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Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan te{angkau

oleh berbagai lapisan masyarakat, maka sumber daya kesehatan

dituntut untuk lebih bekerja secara professional ya.rlg menjamin

outd)me yang akarr dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah berkewajiban menyedialan pelayanan

kesehatan yang bersifat phlic good.s artinya pelayanan yang

harus tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap orang untuk

memperoleh peluang dan mengembangkan kemampuan hidup

sehat, yang pada alhirnya kesehatan merupakan gaya hidup

masyarakat Indonesia. Disamping itu pemerintah berkewajiban

memfasilitasi pengembangan pelayanan kesehatan yang bersifat

priuate goods yang memberikan peluang kepada masyarakat

untuk memilih pelayanaa kesehatan yang sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuannya. Pemerintah bertugas mengatur,

membina dan mengawasi penyelenggaraan dan pembiayaan

kesehatal dengaa memperhatikan fungsi sosial sehingga

pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap

dapat terjamin.

Seiaras riengan semangar Un<iang-Unriang i.iomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undaag Nomor

33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, terbentang peluang dan

tantangan bagi sektor kesehatan dart sumber daya manusia

kesehatan untuk mampu menyusun rencana serta menetapkan
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strategi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah dan dapat

menjamin lebih efektifnya upaya pelayanan kesehatan sehingga

diharapkan lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

dan untuk mendukung tercapainya Visi Kota Tanjungpinang

Tahun 2018-2023 yattu "TarrJungpinang sebagai Kota Yang

MaJu, Berbudaya dan SeJahtera Datam Harmonl Kebhinekaan

Masyarahat Madani" ditetapkan berbagai program kesehatan

yang telah disesuaikal dengan prioritas masalah kesehatal yang

terdapat dimasyarakat, dengan mengutamalan upaya

peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta ketersediaan

sumber daya yang ada.

Untuk mempertanggunglawabkan pelaksanaan program

yang dilal<sanakan apal<a}l tujuan dal sasa-ran program

mencapai hasil yang diharapkan, trerhasil guna dan berdaya

guna yang optimal da-lam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pembangunaa

kesehatan di Kota Tanjungpinang, perlu disusun laporan dalam

bentuk Laporan Akuntabilitas Kine{a Instalsi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

nomor 53 tahun 2O 14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kineq'a, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas l,aporan

Kine{a Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahaa negara

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengeloiaan sumber daya dengan

rilciasarkan suaru perencanaan strategik yang riitetapkan oieh

masing-masing instansi berdasarkal suatu sistem akuntabilitas

yang memadai.

LAKIP merupakan laporan yang berisi informasi capaian

kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai
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komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinery'a

instansi pemerintah. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali,

alat penilai darr alat pendorong terwujudnya Good Couernance

yaitu pemerintahaa yalg baik, bersih dan bebas dari KKN.

LANDASAN HUKUM

Penyusunal Laporan Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pengendalian dan Keluarga Berencana Kota

Tanjungpinang Tahun 2O2O berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OOl tentang

Pembentukan Kota Taljungpinang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan

Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangal Keuangan Anta,ra Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Taiun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apa-ratur Negara

dart Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Peq'anjian Kinerja, Pelaporan Kineq'a dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Taiun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

AUril r ir-r rJ ullBPurarrE,,

7. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 20i6

tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Kota Tanjungpinang.
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c ASPEK STRATEGI

Aspek strategi adalah aspek yang mendukung dan

merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan

tujuan menuju perwujudan visi dan misi dinas kesehatan,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan

mendukung visi Kota Tanjungpinang, aspek-aspek tersebut

antara lain :

u SARANA

No Sarana Kesehataa Total

Rumah Sakit
Puskesmas
Puslesm.as Pem.bantrr

lPustu|
Polildes
PosLeskel
Posyandu Balita
Posyandu Laasia
Rumah Bersalia
BP/I(Iinih
Laboratoriun
Izin Praktek Dolrter ( Umum
Izin PrakeL Bldaa
Izia Praktek Perarat
Optikal
Apotik
ToLo Obat
Pengobatal Tradlrrlonrl

3
7

11

5
18

136
29

o
45

2
160
242
749

22
67
44

234

4
5
6
7
a
9
10
11
L2
13
14
15
16
t7

, Spesialisf

(Batral
Sumber : Bidang Pelayanan dan Sunber Daya Kesehatan Tahun 202O

2l PRASARANA

o Ambulance

r Drr ol:aom 
^ 

6 rz-lili6^

o Kendaraan roda dua

o Kendaraan roda dua (PLKB)

o Puskesmas keliling laut

t7

52

18

1

buah

buah

buah

buah
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3l SUMBERDAYAMANUSIA

Tebel2
Jumlah Teaaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung Kesehataa

Berdasarkaa Jenis PendldiAal se-Kota Tanjungplnang Tahun 2O2O

Dokter
Spesialis
Dokter
Umum
Dokter Gigi
(dokter gigi
dan spesialis)
Perawat

Perawat Gigi

Bidan

o202772 11

64 22 16 70 7

1369s 1

74 204

t34 313

2s8 292

Tenaga
Kefarmasian
Tenaga Gizi

Kesehatan
Masyarakat
Kesehatan
Lingkungan
Teknisi
Medis
Tenaga
Keterapial
Fisik
Tenaga
Petugas
Lapangan KB

Sumber : Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Tahun 2O20

109

3

142

11

10

10

3

o

t7

1s9

4

20

16

2

1

1

72

0

o

174

7

15

15

2

2

1

13

o

0

249

2

53

33

o

J

2

14

0

0

19

0

1

o

0

t2

l4

0

o

o

98

0

243

0

o

o

0

0

0

0
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o Uraiaa PK RSUD RSA
!a Kota L

RSUD
Prov.
Kepri

Faskes
Lalaaya

Kliait di
Diakes
kota

Jualah

1

2

.,

4

5

6

8

9

10

11

t2

808

19

514

75

l1

25

2A

42

0

D. TUGASPOKOKDANFUNGSI

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok

menyelengga-ra,kan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pemhantrran dihidang Kesehatan serta hidang

Keluarga Berencana. Da-lam melaksanakan tugasnya, Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencara

mempunyai fungsi:



b

a.

c

e

Perumusar kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit' pelayanan

kesehatan, kefarmasian, a-lat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRI) serta sumber daya

kesehatan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengenda-lian penya,kit, pelayanan

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRI) serta sumber daya

kesehatal;

Pela,ksanaan evaluasi dan pelaporal di bidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber

daya kesehatan;

Pelalsanaan administrasi dinas sesuai dengal lingkup

tugasnya;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Kepala Dinas;

Sekretariat Dinas membawahkan:

1. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan

Masyarakat;

z. suu DaB,ri{lr 
^cuarlB,art 

uarr rcrrgeroraail ASe-L;

3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

Bidalg Kesehatan Masyarakat membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyaratat;

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

d

E STRUKTUR ORGA.ITISASI

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendaliaa

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang terdiri

atas:

a.

