balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tata laksana

sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah tertentu dalam waktu satu

tahun. Target tahun 2015 sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 81,83%.

Dengan capaian sebesar 81,83%. Hal ini disebabkan karena ada peningkatan

target capaian dan kurang optimalnya upaya penemuan kasus pneumonia

balita di sarana kesehatan oleh tenaga kesehatan, upaya promosi kepada
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masyarakat untuk melakukan pemeriksaan jika ada gejala yang terkait

pneumonia. Selain itu masih ada perbedaan persepsi oleh tenaga kesehatan

dalam menetapkan seorang balita mengalami pneumonia. Namun demikian

jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan realisasi  sebesar 45,73

maupun capaian indikatornya sebesar 57,16 .

Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 25. Perbandingan capaian indikator penemuan penderita

pneumonia dengan tahun sebelumnya

Tahun Penderita

pneumonia

Perkiraan

pneumonia

Realisasi Target %

2014 905 1979 45,73 80 58,95

2015 1031 1260 81,83 100 81,83

Indikator kinerja sasaran 6.1 yang capaiannya termasuk dalam kategori buruk

adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 5 : persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang

ditemukan yaitu angka penemuan pasien baru TB-BTA Positif atau Case

Detection Rate (CDR) dimana persentasi jumlah penderita baru TB BTA

positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru

TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Target

tahun 2015 yaitu 100% dengan realisasi sebesar 31,23%, belum mencapai

target. Hal ini disebabkan masih kurang maksimalnya tenaga kesehatan

dalam pencarian kasus baru TB paru pada tingkat UPK. Selain itu tingkat

pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap penyakit TB paru ini masih

rendah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor masih lemah. Hal ini

juga dipengaruhi oleh tatalaksana penangan karena petugas hanya bersifat

pasif, dengan hanya memeriksa pasien yang berkunjung ke puskesmas, tanpa

melakukan upaya jemput bola dengan turun langsung ke masyarakat,

akibatnya pasien yang tidak berkunjung ke puskesmas tidak akan

terlaporkan.
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aran 6.2

Indikator  kinerja, target dan realisasi sasaran 6.2 dapat dilihat pada tabel

16 sebagai berikut:

Tabel 26. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 6.2

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase rumah tangga terhadap akses air
bersih

85 84,15 99

2 Cakupan rumah sehat 85 75,38 88,68

3 Persentase Desa sehat 85 100 117,65

4 Persentase Jamban sehat 75 78,75 105

5 Persentase pengawasan dan pengolahan
limbah medis di fasilitas pelayanan
kesehatan

60 70 116,67

Rata-rata capaian kinerja sasaran 6.2 105,4

Tabel 16 di atas menunjukkkan bahwa indikator kinerja sasaran 6.2 yang terdiri

dari 5 buah indikator secara umum memiliki capaian kinerja sangat baik dengan rata-

rata capaian kinerja sebesar 105,4%. Secara rinci, ada 3 capaian indikator kinerja

yang masuk kategori sangat baik karena realisasi capaiannya melebihi 100 %, ada 2

indikator yang masuk kategori capaian kinerja baik dengan interval realisasi capaian

kinerjanya antara 75-100%.

Indikator kinerja sasaran 6.2 yang capaiannya termasuk dalam kategori baik

sekali adalah

a. Indikator kinerja3 : persentase Desa  sehat merupakan jumlah desa yang telah

menjalankan kegiatan  desa sehat. Target tahun 2014 sebesar 85% atau 56 desa

Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar

kesehatan
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dari 64 desa/kelurahan merupakan desa sehat dengan realisasi sebesar 100% dan

tingkat capaian sebesar 117,65 dan%, peningkatan target pada indikator ini juga

diikuti dengan peningkatan target kegatan ini merupakan pengembangan kegiatan

kecamatan sehat dimana  pada tahun 2015 kecamatam sehat telah mencapai

100% di setiap kecamatan tedapat forum kecamatan sehat.

b. Indikator kinerja 5 : persentase pengawasan dan pengolahan limbah medis di

fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tersedia dan berfungsinya sarana

pengolahan limbah medis disarana pelayanan kesehatan yang ada dalam

kurun waktu tertentu. Target tahun 2015 sebesar 60% dengan realisasi 70%

dan capaian indikator kinerja 116,67%. Peningkatan ini  dapat dicapai karena

telah tersedianya alat pengolahan limbah medis di sarana kesehatan

padatahun anggaran 2015.

c. Indikator kinerja 4. persentase jamban sehat.rumah yaitu jumlah rumah

tangga yang memiliki jamban sehat dalam suatu wilayah . Indikator ini

mencerminkan bahwa masyarakat telah menjalankan salah satu perilaku

hidup bersih dan sehat (PHBS) stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Target tahun 2014 yaitu 75% dengan realisasi 76,10% rumah  telah memiliki

jamban sehat. Persentase capaian kinerja indikator ini sebesar101,4%, ini

terjadi karena semakin sadarnya masyarakat akan perlunya jamban sehat

dalam rumah tangga sehingga penyakit yang timbul akibat prilaku BAB

(Buang Air Besar) sembarang dapat diminimalisir .

