
i 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 
 

 

KATA  PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-

Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sukabumi tahun 2016. 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review Atas Laporan Kinerja,   maka  

disusulah  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 

2016. Laporan ini merupakan bentuk  pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukabumi kepada stakeholder terkait 

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan LKj Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016,  kami menyadari bahwa 

penyusunan LAKIP ini belum sempurna dan mengharapkan saran / kritik dalam rangka perbaikan 

LAKIP ini. 

Akhirnya sebagai sarana untuk mengevaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 2016 ini diharapkan  dapat   umpan balik yang 

diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutya . 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjalankan pemerintahannya bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pemberian pelayanan dan pelaksanaan 

pembangunan di daerah. Secara teoritis, fungsi Pemerintah Daerah meliputi Pemberian pelayanan, 

Fungsi pengaturan, Fungsi Pembangunan, Fungsi perwakilan, Fungsi Koordinasi dan perencanaan. 

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, diperlukan adanya transparansi, 

partisipasi dan akuntabilitas  sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku 

pemberi amanat serta pemilik kekuasaan dan kedaulatan, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review Atas Laporan Kinerja, maka 

Pemerintah Daerah maupun unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk 

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) setiap tahun untuk memberikan 

pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan program 

dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.  

Berkenaan dengan hal tersebut di atas Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi telah 

melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 yang harus 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dituangkan dalam bentuk Laporan. 

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016  dapat memberikan informasi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten 

Sukabumi pada tahun 2016. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukabumi didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review Atas Laporan 

Kinerja,  Rencana Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 yang 

merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukabumi. 
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Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 

2016 adalah mengukur tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 yang 

telah dituangkan di dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sampai 

dengan Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016. Hal ini 

dilakukan sebagai  upaya mempertanggungjawabkan kinerja tugas pokok dan fungsi serta anggaran 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada stake holder guna mewujudkan good governance yang  

ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.  

 

B. Maksud dan Tujuan 

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum 

Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, 

Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKj) Kabupaten Sukabumi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: 

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah 

Pusat dan Daerah; 

 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan Negara yang  bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah; 

 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Review atas Laporan Kinerja.  
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 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Sukabumi 

 

C. Aspek Stratejik yang Berpengaruh 

Aspek stratejik yang berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 

adalah sebagai berikut : 

 Kejelasan kewenangan Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 1999  sebagai konsekuensi dilaksanakannya 

Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab; 

 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang secara kualitatif dan 

kuantitatif sangat memadai dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah Kabupaten 

Sukabumi; 

 Penjelasan tanggung jawab masing-masing lembaga perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi; 

 Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Sukabumi memungkinkan terselenggaranya 

Pemerintahan secara berkesinambungan; 

 Adanya keinginan dari aparat Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan 

Pemerintahan yang baik (good governance); 

 Konsepsi perencanaan yang menganut sistem bottom-up yang memungkinkan terakomodasinya 

aspirasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah. 

 

D. Tupoksi dan Core Business 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah 

Kabupaten Sukabumi terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan 

Bupati  (Perbup) Sukabumi Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 01 Nopember 2016 terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan;dan 
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3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 

c. Bidang Kesehatan Mayarakat, membawahkan : 

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja. 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan: 

1. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Keperawatan Komunitas; 

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;dan 

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan; 

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;dan 

3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu. 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan : 

1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 

2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;dan 

3. Seksi Data dan Teknologi Informasi Kesehatan. 

g. UPTD; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

1. Sekretariat 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas. 

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang 

kesekretariatan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat; 

b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum, 

Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi 
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c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang 

kesekretariatan; 

d. pelayanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas; 

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Dinas; 

f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang 

kesekretariatan; 

g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas; 

h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; 

i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas; 

j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas; 

k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas; 

l. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas; 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 

p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekertaris Dinas membawahi; 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 

(5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

1.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian; 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian 

Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi : 

a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian; 

b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
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c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan 

kepegawaian; 

d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan; 

e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan 

kerumahtanggaan; 

f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas; 

g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas; 

h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan; 

i. pengelolaan kepegawaian; 

j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas; 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 

n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

1.2. Sub Bagian Keuangan 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi sekretariat di 

bidang keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian 

Keuangan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan; 

b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan; 

c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas; 

d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas; 

e. penyusunan laporan keuangan Dinas; 

f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 
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1.3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi; 

b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi; 

c. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di 

bidang keuangan Dinas; 

d. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Dinas; 

e. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas; 

f. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; 

g. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas; 

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; 

i. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di 

lingkungan Dinas; 

j. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas; 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 

n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

2. Bidang Kesehatan Masyarakat 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi 

Dinas di bidang kesehatan masyarakat. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan 

Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat; 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 2016 

 

 

 

b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan 

kesehatan keluarga dan gizi; bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan 

bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja; 

c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan keluarga 

dan gizi; bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan bidang kesehatan 

lingkungan dan kesehatan kerja; 

d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang 

pelayanan kesehatan keluarga dan gizi; bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; 

dan bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja; 

e. pengkoordinasian pengelolaan upaya kesehatan masyarakat; 

f. penyelenggaraanprogram    kegiatan    kesehatan masyarakat; 

g. pembinaan dan pengembangan program kegiatan kesehatan masyarakat; 

h. pelaksanaan  fungsi  lain  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya; 

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

j. pelaksanaan    monitoring    dan    evaluasi    hasil pelaksanaan tugas; dan 

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Kesehatan Masyarakat 

membawahkan: 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;dan 

c. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

2.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat  

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi 

Masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

Masyarakat; 
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b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan 

petunjuk teknis di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan 

evaluasi di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 

d. penyusunan bahan penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri 

rumah tangga; 

e. pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga; 

f. pelaksanaan tugas program kegiatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan 

masyarakat dan kesehatan lingkungan; 

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

2.2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

(1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat di bidang promosi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi 

dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan 

Masyarakat; 

b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan 

petunjuk teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; 

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan 

evaluasi di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; 

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui tokoh, 

kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha; 

e. pelaksanaan tugas program kegiatan promosi kesehatan lokal, promosi kesehatan 

nasional (program pembantuan), pengembangan metode dan media bagi tenaga 

promosi kesehatan, kerjasama media informasi dan komunikasi promosi 

kesehatan; 
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f. pelaksanaan tugas program kegiatan upaya promosi dan pemberdayaan 

masyarakat; 

g. pembinaan dan pengembangan tugas program kegiatan di bidang promosi dan 

pemberdayaan masyarakat; 

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

2.3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat di bidang kesehatan 

lingkungan dan kesehatan kerja. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan dan 

Kesehatan Kerja; 

b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan 

petunjuk teknis dibidang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja; 

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan 

evaluasi di bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja; 

d. pelaksanaan program kualitas kesehatan lingkungan pemukiman, industri dan 

tempat-tempat umum, pencematan lingkungan dan limbah, sanitasi makanan dan 

bahan pangan serta pengendalian vektor penyakit; 

e. penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga dan 

pengawasan postmarket produk makanan dan minuman pada industry rumah 

tangga; 

f. pembinaan dan pengembangan tugas program kegiatan di bidang kesehatan 

lingkungan dan Kesehatan Kerja; 

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 
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j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.  

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian fungsi Dinas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.  

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit;  

b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang surveilans, 

imunisasi dan keperawatan komunitas; bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;  

c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans, imunisasi dan 

keperawatan komunitas; bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;  

d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang 

surveilans, imunisasi dan keperawatan komunitas; bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular; bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular;  

e. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran 

di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;  

f. penyelenggaraan program kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;  

g. pembinaan dan pengembangan program kegiatan pencegahan dan pengendalian 

penyakit;  

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;  

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan  

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.  

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
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Penyakit membawahkan:  

a. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Keperawatan Komunitas;  

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;dan  

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. 

3.1. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Keperawatan Komunitas 

(1) Seksi Surveilans, Imunisasi dan Keperawatan Komunitas mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di 

bidang surveilans, imunisasi dan keperawatan komunitas.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Surveilans, Imunisasi dan Keperawatan Komunitas mempunyai fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Surveilans, Imunisasi dan 

Keperawatan Komunitas;  

b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan 

pelaksanaan surveilans, imunisasi dan keperawatan komunitas;  

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan 

evaluasi di bidang surveilans, imunisasi dan keperawatan komunitas;  

d. pelaksanaan tugas program pengamatan penyakit dengan surveilans epidemiologi, 

penyelidikan kejadian luar biasa, pencegahan penyakit dengan imunisasi, 

keperawatan komunitas dan kesehatan haji serta kesehatan matra;  

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;  

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan  

h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.  

3.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di 

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular;  
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b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan 

pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;  

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan 

evaluasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;  

d. pelaksanaan tugas program pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

langsung, penyakit tular vector dan zoonosis;  

e. pembinaan dan pengembangan tugas program kegiatan pencegahan dan 

pengendalian dan pencegahan penyakit menular;  

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;  

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan  

i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.  

3.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di 

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tidak Menular;  

b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan 

pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;  

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan 

evaluasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;  

d. pelaksanaan tugas program pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular;  

e. pembinaan dan pengembangan tugas program kegiatan pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular;  

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;  

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan  

i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.  
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4. Bidang Pelayanan Kesehatan 

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.  

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi 

Dinas di bidang pelayanan kesehatan.  

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan 

Kesehatan mempunyai fungsi :  
 

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;  

b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan 

primer dan pengembangan; bidang pelayanan kesehatan rujukan; bidang fasilitas 

pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;  

c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan primer dan 

pengembangan; bidang pelayanan kesehatan rujukan; bidang fasilitas pelayanan 

kesehatan dan peningkatan mutu;  

d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang 

pelayanan primer dan pengembangan; bidang pelayanan kesehatan rujukan; bidang 

fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;  

e. pengkajian bahan penerbitan izin rumah sakit Kelas C dan Kelas D dan fasilitas 

pelayanan kesehatan;  

f. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tugas di bidang pelayanan primer dan 

pengembangan, kesehatan rujukan dan jaminan pelayanan kesehatan, fasilitas 

pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;  

g. penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan program kegiatan pelayanan 

kesehatan;  

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;  

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan  

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pelayanan Kesehatan 

membawahkan:  

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan;  
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b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan  

c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu.  

4.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan 

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan pengembangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Pelayanan Primer dan Pengembangan mempunyai fungsi :  
 

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan kesehatan Primer dan 

Pengembangan;  

b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan 

pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan pengembangan;  

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan 

evaluasi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pengembangan;  

d. pelaksanaan tugas program kegiatan manajemen puskesmas, pengobatan dasar, 

pelayanan upaya kesehatan sekolah, pengembangan tenaga kesehatan, upaya 

kesehatan pengembangan puskesmas;  

e. pembinaan dan pengembangan tugas program kegiatan di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan pengembangan;  

f. pelaksanaan pelayanan kesehatan khusus bagi korban narkotika, psikotropika dan 

zat adiktif lainnya;  

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;  

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan  

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.  

4.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;  
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b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan 

pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;  

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan 

evaluasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan;  

d. pembinaan dan pengembangan tugas program kegiatan di bidang kesehatan 

rujukan dan jaminan program kesehatan;  

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;  

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan  

h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.  

4.3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu 

(1) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu mempunyai fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan 

Peningkatan Mutu;  

b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan 

pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu;  

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan 

evaluasi di bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu;  

d. pelaksanaan visitasi dan verifikasi dalam pelayanan penerbitan izin dan klasifikasi 

rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas kesehatan lainnya;  

e. pelaksanaan akreditasi puskesmas;  

f. penerbitan Izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan;  

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;  

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan  

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 
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5. Bidang Sumber Daya Kesehatan 

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.  

(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi 

Dinas di bidang sumber daya kesehatan.  

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber 

Daya Kesehatan mempunyai fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;  

b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian 

dan alat kesehata; bidang sarana dan prasarana kesehatan; dan bidang data dan 

teknologi informasi kesehatan;  

c. pengkajian bahan perumusan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehata; 

bidang sarana dan prasarana kesehatan; dan bidang data dan teknologi informasi 

kesehatan;  

d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang 

kefarmasian dan alat kesehata; bidang sarana dan prasarana kesehatan; dan bidang 

data dan teknologi informasi kesehatan; 

e. pengkajian bahan penerbitan izin/sertifikat dibidang sumber daya kesehatan;  

f. penyelenggaraan program kegiatan sumber daya kesehatan;  

g. pengadaan kebutuhan sarana prasarana bersumber dana pemerintah kabupaten serta 

pelaksanaan pengadaan sarana prasarana bersumber pemerintah pusat dan provinsi;  

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;  

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan  

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.  

 
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Sumber Daya Kesehatan 

membawahkan:  

a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;  

b. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;dan  

c. Seksi Data dan Teknologi Informasi Kesehatan.  
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5.1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

(1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :  

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;  

b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan 

pelaksanaan kefarmasian dan alat kesehatan;  

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi 

di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;  

d. pelaksanaan tugas program kegiatan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan 

kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin, pengambilan sample sediaan 

farmasi, industri kecil obat tradisional serta penyediaan alat kesehatan;  

e. pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;  

f. penyusunan bahan pemberian izin Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;  

g. penyusunan bahan penerbitan izin usaha mikro obat tradisional;  

h. penyusunan bahan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) 

tertentu dan PKRT kesehatan kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;  

i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;  

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan  

l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.  