b.

c

LAKIP 2020 l6



3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keq'a dan Olah

Raga.

d. Bidang Pencegahan dal Pengendalian Penyakit

membawahkan:

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatart

membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;

2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbeka.lan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan;

2. Seksi Keluarga. Berencana;

3. Seksi Ketahanan dal Kesejahteraan Keluarga.

c. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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BAA II
PEREIVCANAAN DAN PER^IAI|JIAN ISITER.'A

RTNCANA STRATEGIS DINAS 2OIA-2O23

A. VISI DAIT MISI

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-

2024 tid,ak ada visi dal misi , narnun mengikuti visi dan misi

Presiden Republik Indonesia yaitu (TerrnJudnya lldoaesla

5raag Berdaulat, Uandlrl dea Berlqrrlbadlal Bedaadaslea

Gotoag Royo"g' serta mensukseskan visi Pemerintah Kota

Tanjungpinang tahun 2Ola-2O23 yang hendak dicapai dalam

tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Tanjungpinaag 'TarrJualplaarg sebagal Kota Yang MaJu,

Berbudaya dan Sejahtera Dalan Harmoal Kebhlnekaatr

MaryaraLat fadarri"

Penjabaran visi Pemerintah Kota Tanjungpinang diatas

maka misi pembangunan Kota Tanjungpinang 2Ola-2O23, yang

berhubungan dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang pada Misi I yaitu:

"ge-rnglatkaa kualltanr sumber daya maausta yaag agamir,

berbudaya, berrasasan tebangsaan dan berdaya saiag globdD

maka misi yang akan dilaksanakan anta,ra lain :

a. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu

cian berkuaiitas dengan menjamin kemuciahan akses

terhadap fasilitas kesehatan;

b. Meningkatkan sumber daya kesehatan baik tenaga, szrana

dan prasarana kesehatan;

c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta

penyehatan lingkungan;

LAKIP 2020 l8



d Menggerakkal dan meningkatkan pemberdayaan

masyaralat dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencara;

STRATEGI DAN KEBIJAXAIS

I. STRATEGI

Strategi merupakal pernyataan-pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai

serta selanjutnya dijabarkar dalam serangkaian kebijakan.

Strategi yang digunakan da-lam rangka pencapaian sasa-ran

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Rerencana arlalah sehagai berikut:

a. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan kesehatan

nasional bidang kesehatan:

c

LAKIP 2020 lg
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Tujual merupalan sesuatu yang diinginkart serta bisa

ciigunakan sebagai evaiuasi cian pengenoaiian terhariap misi

yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur

keberhasilan misi yang dljalankan dalam mencapai tujuan.

Berikut ini tujuan dan sasaran misi Pembangunal Kota

Tanjungpinang Tahun 2Ola-2O23 yang berhubungan dengan

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Kota Tanjungpinang yaitu cffeningkattan Kualitas

Pembanguaaa Manusia do" Kesetaraan Gender'

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendaiian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang antara

lain:

1. Meningkatnya Akses darr Jangkauan Pelayanan Kesehatan

Yang Berkualitas;

2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.



b. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar

berkualitas melalui pemenuhan ketersediaan,

keterjangkauan, dan pemerataan sa.rana prasarana

kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan

(SDMK) yang sesuai standar:

c. Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dal

pengawasan ke pemeriltah daerah dalam rangka

penguatan manajemen puskesmas antara lain

peningkatan status akreditasi puskesmas serta

mendorong puskesmas menjadi puskesmas BLUD;

d. Peningkatan pemenuhan Akses Pelayanan Kesehataa

Ibu darl Anak yang berkualitas:

e. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat:

f. Perluasan cakupan akses masyarakat termasuk

skrinning cepat terkait penyakit menular dan tidak

menular guna menjamin upaya pemutusan mata rantai

penularan:

C. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu

upaya pengendalian penyakit melalui communiff base

surveilance berbasis:

h. Meningkatkan peran puskesmas dalam pencapaian

kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STBS):

i. Penyediaan sa.rana dan prasarana serta jaminan

ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di

setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan:

j. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan MKJP

untuk mengurangi risiko drop-out maupun

penggunaan non MiiiP ciengan memberikan informasi

secara berkesinambungan serta pemberian pelavanan

KB lanjutan:

k. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan

reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi
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dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan

peningkatan intensitas layanan KB bagi pasaagan usia

muda guna mencegah kelahiran diusia remaja.

ARAH XEBIJAI{AN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melakukan tindalan untuk melaksanakan strategi yang

dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam

rangka pela,ksanaan strategi adalah sgfoegai berikut:

a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer lPrimary Health

Care);

1) meningkatkan dal memberdayakan masyarakat;

2) melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;

3) melaksanalan upaya kesehatal perorangan;

4l memartau dan mendorong pembangunan

berwawasan kesehatan.

b. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan

(Continium Of Care);

Pendekatan melalui peningkatan cakupan, mutu dan

keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan

pelayanan eksehatan ibu, bayi, balita" remqia, usia

keq'a dan usia lanjut.

c. Intervensi berbasis risiko kesehatan;

Penanganan permasalahan kesehatan pada ibu hamil,

bayt, balita remqla usia kery'a dan lansia serta

kelompok-kelompok berisiko.

d. Mengoptimaikan ketersediaan sarana prasarana

kesehatan dan pemerataan tenaga kesehataa sesuai

standar melalui ketepatan alokasi anggaran baik APBD

Kota, APBD Provinsi dan APBN.
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e. Peningkatan pendidikan dan pelatihan j ara-k jauh guna

pengembangan kompetensi SDK.

f. Melaksanakan penyuluhan kesehatan, advokasi dan

menggalang kemitraan dengan lintas sektor dan lintas

program dalam penggerakan promotif dan preventif.

g. Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan

walikota guna menggeralkan sektor lain untuk

berperan aktif dalam pelalsanaan penyehatan

lingkungan.

h. Penyediaan SDM pengelola sistem informasi kesehatan.

i. Penguatan pemantapan kebijakan pelayanan KB dan

kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.

j. Advokasi program kependudukan, KB dan

pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan

serta promosi dan pergerakan kepada masyarakat

dalam penggunaan alat kontrasepsi dan KB.

k. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan

dan KB melalui penguatan landasan hukum,

kelembagaan serta data dan informasi kependudukan

dan KB.