Indikator kinerja sasaran 6.2 yang capaiannya termasuk dalam kategori sangat

baik adalah :

a. Indikator kinerja 1: persentase rumah tangga terhadap akses air bersih

merupakan rumah tangga yang memiliki akses air bersih (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 2015 yaitu 85% dengan
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realisasi 84,15% penduduk telah memiliki jamban sehat. Persentase capaian

kinerja indikator ini sebesar 99%,

b. Indikator kinerja 1 : persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat

kesehatan yaitu jumlah rumah yang telah memenuhi syarat kesehatan dalam

suatu wilayah. Target tahun 2015 yaitu 80% rumah memenuhi syarat

dengan realisasi 84,15%, dengan capaian kinerja sebesar 88,68%. Data

tentang rumah sehat ini diperoleh berdasarkan survei rumah sehat yang

dilakukan oleh sanitarian puskesmas bekerja sama dengan kader kesehatan

lingkungan di desa. Hasil survei rumah sehat tersebut menunjukkan bahwa

sebagian besar yang menyebabkan rendahnya persentase rumah sehat yaitu

masalah perilaku dan sanitasi. Masalah perilaku misalnya kebiasaan

membuka jendela rumah atau kebiasaan lainnya sedangkan masalah sanitasi

meliputi sarana pembuangan air limbah, drainase atau sampah. Oleh karena

itu perlu dilakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan atau

pemicuan kepada masyarakat yang rumahnya belum memenuhi syarat

kesehatan tersebut. Kemudian untuk masalah sanitasi perlu diupayakan

secara finansial, terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana terutama

untuk masyarakat yang tingkat ekonominya rendah.

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 2015 dapat

dilihat pada tabel 17 di bawah ini.

Tabel 27. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2015
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No Uraian Anggaran 2015
(Rupiah)

Realisasi (Rupiah) %
realisasi

1 Belanja Langsung 59.106.522.900,- 55.667.577.390,94,- 94,18
2 Belanja Tidak

Langsung
26.468.721.610,- 25.324.479.799,- 95,68

Jumlah 94,93

Tabel 17 menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat pada

tahun 2015 memiliki Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 26.468.721.610,- dengan

realisasi sebesar Rp. 25.324.479.799,- atau 95,68 %. Kemudian untuk Belanja

Langsung sebesar Rp. 59.106.522.900,- dengan realisasi sebesar

Rp.55.667.577.390,94,- atau 95,68%. Hal ini berarti bahwa dilihat dari sisi belanja

daerah, capaian kinerjanya termasuk dalam kategori baik. Jika dibandingkan dengan

tahun 2014 anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat bertambah 10,48% dari

total anggaran pada tahun 2014. Hal ini seiring dengan capaian indikator kinerjanya

karena dari 51 indikator sasaran ada 20 indikator kategori  baik sekali (39,22%), ada 26

indikator kategori baik (50,98%), ada 2 kategori sedang (3,9%), ada 2 kategori buruk

(5,9), dan ada 1 kategori buruk sekali (1,96%).
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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 2015 dengan kategori capaian kinerja baik (berada

pada interval 75-100%) dimana nilai rata-rata persentase pencapaian kinerja sasarannya

sebesar 93,71

Secara rinci ada 6 sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yang

pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori baik sekali, 4 kategori baik  dan 1

kategori sedang pada tahun 2015 serta 1 kategori buruk.. Ikhtisar pengukuran

pencapaian kinerja sasaran stretegis pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015

No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Persentase
Capaian

Kategori

1 Meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana kesehatan

Setiap Sarana Pelayanan
kesehatan memenuhi
stándar mutu

101,19 Baik
Sekali

Berfungsinya Sistem
Informasi Manajemen
Kesehatan daerah

100 Baik

2 Meningkatnya ketersediaan
dan mutu sumber daya
manusia kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan
kesehatan

Setiap pelayanan
kesehatan tersedia SDM
kesehatan yang kompeten

96,93 Baik

3 Meningkatnya perlindungan
kepada masyarakat dalam
pembiayaan kesehatan

Terciptanya sistem
pembiayaan kesehatan
terutama bagi rakyat
miskin

64,83 Sedang

4 Mengoptimalkan koordinasi
dan sinergi antara pemerintah,
swasta dan masyarakat dalam
rangka meningkatkan akses
dan mutu pelayanan kesehatan
bagi masyarakat

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak

101,01 Baik
sekali

Peningkatan Gizi
Masyarakat

125 Baik
Sekali

Peningkatan Upaya
Preventive dan Promotif
Kesehatan

32,56 Buruk

Peningkatan peran
masyarakat dan swasta

104,85 Baik
sekali

5 Meningkatkan ketersediaan Semua sediaan makanan 110,66 Baik
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perbekalan kesehatan,
keamanan dan pangan

dan minuman memenuhi
syarat

Sekali

Setiap sarana kesehatan
tersedia perbekalan
kesehatan sesuai standar

75,16 Baik

6 Menurunnya angka kesakitan,
kematian dan kecacatan akibat
penyakit dan meningkatkan
penyehatan lingkungan

Setiap kejadian penyakit
terlaporkan secara cepat
dan dapat tertanggulangi
secara cepat dan tepat

106,87 Baik

Terkendalinya
pencemaran lingkungan
sesuai dengan standar
kesehatan

105,4 Baik
Sekali

93,71 baik

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2015

No Uraian Anggaran 2015
(Rupiah)

Realisasi (Rupiah) %
realisasi

1 Belanja Langsung 59.106.522.900,- 55.667.577.390,94,- 94,18
2 Belanja Tidak

Langsung
26.468.721.610,- 25.324.479.799,- 95,68

Jumlah 94,93

Tabel 17 menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015

memiliki Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 26.468.721.610,- dengan realisasi sebesar

Rp. 25.324.479.799,- atau 95,68 %. Kemudian untuk Belanja Langsung sebesar Rp.

59.106.522.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.667.577.390,94,- atau 94,18%. Hal ini

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

baik (interval 75-100 %). Ikhtisar pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada tahun

2015 adalah sebagai berikut:
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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 2015 , 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 penemuan penderita pneumonia,  TB Paru,

dan lain-lain;

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;
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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 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.
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