5.2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan di bidang sarana dan prasarana kesehatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan 

Prasarana Kesehatan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan; 

b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan 

pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan; 

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi 
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di bidang sarana dan prasarana kesehatan; 

d. pelaksanaan tugas program kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; 

e. pembinaan dan pengembangan tugas program kegiatan di bidang sarana dan 

prasarana kesehatan; 

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 

i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

5.3. Seksi Data dan Teknologi Informasi Kesehatan 

(1) Seksi Data dan Teknologi Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan di bidang data dan teknologi informasi 

kesehatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan 

Teknologi Informasi Kesehatan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Data dan Teknologi Informasi Kesehatan; 

b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan 

pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi kesehatan; 

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi 

di bidang data dan teknologi informasi kesehatan; 

d. pelaksanaan tugas program kegiatan system informasi kesehatan daerah; 

e. pengembangan indikator “data set” generic serta format dan perangkat lunak generik; 

f. penyajian data dan informasi dalam berbagai bentuk dan media (termasuk website) 

dan aplikasi pemanfaatan siknas online; 

g. pengembangan sumber daya dalam rangka sikda; 

h. penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia 

kesehatan; 

i. pembinaan  dan  pengembangan  tugas  program kegiatan di bidang data, informasi 

dan SDM kesehatan 

j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 
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m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pada Dinas, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian fungsi 

Dinas dan/atau kegiatan teknis. 

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian 

tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai 

dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

 

 

E. Sistematika Penyajian 

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kabupaten 

Sukabumi Tahun 2016 disusun sebagai berikut :  
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BAB  I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum organisasi antara lain 

latar belakang, dasar hukum, aspek sinerjik yang berpengaruh, tupoksi 

dan core business serta sistematika penyajian LAKIP.  

BAB  II 

 

 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Bab ini menguraikan tentang hal yang berkaitan ringkasan Rencana 

Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 dan rencana Kerja Dinas 

Kesehatan Tahun 2016, Rencana Strategis dan indikator Kinerja, 

Perjanjian Kinerja, Rencana Pencapaian indikator Kinerja dan Anggaran 

Kegiatan. 

BAB  III AKUNTABILITAS KINERJA 

Bab ini berisi uraian yang meliputi kerangka pengukuran kinerja, Indikator 

Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pencapaian Kinerja masing-masing indikator, 

Target dan Realisasi Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

dan realisasi Kinerja Anggaran. 

BAB  IV PENUTUP 

Bab ini menguraikan keberhasilan & kegagalan kinerja, kendala & 

hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan 

strategi pemecahan masalah. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN. 
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BAB  II  

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

a. Ringkasan Renstra dan Renja 2016 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 

dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana 

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan sebagai acuan pelaksanaan program serta menjadi 

tolok ukur dalam penilaian kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sukabumi.  

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan 

keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi dan 

mengorganisasikan secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan 

mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. 

Rencana strategis mempunyai fungsi yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi dan sinergi antar program dan kegiatan serta menjamin tercapainya penggunaan 

sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan. 

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Sukabumi Tahun 2010 – 2021 dan diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen 

pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan dan  mengoptimalkan implementasi program dan 

kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Misi Kabupaten Sukabumi 2016 – 2021. 

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 

2016 – 2021 adalah : 

a. Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi kedalam 

program dan kegiatan dlam kurun waktu lima tahun selaras dengan RPJMD 

Kabupaten Sukabumi; 

b. Sebagai acuan / pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dalam 

menyusun Rencana Kerja (Renja) pembangunan daerah tahunan sehingga 

perencanaan lebih terarah; 
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c. Sebagai media akuntabilitas dalam menciptakan tata pemerintah yang baik (Good 

Govermance), agar terjamin sinergitas, sinkronisasi dan integrasi Rencana Strategis 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 

- 2021. 

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah 

Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi 

pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa 

kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita 

dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan 

perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten 

Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan 

untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu 

periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021).  

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, 

serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten 

Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai 

berikut: 

 

2.  

3.  

 

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten 

Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat 

ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik dengan 

tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat. 

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi 

(pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus 

dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta 

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan 
Mandiri” 
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penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah 

Kabupaten Sukabumi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang 

agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan; 

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius; 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan 

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah. 

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi pembangunan 

jangka menengah Kabupaten Sukabumi, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-

masing tujuan sebagai berikut: 

Tujuan 1: Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan 

agribisnis dan lembaga keuangan pertanian 

 Untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan 

agribisnis dan lembaga keuangan pertanian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai 

adalah: 

1. Terciptanya Kesempatan kerja di sektor agribisnis 

2. Meningkatnya produksi pangan 

3. Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan serta teratasinya 

kerawanan pangan  

4. Terwujudnya sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan 

5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi lokal 

6. Meningkatnya produksi pertanian non pangan 

Tujuan 2: Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan. 

Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan, 

maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku perikanan 

2. Meningkatnya produksi, nilai tambah produk perikanan serta sarana prasarana perikanan 

3. Terwujudnya sentra perikanan budidaya air tawar, laut, dan pengolahan hasil perikanan 

Tujuan 3: Meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan usaha 

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja serta perluasan 

kesempatan usaha, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 
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1. Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak 

pekerja 

2. meningkatnya kemandirian masyarakat perdesaan dalam pengelolaan potensi daerah 

3. meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan 

translok 

 

Tujuan 4: Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di 

berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan 

Guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri 

di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan, maka sasaran 

pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi 

2. Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah 

 

Tujuan 5: Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi 

lokal 

Untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi 

lokal, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Tertatanya objek wisata 

2. Terlaksananya pembinaan masyarakat pariwisata 

3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 

 

Tujuan 6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat 

berbasis ekonomi lokal. 

Dalam upaya Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi 

masyarakat berbasis ekonomi lokal, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan 

koperasi 

 

Tujuan 7: Meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan peningkatan nilai 

ekspor. 

Guna meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan peningkatan nilai 

ekspor, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat 

2. Meningkatnya nilai ekspor Kabupaten Sukabumi 

3. Tersedianya sarana perdagangan 
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Tujuan 8: Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan. 

Untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan, 

maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya manajemen pengelolaan bumdesa 

2. Meningkatnya pemberdayaan lembaga usaha ekonomi desa 

 

Tujuan 9: Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal; 

Guna melestarikan dan mengembangkan budaya lokal, maka sasaran pembangunan yang 

harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal 

 

Tujuan 10: Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. 

Guna meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, maka sasaran 

pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan 

Tujuan 11: Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga. 

Guna meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga, maka sasaran pembangunan yang 

harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi 

2. Meningkatnya pembinaaan olahraga masyarakat 

 

Tujuan 12: Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai 

keagamaan 

Guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-

nilai keagamaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama 

Tujuan 13: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 

Guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 

maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat 

2. Menguatnya kelembagaan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan 

manusia yang berdaya saing tinggi dan religius. 

3. Meningkatnya pembinaan dan pendidikan politik daerah 
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4. Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat 

5. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada 

6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan 

berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana   

Tujuan 14: Meningkatkan penanganan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS), melestarikan keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial 

Guna meningkatkan penanganan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS), melestarikan keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, maka sasaran 

pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, berdayanya komunitas adat 

dan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial 

2. Terehabilitasi dan terbantunya penyandang disabilitas, tuna sosial, Anak Nakal Korban 

Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban 

Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan 

3. Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan korban 

bencana alam 

Tujuan 15: Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 

Guna meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), maka sasaran 

pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

Tujuan 16: Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan. 

Guna meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan, maka sasaran 

pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Peningkatan partisipasi, pemberdayaan perempuan dan pengembangan hak-hak anak 

2. Peningkatan kualitias hidup dan perlindungan perempuan & anak 

Tujuan 17: Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan 

profesional. 

Guna mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan 

profesional, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur 

2. Meningkatnya disiplin aparatur 

3. Tertatanya struktur organisasi pemerintah yang efektif dan efisien 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 
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5. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah, instansi pemerintah dan lembaga non 

pemerintah 

6. Meningkatnya pengelolaan administrasi kewilayahan 

7. Terwujudnya pemekaran Kabupaten Sukabumi 

8. Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

9. Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dalam 

produktifitas kedewanan 

10. Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

11. Tersedianya Produk hukum yang diperlukan masyarakat 

12. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah 

13. Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel 

14. Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme 

Tujuan 18: Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Guna Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka sasaran 

pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD  

2. Tersedianya laporan keuangan dan aset daerah yang akuntabel  

3. Meningkatnya pendapatan asli daerah  

4. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan pemerintah daerah 

Tujuan 19: Meningkatkan  pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

Guna Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka 

sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

Tujuan 20 : Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan. 

Guna Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan, maka sasaran pembangunan 

yang harus dicapai adalah: 

1. Tertib administrasi pertanahan 

Tujuan 21: Membangun budaya partisipasi masyarakat. 

Guna Membangun budaya partisipasi masyarakat, maka sasaran pembangunan yang harus 

dicapai adalah: 

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

Tujuan 22: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa. 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 2016 

 

 

 

Guna meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa, maka sasaran 

pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya penyelenggara pemerintah desa yang terlatih 

2. Meningkatnya pengelolaan administrasi desa 

Tujuan 23: Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan. 

Guna meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan, maka sasaran pembangunan yang 

harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya keterampilan tenaga teknis dan masyarakat 

2. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal 

3. Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat 

Tujuan 24: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi  yang mendukung e-goverment. 

Guna pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi  yang mendukung e-goverment, maka 

sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya penyebaran informasi pemda terhadap masyarkat luas baik internal maupun 

eksternal kabupaten melalui kerjasama dengang media massa baik media cetak, radio, televisi 

maupun media online  

2. Meningkatnya penyebaran informasi pemda terhadap masyarakat luas baik internal maupun 

eksternal kabupaten melalui media yang dikelola oleh pemerintah daerah (website, sistem 

elektronik serta media sosial) dan melalui media tradisional 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi 

berbasis IT menuju e-government 

4. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik 

Tujuan 25: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka sasaran pembangunan yang 

harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit 

2. Tersedianya obat, bahan kimia dan perbekalan kesehatan 

3. Pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi 

4. Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi 

5. Menurunkan angka kesakitan 

6. Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga 

7. Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya  kesehatan tradisional dan 

komplementer 
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8. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan dan keteknisian medik 

9. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat 

10. Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa dan  NAPZA 

11. Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat 

12. Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin 

13. Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat 

14. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan 

15. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat 

16. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular 

17. Meningkatnya Kesehatan Jemaah Haji Kab. Sukabumi 

18. meningkatnya akses pelayanan kesehatan 

Tujuan 26: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh 

seimbang dan berkualitas. 

Guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh 

seimbang dan berkualitas, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk  

2. Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok 

usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi 

sekitar 70 persen. 

Tujuan 27: Meningkatkan budaya baca masyarakat. 

Guna meningkatkan budaya baca masyarakat, maka sasaran pembangunan yang harus 

dicapai adalah: 

1. Terwujudnya pembudayaan gemar membaca masyarakat  

Tujuan 28: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang 

religius, mandiri dan berdaya saing. 

Guna meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang 

religius, mandiri dan berdaya saing, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan  

2. Meningkatnya manajemen dan tata kelola pendidikan 

Tujuan 29: Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan. 

Guna mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan, maka sasaran 

pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang efisien, produktif, 

berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 2016 

 

 

 

Tujuan 30: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan 

bencana yang handal. 

Guna mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan 

bencana yang handal, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 

2. Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran 

Tujuan 31: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung 

perekonomian. 

Guna meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung 

perekonomian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya kualitas  infrastruktur jalan dan jembatan 

2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan 

sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air 

3. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman 

4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan 

5. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan usaha jasa 

konstruksi 

Tujuan 32: meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi 

dan pelayanan dasar. 

Guna meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi 

dan pelayanan dasar, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat 

Tujuan 33: Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

Guna meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka 
sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

Tujuan 34: Meningkatkan perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam. 

Guna meningkatkan perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, maka 
sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam serta 
keanekaragaman hayati 
Meningkatnya ekosistem dan sumber daya pesisir 
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Sasaran  

1. Tersedianya obat, bahan kimia dan perbekalan kesehatan 

2. Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 

3. Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi 

4. Menurunkan angka kesakitan 

5. Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga 

6. Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya  kesehatan tradisional 

dan komplementer 

7. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan dan keteknisian medic 

8. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat 

9. Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa dan  NAPZA 

10. Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat 

11. Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin 

12. Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat 

13. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan 

14. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat 

15. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular 

16. Meningkatnya Kesehatan Jemaah Haji Kab. Sukabumi 

17. Meningkatnya Layanan Rujukan Kesehatan 

18. meningkatnya akses pelayanan kesehatan 

 

Strategi  

1. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat 

kesehatan 

2. Mengoptimalkan fasilitas dan peran  tenaga kesehatan dalam upaya penurunan AKI dan 

AKB 

3. Mengoptimalkan akses pelayanan kepada masyarakat 

4. Mengoptimalkan akses pelayanan kesehatan neonatal kepada sasaran 

5. Meningkatkan kompetensi petugas dalam deteksi dini dan penanganan komplikasi, 

memperbaiki fasilitas penanganan komplikasi 
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6. Meningkatkan kompetensi petugas dalam deteksi dini dan penanganan komplikasi, 

memperbaiki fasilitas penanganan komplikasi 

7. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan anak 

balita termasuk SDIDTK 

8. Meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan di Puskesmas 

9. Meningkatkan Akses Peayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 

10. Meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan di Puskesmas 

11. Meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin 

12. Mengoptimalkan fasilitas dan peran  tenaga kesehatan dalam upaya penurunan masalah gizi 

13. Meningkatkan Upaya Penyehatan Lingkungan 

14. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

15. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

16. Meningkatkan pengawasan mutu sumber daya kesehatan 

17. mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dan sarana kesetan serta fasilitas pelayanan 

rujukan secara berjenjang 

18. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya. 