PENBTAPAIT PROGRAU

Dalam menetapkan setiap program, Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Tanjungpinang pada Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah menetapkan

19 program, diantaranya :

1. Program Rutla sebaayak 2 program terdlrl darl:
1l D-^^-^- D^l^.,^-^- A .l-i-i^++^ai Tr^-1r^-+--^-'ii i-i UEr iriir i Urci,icuiorr nulrrllrroLraor 1Ll!\<LrrLvrcLrr,

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2. Program Keglataa rebanyak 2O progran terdlri darl:

1) Program Keluarga Berencana;
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2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

4) Program Pengawasan Obat Dan Makanan;

5) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;

6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyaralcat;

7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

8) Frogram Pengembangan Lingkungan Sehat;

9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular;

10) Program Pengadaan, Peningkatal dan Perbaikan Sarana

dal Prasarala Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dart

Jaringannya;

11) Program Kependudukan Keluarga Berencana

Pembangunan Kelua-rga (KKBPK) Lini l,apangan;

12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;

13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;

14) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga;

15) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak;

16) Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan:

17) Program Pelayanal Pencegatran dan Penanggulangal

Penyakit Tidak Menular;

18) Program Pemberdayaan dan Pengembangaa SDMK;

19) Program Kesejahteraaa dan Kesehatan Olah Raga.

3. Program Tambahan

1) Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
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E PENETAPAN I(TGIATAN

Dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh masing-masing bidang, Dinas Kesehatan, Pengenda,lian

Penduduk dan Keluarga Kota Tanjungpinang sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah

menetapkan 91 kegiatan diantaranya :

1. Program Ruth

a. Program pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 2

kegiatan terdiri dari :

U Penyediaan jasa tenaga pendukung;

2l Operasional rutin kantor.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana apa-ratur

sebanyak 3 kegiatal terdiri dari :

1) Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga;

2l Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;

3) Pengadaan sarana pendukung Balai Pengelolaan

Farmasi dan Alat Kesehatan.

2. Program Kegiataa

a. Program keluarga berencana sebanyak 2 kegiatan terdiri

dari:

1) Pembangunan balai penyuluhan KB;

2l Pengadaan Media/Alat Pengolah

Data.

b. Program obat dan perbekalan kesehatan sebanyak 3

kegiatan terdiri dari:

1) Peningkatan pemenuhan obat dan perbekalan

kesehatan;

2J Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai;

3) Distribusi obat.

c. Program upaya kesehatan masyarakat sebanyat 6

kegiatan terdiri dari :
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U Pelayanan kesehatan penduduk miskin di

puskesmas jaringannya;

2l Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan;

3) Persiapan BLUD Puskesmas;

4) Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);

5) Akreditasipuskesmas;

6) Operasional Rumah Singgah Untuk Masyaralat

Miskin.

d. Program pengawasan obat dan makanan sebanyak 2

kegiatan antara lain;

1) Pengawasan Makanan dan Minuman Industri

Rumah Tangga;

2l Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

e. Program pengembangan obat asli Indonesia sebanyak 1

kegiatan antara lain;

1) Monitoring Pelayanan Kesehatan Tradisional dan

Penilaian Asuhan Mandiri.

f. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyaralat sebanyak 3 kegiatan terdiri dari :

1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat;

2l Peran serta masyamkat melalui posyandu;

3) Usaha kesehatan sekolah (UKS).

g. Program perbaikan gizi masyarakat sebanyak 4 kegiatan

terdiri dari :

1) Perawatan kasus gizi buruk;

2i Penangguianganbalitastunting;

3) Penanggulangan kurang energi protein (KEP);

4) Pemberian makanan tambahan (PMT) balita di

Posyandu.
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h. Program pengembangan lingkungan sehat sebanyak 5

kegiatan terdiri dari :

1) Pengendalian kualitas air dan lingkungan;

2l Pengembangan kota sehat;

3) Pengendalian dan pengawasan tempat pengelolaan

makanan;

4l Pengendalian dan pengawasan tempat-tempat umum;

5) Pengembangan sekolah sehat.

i. Program pencegahan dan penanggulangaa penyakit

menular sebanyak 14 kegiatan terdiri dari:

1) Penyemprotan/foggrng sarang nyamuk;

2l Peningkatan imunisasi;

3) Peningkatal surveillance, epidemiologi dan

penanggu langan wabah;

4l Pelayanan pencegahan dan penanggulangal

penyakit menular Langsung;

5) Pencegahan penularan penyakit malaria;

6) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular TB paru;

7l Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular HIV/AIDS;

8) Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji (CJH);

9) Penyusunan drait Perwako program imunisasi;

1O) Penyusunan Perwako/Peraturan Daerah

penanggulangan TB Pa-ru;

11) Pengadaal pestisida dan larvasida pengendalian dan

penanggulangan DBD;

12) Pengadaan Bahan Habis Pakai pengendalian

penyakit Malaria;

13) Pengadaan alat pengendalian penyakit dan

kesehatan lingkungan;

14) Pendampingan orang dengan HIV AIDS (ODHA).
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J Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dal prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya sebanyak 4 kegiatan terdiri dari :

1) Pengadaan sarala dan prasarana puskesmas;

2l Pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana

dan prasarana posyandu, polindes, poskeskel dan

pustu;

3) Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana

puskesmas;

4) Penyediaan Prasarana Instalasi Pengolahan Limbah

(IPAL).

Program kependudukan keluarga berencana

pembangunan keluarga (KKBPK) lini lapangan sebanyak 9

kegiatan terdiri dari :

1) Operasional penggerakan di kampung KB;

2l Integrasi program KKBPK dan program

pemabangunan lainnya di kampung KB;

3) Operasional distribusi alkon;

4l Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat

oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD);

5) Pengadaan sarana dan prasarana rumah data

kependudukan di Kampung KB Percontohan;

6) Pengadaan sa,rana petugas lapangan Keluarga

Berencana;

7l Pengadaan sarana dan prasarana Klinik pelayanan

KB;

S) Pengadaan sa,rana KIE Kit dan media lini lapangan;

9i Dukunan me<iia KiE <ian manajemen;

1. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina

Keluarga yaitu:

1) Operasional program kependudukan Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di

k
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Balai Penyuluhan KB Kelurahan Melayu Kota

Piring.

m. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

sebanyak I kegiatan terdiri dari:

1) Deteksi dini tumbuh kembang anak;

n. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

sebanyak I kegiatan yaitu:

1) Pelayanan pemeliharaan kesehatan.

o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak sebanyak 4 kegiatan yaitu:

1) Perawatan secara berka.la bagi ibu hamil bagi

keluarga kurang mampu;

2l Audit Matemal Perinatal (AMP);

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lalir (BBL);

4l Perawatan dan pelayanan kesehatan ibu melahirkan

dan nifas.

p. Program kebijakan dan manajemen kesehatan sebanyak 4

kegiatan terdiri dari :

1) Penunjang kinefa tim kredit point;

2l Penyusunan data dasar dan prolil kesehatan;

3) Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK);

4l Penyusunan evaluasi SDG's dan standar pelayanan

minimal kesehatan.

q. Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),

sebanyak 13 kegiatan terdiri dari:

1) Dukungan man4iemen kegiatan bantuan operasional

kesehatan (BOK);

2i Penguatan keiompok gugus depan Saka Bakti

Husada (SBH) (BOK);

3) Peningkatan Imunisasi kampanye IDL (BOK);

4l Orientasi dan kampanye deteksi dini faktor risiko

penyakit tidak menular (PTM) (BOK);
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5) Orientasi Ante Natal Care (ANC) terpadu dan Post

