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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam selalu
tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat sefta para
pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Sebagai abdi negara dan masyarakat pegawai negeri
sipil dituntut untuk selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Sebagai
perwujudannya seorang pegawai hendaklah senantiasa meningkatkan kinerja sesuai tugas,
wewenang dan kewajiban masing-masing.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 @ntang Sistem Akuntabilitas
Kinefa Akuntansi Pemerintah (SAKIP) telah diamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah
untuk menyusun suatu peryanjian kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Akuntansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai wujud pelaksanaan amanat tersebut, mal<a ditetapkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai komitmen dari Pemerinbh lGbupaten Bangka Baat
bersama Dinas Kesehatan sebagai faKor pendorong dalam upaya Pembangunan Kesehatan di
Kabupaten Bangka Barat.
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin
beftambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan
kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi
penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta
mendorong peran serta aKif masyarakat.
Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsur Pelaku kesehatan
lGbupaten Bangka Barat untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan
kesehatan guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan l(abupaten bangka *rat "Mewujudkan
Masyaraleat hngka turat yang *hat, Mandiri dan Berkualibs"
Semoga segala upaya kita mendapat rahmat, hidayah, dan Ridho-Nya. Amin

tz

Februari 2015

Dinas Kesehatan
Bangka Barat

Nuftito, MARS
NrP. 19570909 200LL2 1 001

BAB

I

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena itu pembangunan kesehatan seharusnya diselenggarakan dengan berasaskan
prikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan
kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. setiap kegiatan dan
upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan

berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat
penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia yang handal, peningkatan ketahanan
dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Dinas Kesehatan lGbupaten Bangka Barat adalah sebagai penggerak dan fasilisator
pembangunan kesehatan yang dilalaanalon oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk
swasta, untuk mewujudkan rakyat sehat, baik fisik, sosial, maupun mental dan jiwanya.
Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produKif
secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten
Bangka Barat mempunyai visi "Mewujudkan Masyarakat Bangka Barat yang Sehat, Mandiri dan

Berkualitas", yang merupakan tekad bersama sebagai wujud keinginan bersama sehingga

diharapkan masyaralot mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menciptakan sebuah
Iingkungan yang sehat dengan pola hidup bersih dan sehat serta peran serta masyarakat dalam
pembiayaan kesehatan. Diharapkan seluruh desa telah terbentuk desa siaga sebagai cikal bakal

terbentuknya desa sehat, Dengan demikian masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dan
berkeadilan bisa tercipta.

Untuk menopang kebijakan pembangunan kesehatan
dimaksud

di atas, maka diperlukan

di lGbupaten Bangka

Barat yang

susunan organisasi yang mumpuni. Adapun susunan

Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Bamt Nomor 22 Tahun 2008

terdiridari

:

a.

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

b.

Sekretariat, terdiri dari

:

1)

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

2)

Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian

c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang terbagi:
1)

Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Kesehatan Matra

2)

Seksi Pencegahan Penyaktt

3) SeKi Penyehatan Lingkungan

d.

e.

t.

Bidang Yanmedik dan Farmasi yang terbagi:

1)

Seksi Bina Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan

2)

Seksi Bina Keperawatan dan Kesehatan Lainnya

3)

Selai Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan yang terbagi:

1)

Seksi Pronrmi Kesehatan

2)

Seksi Kesehatan Komunitas dan Kmehatan Kerja

3)

Seksi Kesehatan lbu, Anak dan Gizi Masyarakat

Bidang Bina Program yang terbagidalam

1)

Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

2)

Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan

3)

Seksi Data dan Informasi

g.

Kelompok Jabatan Fungsional

h.

Unit Pelakana Teknis Daerah
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PERENCANAAN DAN PERJANIIAN KINERJA

Dalam Penyelenggaraan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan lGbupaten Bangka

Barat mempunyai visi "Mewujudlon Masyarakat Bangka Barat yang Seltat, Mandiri dan
Eerkualitas'i Dalam mewujudkan visi tersebut Dinas Kesehatan lGbupaten Bangka Barat
sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan,
maka Misi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan
?.

sarana dan prasarana yang berkualitas, merata dan berkeadilan,

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan sehingga terwujud pelayanan

keehatan yang bersaing dan berkualitas.

3.

Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat yang kurang dan atau tidak
mampu serta masyarakat yang membutuhkan jaminan pembiayaan kesehatan.

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.
Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat. Maka,

Dinas Keehatan lGbupaten Bangka Barat pada tahun 2011 merumuskan tujuan dan sasaran
pelayanan dalam bentuk

1.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan

*
+
2.

:

Setiap sarana dan prasana kesehatan memenuhi shndar mutu
Bedungsinya sistem informasi manajemen kesehatan daerah

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

.1,

3.

Setiap pelayanan kesehatan tersedia SDM kesehatan yang kompeten

Meningkatnya perlindungan kepada masyaralot

*

Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin

4.