 

 

Kebijakan 

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan tersebut di atas,  maka telah 

disepakati rumusan arah kebijakan teknis sebagai berikut:  

1. Peningkatan akses layanan dan derajat kesehatan 

2. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 

3. Peningkatasarn akses pelayanan kesehatan dasar 

4. Peningkatasarn akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin 

5. Peningkatan mutu sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. 
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Program 

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten 

Sukabumi sesuai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan sasaran program yang telah disusun, serta 

dengan memperhatikan isu strategis yang ada maka pembangunan kesehatan dengan program 

unggulan untuk penajaman kegiatan adalah : 

1. Penurunan AKI, AKB dan Gizi Buruk 

2. Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular 

3. Peningkatan PHBS secara massal 

Untuk mendukung penajaman kegiatan diatas maka didukung oleh program-program berikut : 

 

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

Program ini diperuntukkan dalam penjaminan ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan 

obat dan perbekalan kesehatan serta alat-alat kesehatan. Sasaran programnya adalah 

meningkatnya ketersediaan obat dan pembekalan kesehatan bagi masyarakat terutama 

masyarakat miskin serta meningkatnya penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan.  

Penggunaan obat secara rasional adalah penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan klinisnya, 

dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.  

Sasaran Program adalah : 

a. Tersedianya kebutuhan obat-obatan, bahan kimia dan perbekalan kesehatan 

Kegiatan pokok pada program ini adalah : 

a. Pengelolaan dan Pendistribusian Obat di Gudang Farmasi 

b. Pengelolaan, Pengawasan Obat, Makanan dan Kefarmasian 

c. Penyediaan Obat Program dan Regensia 

d. Pengadaan Alat dan Perbekalan Kesehatan 

e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang Pengadaan Pelayanan Kefarmasian 

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program peningkatan kesehatan masyarakat bertujuan meningkatkan jumlah, pemerataan 

dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas 

pembantu, puskesmas keliling, bidan  desa dan Posyandu.  Sedangkan sasaran program adalah 
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meningkatnya kunjungan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat khususnya ibu, 

bayi dan balita.  

Sasaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat adalah : 

a. Peningkatan kesehatan ibu dan reproduksi 

b. Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi 

c. Menurunkan angka kesakitan 

Kegiatan pokok pada program ini adalah : 

a. Pelayanan Kesehatan Anak (Neo, Bayi, Balita) 

b. Pelayanan Kesehatan Ibu 

c. Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 

d. Upaya Kesehatan Lansia 

e. Akselerasi Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi Bari Lahir  

f. Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

 

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Status gizi kurang dan gizi buruk merupakan indikator dari tingkat kemiskinan dan 

kesejahteraan rakyat, sehingga perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat tidak hanya bisa 

ditanggulangi oleh program tersebut melaikan harus diintegrasikan dan disinergiskan dengan 

program peningkatan. Untuk penanggulangan konsumsi pangan bermutu diperlukan 

perubahan/kebiasaan masyarakat agar mengutamakan terlebih dahulu untuk konsumsi kebutuhan 

pokok rumah tangga sebelum dijual.  

Kurangnya asupan dan absorbsi gizi pada balita juga dapat menimbulkan konsekuensi pada 

status kesehatan serta pertumbuhannya, dengan perawatan, pemberian makanan tambahan 

(PMT) dan imunisasi adalah sangat efektif untuk mencegah gizi buruk dengan penyakit penyerta 

pada balita, dan gangguan akibat kekurangan yodium merupakan masalah yang dampaknya 

langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia, danuntuk 

menanggulangi GAKI adalah dengan meningkatkan kerjasama lintas sektoral, dengan meningkatkan 

pengetahuan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi dan melaksanakan 

pengawasan terhadap produksi dan distribusi garam yang beredar di pasaran.  

Khusus untuk daerah tertentu yang berada disekitar daerah industri Garment dan tekstil, 

ada kecenderungan kasus gizi buruk meningkat, dikarenakan ibu-ibu menyusui pada beraktivitas 
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setiap hari menjadi karyawan perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak dapat maximal air 

susunya terhadap bayi mereka. 

Sasaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah : 

a. Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan 

keluarga miskin 

b. Meningkatnya cakupan balita gizi sangat kurang (gizi buruk) yang mendapat perawatan 

c. Regulasi tentang ketenagakerjaan khususnya jam kerja untuk tenaga kerja wanita 

d. Tersusunnya peta informasi masyarakat kurang gizi 

e. Terpenuhinya kebutuhan gizi dan vitamin pada balita sangat kurus sekali. 

f. Meningkatnya cakupan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, 

gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan gizi mikro 

lainnya. 

g. Menurunnya cakupan gizi lebih 

h. Menurunnya kasus balita gizi buruk 

Kegiatan pokok pada program ini adalah : 

a. Keluarga Mandiri Sadar Gizi (Kadarzi) 

b. Upaya Perbaikan  Masalah Gizi Makro 

c. Upaya Perbaikan Masalah Gizi Mikro 

 

4. Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus 

Sasaran program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus adalah :  

a. Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga 

b. Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya  kesehatan tradisional dan 

komplementer 

c. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan dan keteknisian medik 

d. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat 

e. Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa dan  NAPZA 

Kegiatan pokok pada program ini adalah : 

a. Pelayanan kesehatan khusus dan Pengembangan 

b. Pelayanan Kesehatan Primer 
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c. Pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA 

d. Upaya kesehatan Anak usia Sekolah 

e. Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sehat 

f. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 

g. Jaminan Persalinan 

h. Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada 58 Puskesmas 

5. Program Penyehatan Lingkungan  

Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat sehingga harus mendapat perhatian yang serius tanpa mengesampingkan faktor 

lainnya.  

Sasaran Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah : 

a. Menurunnya morbiditas akibat penyakit berbasis lingkungan 

b. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan  

c. Menurunnya pencemaran lingkungan  

d. Meningkatnya kualitas Tempat Pengolahan Makanan dan Industri Rumah Tangga yang 

memenuhi syarat kesehatan 

e. Meningkatnya cakupan sarana air bersih, jamban keluarga dan Sarana Pembuangan Air 

Limbah (SPAL) 

f. Terkendalinya vector penyebar penyakit 

g. Meningkatnya cakupan rumah sehat 

Kegiatan pokok pada program ini adalah : 

a. Pengembangan Lingkungan Sehat di Pemukiman 

b. Pengendalian Vektor 

c. Sarana Sanitasi Dasar 

d. Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan, Tempat-tempat Umum dan Industri 

e. Pembinan Upaya Kesehatan Kerja  

f. Pengawasan dan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan 

g. Klinik Sanitasi 
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6. Program Promosi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi 

perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan 

informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui 

advokasi, social-support dan pemberdayaan masyarakat.  Peningkatan pengetahuan, sikap dan 

tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari 

ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. 

Menyadari bahwa perilaku adalah sesuatu yang rumit, dikarenakan Perilaku bukan hanya 

dimensi kultural yang berupa sistem dan norma, melainkan juga dimensi ekonomi yaitu hal-hal yang 

mendukung perilaku, maka promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat diharapkan 

dapat menciptakan strategi dalam menciptakan perilaku baru antara lain : sosialisasi atau 

pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan kepada masyarakat, upaya 

menciptakan lingkungan sosiali yang mendorong masyarakat untuk mau menciptakan perilaku 

hidup bersih dan sehat, serta upaya untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak 

terkait (Tokoh masyarakat, pemerintah, dunia usaha). 

Sasaran Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah: 

a. Meningkatnya partisipasi forum silaturahmi desa sehat 

b. Meningkatnya cakupan desa siaga aktif  

c. Meningkatnya PHBS di masyarakat. 

d. Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat 

e. Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 

f. Meningkatnya pemanfaatan sarana kesehatan 

g. Meningkatnya pendidikan dan keterampilan tenaga penyuluh kesehatan  

h. Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) promosi kesehatan 

Kegiatan pokok pada program ini adalah : 

a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan 

Sehat (Germas) 

b. Upaya Kesehatan Bersumberdaya  Masyarakat (UKBM) 

c. Dukungan Promosi Kesehatan Pada Pengembangan Kabupaten Sukabumi Sehat 

d. Pengadaan dan Pengembangan Media Informasi Kesehatan 
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e. Desa Siaga 

f. Pemberdayaan Masyarakat 

g. Penyebarluasan Informasi Kesehatan 

7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin bertujuan untuk meningkatkan jumlah, 

pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui puskesmas dan 

jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan  desa dan Posyandu. 

Sedangkan sasaran program adalah meningkatnya kunjungan dan cakupan pelayanan kesehatan 

dasar bagi penduduk miskin (promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif). 

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin adalah : 

a. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (JAMKESDA) 

b. Meningkatnya cakupan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat miskin 

c. Meningkatnya kualitas data sasaran peserta jaminan kesehatan masyarakat miskin. 

Kegiatan pokok pada program ini adalah : 

a. Jaminan Kesehatan Dasar (JAMKESDA) 

b. Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Penerims Bantuan Iuran (PBI)  JKN 

c. Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan 

8. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Program pencegahan dan pengendalian penyakit diperlukan untuk menurunkan angka 

kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, 

di.Kabupaten Sukabumi.  Sampai saat ini penyakit infeksi menular masih  menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang menonjol, terutama TB, Malaria, HIV- AIDS, DBD dan Diare Sedangkan 

penyakit tidak menular, menunjukkan peningkatan kasus dan penyebab kematian, terutama pada 

kasus kardiovaskulair (hipertensi), Diabetis Mellitus dan Obesitas. 

Oleh karena itu perlu perhatian pada upaya pencegahan yang dapat diupayakan sendiri 

oleh masyarakat dan juga didorong oleh upaya promotif.  Selain itu perhatian juga perlu diberikan 

pada penyelenggaraan system surveilans dan kewaspadaan dini. 
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Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah : 

a. Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) 

rate per 100.000 penduduk < 15 tahun. 

b. Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan Penderita Pneumonia Balita 

c. Terkendalinya Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif 

d. Meningkatnya angka kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif 

e. Terkendalinya Penemuan dan penanganan penderita DBD 

f. Terkendalinya Penemuan dan penanganan penderita Diare 

g. Terkendalinya Penemuan dan penanganan penderita rabies 

h. Terkendalinya Penemuan dan penanganan penderita kusta  

i. Terkendalinya Penemuan dan penanganan penderita filariasis 

j. Terkendalinya Penemuan dan penanganan penderita flu burung (H5N1) 

k. Menurunnya Prevalensi HIV/AIDS di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun 

l. Menurunnya morbiditas penyakit malaria di bawah 3,5 per 1000 penduduk 

m. Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi  < 24 

jam 

n. Pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita, anak sekolah, dan ibu hamil 

o. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 

p. Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 

 

Kegiatan pokok pada program ini adalah : 

a. Pengamatan Penyakit 

b. Pengendalian KLB 

c. Percepatan Peningkatan Cakupan Imunisasi 

d. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 

e. Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana 

f. Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis 

g. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 

h. Pengendalian Penyakit Tidak Menular 
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9. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Sasaran Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah : 

a. Meningkatkan pengawasan mutu sumber daya kesehatan 

b. mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dan sarana kesetan serta fasilitas pelayanan rujukan 

secara berjenjang 

Kegiatan pokok pada program ini adalah : 

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 

b. Penilaian Kinerja Puskesmas 

c. Peningkatan Akreditasi Puskesmas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan 

d. Perencanaan dan Pengembangan Program 

e. Penguatan dan Pemanfaatan Jaringan Data Kesehatan 

f. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan  Terpadu 

g. Pelayanan Perizinan Tenaga dan Sarana Kesehatan 

10. Program Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan 

Tujuan dari Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat 

adalah meningkatkan kualitas dan aksesbilitas sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. 

Adapun kegia tan yang dilaksanakan meliputi pembangunan atau rehabilitasi sarana kesehatan, 

pemenuhan sarana transportasi (roda empat dan roda dua), pemenuhan peralatan kesehatan di 

fasilitas kesehatan serta akreditasi sarana kesehatan. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi 

menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Selnajutnya masih rendahnya akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat yang sulit dijangkau.  