Natal Care (PNC) (BOK);

6) Orientasi konselor sebaya / Kader kesehatan

posyandu remaja (BOK);

7l Pelatihal pemberian makan bayi dan anak (PMBA)

(BOK);

8) Deteksi dini kanker serviks (IVA) dan payudara

(Sadanis) (BOK|;

9) Peringatan hari TBC Sedunia(BOK);

10) Workshop jejaring eksternal TBC (BOK);

1l) IGlibrasi alat kesehatan puskesmas (BOK);

12) Penguatan pembina kader kesehatan, Guru

PAUD/TK/RA tentang buku KIA dan Stimulasi,

Deteksi darr Intervensi dini tumbuh kembang anak

(SDIDTK)(BOK);

13) Pemberian intensif dan Santunan kematian bagi

tenaga kesehatan yang menangani corona Virus

Disease 19 (Covid-19).

r. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulang Penyakit Tidak

Menular sebanyak 5 kegratan terdiri dari:

lf Pelayanan pencegahan dan penanggulangan orang

dengan gangguan jiwa (ODGJ);

2l Pengawasan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR);

3) Pelayanan pencegahan penderita diabetes militus;

+l Pelayanan skrining kesehatan usia produktif;

5) Pelayanan pencegahan penderitahipertensi.

s. Program pemberdayaan dan pengembangan SDMK

sebanyak 3 kegiatan yaitu:

1) Pemutal<hiran data sumber daya manusia

kesehatan;

2l Pelaksanaan uji komPetensi;

3) Pelatihan PONED bagi dokter, bidan dan perawat.
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t Program kesehatan kerja dan kesehatan olah raga

sebanyak 1 kegiatan yaitu:

1) Pembinaan pos UKK.
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BAB III
AI(UNTABILITAS XINERJA

PENGUKURAIT KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengal pengukuran kineq'a yang

mencakup penetapan indikator kine{a dan penetapan capaian

indikator kinerja, yalrg digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi Pemerintah

Kota Tanjungpinang Tahun 20 l8-2O23.

I. PEITETAPAITINDII(ATORISNER.IA

Indikator kineg'a yalg digunalan daiam mengukur kinerja

meliputi input, output, dan outcome. Penetapan indikator

kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta

data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yaag

digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (np).

Indikator irput latn yang merupakan masukan yang turut

mempenga-ruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya

manusia yalg bertanggung jawab atas terlaksananya

kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan

kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasarr

data. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu

trrrlq it.lriilzctar. 
^, 

ti^ mD har-t,.fi,rsi farddhfrrt.r.r A,>ri an rtnt ttlvl b(JrLsrrb nlal va.Pa.

yang dihasilkaa.

LAKIP 2020 l2r



IU

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator

kineq'a ini mulai dilatukan pada saat perumusan rencana

kinerja. Dalam menetapkan indikator sasaran strategis,

digunakan indikator-indikator tertentu yang paling

mempengaruhi keberhasilan pencapaiaa sasaran.

S!S?E![ I'EIYGLIIIPI-I L,AN DATA ISIUER-.IA

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpuian data

kineq'a diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang

akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kine{a

dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi

perbaikan kineq'a, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip

keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi, ekonomis,

dan efektivitas.

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan

indikator kineq'a atau ukuran kinerja berupa input, output,

dan outcome. lndikator kineq'a manfaat {b"rnfi\ dan

dampak (i"W"ci belum diperhitungkal sebagai kineqia yang

diukur pada tahun 2020. Untuk memudahkan pengukuran

kine{a digunakan formulir standar pengukuran kinerja

(Formulir : PK)

B. AI{ALISIS PENCAPNAIT IIIXER.IA SASARAIT

Ana-lisis pencapaian kineq'a sasaran dilakukan dengan

membandingkal kineg'a nyata (realisasi) dengan kineq'a yang

direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran

yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan

membandingkan antata rencana dengan realisasi untuk masing-

tooira 1-^1^*^^l- i-.tt1-^+^- -.^j+!a :6n,l1,^+^- 1-i-^-:^ :-^-,t ^-,1^-,1

dan outcnme antara yang direncanakan (diharapkan) dengan

realisasinya, atau antara rencana kinerja Qterformoncc planl yang

diinginkan dengan realisasi kinerja {perfonnance resutt) yang
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dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab

terjadinya celah kinerja Qterformance gapl karena berbeda

dengan yang direncanakan.

Tahun 2020 telah ditetapkan sasaran strategis yang dicapai

melalui pelaksanaan 12 program nasional, 22 program SKPD

dengan 91 kegiatan merupakan proyek yalg telah dianggarkan

daiam APBD Kota Taljungpinang.

R.t

LAKIP 2020 123



t

;
o
a-

=J

@

o
t
o\
F-

o
ri
f.-

!" Ttro

Icm
I^

8.6
a, rJr

u

$" r
i.\

3o 
"iE9

t.ro
!o 3E5
u

E"*
d-
t{ er

I
a
Q
:,'

Lr)

F,.

Lt)
q
ol
o\

@
F.--

+
lr)

ro
@-

oo

(t
ro-

N

N

\o
Q
c\\t

f.-
rO

(r)

o

t
F.-
rO

6
c-,t\t

@
\
rO

f..

d

ot
o-
\o

@
t--
U)

-c,rl

q
O .'!

ciE5\oS

E
(E

(!

dmvv
,tS
J( .-b0x
cd<o
oi

cc(!d
4.1

(n

$9ea*s
Efi*EsE
c,i j

.v

.9'a a
HE Y
-Y d E"\

" EBE€E
€ n'r t.e
E [E$E
j

c
c
c

ttg o+r.P ra tl

3;i
.E* 

$
tr56
EUE

ba

fugili

o
z

z
A
u
2p
r)
2
F
4
t
o
x
z
o
z
Es
Elo
trN

(,
u

Fl
EII
2
a
xp
o
o
2
EI
A
2

rl

tr
2
E(,
2
frl
A

i
4
F

frl
o
t{
X
o
z

l
0"
o

Cd

b0
6J

,o

O

'l

.E

o

o

O

6a
E]

6
Ag

E
frl

A
t{
4
x
o
a
fr
f-l
A

o
IA

2
o
x
o

x
H
2
x
o
(A

rI(
Irl
il
2
4

&

o

i:o
YOtsE
dq,Jt F

,|

c
c,
!t
o

!,
E
o
c
x
o
!,It
€
rl

T
b!
e,

d

o
c
0,
L
6
a
a,
o

o
N
o
N

o\

o
N



c PENCAPAIAN INDII{ATOR KINERJA

1. Sasaraa Strategtr I
MenlngLataya A.Lses dan JaagLauaa Pelayaaan Kerehatan

Yaag Berkualltas

Berdasarkan sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya

Akses dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas"

pada Dinas Kesehatan, Pengenciaiian Penduduk rian Keiuarga

Berencana mempunyai 2 indikator yaitu Penduduk miskin yang

memiliki Jaminan Kesehatan Nasional /KIS dan Peningkatan

status kelulusan akreditasi puskesmas.