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

*
*
*
{.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan Gizi Masyarakat
Peningkatan Upaya Preventive dan Promotif Kesehatan
Peningkatan peran masyarakat dan swasta

Meningkatkan Ketersediaan Perbekalan Kesehatan Keamanan dan pangan

*
*

:

Semua sediaan makanan dan minuman memenuhi syarat

setiap sarana kesehatan tersedia perbekalan kesehatan sesuai standar

Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
penyehatan lingkungan

'!'

:

& meningkat

kan

:

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

{'

Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan

Tujuan dan sasaran yang dirumuskan tersebut didasari oleh Indikator Kinerja pelayanan
kesehatan yang terdiri dari indikator SPM, Indonesia Sehat 2010 serta millenium development

goalS (MDG'S). Indikator SPM terdiri dari beberapa indikator antara lain indikator pencapaian
terhadap pelayanan KIA, imunisasi, desa siaga, kesehatan anak sekolah, penyakit menular dan
lingkungan. Indikator Indonesia Sehat berisi tentang indikator pencapaian terhadap moftalitas,

morbiditas, status gizi, keadaan lingkungan, perilaku hidup masyaraloq akses dan mutu
pelayanan kesehatan, pelayanan keehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan

dan kontribusi sektor terkait. Indikator MDG's mengarah pada pencapaian kinerja terhadap
pelayanan KIAy imunisasi, penyakit menular (AIDSIHIV, TB Paru, Malaria dan penyakit lainnya)
dan lingkungan sehat.
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PENUTUP

Permasalahan

di Bidang

Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat

belum optimal, masalah status gizi masyarakat, belum tertanggulanginya penyakit menular dan

pandemi penyakit baru, kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada ketersediaan air brsih

dan penyakit menular berbasis lingkungan, pola hidup masyarakat masih rendah

dalam

mendukung hidup bersih dan sehaL dan keamanan pangan, serta keterlibatan masyarakat
dalam pembangunan kesehatan belum masksimal.
Hal

- hal yang perlu dilaksanakan

dalam menanggulangi masalah kesehatan tersebut

adalah membangun sarana dan prasarana kesehatan, meninglotkan kualitas tenaga kesehatan,

menjaga kestabilan tingkat ekonomi guna meningkatlen status gizi masyarakat melalaanakan
penanggulangan penyakit menular

dan penyakit baru, membantu mangatasi

kerusakan

lingkungan, dan mendorong masyarakat untuk selalu melaksanalon pola hidup bersih dan

sehat, memantau kualitas makanan serta melibatkan masyarakat dalam pembangunan
kesehatan.

Keterbatasan anggaran

juga menghambat proses pembangunan kesehatan yang

berkesinambungan sehingga pencapaian target nasional menjadi terhambat baik pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDG's). Upaya yang
dapat dilakukan adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengurangi
beban anggaran pemerintah pusat dan daerah.

PERTAI{JIAN KINERIA TAHTIN 2015

Dalam rangka mewujudkan maoajemen pemerintahan yang efektif, Eansparan dan akuntabel
serta berodentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

Nama :
Jabatar. :

ini:

dr. ANDRI NURTITO, M.ARS.
Kepala Dinas Kesehatan Ifubupaten Bangka Barat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan :

Ust H. AJHRI M. SYAZALI,

Lc.,

MA.

q

BupatiBangkaBarat

selaku atasan pihak peaama, selaajuarya disebut Pihak

Kdua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam raqgka mencapai tary€t kinerja jangka meaengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dckumen peretrcannan. Keberhasilan dan kegiagalan pencapaian target
kberja tersebut meqiadi tangguryjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan waluasi
terhadap epaian kineda dari pedanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sarlsi.

Muntok, 13 Februari 2015
PIHAK PERTAMA,
KESEHATAN

Lc.,lvfy't.

M.ARS.
70909 200112 1 001
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sarana

r mufu

pelayanan6hatan memenuhi

Persentase puskesmas, pustu,
polindes dan poskesdes yang

kesehatan
(kesehatan haji,

(hyperbarik), bencana, bumi
sarana pelayanan

yang memiliki izin

K.pousa-

tifriii

kat terhadap pelayanan
pelayanan gawat darumt
Ievel-l yang harus diberikan sarana
kesehatan(RS) di kabupaten /kota
Persentase puskesmas yang
melaksanakan kesehatan
komunitas dan keseharan kerja
santun usila, indera, olah
raga, pengobatan tradisional dan
kesehatan kerja)
Persentase

prstrsmfr

ung

melaksanakan pelayanan ke
masyarakat yang beresiko /ruwan

manaJemen progam bidang
kesehatan

pelayanankm

Presentase peningkatan kompe tensi

SDM Kesehatan dibidang

4.