 

Sasaran Program Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan : 

a. Meningkatkan Rasio Puskesmas per-seratus ribu jumlah penduduk 

b. Meningkatkan Rasio Puskesmas Pembantu per-seratus ribu jumlah penduduk 

c. Meningkatnya jumlah sarana kesehatan yang menerapkan mutu pelayanan kesehatan 

d. Meningkatnya sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas 

Keliling 

e. Meningkatnya sarana dan prasarana Posyandu 
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f. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan 

Puskesmas Keliling 

g. Meningkatnya jumlah puskesmas dengan tempat perawatan 

h. Ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil 

Kegiatan Pokok pada program ini adalah : 

a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Puskesmas dan Jaringannya 

b. Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor  Penunjang 

Pelayanan Kesehatan 

c. Pengadaan Sarana Prasarana PUSKESMAS 

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa Siaga 

e. Pembangunan dan Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sagaranten 

f. Pemeliharaan Alat Kesehatan 

g. Pembangunan dan Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Wilayah Timur Sukabumi 

h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang Pengadaan Pelayanan Dasar 
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b. Rencana  Strategis dan Indikator Kinerja 

Pada tabel  2.1  berikut disajikan Sasaran Strategis dan Indiktor Kinerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016. 

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal 
2016 

Target 
Akhir 
2016 

1 2 3 4 5 6 

1 
Tersedianya obat, bahan 
kimia dan perbekalan 
kesehatan 

Tersedianya obat dan perbekalan 
kesehatan  

Bulan 18 24 

    Tersedianya obat Program  Bulan 18 24 

2 
Pembinaan Kesehatan Ibu 
dan Reproduksi 

Cakupan Puskesmas yang 
melaksanakan kelas ibu hamil 

% 78 81 

  

   Cakupan Puskesmas yang melakukan 
orientasi program perencanaan 
persalinan dan pencegahan komplikasi 
(P4K) 

% 77 83 

  
  Cakupan komplikasi kebidanan yang 

ditangani 
% 73 76 

  

  Cakupan pertolongan persalinan oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

% 83 90 

  
  

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 92,8 95 

  
  

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas % 94,5 91 

  
  Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama 

(KN1) sesuai standar  
% 104,9 96 

  
  Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap 

(KNL) sesuai standar  
% 101 87 

  
  Cakupan Neonatal dengan Komplikasi 

yang ditangani 
% 68,8 80 

    cakupan peserta KB aktif % 72,1 67 

    Cakupan Kunjungan Bayi % 102 100 

    Cakupan Pelayanan Anak Balita % 90 90 

3 
Menurunnya kasus 
kematian ibu dan bayi 

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Kasus 54 40 

    Menurunnya Angka Kematian Bayi 
per 

1000 KH 
23 23,00 

4 
Menurunkan angka 
kesakitan 

 Puskesmas yang melaksanakan 
penjaringan kesehatan untuk peserta 
didik kelas 1 

% 100 100 
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Puskesmas yang melaksanakan 
penjaringan kesehatan untuk peserta 
didik kelas 7 dan 10 

% - 100 

  
  Puskesmas yang menyelenggarakan 

kegiatan kesehatan remaja 
% 28 10 

  
  Jumlah Puskesmas yang 

menyelenggarakan kegiatan kesehatan 
lansia 

% 22 30 

5 

 Meningkatnya 
pembinaan upaya 
kesehatan kerja dan 
olahraga 

Persentase Puskesmas yang 
melaksanakan kegiatan kesehatan olah 
raga pada kelompok masyarakat di 
wilayah kerjanya 

% 30 40 

    
Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan kesehatan kerja 
dasar 

% - 50 

    
Jumlah pos UKK yang  terbentuk di 
daerah PPI/TPI 

% - 5 

6 

Meningkatnya 
pembinaan, 
pengembangan dan 
pengawasan upaya  
kesehatan tradisional dan 
komplementer 

Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan  kesehatan 
tradisional dan komplementer 

% - 10 

  
  Jumlah Puskesmas yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut 
% 69 69 

  
  Jumlah Puskesmas yang memberikan 

pelayanan laboratorium 
% - 20 

  
  Jumlah Puskesmas yang memberikan 

pelayanan Kesehatan Indra 
% 30 50 

  
  Jumlah puskesmas yang menerapkan 

Pelayanan Keperawatan Kesehatan  
Masyarakat (Perkesmas) 

% 90 100 

7 

Meningkatnya mutu dan 
akses pelayanan 
keperawatan, kebidanan 
dan keteknisian medik 

Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan kesehatan kerja 
dasar 

% - 50 

8 

Meningkatnya akses 
pelayanan kesehatan 
dasar yang berkualitas 
bagi masyarakat 

Jumlah Puskesmas non rawat inap dan 
Puskesmas rawat inap yang 
memberikan pelayanan sesuai standar 

% - 60 

  
  Jumlah Puskesmas yang telah 

melaksanakan manajemen Puskesmas 
% - 65 

9 

Meningkatnya Mutu dan 
Akses Pelayanan 
Kesehatan Jiwa dan  
NAPZA 

Jumlah Puskesmas yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan jiwa dan NAPZA 

% - 30 

10 
Meningkatnya layanan 
kesehatan untuk 
masyarakat  

Jumlah Penduduk PBI yang Menjadi 
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN)  

% 55,25 65 

11 
Meningkatnya layanan 
kesehatan untuk 
masyarakat miskin 

Cakupan pelayanan kesehatan pasien 
masyarakat miskin di fasilitas 
kesehatan 

% 100 100 
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12 
Meningkatnya pelayanan 
gizi masyarakat 

Ibu hamil KEK yang mendapat makanan 
tambahan 

% 3 11,5 

  
  Ibu hamil yang mendapat Tablet 

Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama 
masa kehamilan 

% 87 90 

  
  Bayi usia kurang dari 6 bulan yang 

mendapat ASI eksklusif % 46 48 

  
  Bayi baru lahir mendapat Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD) % 38 41 

  
  Balita kurus yang mendapat makanan 

tambahan (PMT) % 16,3 18,1 

  
  Remaja puteri yang mendapat Tablet 

Tambah Darah (TTD) 
% 10 15 

  
  Balita gizi Sangat Kurus mendapat 

perawatan 
% 100 100 

  
  Pemberian makanan pendamping ASI 

pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga 
miskin 

% 5 6 

13 
Meningkatnya kualitas 
kesehatan lingkungan 

Cakupan sarana air bersih (SAB) % 68,53 70 

    Cakupan Rumah Sehat % 59,95 65 

  
  Cakupan Akses Jamban Keluarga 

(JAGA) 
% 66,02 70 

    Cakupan Angka Bebas Jentik % 84,63 87 

  
  Cakupan Saluran Pembuangan Air 

Limbah (SPAL) 
% 60,57 68 

    Cakupan Tempat Sampah % 74 79 

14 
Meningkatnya perilaku 
hidup bersih dan sehat 

kebijakan publik yang berwawasan 
kesehatan  

Jumlah 3 3 

    Cakupan PHBS di Tatanan RT  % 40 43 

    Cakupan strata desa siaga aktif % 5,27 29,29 

  
  Cakupan sekolah  yang 

mempromosikan kesehatan 
% 20 20 

  
  Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, 

informasi dan edukasi  kepada 
masyarakat 

Jumlah 10 10 

  
  Jumlah dunia usaha yang 

memanfaatkan CSR-nya untuk program 
kesehatan 

Jumlah 4 8 

15 

Menurunnya angka 
kesakitan akibat penyakit 
menular dan penyakit 
tidak menular 

Cakupan penemuan dan penanganan 
penderita penyakit TBC BTA 

% 100 100 

  
  Meningkatnya angka kesembuhan 

penderita TB Paru BTA Positif 
% 85 85 

  
  Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit DBD 
% 100 100 

  
  Cakupan balita dengan pneumonia 

yang ditangani 
% 69,98 100 
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  Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita Diare 
% 98,21 86 

  
  Cakupan Penemuan dan Penanganan 

Kasus Penderita Filariasis 
% 100 100 

  
  Cakupan Penemuan dan Penanganan 

suspect Flu Burung 
kasus 74,67 100 

  
  Cakupan Penemuan dan Penanganan 

Kasus Penderita Kusta 
% 27 100 

  
  Cakupan Penemuan dan Penanganan 

Kasus Penderita HIV/AIDS 
% 93 100 

  
  

Annual Paracite Index (API) Malaria kasus 0,61 0,61 

  
  Cakupan Penemuan dan Penanganan 

Kasus Penderita Rabies 
kasus 80 100 

  
  Persentase PKM yang melaksanakan 

pengendalian PTM Terpadu  
% 20,8 20% 

  
  Persentase desa / kelurahan yang 

melaksanakan kegiatan posbindu PTM 
% 51,4 20% 

  
  Persentase perempuan usia 30- 50 

Tahun yang dideteksi dini kanker 
serviks dan payudara 

% 0,9 20% 

  

  Persentase Puskesmas Yang 
melaksanakan Kebijakan Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR), minimal 50 % 
sekolah 

% 20 20% 

  
  

Prevalensi tekanan darah tinggi % - 24,77% 

  
  

Mempertahankan Prevalen Obesitas % - 15,40% 

  
  Prevalensi merokok pada penduduk 

usia <= 18 Tahun 
% - 6,40% 

  
  Cakupan Desa/Kelurahan mengalami 

KLB yang dilakukan Penyelidikan 
Epidemiologi kurang dari 24 Jam 

% 100 100 

  

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

per-
100.000 
pendud

uk 

2,9 >2 

  
  Cakupan Desa/kelurahan Universal 

Child Immunization (UCI) 
% 87 100 

16 
Meningkatnya Kesehatan 
Jemaah Haji Kab. 
Sukabumi 

Cakupan Pemeriksaan dan pembinaan   
Kesehatan Jemaah Haji 

% 100 100 

  
  Cakupan penanggulangan krisis 

kesehatan akibat bencana 
% 100 100 

17 
Meningkatnya Layanan 
Kesehatan Rujukan 

Cakupan Tenaga Kesehatan Berizin di 
Praktek Mandiri dan Sarana Kesehatan 

% 70 75 

    Cakupan Sarana Kesehatan Berizin % 60 65 
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  Cakupan Sertifikasi Produk Kesehatan 

Rumah Tangga  
% 30 33 

    Cakupan Puskesmas Terakreditasi   - 2 

  
  Cakupan Puskesmas dengan Sistem 

Informasi Terintegrasi 
% 30 100 

  
  Jumlah SDM Kesehatan yang 

ditingkatkan kompetensinya 
(kumulatif) 

% 25 45 

18 
Meningkatnya akses 
pelayanan kesehatan 

Peningkatan fasilitas pelayanan 
kesehatan (Puskesmas)  

rasio 2,41 2,45 

  
   Peningkatan fasilitas pelayanan 

kesehatan (Puskesmas Pembantu) 
rasio 5,33 5,41 

 

c. Perjanjian Kinerja 

Pada tahun 2014  dilakukan Revisi terhadap Rencana Strategis Pembangunan di 

Kabupaten Sukabumi, seiring dengan  program yang dicanangkan  oleh Pemerintah Pusat, 

khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka dalam perubahan Rencana Strategis 

tersebut Dinas Kesehatan  Kabupaten Sukabumi menambahkan  Indikator Kinerja  baru yaitu 

Cakupan Desa Siaga ktif Strata  Madya, Purnama dan Mandiri ke dalam   sasaran strategis 

pembangunan bidang kesehatan untuk tahun 2015 dan 2016. Masuknya indikator kinerja Cakupan 

Desa Siaga aktif Strata  Madya, Purnama dan Mandiri sebagai indikator baru, maka kondisi awal di 

tahun 2010 masih 0, dan target capaian yang ditetapkan adalah untuk tahun 2015 dan 2016.  Pada 

tabel 2.2 berikut, disajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari program/kegiatan yang 

menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi sebagai Kepala 

SKPD dengan Bupati Sukabumi. 

Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 
Program/ 
Kegiatan 

Anggaran 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Tersedianya 
obat, bahan 
kimia dan 
perbekalan 
kesehatan 

Tersedianya obat dan 
perbekalan kesehatan  

Bulan 24 
Program Obat 
dan Perbekalan 
Kesehatan 

Rp.     26.124.712.768  

 

Tersedianya obat Program  Bulan 24 
    

2 Pembinaan 
Kesehatan Ibu 
dan Reproduksi 

Cakupan Puskesmas yang 
melaksanakan kelas ibu 
hamil 

% 81 
Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Rp.     19.839.731.088  

 
 Cakupan Puskesmas yang 
melakukan orientasi 
program perencanaan 
persalinan dan pencegahan 
komplikasi (P4K) 

% 83 
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  Cakupan komplikasi 

kebidanan yang ditangani 
% 76 

    

 
  Cakupan pertolongan 

persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

% 90 

    

 
  Cakupan Kunjungan Ibu 

Hamil K4 
% 95 

    

 
  Cakupan Pelayanan Ibu 

Nifas 
% 91 

    

 
  Cakupan Kunjungan 

Neonatal Pertama (KN1) 
sesuai standar  

% 96 
    

 
  Cakupan Kunjungan 

Neonatal Lengkap (KNL) 
sesuai standar  

% 87 
    

 
  Cakupan Neonatal dengan 

Komplikasi yang ditangani 
% 80 

    

 
  cakupan peserta KB aktif % 67     

 
  Cakupan Kunjungan Bayi % 100     

 
  Cakupan Pelayanan Anak 

Balita 
% 90 

    

3 Menurunnya 
kasus kematian 
ibu dan bayi 

Menurunnya Jumlah 
Kematian Ibu 

Kasus 40 
    

 
Menurunnya Angka 
Kematian Bayi 

per 1000 
KH 

23,00 
    

4 Menurunkan 
angka kesakitan 

 Puskesmas yang 
melaksanakan penjaringan 
kesehatan untuk peserta 
didik kelas 1 

% 100 

    

 
  Puskesmas yang 

melaksanakan penjaringan 
kesehatan untuk peserta 
didik kelas 7 dan 10 

% 100 

    

 
  Puskesmas yang 

menyelenggarakan 
kegiatan kesehatan remaja 

% 10 
    

 
  Jumlah Puskesmas yang 

menyelenggarakan 
kegiatan kesehatan lansia 

% 30 

    

5 Meningkatnya 
pembinaan 
upaya 
kesehatan kerja 
dan olahraga 

Persentase Puskesmas yang 
melaksanakan kegiatan 
kesehatan olah raga pada 
kelompok masyarakat di 
wilayah kerjanya 

% 40 

Program 
Pelayanan 
Kesehatan 
Dasar dan 
Khusus 

Rp.    
138.689.849.192  

 
  Persentase Puskesmas yang 

menyelenggarakan 
kesehatan kerja dasar 

% 50 

    

 
  Jumlah pos UKK yang  

terbentuk di daerah PPI/TPI 
% 5 
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6 Meningkatnya 
pembinaan, 
pengembangan 
dan 
pengawasan 
upaya  
kesehatan 
tradisional dan 
komplementer 

Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan  
kesehatan tradisional dan 
komplementer 

% 10 

    

 
  Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan pelayanan 
kesehatan Gigi dan Mulut 

% 69 
    

 
  Jumlah Puskesmas yang 

memberikan pelayanan 
laboratorium 

% 20 
    

 
  Jumlah Puskesmas yang 

memberikan pelayanan 
Kesehatan Indra 

% 50 
    

 
  Jumlah puskesmas yang 

menerapkan Pelayanan 
Keperawatan Kesehatan  
Masyarakat (Perkesmas) 

% 100 

    

7 Meningkatnya 
mutu dan akses 
pelayanan 
keperawatan, 
kebidanan dan 
keteknisian 
medik 

Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan 
kesehatan kerja dasar 

% 50 

    

8 Meningkatnya 
akses pelayanan 
kesehatan dasar 
yang berkualitas 
bagi masyarakat 

Jumlah Puskesmas non 
rawat inap dan Puskesmas 
rawat inap yang 
memberikan pelayanan 
sesuai standar 

% 60 

    

 
  Jumlah Puskesmas yang 

telah melaksanakan 
manajemen Puskesmas 

% 65 
    

9 Meningkatnya 
Mutu dan Akses 
Pelayanan 
Kesehatan Jiwa 
dan  NAPZA 

Jumlah Puskesmas yang 
menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan jiwa 
dan NAPZA 

% 30 

    

10 Meningkatnya 
layanan 
kesehatan 
untuk 
masyarakat  

Jumlah Penduduk PBI yang 
Menjadi Peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN)  % 65 

Program 
Pelayanan 
Kesehatan 
Penduduk 
Miskin 

Rp.     60.765.841.400  

11 Meningkatnya 
layanan 
kesehatan 
untuk 
masyarakat 
miskin 

Cakupan pelayanan 
kesehatan pasien 
masyarakat miskin di 
fasilitas kesehatan % 100 
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12 Meningkatnya 
pelayanan gizi 
masyarakat 

Ibu hamil KEK yang 
mendapat makanan 
tambahan 

% 11,5 
Program 
Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Rp.          856.830.000  

 
Ibu hamil yang mendapat 
Tablet Tambah Darah (TTD) 
90 tablet selama masa 
kehamilan 

% 90 

    

 
  Bayi usia kurang dari 6 

bulan yang mendapat ASI 
eksklusif 

% 48 
    

 
  Bayi baru lahir mendapat 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) % 41 
    

 
  Balita kurus yang mendapat 

makanan tambahan (PMT) % 18,1 
    

 
  Remaja puteri yang 

mendapat Tablet Tambah 
Darah (TTD) 

% 15 
    

 
  Balita gizi Sangat Kurus 

mendapat perawatan % 100 
    

 
  Pemberian makanan 

pendamping ASI pada anak 
usia 6 - 24 bulan keluarga 
miskin 

% 6 

    

13 Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
lingkungan 

Cakupan sarana air bersih 
(SAB) 

% 70 

Program 
Penyehatan 
Lingkungan 

Rp.       3.213.950.000  

 
  Cakupan Rumah Sehat % 65     

 
  Cakupan Akses Jamban 

Keluarga (JAGA) 
% 70 

    

 
  Cakupan Angka Bebas 

Jentik 
% 87 

    

 
  Cakupan Saluran 

Pembuangan Air Limbah 
(SPAL) 

% 68 
    

 
  Cakupan Tempat Sampah % 79     

14 Meningkatnya 
perilaku hidup 
bersih dan 
sehat 

kebijakan publik yang 
berwawasan kesehatan  

Jumlah 3 

Program 
Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Rp.       5.615.854.000  

 
  Cakupan PHBS di Tatanan 

RT  
% 43 

    

 
  Cakupan strata desa siaga 

aktif 
% 29,29 

    

 
  Cakupan sekolah  yang 

mempromosikan kesehatan 
% 20 

    

 
  Jumlah Tema pesan dalam 

komunikasi, informasi dan 
edukasi  kepada 
masyarakat 

Jumlah 10 
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  Jumlah dunia usaha yang 

memanfaatkan CSR-nya 
untuk program kesehatan 

Jumlah 8 

    

15 Menurunnya 
angka kesakitan 
akibat penyakit 
menular dan 
penyakit tidak 
menular 

Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
penyakit TBC BTA 

% 100 
Program 
Pencegahan 
dan 
Pengendalian 
Penyakit 

Rp.       2.517.585.000  

 
Meningkatnya angka 
kesembuhan penderita TB 
Paru BTA Positif 

% 85 
    

 
  Cakupan penemuan dan 

penanganan penderita 
penyakit DBD 

% 100 
    

 
  Cakupan balita dengan 

pneumonia yang ditangani 
% 100 

    

 
  Cakupan penemuan dan 

penanganan penderita 
Diare 

% 86 
    

 
  Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Kasus 
Penderita Filariasis 

% 100 
    

 
  Cakupan Penemuan dan 

Penanganan suspect Flu 
Burung 

kasus 100 
    

 
  Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Kasus 
Penderita Kusta 

% 100 
    

 
  Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Kasus 
Penderita HIV/AIDS 

% 100 
    

 
  Annual Paracite Index (API) 

Malaria 
kasus 0,61 

    

 
  Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Kasus 
Penderita Rabies 

kasus 100 
    

 
  Persentase PKM yang 

melaksanakan 
pengendalian PTM Terpadu  

% 20% 
    

 
  Persentase desa / 

kelurahan yang 
melaksanakan kegiatan 
posbindu PTM 

% 20% 

    

 
  Persentase perempuan usia 

30- 50 Tahun yang dideteksi 
dini kanker serviks dan 
payudara 

% 20% 

    

 
  Persentase Puskesmas Yang 

melaksanakan Kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR), minimal 50 % 
sekolah 

% 20% 

    

 
  Prevalensi tekanan darah 

tinggi 
% 24,77% 

    

 
  Mempertahankan Prevalen 

Obesitas 
% 15,40% 
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  Prevalensi merokok pada 

penduduk usia <= 18 Tahun 
% 6,40% 

    

 
  Cakupan Desa/Kelurahan 

mengalami KLB yang 
dilakukan Penyelidikan 
Epidemiologi kurang dari 24 
Jam 

% 100 

    

 
  

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

per-
100.000 
pendudu

k 

>2 

    

 
  Cakupan Desa/kelurahan 

Universal Child 
Immunization (UCI) 

% 100 
    

16 Meningkatnya 
Kesehatan 
Jemaah Haji 
Kab. Sukabumi 

Cakupan Pemeriksaan dan 
pembinaan   Kesehatan 
Jemaah Haji 

% 100 

      

 
  Cakupan penanggulangan 

krisis kesehatan akibat 
bencana 

% 100 
      

17 Meningkatnya 
Layanan 
Kesehatan 
Rujukan 

Cakupan Tenaga Kesehatan 
Berizin di Praktek Mandiri 
dan Sarana Kesehatan 

% 75 

Program 
Peningkatan 
Mutu Pelayanan 
Kesehatan 

Rp.       1.135.342.800  

 
  Cakupan Sarana Kesehatan 

Berizin 
% 65 

      

 
  Cakupan Sertifikasi Produk 

Kesehatan Rumah Tangga  
% 33 

      

 
  Cakupan Puskesmas 

Terakreditasi 
  2 

      

 
  Cakupan Puskesmas 

dengan Sistem Informasi 
Terintegrasi 

% 100 
      

 
  Jumlah SDM Kesehatan 

yang ditingkatkan 
kompetensinya (kumulatif) 

% 45 
      

18 Meningkatnya 
akses pelayanan 
kesehatan 

Peningkatan fasilitas 
pelayanan kesehatan 
(Puskesmas)  

rasio 2,45 
Program 
Peningkatan 
dan 
Pembangunan 
Fasilitas 
Kesehatan 

Rp.     93.563.753.538  

 
  Peningkatan fasilitas 

pelayanan kesehatan 
(Puskesmas Pembantu) 

rasio 5,41 
    

 

d. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja 

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah  disepakati, maka disusun Rencana Pencapaian 

Indikator Kinerja triwulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, seperti disajikan pada tabel 

2.3 berikut ini. 
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Tabel 2.3 Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun 2016 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 
Target Triwulan 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Tersedianya obat, 
bahan kimia dan 
perbekalan 
kesehatan 

Tersedianya obat dan 
perbekalan kesehatan  

Bulan 24 3,6 7,2 7,2 6 

    Tersedianya obat Program  Bulan 24 3,6 7,2 7,2 6 

2 

Pembinaan 
Kesehatan Ibu dan 
Reproduksi 

Cakupan Puskesmas yang 
melaksanakan kelas ibu 
hamil 

% 81 12,15 24,3 24,3 20,25 

  

Cakupan Puskesmas yang 
melakukan orientasi 
program perencanaan 
persalinan dan pencegahan 
komplikasi (P4K) 

% 83 12,45 24,9 24,9 20,75 

    
Cakupan komplikasi 
kebidanan yang ditangani 

% 76 11,4 22,8 22,8 19 

    

Cakupan pertolongan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

% 90 13,5 27 27 22,5 

    
Cakupan Kunjungan Ibu 
Hamil K4 

% 95 14,25 28,5 28,5 23,75 

    
Cakupan Pelayanan Ibu 
Nifas 

% 91 13,65 27,3 27,3 22,75 

    
Cakupan Kunjungan 
Neonatal Pertama (KN1) 
sesuai standar  

% 96 14,4 28,8 28,8 24 

    
Cakupan Kunjungan 
Neonatal Lengkap (KNL) 
sesuai standar  

% 87 13,05 26,1 26,1 21,75 

    
Cakupan Neonatal dengan 
Komplikasi yang ditangani 

% 80 12 24 24 20 

    cakupan peserta KB aktif % 67 10,05 20,1 20,1 16,75 

    Cakupan Kunjungan Bayi % 100 20 25 25 30 

    
Cakupan Pelayanan Anak 
Balita 

% 90 4,5 22,5 31,5 31,5 

3 
Menurunnya kasus 
kematian ibu dan 
bayi 

Menurunnya Jumlah 
Kematian Ibu 

Kasus 40 10 10 10 10 
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Menurunnya Angka 
Kematian Bayi 

per 
1000 KH 

23 3,45 6,9 6,9 5,75 

4 
Menurunkan angka 
kesakitan 

 Puskesmas yang 
melaksanakan penjaringan 
kesehatan untuk peserta 
didik kelas 1 

% 100 0 0 75 25 

    

Puskesmas yang 
melaksanakan penjaringan 
kesehatan untuk peserta 
didik kelas 7 dan 10 

% 100 15 30 30 25 

    
Puskesmas yang 
menyelenggarakan 
kegiatan kesehatan remaja 

% 10 1,5 3 3 2,5 

    
Jumlah Puskesmas yang 
menyelenggarakan 
kegiatan kesehatan lansia 

% 30 4,5 9 9 7,5 

5 

Meningkatnya 
pembinaan, 
pengembangan dan 
pengawasan upaya  
kesehatan 
tradisional dan 
komplementer 

Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan  
kesehatan tradisional dan 
komplementer 

% 10 1,5 3 3 2,5 

  
Jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan pelayanan 
kesehatan Gigi dan Mulut 

% 69 10,35 20,7 20,7 17,25 

    
Jumlah Puskesmas yang 
memberikan pelayanan 
laboratorium 

% 20 3 6 6 5 

    
Jumlah Puskesmas yang 
memberikan pelayanan 
Kesehatan Indra 

% 50 7,5 15 15 12,5 

6 

Meningkatnya mutu 
dan akses 
pelayanan 
keperawatan, 
kebidanan dan 
keteknisian medik 