Tabel 4
Capalan ladiAator KtnerJa daa Sasaraa Strategis 1 Beserta

Target darr Reallsasiaya Tahun 2O2O

1. Persentasc 95,24 99.98
peaduduk miskin
yaag aemiliki
jaailralr kesehatan
uasiooal / KIS

2. Perscstase 57 42.86
peningkataa
status kelulusaa
akreditasi
puskesmas

Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2020

97.fi tO4.97

57.t4 75.19

Arealts. Capalaa KiaerJa

Sasara'r Strategls I
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasiona,l

2O2O-2O24 merupakan bagian dad Rencana Pembangunan

Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2OO5-2O25, yang

bertu-i uan menin gkatkan ke sadaran. kemauan. kemampuan hidup

sehat bagi setiap orang agar peningkatan derAiat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui

terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang

ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan

dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk
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menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan

merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

di seluruh wilayah Republik lndonesia.

e. Indikatot Persente3e penduduk misLin yang memlllki

jamlnan kesehatan lasional / KIS

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyaralat melalui

pemerataan cian peningkatan mutu upaya kesehatan sefia

pengendalian pembiayaan kesehatal, sesuai pasal 66 UU No.

23 Tahun 1992 pemerintah telah menetapkan jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM). Pemerintah

juga telah mengembangkan berbagai upaya pemeliharaan

kesehatan bagi penduduk miskin sejak tahun 2008 untuk

memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan

tidak mampu membayar dengan sistem asuralsi. Bahkan

untuk mengembangkan jaminan sosial bagr seluruh rakyat,

telah ada UU Nomor 4O Tahun 2OO4 Tentang Sistem Jaminan

Sosia-l Nasional (SJSN) untuk menjamin seluruh rakyat agar

mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak,

termasuk dida-lamnya kesehatan. Hal ini diperkuat dengan

disahkannya UU BPJS I dan BPJS II pada Oktober 2O11.

Namun demikian, masih banyak penduduk yang tidak

memiliki jaminan kesehatan. Program jaminan pelayanan

kesehatan bagi masyara,kat yang telah dilaksalakan oleh

pemerintah, terutama bagi peningkatan akses masyarakat

miskin dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Program jaminan pelayanan kesehatan mampu

meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelaya_nan

kesehatan, walaupun belum mampu memberikaa jaminan

kepada seluruh penduduk.
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Aaalisa Capaln Klnerja

Capaian kinerja indikator Indikator Persentase penduduk

miskin yang memiliki jaminan kesehatan nasional / KIS

tahun 2020 sebesar lO4.97o/o dengan realisasi sebesar

99.98y" dan hal ini diatas ta-rget yaitu 95,24o/o. Adanya

peningkatan jumlah penduduk miskin dapat dilihat dari

jumiah penerbitan kartu jaminan pemeiiharaan kesehatan

sebanyak 20.986 jiwa dari 21.O0O jiwa yang ditargetkan,

sedangkaa capaiaa tahun 2019 sebanyak 20.717 jiwa.

Dalam ralgka mensukseskan Program Jaminan Kesehatan

Nasional yarrg diberlakukan pada 1 Jaauari 2014, Jamkesda

Kota Tanjungpinang ikut berpatisipasi dengan

mengintegrasikan peserta Jamkesda Kota Tanjungpinang ke

BPJS Kesehatan. Maka sejak talggal I Mei 2014 semua

peserta Jamkesda Kota Tanjungpinang telal menjadi peserta

BPJS Kesehatan dengan peserta awal sebesan 5.662 jiwa.

Kuota PBI APBN Kota Tanjungpinang pada tahun 2O2O

mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan

dibanding dengan kuota tahun 2019 yaitu sebanyat 39.107

jiwa. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin dan tidak mampu Kota Tanjungpinang,

Jamkesda Kota Tanjungpinang setiap tahunnya menambah

kuota bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum

memiliki jaminal kesehatan. Sampai dengan alhir tahun

2020, jumlah peserta PBI APBD Kota Kota Tanjungpinang

(Jamkesda) yang sudah diintegrasikan ke BPJS Kesehatan

sebanyak 26.195 jiwa.
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Grafik 2
Jumah Peserta Jamkesmas dan Jamkesda di Kota

Tan-i un gpinangTahun 20 16 -2O2O

.+-Jamkesmas -l-Jamkesda

17.997
15.851

18.996 19.sOO

tl{).m5

26.195

41.129 40.799 /$.525
39.rO7

2015 2017 2018 2019 2020

b

Sumber : Profil Kesehatan ?ahun 2020

Persentase peningkatao status Lelulusaa akredltasl

puslesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2Ol4 tentang

Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat darl upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah keq'anya.

Puskesmas mempunyai tugas mela_ksanakan kebijakan

kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan

di wilayai keq'anya

Selain melaksarakan tugas tersebut, Puskesmas memiliki

fungsi sebagai penyeienggara Upaya Kesehatan Masyatakat

(UKM) tingkat pertama dan Upava Kesehatan Perseorangan

(UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan

tenaga kesehatan. Upaya kesehatan masya_rakat adalah

setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan

kcschatan serta mcnccgah tiarr mcnangguiangi timbuinya

LAKTP 2020 I 28



masalah kesehatan dengan sasa-ran keluarga, kelompok, dan

masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan adalah suatu

kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan

kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat

penyakit, dan memulihkan kesehatal perseoranga.n.

Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap

hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner

Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan

standar akreditasi yang ditetapkan. Manfaat akreditasi

puskesmas:

1) Memberikan keunggulan kompetitif;

2) Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap

fasyaakes;

3) Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan

primer kepada pasien dan masyarakat;

4) Meningkatkan pendidikan pada staf fasyankes primer

untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;

5) Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan

pasien di puskesmas maupun di fasyankes primer

lainnya, dan penyelenggaraan upaya puskesmas kepada

masyarakat;

6) Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban

pendokumentasian dan konsistensi dalam bekeq'a;

7) Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

Alalfua Capaln KinerJa

Capaian kinerja indikator persentase peningkatan status

kelulusan atrireditasi diukur berdasarkan peningkataa status

akreditasi menjadi utama dal paripurna. Pada tahun 2020

capaian kinerja indikator ini sebesar 42,860/0 dengan realisasi

sebesar 75,19o/o berada dibawah target yaitu 42,860/o.
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Tidak adanya peningkatan status kelulusan a-kreditasi

dikarenakan oleh adanya Pandemi Covid-l9 sehingga dirjen

Yankes Kemenkes RI mengeluarkan surat edaran no.