Ierciptanya sistem pembiayaan kesehatan
terutama bagi rykyat miskin

Penduduk yang sakit terjamin
pelayanan kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan

100%
1000/o

dasar masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
5.

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Aneka Kematian Bavi
Aneka kematian ibu melahirkan
Anska kematian balita
Cakupan oelavanan anak balita
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
Cakupan komplikasi kebidanan
vane

100o/o

8

rcz
10

90%
98%
800/o

ditaneani .

Cakupan petolongan pers alinan
oleh tenaga kesehatan yang

95%

memiliki potensi kebidanan
Cakupan pelayanan nifas
Cakupan neonarus dengan

komulikasi vane ditansani
cakuoan kuniunsan bayi
Cakupan Deserta KB
6.

7.

Peningkatan gizi masyarakat

P€niagkatan upaya prcv€ativc dan p'romotif

kesehaan

aktif

Cakupan Pemberian makanan
pendarrying ASI anak usia6-24
bulan keluarga miskin
Persentase balita eizi buruk
Cakupau balita gizi buruk
mendaoat oerawatan
Persentase rumah tan6ga
berperilaku hidup bersih dan sehat

90%
80%
90o/o
75o/o

100%

0,0870
100%
75o/o

GHBS)

8.

Peninekatan perau masvarukat dan swasa

Cakupan penjaringan siswa SD
dan setingkat
Cakupan desa siaga aktif
Persentase posyandu purnama dan

100%
85a/o
500/o

mandiri
Semua sediaan makanan dan minunfan

Persentase tempat pengolahan

memenuhi syarat

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

10.

Setiap sarana kesehatan tersedia perbekalan
kesehatan sesuai standar

Pe$entase ketersediaan obat dan
vaksin di sarana pelayanan

11.

Presentase puskesmas yang
Setiap kejadian penyakit terlaporkan secara
cepat dan dapat tertanggulangi secara cepat dan melaporkan & melakukan tata
laksana penyakit menular & tidak
tepat
menular

9.

80%

85%

kesehatan dasar

Persentase penderita kusta

tertansani dan tertatalaksana

rca%

100%

Cakupan Desa/ Kelurahan
Univenal Child Immunization

100%

Cakupan Desa/Kelurahan

100%

geD

mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24

jam

Angka penemuan kasus malaria
per 1000 penduduk

<1

Penemuan pasien baru TB Bakteri
Tahan Asam Positif
Penderita DBD yaue ditaneani
Penemuan Penderita pneumonia

100%
100%
100%

Balita
Prevalensi kasus HIV pada
populasi dewasa

< 0,5

>2

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

12.

Terkendalinyapence@
dengan standar kesehatan

%o

Penemuaa penaeria Oiare

100%

Persentase penderita filariasis

T00a/o

tertangani dan tertatalaksana
Persentase desa sehat
Persentase jamban sehat

75o/o

Qakupan rumah sehat

85o/o

Persentase rumah tangga terhadap

65o/o

850/o

alses airbenih
Persentase pengawasan dan
peugolahan limbah medis di
fasilitas pelaya!,an kesehatan

PROGRAM
1.

Program Peniagkatan Sarana Dan prasarana

Aparatur
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dau prasarana
Puskesmas/Puskesmas pembantu dan
Program Peningkatan Disiplin Apararul
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Program Peningkatan pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan penduduk

AI{GGABAN
Rp

524.269.5AA,W

Rp

7.410.074.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak Balita
10.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak

KEIERANGAI{

ProporsiDAK:
4$,ZV/o

Rp
Rp

1

12.500.000,00
.509.500,00

.551

Rp

12.000.000,00

Rp

179.496.000,00

Rp
Rp

10.971.077.000,00
15.098.106.000,00

Rp

71.642.000,00

Rp

329.654.000,00

Miskin
9.

6A0/o

11.

12.

Program Pelbaikan Gizi Masyarakat
Rp
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Rp

1.038.954.000,00

1.867.495.000,@

Masyarakat
13.

14.
15.
16.

t1.

Program
Program
Program
Penyakit
Program
Program

RoporsiDAK
83,Ma/o

Pengawasan Obat dan Makanan

Obat daa Perbekalan Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan

Rp
Rp

31.341.000,00
2.973.117.000,00

Rp

1.013.012.000,00

Menular

ProponiDAK
45,9U/a

Penyakit Tidak Menular
Pengembangan Lingkungan Sehat

18. Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
19. Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
20. Program Sumber Daya Kesehatan
21, Proglam Pelgawasan Program Pel ay aaan
Keperawatan dan Kesehatan Lainnya

Rp
Rp
Rp

3i.375.000,00
198.519.000,00

28.000.000,00

Rp

59.446.500,00

Rp
Rp

2.051.926.500,00
288.496.500,00

Muatok,13 Febmari2015
DINAS KESEIIATAN
BAI{GKA BABAT

BARAT,

Lc., M.A.
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