Jumlah puskesmas yang 
menerapkan Pelayanan 
Keperawatan Kesehatan  
Masyarakat (Perkesmas) 

% 100 15 30 30 25 

7 

Meningkatnya 
akses pelayanan 
kesehatan dasar 
yang berkualitas 
bagi masyarakat 

Jumlah Puskesmas non 
rawat inap dan Puskesmas 
rawat inap yang 
memberikan pelayanan 
sesuai standar 

% 60 9 18 18 15 

    
Jumlah Puskesmas yang 
telah melaksanakan 
manajemen Puskesmas 

% 65 9,75 19,5 19,5 16,25 

8 

Meningkatnya 
Mutu dan Akses 
Pelayanan 
Kesehatan Jiwa dan  
NAPZA 

Jumlah Puskesmas yang 
menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan jiwa 
dan NAPZA 

% 30 4,5 9 9 7,5 

9 
Meningkatnya 
layanan kesehatan 
untuk masyarakat  

Jumlah Penduduk PBI yang 
Menjadi Peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN)  

% 65 9,75 19,5 19,5 16,25 
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10 

Meningkatnya 
layanan kesehatan 
untuk masyarakat 
miskin 

Cakupan pelayanan 
kesehatan pasien 
masyarakat miskin di 
fasilitas kesehatan 

% 100 15 30 30 25 

11 

Meningkatnya 
pelayanan gizi 
masyarakat 

Ibu hamil KEK yang 
mendapat makanan 
tambahan 

% 11,5 1,725 3,45 3,45 2,875 

  

Ibu hamil yang mendapat 
Tablet Tambah Darah (TTD) 
90 tablet selama masa 
kehamilan 

% 90 13,5 27 27 22,5 

    
Bayi usia kurang dari 6 
bulan yang mendapat ASI 
eksklusif 

% 48 7,2 14,4 14,4 12 

    
Bayi baru lahir mendapat 
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

% 41 6,15 12,3 12,3 10,25 

    
Balita kurus yang mendapat 
makanan tambahan (PMT) 

% 18,1 2,715 5,43 5,43 4,525 

    
Remaja puteri yang 
mendapat Tablet Tambah 
Darah (TTD) 

% 15 2,25 4,5 4,5 3,75 

    
Balita gizi Sangat Kurus 
mendapat perawatan 

% 100 15 30 30 25 

    

Pemberian makanan 
pendamping ASI pada anak 
usia 6 - 24 bulan keluarga 
miskin 

% 6 0,9 1,8 1,8 1,5 

12 
Meningkatnya 
kualitas kesehatan 
lingkungan 

Cakupan sarana air bersih 
(SAB) 

% 70 10,5 21 21 17,5 

    Cakupan Rumah Sehat % 65 9,75 19,5 19,5 16,25 

    
Cakupan Akses Jamban 
Keluarga (JAGA) 

% 70 10,5 21 21 17,5 

    
Cakupan Angka Bebas 
Jentik 

% 87 13,05 26,1 26,1 21,75 

    
Cakupan Saluran 
Pembuangan Air Limbah 
(SPAL) 

% 68 10,2 20,4 20,4 17 

    Cakupan Tempat Sampah % 79 11,85 23,7 23,7 19,75 

13 

Meningkatnya 
pembinaan upaya 
kesehatan kerja dan 
olahraga 

Persentase Puskesmas yang 
melaksanakan kegiatan 
kesehatan olah raga pada 
kelompok masyarakat di 
wilayah kerjanya 

% 40 6 12 12 10 

    
Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan 
kesehatan kerja dasar 

% 50 7,5 15 15 12,5 

    
Jumlah pos UKK yang  
terbentuk di daerah PPI/TPI 

% 5 0,75 1,5 1,5 1,25 
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14 
Meningkatnya 
perilaku hidup 
bersih dan sehat 

kebijakan publik yang 
berwawasan kesehatan  

Jumlah 3 0,45 0,9 0,9 0,75 

  
Cakupan PHBS di Tatanan 
RT  

% 43 6,45 12,9 12,9 10,75 

    
Cakupan strata desa siaga 
aktif 

% 29,29 4,39 8,79 8,79 7,32 

    
Cakupan sekolah  yang 
mempromosikan kesehatan 

% 20 3 6 6 5 

    

Jumlah Tema pesan dalam 
komunikasi, informasi dan 
edukasi  kepada 
masyarakat 

Jumlah 10 2 3 3 2 

    
Jumlah dunia usaha yang 
memanfaatkan CSR-nya 
untuk program kesehatan 

Jumlah 8 1 3 3 1 

15 
Menurunnya angka 
kesakitan akibat 
penyakit menular 
dan penyakit tidak 
menular 

Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
penyakit TBC BTA 

% 100 15 30 30 25 

  
Meningkatnya angka 
kesembuhan penderita TB 
Paru BTA Positif 

% 85 12,75 25,5 25,5 21,25 

    
Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
penyakit DBD 

% 100 15 30 30 25 

    
Cakupan balita dengan 
pneumonia yang ditangani 

% 100 15 30 30 25 

    
Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
Diare 

% 86 12,9 25,8 25,8 21,5 

    
Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Kasus 
Penderita Filariasis 

% 100 15 30 30 25 

    
Cakupan Penemuan dan 
Penanganan suspect Flu 
Burung 

kasus 100 15 30 30 25 

    
Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Kasus 
Penderita Kusta 

% 100 15 30 30 25 

    
Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Kasus 
Penderita HIV/AIDS 

% 100 15 30 30 25 

    
Annual Paracite Index (API) 
Malaria 

kasus 0,61 0,09 0,18 0,18 0,15 

    
Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Kasus 
Penderita Rabies 

kasus 100 15 30 30 25 

    
Persentase PKM yang 
melaksanakan 
pengendalian PTM Terpadu  

% 20 3 6 6 5 
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Persentase desa / 
kelurahan yang 
melaksanakan kegiatan 
posbindu PTM 

% 20 3 6 6 5 

    

Persentase perempuan usia 
30- 50 Tahun yang dideteksi 
dini kanker serviks dan 
payudara 

% 20 3 6 6 5 

    

Persentase Puskesmas Yang 
melaksanakan Kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR), minimal 50 % 
sekolah 

% 20 3 6 6 5 

    
Prevalensi tekanan darah 
tinggi 

% 24,77 3,72 7,43 7,43 6,19 

    
Mempertahankan Prevalen 
Obesitas 

% 15,4 2,31 4,62 4,62 3,85 

    
Prevalensi merokok pada 
penduduk usia <= 18 Tahun 

% 0,64 0,1 0,19 0,19 0,16 

    

Cakupan Desa/Kelurahan 
mengalami KLB yang 
dilakukan Penyelidikan 
Epidemiologi kurang dari 24 
Jam 

% 100 15 30 30 25 

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

per-
100.000 
pendud

uk 

>2 0 0 1 1 

    
Cakupan Desa/kelurahan 
Universal Child 
Immunization (UCI) 

% 100 15 30 30 25 

16 
Meningkatnya 
Kesehatan Jemaah 
Haji Kab. Sukabumi 

Cakupan Pemeriksaan dan 
pembinaan   Kesehatan 
Jemaah Haji 

% 100 15 30 30 25 

17 
Meningkatnya 
Layanan Kesehatan 
Rujukan 

Cakupan Tenaga Kesehatan 
Berizin di Praktek Mandiri 
dan Sarana Kesehatan 

% 75 11,25 22,5 22,5 18,75 

    
Cakupan Sarana Kesehatan 
Berizin 

% 65 9,75 19,5 19,5 16,25 

    
Cakupan Sertifikasi Produk 
Kesehatan Rumah Tangga  

% 33 4,95 9,9 9,9 8,25 

    
Cakupan Puskesmas 
Terakreditasi 

pusk 2 0 0 1 1 

    
Cakupan Puskesmas 
dengan Sistem Informasi 
Terintegrasi 

% 100 15 30 30 25 

    
Jumlah SDM Kesehatan 
yang ditingkatkan 
kompetensinya (kumulatif) 

% 45 6,75 13,5 13,5 11,25 
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18 
Meningkatnya 
akses pelayanan 
kesehatan 

Peningkatan fasilitas 
pelayanan kesehatan 
(Puskesmas)  

rasio 2,45 0,37 0,74 0,74 0,61 

    
 Peningkatan fasilitas 
pelayanan kesehatan 
(Puskesmas Pembantu) 

rasio 5,41 0,81 1,62 1,62 1,35 

     

e. Anggaran Kegiatan 

Guna mencapai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan anggaran 

Belanja yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan tersebut, pada 

tabel 2.4 berikut disajikan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 

Tahun 2016 berdasarkan Sasaran Strategis dan Sumber Anggaran. 

Tabel 2.4  Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis 

No Sasaran Strategis Anggaran Sumber Anggaran 

1 2 3 4 

1 
Tersedianya obat, bahan 
kimia dan perbekalan 
kesehatan 

Rp.     26.124.712.768  Dana APBD Kab. Sukabumi, DBH Pajak 
Rokok, Kapitasi JKN, DAK Non Fisik 

2 
Pembinaan Kesehatan Ibu 
dan Reproduksi 

Rp.     19.839.731.088  Dana APBD Kab. Sukabumi dan DBH Pajak 
Rokok, DAK Non Fisik, Kapitasi JKN 

3 
Menurunnya kasus 
kematian ibu dan bayi 

    

4 
Menurunkan angka 
kesakitan 

    

5 
Meningkatnya pembinaan 
upaya kesehatan kerja dan 
olahraga 

Rp.    138.689.849.192  Dana APBD Kab. Sukabumi dan DBH Pajak 
Rokok, DAK Non Fisik, Kapitasi JKN 

6 

Meningkatnya pembinaan, 
pengembangan dan 
pengawasan upaya  
kesehatan tradisional dan 
komplementer 
 

      

7 

Meningkatnya mutu dan 
akses pelayanan 
keperawatan, kebidanan 
dan keteknisian medik 

      

8 

Meningkatnya akses 
pelayanan kesehatan dasar 
yang berkualitas bagi 
masyarakat 

      

9 
Meningkatnya Mutu dan 
Akses Pelayanan Kesehatan 
Jiwa dan  NAPZA 

      

10 
Meningkatnya layanan 
kesehatan untuk 
masyarakat  

Rp.     60.765.841.400  Dana APBD Kab. Sukabumi dan Bankeu 
Provinsi 2016  
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11 
Meningkatnya layanan 
kesehatan untuk 
masyarakat miskin 

      

12 
Meningkatnya pelayanan 
gizi masyarakat 

Rp.          856.830.000  Dana APBD Kab. Sukabumi dan DBH Pajak 
Rokok, DAK Non Fisik, Kapitasi JKN 

13 
Meningkatnya kualitas 
kesehatan lingkungan 

Rp.       3.213.950.000  Dana APBD Kab. Sukabumi dan DBH Pajak 
Rokok, DAK Non Fisik, Kapitasi JKN 

14 
Meningkatnya perilaku 
hidup bersih dan sehat 

Rp.       5.615.854.000  Dana APBD Kab. Sukabumi dan DBH Pajak 
Rokok, DAK Non Fisik, Kapitasi JKN, DBHC-
HT 

15 

Menurunnya angka 
kesakitan akibat penyakit 
menular dan penyakit tidak 
menular 

Rp.       2.517.585.000  Dana APBD Kab. Sukabumi dan DBH Pajak 
Rokok, DAK Non Fisik, Kapitasi JKN 

16 
Meningkatnya Kesehatan 
Jemaah Haji Kab. Sukabumi 

      

17 
Meningkatnya Layanan 
Kesehatan Rujukan 

Rp.       1.135.342.800  Dana APBD Kab. Sukabumi dan DBH Pajak 
Rokok 

18 
Meningkatnya akses 
pelayanan kesehatan 

Rp.     93.563.753.538  Dana APBD Kab. Sukabumi dan Bankeu 
Provinsi 2016, DBHC-HT 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI 

A. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi merupakan bentuk pertanggung 

jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 

2016, Pengukuran kinerja berawal dari penetapan  kinerja kegiatan, indikator kinerja utama, 

dengan melihat rencana dan realisasi masing-masing kegiatan untuk menetapkan capaian indikator 

kinerjanya. 

Pengukuran pencapaian kinerja memerlukan data yang berasal dari beberapa sumber yang 

meliputi : 

a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang 

ada seperti laporan bulanan dan triwulanan maupun laporan kegiatan lainnya. 

b. Data eksternal, yang berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder 

sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi. 

Untuk lebih memudahkan membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja, digunakan 

asumsi kategori  sebagai berikut : 

- Kegiatan mencapai capaian kategori Tercapai  

- Kegiatan tidak mencapai capaian kategori Tidak Tercapai 

 

B. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja tahun 2016 digunakan untuk mengukur data kuantitatif dan kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan yaitu : 

a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan 

program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, pada umumnya 

memprioritaskan penggunaan dana dan sumber daya manusia; 

b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari 

pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Keluaran yang  

bervariasi tergantung dari substansi kegiatannya, seperti orang, buku, unit kerja dsb; 

c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan 

pada jangka menengah. Indikator ini pada umumnya menggunakan angka mutlak dan relatif  

(%); 

d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh 

masyarakat, antara lain dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. 