HK.O2.0llMenkesl455l2O2O tentang perizinan dan

alreditasi Fasyankes dan Penetapan RS Pendidikan pada

masa Pandemi Covid-19 bahwasanya RS, Puskesmas, Klinik

dan Laboratorium Kesehatan yang masa beriaku sertifikat

alreditasinya berakhir baik sebelum maupun sesudah

bencana nasional atau kedaruratan kesehatan masyarakat

Covid- 19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah, maka

sertifikat akreditasinya masih berlaku selama 1 tahun

terhitung sejak status bencana nasional atau kedaruratan

kesehatan masyarakat Covid- 19 dinyatakan dicabut oleh

Pemerintah.

Fakc Peadutuag Cepaiaa atretegtr I
Adanya dukungan dari Pemerintah daerah terkait

pembayaran bagi penerima biaya iuran (PBI) sesuai dengan

Surat Keputusan dari Walikota Terkait jumlah kuota yang

mendapatkan biaya tersebut. Selain itu adanya transportasi

dan biaya perawatan bagi masyarakat tidak mampu yang

tidak terdaftar yang berhak mendapatkan pelayanan

kesehatan diluar daerah, adanya operasional rumah singgah

di Batam dan di Jakarta sehingga memudahkan masyaralat

da,lam mendapatkan pelaya-nan rujukan.

Untuk sementara di talun 2O20 semua Puskesmas di Kota

Tanjungpinang telah terakreditasi. Berikut adalah status

akreditasi puskesmas :

1. Puskesmas Batu 10 : Paripuma

2. Puskesmas Tanjungpinang : Utama

3. Puskesmas Sei Jang : Utama

4. Puskesmas Kampung Bugis : Madya
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5. Puskesmas Mekar Ba-ru : Utama

6. Puskesmas Melayu Kota Piring : Dasar

7. Puskesmas Tanjung Unggat : Utama

Faktor Penghambat Capaian AKI dan AI(B

Faktor penghambat pada indikator Persentase penduduk

miskin yang memiiiki jaminaa kesehatan nasionai / KiS yaitu

masih belum ada-nya sasaran mayarakat miskin yang

mendapatkan jaminan kesehatan dikarenakan data

masyaralat miskin yang masih dalam proses validasi dan

verilikasi oleh Dinas Sosial sebagai OPD yang berkompeten

menetapkan sasa,ran masyarakat miskin.

Pada indikator persentase peningkatan status kelulusan

akreditasi, faktor penghambatnya anta-ra lain pada saat

penilaian dikarenakan tim surveyor dari pusat sehingga pada

saat penjadwalan penilaian puskesmas harus disesuaikaa

denga jadwal surveyor sehingga jadwal yg telah direncanakan

dapat berubah dan tidak tepat waktu.

Alokasl Dana

Alokasi dana yarrg tersedia untuk sasaran strategis 1 meliputi

beberapa program/kegiatan aatara lain :

1. Ptogram Obat daa Perbetalaa Kesehatan;

Alokasi dana dari program ini terdapat Rp.

1.444.7 AA.OOO,- (5,O19/ol dari anggaran belanja langsung

sebesa,r Rp. 28.814.725.193r- dengan realisasi

penyerapan dana sebesar Rp ,.377.624.658.,- atau

95,3570 dari jumlah anggaran yang tersedia.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

Alokasi dana yang tersedia dari kegiatan Pelayanan

kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan

jaringannya, a-kreditasi puskesmas dan operasional rumah

singgah sebesa,r Rp. 11.541.963.0OO,- (4o,86olof dari
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anggaran belanja iangsung sebesar Rp. 28.814.725.193,-

dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp

10.401.717.924,- atan 9O.l2o/o dari jumlah arlggararl

yang tersedia.

3. Program Peagadaan, Peniagkataa dan Perbalkan Sarana

daa Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu daa

Jaringaanya;

Alokasi dana yang tersedia sebesa-r Rp. 3.301.6216.028,-

111,460/ol dari anggaran belanja laagsung sebesa-r Rp.

28.814.725.193r- dengan realisasi penyerapan dana

sebesar Rp 3.163.a22.765,- atau 95.8370 dari jumlah

anggaran yang tersedia.

4. Program Kebijakaa daa MalaJemen Kesehatan;

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 237.35O.OOO,-

lOr82o/ol dari anggaran belanja langsung sebesa-r Rp.

28.814.725.193,- dengan realisasi penyerapan dana

sebesa.r Rp 236.062.35(},- atau 99.46/" dari jumlah

anggaran yang tersedia.

5. Program Pemberdayaaa dan Pengembangarr;

Alokasi da,na yang tersedia sebesa,r Rp. 19.17O.Ofi),-

lO,O7o/"1 dari anggaran belalja langsung sebesa-r Rp.

28.814.725.193'- dengan realisasi penyerapan dana

sebesa-r Rp 18.348.3qr,- atau 95.71o/o dari jumlah

angga-ran yang tersedia.

Sasaran Strategis 2

Menfurgkatnya Kualltas Kesehatan Masyarakat

Sesuai dengan sasa-rar strategis kedua yaitu "Meningkatnya

Kualitas Kesehatan Masyarakat" pada Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana mempunyai 2

indikator yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian

Bayi AKB).
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Tabel 3
Capaiaa ladikator KinerJa dan Sasaran Strategls 2 Beserta

Target dan Reallsasiaya Tahun 2O2O

179,491. Aagka Kematian
Ibu lAlll)

192,95 per
100.ooo

kh

107,5 per
100.oo0

kh

130,85
per

100.o00
kh

6,02 per
l.oo0 kh

2. ArgLs Kcmqtiaa 5,78 Per 4,85 Per
Bal @I{B} 1.ooo kh 1.ooo kh

Sumber : Prolil Kesehatan Tahun 2O20

119,18

Analka Capaian Kinerja

Sasaraa Strategis 2

Kebijakan tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir secara

khusus berhubungan dengan pelayanan antenatal, persalinan,

nifas dan perawatan bayi baru lahir yang diberikan di semua

jenis fasilitas pelayanan kesehatan, dari posyandu sampai rumah

sakit pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

Kesehatan anak meliputi bayi, balita dan remaja.

Angka kematian mempakan salah satu indikator status

kesehatan masyarakat. Angka kematian yalg berhubungan

dengan ibu dan anak adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka

Kematian Neonatus (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan

Angka Kematian Balita (AKABA). Dibaadingkan dengan negara -
negara ASEAN lainnya, AKI, AKB, dan AKABA di Indonesia

termasuk tinggi. Hasil Survey Penduduk Anta-r Sensus (SUPAS)

tahun 2015 mendapatkan AKI 305 per 10O.000 KH sedangkan

menurut data Survei Demograli dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

tahun 2017 AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup, AKN 15 per 1.000

kelahiran hidup, dan AKABA 32 per 1.000 kelahiran hidup.

Dua dari tiga belas indikator dalam Goals Ke Tiga Sustainable

Deuelopment Goals (SDGs) yang merupakan tujuan

pembangunan berkelanjutan Tahun 2030 menargetkan seluruh
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negara untuk mengurangi Angka Kematian Ibu hingga di bawah

70 per 100.000 KH pada 2030, menurunkan Angka Kematian

Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka

Kematian Balita 25 per 1.000 KH.