Indikator ini pada umumnya menggunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian 
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adapula kegiatan yang tidak melakukan pengukuran indikator dampak, yang disebabkan 

kegiatan tersebut  secara substansi yang manfaat secara langsungnya  terhadap masyarakat 

tidak ada atau belum dapat dirasakan pada tahun 2016; 

e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau 

kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu 

kegiatan. Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian seperti 

halnya indikator Manfaat, tidak dilakukan pengukuran indikator Dampak  karena manfaatnya 

tidak dapat  atau belum dirasakan oleh masyarakat secara langsung pada tahun 2016. 

 

C. Proses Pengukuran  Kinerja 

Pengukuran kinerja Dinas kesehatan tahun 2016 mencakup sasaran strategis dan 

pencapaian capaian dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang menggunakan Pengukuran 

Kinerja Kegiatan. Sasaran utama dari Kebijakan Peningkatan Akses Layanan dan Derajat Kesehatan 

adalah: 

➢ Menurunnya kasus kematian bayi 

➢ Menurunnya kasus balita gizi buruk 

➢ Menurunya Kasus Kematian Ibu 

➢ Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin 

➢ Meningkatnya penggunaan jamban keluarga 

➢ Meningkatnya jumlah sanitasi air bersih di rumah tangga 

➢ Meningkatnya PHBS 

➢ Ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil 

➢ Meningkatnya kepuasan pelayanan kesehatan 

 

D. Pencapaian Kinerja 

Urusan wajib kesehatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 

bersumber anggaran meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, dengan perincian 

sebagai berikut :  

1. Belanja Tidak Langsung  Capaian  Rp. 70.131.974.669.00.-  Relisasasi Belanja Tidak Langsung   

Rp. 69.390.786.115.00.- (98,94 %) 

2. Belanja Langsung capaian Rp. 387.200.796.048.00.-  Realisasi Belanja Langsung Rp. 

307.808.092.204.00.- (79.50 %) 
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Dalam mencapai kinerja  diatas dilakukan beberapa program sasaran strategis diantaranya 

adalah : 

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  

Program obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan untuk mencukupi kebutuhan obat 

dan perbekalan kesehatan di seluruh unit pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersedian obat 

dan Perbekalan Kesehatan merupakan unsur penting dalam pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan salah satu penunjang dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, untuk itu diperlukan obat dan 

Perbekalan Kesehatan yang baik  secara kwalitas maupun kwantitas.  

Upaya pemenuhan terhadap kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan meliputi proses 

perencanaan, pengadaan, pendistribusian serta monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan 

obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. 

Sasaran dan Realisasi Program Obat dan perbekalan makanan tahun 2016 adalah : 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 

Tersedianya obat, bahan 

kimia dan perbekalan 

kesehatan 

Tersedianya Obat 

dan Perbekalan 

Kesehatan 

Bulan 24 

 

100 % 

 

100 

 Tersedianya obat 
Program  

Bulan 24 100 % 100 

Penjelasan Indikator di atas sebagai berikut: 

Program obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan untuk mencukupi kebutuhan obat 

dan perbekalan kesehatan di seluruh unit pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersedian obat 

dan Perbekalan Kesehatan merupakan unsur penting dalam pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan salah satu penunjang dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, untuk itu diperlukan obat dan 

Perbekalan Kesehatan yang baik  secara kwalitas maupun kwantitas.  

Realisasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2016 telah memenuhi target kinerja 

sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2016 yaitu penyediaan obat dan perbekalan  kesehatan 

untuk 24 bulan, hal ini menunjukkan bahwa program ini memenuhi indikator Tercapai. 

Upaya pemenuhan terhadap kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan meliputi proses 

perencanaan, pengadaan, pendistribusian serta monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan 

obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Program Obat dan 

Perbekalan Kesehatan dilaksanakan melalui 4 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 
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26.124.712.768.-  dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.117.251.291.- atau 92.32 %. 

Pencapaian tersebut ditunjang dengan Kegiatan antara lain : 

1.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang Pengadaan Pelayanan 

Kefarmasian 

Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang Pengadaan Pelayanan 

Kefarmasian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.295.530.000,- terealisasi Rp  

21.356.439.330,- atau  91.68 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 

➢ Pengadaan Bahan Habis Pakai Medis (BHPM) 

➢ Pengadaan Distribusi Obat 

➢ Pengadaan Sarana Penyimpanan Obat BMHP 

➢ Pengadaan sarana Pengolah Data 

1.2 Pengelolaan dan Pendistribusian Obat di Gudang Farmasi 

Alokasi anggaran Pengelolaan dan Pendistribusian Obat di Gudang Farmasi sebesar Rp. 

271.901.000,- terealisasi Rp 269.236.700,- atau 99.02 %, keluaran dari kegiatan tersebut 

adalah : 

➢ Pemeliharaan Kendaraan Operasional Gudang Farmasi 

➢ Pendistribusian obat dengan capaian kinerja 58 Puskesmas. 

1.3 Pengelolaan, Pengawasan Obat, Makanan dan Kefarmasian 

Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan Obat, Makanan dan Kefarmasian dengan alokasi  sebesar     

Rp  360.000.000,- terealisasi Rp 360.000.000,- atau 100 %, keluaran dari kegiatan tersebut  

adalah : 

➢ Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas dengan capaian kinerja 58 orang 

petugas pengelola obat puskesmas. 

➢ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan BMHP di 58 Puskesmas. 

➢ Bimbingan Teknis Standar Pelaynan Farmasi Klinik di 58 Puskesmas. 

➢ Sosialisasi Penggunaan SIPNAP (Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika) di 

Apotek. 

➢ Penyuluhan Keamanan Pangan 

1.4 Pelayanan Kefarmasian (Luncuran DAK 2015)  

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2015 sehingga 

anggaran kegiatan tersebut merupakan luncuran anggaran kegiatan tahun 2015 yaitu sebesar 

Rp. 2.197.281.768.00.- dan realisasi dari anggaran kegiatan tersebut adala Rp. 

2.131.575.261.00.- atau 97,01 %. Keluarandari kegiatan tersebut adalah : 
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➢ Pengadaan obat penunjang program kesehatan gerlatri dengan capaian kinerja 1 paket 

➢ Pengadaan obat penunjang program TB dengan capaian kinerja 1 paket 

➢ Pengadaan LPLPO Puskesmas dengan capaian kinerja 666 buah 

➢ Pengadaan poster informasi kefarmasian dengan capaian kinerja 12.500 lembar 

➢ Pengadaan spanduk informasi kefarmasian dengan capaian kinerja 666 buah 

➢ Pengadaan rak penyimpanan obat puskesmas dengan capaian kinerja 80 unit 

➢ Pengadaan palet dengan capaian kinerja 500 buah 

➢ Pengadaan meja kerja dengan capaian kinerja 27 buah 

➢ Pengadaan kursi kerja dengan capaian kinerja 26 buah 

➢ Pengadaan lemari arsip dengan capaian kinerja 20 buah 

➢ Pengadaan lemari psikotropika dengan capaian kinerja 66 buah 

➢ Pengadaan exhause fan dengan capaian kinerja 50 unit 

➢ Pengadaan AC Split dengan capaian kinerja 15 unit 

➢ Pengadaan komputer dengan capaian kinerja 5 unit 

➢ Pengadaan CCTV dengan capaian kinerja 30 set 

 

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat bertujuan meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas 

pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, 

puskesmas keliling, bidan desa dan Posyandu. Tujuan lainnya adalah memberikan kemudahan 

kepada masyarakat dalam mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan dalam upaya menurunkan 

kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sukabumi, Sedangkan sasaran program adalah 

meningkatnya kunjungan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat baik pelayanan 

preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. 

Sasaran dan realisasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat dalam tahun 2016 adalah :  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

% Kinerja  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Pembinaan Kesehatan 
Ibu dan Reproduksi 

Cakupan Puskesmas yang 
melaksanakan kelas ibu hamil 

% 81 94,83 117,07 

  

  Cakupan Puskesmas yang melakukan 
orientasi program perencanaan 
persalinan dan pencegahan 
komplikasi (P4K) 

% 83 100,00 120,48 

  
  Cakupan komplikasi kebidanan yang 

ditangani 
% 76 130,16 171,26 

  
  Cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

% 90 84,07 93,41 
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    Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 95 89,16 93,85 

    Cakupan Pelayanan Ibu Nifas % 91 89,01 97,81 

  
  Cakupan Kunjungan Neonatal 

Pertama (KN1) sesuai standar  
% 96 96,8 100,83 

  
  Cakupan Kunjungan Neonatal 

Lengkap (KNL) sesuai standar  
% 87 100,2 115,17 

  
  Cakupan Neonatal dengan Komplikasi 

yang ditangani 
% 80 62,7 78,38 

    cakupan peserta KB aktif % 67 72,83 108,70 

    Cakupan Kunjungan Bayi % 100 100,23 100,23 

    Cakupan Pelayanan Anak Balita % 90 75,16 83,51 

2 
Menurunnya kasus 
kematian ibu dan bayi 

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Kasus 40 51 78,43 

    Menurunnya Angka Kematian Bayi 
per 1000 

KH 
23,00 6,15 26,74 

3 
Menurunkan angka 
kesakitan 

 Puskesmas yang melaksanakan 
penjaringan kesehatan untuk peserta 
didik kelas 1 

% 100 81,6 81,60 

  
  Puskesmas yang melaksanakan 

penjaringan kesehatan untuk peserta 
didik kelas 7 dan 10 

% 100 22,23 22,23 

  
  Puskesmas yang menyelenggarakan 

kegiatan kesehatan remaja 
% 10 44,83 448,28 

  
  Jumlah Puskesmas yang 

menyelenggarakan kegiatan 
kesehatan lansia 

% 30 75,86 252,87 

Penjelasan Indikator pada tabel di atas adalah sebagai berikut: 

a. Cakupan puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil merupakan indikator kinerja baru 

yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Meskipun 

indikator kinerja ini baru tercantum tahun 2016, akan tetapi pelaksanaan kegiatan kelas ibu 

hamil merupakan kegiatan yang telah rutin dilaksanakan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan 

ini adalah memberikan pemahaman kepada ibu hamil tentang hal-hal yang harus dilakukan 

dan tidak boleh dilakukan selama menjalani kehamilan, tanda-tanda bahaya selama 

kehamilan dan hal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil. Dengan pelaksanaan 

kelas ibu hamil diharapkan kondisi kesehatan selama kehamilan dapat terjaga dengan baik 

sehingga dapat emallui proses melahirkan dengan aman dan selamat. Target kinerja cakupan 

puskesmas yang melaksanaka kelas ibu hamil tahun 2016 adalah 81%, artinya 47 puskesmas 

dari 58 puskesmas yang ada di Kabupaten Sukabmi harus melaksanakan kegiatan ini. Capaian 

kinerja tahun 2016 adalah 94,83 %. Artinya kurang lebih 55 puskesmas dari 58 puskesmas 

yang ada di Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan kegiatan Kelas Ibu Hamil sehingga 

cakupan Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil termasuk dalam katagori Tercapai.  

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu anak 

yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan di 
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puskesmas. Hal lain juga adalah tingginya motivasi masyarakat khususnya ibu hamil untuk 

dapat mengikuti kegiatan tersebut dan optimalisasi kinerja petugas kesehatan khsuusnya 

bidan dalam upaya penurunan kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sukabumi. 

b. Sama halnya dengan indikator kinerja Cakupan puskesmas yang melaksanakan kelas ibu 

hamil, indikator kinerja Cakupan Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan 

persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) juga merupakan indikator kinerja baru yang 

tercantum dalam renstra, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya sudah berjalan sejak tahun 

2013. Orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan kasus kematian ibu dan bayi. Kegiatan 

ini mengusun filosofi penyelapan ibu dan bayi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Dengan dilaksanakannya kegiatan perencanaan 

persalinan dan pencegahan komplikasi diharapkan semua ibu hamil baik dengan kehamilan 

normal maupun kehamilan berisiko, dapat memahami langkah yang tepat yang akan diambil 

saat waktu persalinan tiba, kegiatan ini berfokus pada perencanaan siapa yang akan 

menolong ibu saat bersalin, di fasilitas kesehatan mana ibu akan bersalin, dan persiapan apa 

yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menolong persalinan apabila terjadi 

kegawatdaruratan pada saat ibu bersalin. Dengan perencanaan yang baik diharapkan 

persalinan ibu dapat berjalan lancar, dan apabila terjadi hal yang bersifat darurat, maka 

tenaga kesehatan telah menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan untuk menolong 

persalinan tersebut. Target kinerja tahun 2016 untuk indikator Cakupan Puskesmas yang 

melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 

adalah 83%, artinya diharapkan 83% dari 58 puskesmas yang ada di Kabupaten Sukabumi 

telah melaksanakan kegiatan Cakupan Puskesmas yang melakukan orientasi program 

perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) atau 48 puskesmas di Kabupaten 

Sukabumi telah melaksanakan kegiatan Cakupan Puskesmas yang melakukan orientasi 

program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). Capaian kinerja tahun 

2016 mencapai  100%, artinya 58 puskesmas yang ada di Kabupaten Sukabumi telah 

melksanakan telah melaksanakan kegiatan orientasi program perencanaan persalinan dan 

pencegahan komplikasi (P4K), sehingga indikator kinerja ini termasuk dalam katagori 

Tercapai. 

c. Target Kinerja Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani untuk tahun 2016  adalah 80 % 

dari sasaran ibu hamil dengan risiko tinggi. Total sasaran estimasi ibu hamil dengan risiko 

tinggi tahun 2016 adalah 10.244, jika melihat target yang harus dicapai yaitu 76 %, artinya 

7.785 orang ibu hamil dengan risiko tinggi harus mendapatkan penangan komplikasi 



 

                                                  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 2016 

 

kebidanan. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2016 mencapai angka 

130,16 %, artinya hasil capaian kinerja telah melampaui target kinerja yang ditetapkan 

sehingga indikator capaian kinerja termasuk dalam katagori Tercapai.  