Analisa Capaln KlaerJa

Capaian kinela indil<ator AKI pada tahun 2020 sebesar

179,49yo dengan realisasi sebesar 107,5 per 100.000 kelahiran

hidup dan hal ini diatas ta-rget yaitu 192,95 per 100.000

kelahiran hidup. Jumiah kelahiran hidup pada tahun 2020

sebanyak 3.722. Dibandingkaa tahun 2019 capaian kinery'a

a. Iadlkator Aagka Kematian Ibu (AI{II

Angka Kematian Ibu (AKI) (Matenral Mortalitg Rate) adalah

jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan

da'rr paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa

tertentu.

Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan,

persalinan dan da-lam masa 42 hari (6 minggu) setelalr

berakhirnya kehamilan tanpa memandaag usia

kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa

pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan

bukan akibat kecelakaan.

AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran

perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi

linolzrrnoan lirroLai rrclarranan lr-ecehatan fprrrtarno rrnfrrlz ihrr

hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa

nifas.

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKi secara

lalgsung antara lain status gizi, anemia pada

kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal

adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik

maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kela rumah tangga.
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meningkat. Secara jumlah adanya penurunan dari tahun

2019 (5 kematian) sedangkan pada tahun 2O2O (4 kematian).

Penyebab kematian ibu baik secara langsung maupun tidak

langsung. Pada tahun 2020 penyebab langsung kematian ibu

sebanyak 4 orang terdiri 1 kasus perdarahaa, 1 kasus

eklampsi, 1 kasus gangguarl metabolik (emboli air ketuban)

sedangkan penyebab ti<lak iangsung terciiri dari 1 kasus yaitu

Penyakit jantung. Meskipun penanganan kasus telah

dilaksanakan di Rumah Sakit sesuai dengan SOP yang ada

dan telah dilakukan Audit Maternal dan Perinatal oleh tim

AMP Kota Tanjungpinang, diperlukannya peningkatan

pengetatruan ibu hamil dan keluarga agar mereka mampu

mengenali tanda /gejala dini suatu keadaan

kegawatda-ruratan; pelaksanaan antenatal care terpadu,

komprehensif dan berkesinambungan; peningkatan

kompetensi bidan kelurahan melalui pertemuan bulanan,

workshop dan pelatihan; pengawasan dan bimbingan bidan

koordinator dipuskesmas sebagai penanggungjawab wilayah

terhadap bidan kelurahan.

Grafik 2
Angka Kematian Ibu per 100.000 kh di Kota Tanjungpinang

Ta_hun 2016-2020

Sumber : Profil Kesehatan

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi AKI

dengan adanya program J aminan Persalinan (Jampersal),

antara lain memastikan seiap ibu hamil mendapatkan akses
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pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat dan berkualitas

tinggi terhadap perawatan selama kehamilan dan menjelang

persalinan; memastikan setiap ibu hamil mendapatkan akses

terhadap tenaga kesehatan yang berkompeten pada saat

persalinan dan perawatan setelah proses kelahiran (masa

nifas); memastikan akses yang mudah terhadap rumah sakit

dan fasiiitas peiayanan kesehatan yang berkualitas; adanya

akses dan pemberdayaan dalam progran keluarga berencaaa.

b. Iaditatot ArgL. Kematiarr Bayi IAXBI

AKB merupakan salah satu indikator yang sangat penting

untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab

kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab

angka kematian bay ini berkaitan erat dengan tingkat

kesehatan ibu dan anak.

AKB menunjukan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari

setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu sebelum

usia bayi mencapai satu tahun. AI(B merupakan indikator

yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan

di suatu masyarakat dan hal ini sangat berkaitan dengan

status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam

bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit

penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan

menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian

bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya

intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di

bidang kesehatan

Capaian kineq'a indikator AKB pada tahun 2020 sebesar

1 19, 18% dengan realisasi sebesa-r 4,85 per 1.000 kelahiran

hidup dan hal ini lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitui 5,78

per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kelahiran hidup pada

tahun 202O sebanyak 3.722. Dibandingkan tahun 2019

capaian kinerja menurun. Secara jumlah adanya penurun€rn
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kasus kematian sebanyak 5 kasus dari 23 kasus pada tahun

2019 menjadi 18 kasus di tahun 2020.

Faktor penyebab kematian bayi terdiri dari 2 faktor yaitu

faktor yang dibawa sejak lahir atau diperoleh dari orang tua

(genetik) selama dalam kehamilan dan faktor dari luar setelah

kelahiran. Selain itu faktor sosial ekonomi orang tua juga

berpengaruh pada kondisi ini. Kematian bayi yalrg paling

sering teq'adi pada tahun 2020. Pada masa neonatus (O-28

hari) yaitu pada kasus bayi dengan Berat Badan lahir Rendah

(BBLR) sebanyak 13. Sedangkan umur 1 bln - 11 bulan

terdapat 5 kasus dengan Perdarahan ota,k, febris, kejaag

demam, pneumonia dan kelainan jantung. Selain itu bayi

dengan kondisi tersebut adanya ketidak mampuan fungsi

organ-organ vital bayi sehingga tidak mampu beradaptasi

dengan lingkungannya.

Kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) merupakan

penyebab dominan penyumbang angka kematian bayi di Kota

Tanjungpinang tahun 2019, BBLR sendiri dapat teq'adi karena

beberapa faktor, antara lain : faktor ibu (kurang energi kronis,

anemia, ibu dengan komplikasi kehamilan/resiko tinggi, dan

ibu dengan penyakit penyerta), falrtor lainnya dari janin

(kelainan kromosom, infeksi, kehamilan ganda, prematuritas),

faktor plasenta dan lingkungan.

Berbagai upaya telah dilakukan sepanjang tahun 2020 yang

merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan pada

tahun 2019 antara lain penyuluhan perawatan berkala, kelas

ibu, operasi timbang, pemantauan pertumbuhan dan

perkembangan balita, penyelidikan epidemiologi pada kasus

baru balita gizi kurang dan gizi buruk dilanjutkan dengan

pendampingan pada kasus lanjutan, penjaringan ibu hamil

dengan resiko, pemantauan kasus komplikasi obstetri dan

neonatus, ibu melahirkan dengan tenaga kesehatan di fasilitas

kesehatan terdekat.
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Grafik 3
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH di Kota Tanjungpinang

Tahun 2016-2020

Sumber : Profil Kesehatan

Falrtor Peadukuag Capalea AI(I daa AIIB

Adanya penanganan pelayanan pencegahan kematian yang

telah dilalukan pada tahun 2O2O antaralatn:

1. Mulai dari penang€rnErn masa remqia dimana telah

dilakukan pembrian tablet tambah darah di sekolah

menengai sebagai persiapan rem4ia putri dalam

menghadapi kehamilannya, persalinan dan masa nifasnya

nanti;

2. Perawatan dan penemuan ibu hamil dari pra persalinan

yaitu dengan mendeteksi anemia pada ibu hamil dan

segera mencegah dan mengobati anemia selama

keha:nilan. Selain itu dapat mencegah terjadinya

perdarahan pada saat persalinan yang merupakan

penyebab langsung kematian ibu dan kematian bayi.

3. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

berkompetensi dan memiliki izin praktek sehingga

penanganannya lebih optimal;

4. Menurunkan resiko selama persalinan dengan cara

memberikan penyuluhan kepada ibu hamil agar dapat

memeriksakan kehamilannya sesuai standar minimal 4

kali selama kehamilan;
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5. Adanya upaya Jaminan Persa-linan (Jampersal) bagi ibu

hamil yang memiliki resiko dan memerlukan penanganan

rujukan ke rumah sakit yang dimaksud untuk mengurangi

hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan

jaminan persalinan termasuk pemeriksaan kehamilan,

pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk

pelayaran KB;

6. Adanya kelas ibu hamil yang bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku ibu

dan keluarga. Diharapkan kesadaran terhadap pentingnya

kesehatan selama hamil, bersalin dan nifas menjadi

meningkat dal ibu-ibu dapat mengetahui upaya

peningkatan kesehatan.

Fakor Penghanbat Capalar AI(I dan AKB

Masih banyaknya persalinan meski ditolong oleh nakes tetapi

tetap dilakukan di rumah (bukan di faskes) dan masih

kurangnya pemberdayaan keluarga/ masyarakat terhadap

penggunaan buku KLA.

Alolasi Daaa

Alokasi dana yang tersedia untuk sasaran strategis 2 meliputi

beberapa program/ kegiatal antara lain :

l. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

Alokasi dana dari program ini terdapat pada kegiatan

jaminan persalinan sebesar Rp. 993.9O1.OOO;- 13,45olol

dari anggaran beiarrja langsung sebesar Rp.

24.A14.725.193,- dengan realisasi penyerapan dana

sebesar Rp 645.996.1OO,- atau 65% dari jumlah

anggaran yang tersedia.
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b. Puskesmas

Alokasi dana dari program ini terdapat pada 2 kegiatal

yaitu jaminan persalinan sebesar Rp. 28.8OO.Ofi),-

(O,18%l dari anggaran belanja langsung sebesar Rp.

16.089.083.336,- dengan realisasi penyerapan dana

sebesar Rp 6.825.OOO,- atau 3,560/o dari jumlah

anggaran yang tersedia dan Kegiatan Pelayanan

Kesehatan Penduduk pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama sebesar R9. A.772.620.623,- 154,5ol4 dari

anggaran belanja langsung sebesar Rp.

16.049.083.336,- dengan realisasi penyerapan dana

sebesar Rp 7.196.32o..824r- u16u 44r7o/o dari jumlah

anggaran yang tersedia

2. Progo"' Perballrn (tlzi tasyantat;
Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 154.43O.(X)O,-

l0,54ol4 dari anggaran belanja langsung sebesa_r Rp.

28.814.725.193r- dengan realisasi penyerapan dana

sebesar Rp 15O.411.680,- atau 97.4rW/o dari jumlah

anggaran yang tersedia.

3. Progra"' Peacegahan dan Penanggulaagan Penyahit

Meaular;

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 792.885.Ofi),-

l2,75Yol dari anggaran belanja langsung sebesa_r Rp.

28.814.725.193r- dengan realisasi penyerapan dana

sebesar Rp 767.53O.73O,- atau 96.8@/" dari jumlah

anggaran yang tersedia.

4. Program Peningkataa Pelayanan Kesehatan Anak

Ballta;

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 22.8OO.OOOr-

(O,O8%l dari anggaran belanja langsung sebesar Rp.

28.fl14.725.193,- dengan realisasi penyerapan dana

sebesa-r Rp 22,731.730,- atau 99.7(f/o dari jumlah

angga-ran yang tersedia.
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5. Progran PeningLatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan

Anak;

Alokasi darra yang tersedia sebesar Rp. 89.O25.OOO'-

lO,31olo! dari anggaran belanja langsung sebesar Rp.

28.814.725.193,- dengan realisasi penyerapan dana

sebesar Rp 87.984.050,- atau 98.8(}% dari jumlah

anggaran yang tersedia.

6. Progr."' Promosi Kesehatas dan Pemberdayaaa

MasyaraAat;

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 1.1O1.75O.OOO,-

13,82o/ol dari anggaran belanja langsung sebesar Rp.

28.814.725.193,- dengan realisasi penyerapan dana

sebesa,r Rp 1.O94.513.950,- ataru 99,34o/o dari jumlah

anggarar yang tersedia.

7. Program Keluarga Berencaaal

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 449.16O.OOO'-

(1,56%l dari anggaran belalja langsung sebesar Rp.

28,A14.725.193r- dengal realisasi penyerapan dana

sebesar Rp 423.094.183,- atau 94.2(P/o dari jumlah

anggaran yang tersedia.

8. Program Bantuan Operasional Kesehatan;

a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keiuarga

Berencalta

Alokasi dana yalg tersedia sebesar Rp.2.779.aO6.OOOr-

19,650/ol dari anggaral beianja langsung sebesar Rp.

2a.A14.725.193n- dengaa realisasi penyerapan dana

sebesar Rp 2.714.417.053,- ata,u 97.65o/o dari jumlah

iarrE6iar i:ul 
_v 

iall8 L(;I ltula.
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b. Puskesmas

Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 3.757.574.OOO,-

122,22o/ol dari anggaran belanja langsung sebesar Rp.

16.089.083.336,- dengan realisasi penyerapal dana

sebesar Rp 3.133.3O9.430,- atau 19,47o/o dari jumlah

anggaran yang tersedia.

\
f
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PEITUTUP

XESIMPULAIT

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kine{a Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Tahun 2O2O terhadap sasaran-sasaran strategisnya sangat

memuaskan. Pencapaian realisasi kegiatan sebesar 99,66oh dengan

jumlal realisasi keuangan sebesar 96,44yo terhadap APBD Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Tanjungpinang. Permasalahal seca.ra keseluruhan tidal<

mempengaruhi indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.

SARAN

Strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau

sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang yaitu sebagai

berikut :

1. Meningkatkan pengembangan profesionalisme apa_ratur yang

berfokus pada perencanaal, pelaksanaan, supervisi dan evaluasi

terhadap setiap tugas yang dilakukan;

2. Perbaikan dan peningkatan mekanisme pengumpulan data kinerja

organisasi;

3. Memelihara konsistensi dan koordinasi dengan lintas sektor dan

lintas program;
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4 Peningkatan disiplin dan komitmen terhadap suatu perencaraan

yang ditetapkan dengan tidak meninggalkan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Tanjungpinang, Februari 2021
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,

PENGEND PENDUDUK DAN

KELU B NCANA,

T

NIP 1 t4 I
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