Pencapaian target kinerja ini didukung oleh intensitas maksimal dari petugas kesehatan 

khususnya bidan di desa dalam memantau perkembangan kehamilan dengan risiko tinggi. 

Selain itu juga karena sikap pro aktif masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan 

masyarakat mulai memahami pentingnya melahirkan dengan aman dan selamat, terutama 

bagi mereka yang memiliki indikasi risko tinggi dalam kehamilannya.  

d. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) sesuai standar adalah Cakupan pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam - 48 jam) yang memperoleh pelayanan sesuai standar 

meliputi : pemeriksaan menggunakan pendekatan MTBM, perawatan tali pusat, konseling 

(ASI dan tanda bahaya), pemberian imunisasi HB 0 dan vitamin K1, jika belum diberikan saat 

lahir. Kunjungan neonatal pertama ini dimaksudkan agar kondisi kesehatan bayi 6-48 jam 

terpantau oleh petugas kesehatan, sehingga apabila ada hal yang dianggap berisiko dapat 

segera diatasi guna mencegah terjadinya kematian neonatal. Target kinerja tahun 2016 

adalah 96%. Artinya 41.921 bayi dari 43.368 bayi yang lahir harus mendapatkan pelayanan 

kunjungan neonatal pertama. Capaian kinerja tahun 2016 adalah 96,8%. Artinya target 

kinerja masuk dalam katagori Tercapai. 

Pencapaian kinerja ini didukung oleh optimalisasi kinerja petugas kesehatan/bidan dalam 

melakukan kunjungan rumah, pemeriksaan bayi dengan pendekatan Manajemen Terpadu 

Bayi Muda, kemitraan bidan dan paraji dan penguatan perencanaan persalinan dan 

pencegahan komplikasi (P4K). 

e. Indikator kinerja Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KNL) adalah Cakupan pelayanan 

kesehatan esensial pada bayi baru lahir (usia 0-28 hari) sesuai standar dalam kurun waktu 

tertentu dibagi jumlah sasaran neonatal diwilayah tersebut. Indikator ini merupakan 

indikator lanjutan dari cakupan KN1. Kunjungan neonatal lengkap ini dimaksudkan agar 

kondisi kesehatan bayi 0-28 hari terpantau dan mendapatkan pelayanan kesehatan esensial 

yang dibutuhkan oleh bayi dari petugas kesehatan, sehingga apabila ada hal yang dianggap 

berisiko dapat segera diatasi guna mencegah terjadinya kematian neonatal. Target kinerja 

tahun 2016 adalah 87%. Artinya 37.991 bayi dari 43.368 bayi yang lahir harus mendapatkan 

pelayanan kunjungan neonatal lengkap. Capaian kinerja tahun 2016 adalah 96,8%. Artinya 

target kinerja masuk dalam katagori Tercapai. 

Pencapaian kinerja ini didukung oleh optimalisasi kinerja petugas kesehatan/bidan dalam 

melakukan kunjungan rumah, pemeriksaan bayi dengan pendekatan Manajemen Terpadu 



 

                                                  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 2016 

 

Bayi Muda, kemitraan bidan dan paraji dan penguatan perencanaan persalinan dan 

pencegahan komplikasi (P4K). 

f. Indikator kinerja cakupan peserta KB aktif merupakan indikator kinerja yang dipergunakan 

untuk mengetahui Jumlah peserta KB baru dan peserta KB lama secara terus menerus 

memakai alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran dan mengakhiri kesuburan. Hal ini erat 

kaitannya dengan pengendalian kelahiran. Target kinerja tahun 2016 adalah 67 %, artinya 

267,157 orang dari 398.742 pasangan usia subur diharapkan dapat menjadi peserta KB Aktif. 

Capaian kinerja tahun 2016 adalah 72,83%, artinya kurang lebih 291.082 pasangan usia subur 

telah menjadi peserta KB aktif, sehingga indikator kinerja ini termasuk dalam katagori 

Tercapai.  

Pencapaian kinerja ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya 

pasangan usia subur untuk mengatur jarak kehamilan, selain itu adalah adanya koordinasi 

lintas sektor yang dilakukan secara intensif dengan instansi terkait dalam pelaksanaan 

kegiatan safari Keluarga Berencana Kesehatan. 

g. Pencapaian Indikator Kinerja kunjungan bayi tahun 2016 termasuk dalam katagori Tercapai, 

dari jumlah sasaran bayi sebanyak 43.668 bayi, yang mendapatkan pelayanan lengkap 

sebanyak 12 kali adalah 43768 bayi, sehingga total cakupan kunjungan bayi adalah 100.23 %. 

Hal ini didukung oleh peran serta dan pemahaman masyarakat yang sudah mulai baik akan 

pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi bayi mereka, sehingga masyarakat yang memiliki 

bayi dengan rutin selalu membawa bayinya ke Posyandu untuk mendapatkan pelayanan 

pemantauan tumbuh kembang, imunisasi dasar lengkap, mendapatkan vitamin A dan 

dilakaukan SDIDTK sehingga seluruh bayi sudah di bawa ke fasilitas kesehatan untuk 

mendapatkan pelayanan tersebut.  

h. Angka Kematian Bayi dihitung dari banyaknya bayi yang meninggal pada usia 1-12 bulan per 

1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Kematian bayi adalah kematian yang 

terjadi antara saat setelah lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Menurut 

definisi operasinal Kementerian Kesehatan RI yang dimaksud dengan Angka Kematian Bayi 

(AKB) adalah Jumlah Kematian Bayi (0-12 bulan) di suatu wilayah pada suatu kurun waktu 1 

(satu) tahun. Formulasi untuk menghitung Angka Kematian Bayi adalah  : 

 

Jumlah Kematian Bayi  (0-12 bln) dalam 1 tahun di wilayah tertentu  X 1000 

Jumlah Kelahiran Hidup dalam 1 tahun di wilayah tertentu 
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Khusus untuk indikator angka kematian bayi, indikator ini merupakan Indikator negatif, 

sehingga semakin kecil capaian indikator dari target yang ditetapkan, maka artinya tingkat 

keberhasilan kegiatan semakin tinggi. Tahun 2016, realisasi angka kematian bayi adalah 

6,15/1000 Kelahiran Hidup, artinya pada setiap 1000 kelahiran hidup bayi di Kabupaten 

Sukabumi, dari 1000 kelahiran terdapat 6 bayi yang meninggal pada usia 0-12 bulan. Jika 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2015 yaitu 32 kematian/1000 

kelahiran hidup, maka capaian indikator kinerja ini sudah tercapai dan termasuk dalam 

Katagori Rendah karena Angka Kematian Bayi kurang dari 20 (AKB < 20 = Katagori Rendah). 

Sehingga Indikator Capaian Kinerja Cakupan Angka Kematian Bayi termasuk dalam katagori 

Tercapai. 

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu anak 

yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan di 

puskesmas. Hal lain juga adalah tingginya motivasi masyarakat khususnya ibu hamil untuk 

dapat mengikuti kegiatan tersebut dan optimalisasi kinerja petugas kesehatan khsuusnya 

bidan dalam upaya penurunan kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sukabumi. 

i. Indikator kinerja Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan remaja adalah Puskesmas 

memenuhi kriteria menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja di suatu wilayah kerja. 

Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah puskesmas yang 

menyelenggarakan kesehatan remaja di suatu wilayah. Pelayanan kesehatan remaja 

merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang harus diperhatikan, karena remaja 

merupakan titik awal yang harus dipersiapkan oleh seorang calon ibu. Dengan dipenuhinya 

pelayanan kesehatan remaja diharapkan akan menjadi calon ibu yang sehat, siap untuk 

melanjutkan siklus reproduksi. Target kinerja tahun 2016 pada indikator ini adalah 10 % 

puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja. Artinya minimal 6 puskesmas dari 

58 puskesmas yang ada di Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan kegiatan kesehatan 

remaja. Capaian kinerja tahun 2016 untuk indikator ini adalah 44.83%, artinya ada 26 

puskesmas di Akbupaten Sukabumi yang sudah melaksanakan kegiatan kesehatan remaja. 

Ini berarti indikator kinerja  Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan remaja termasuk 

dalam katagori Tercapai. 

j. Indikator kinerja puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan lansia adalah umlah 

puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan lansia di wilayah Kabupaten 

Sukabumi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau perkembangan kesehatan lansia. 

Target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2016 adalah 30 % puskesmas melaksanakan 
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kegiatan kesehatan lansia. Artinya minimal sebanyak 18 puskesmas di Akabupaten Sukabumi 

melaksanakan kegiatan ini. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2016 adalah 75,86%. 

Hal ini berarti bahwa setidaknya ada 44 puskesma di Kabupaten Sukabumi yang sudah 

melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lansia, sehingga capaian kinerja indikator ini 

masuk dalam katagori Tercapai. 

Berikut ini adalah analisa pembahasan terhadap capaian kinerja dengan Katagori Tidak Tercapai. 

a. Capaian kinerja Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi 

kebidanan termasuk dalam katagori Tidak Tercapai karena tidak mencapai target kinerja 

yang ditetapkan. Dari jumlah ibu hamil sebanyak 51.056 orang ibu hamil yang ada, baru 

40.984 orang ibu hamil mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, 

sehingga cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 

mencapai 84.07% 

b. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 tidak mencapai target, dari jumlah estimasi ibu hamil yang 

ada yaitu 51.056 orang, yang mendapatkan pelayanan K4/memeriksakan kehamilan pada 

kunjungan ke 4 hanya mencapai 45.566 orang, sehingga cakupan kunjungan K4 hanya 

mencapai 89.16 %. Sedangkan target yang harus dicapai adalah 95%, sehingga ada 5.4 % 

kesenjangan dari target yang belum dicapai.  

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ini diantaranya adalah : 

1. Masih banyak kunjungan K1 tidak murni (diatas 12 minggu kehamilan) sehingga tidak bisa 

mencapai K4 

2. Adanya mobilisasi penduduk, khusunya di daerah industri, banyak pendatang baru yang 

menjadi pekerja di pabrik. Hal ini memerlukan penanganan serius, upaya yang dilakukan 

diantaranya adalah dilakukan pendataan penduduk secara ruti di wilayah industri, hal ini 

dilakukan agar mobilisasi penduduk yang terjadi ada dalam pantauan petugas kesehatan 

di wilayah tersebut. 

3. Masih kurangnya koordinasi pemutakhiran data batas wialayah sehingga sasaran tidak 

dapat dipantau secara maksimal. Untuk tersedianya validitas data sasaran yang akurat, 

maka perlu dilakukan koordinasi antara petugas kesehatan antar wilayah guna  

melakukan sweeping data sasaran. 

4. Belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan petugas. Hal ini mengakibatkan 

validitas data yang endah sehingga sasaran banyak yang lolos dan tidak terpantau. 

Optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan sebaiknya dilakukan oleh pembina desa, 

sehingga data menjadi valid dan dapat dijadikan acuan dalam pemantauan taksiran 

persalinan khusunya bagi ibu hamil berisiko tinggi. 



 

                                                  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 2016 

 

c. Target kinerja daerah Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani pada tahun 2016 

adalah 80 %, artinya 80% sasaran neonatal komplikasi yang berisiko harus mendapatkan 

pelayanan dari petugas kesehatan. Jumlah sasaran estimasi neonatal komplikasi adalah 

6.678 neonatal, jika 80 % dari julah tersebut harus mendapatkan pelayanan artinya minimal 

5.342 neonatal dengan komplikasi harus mendapatkan penanganan komplikasi. Untuk 

cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani, capaian kinerja tahun 2016 mencapai 

62,70 % artinya baru 4.187 neonatal dengan komplikasi yang mendapatkan penanganan 

sesuai dengan standar operasional pelayanan penanganan neonatal dengan komplikasi. 

Hasil capaian kinerja ini telah belum target yang ditetapkan yaitu 80 % atau 5.342 neonatal. 

Kendala dalam Pencapaian kinerja ini diantaranya adalah belum maksimalnya tingkat 

kepatuhan tenaga kesehatan dalam melaksanakan SOP pelayanan neonatal dengan 

komplikasi sehingga Indikator kinerja Cakupan Neonatal dengan Komplikasi termasuk dalam 

katagori Tidak Tercapai 

d. Indikator Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Anak Balita tahun 2016 termasuk katagori 

Tidak Tercapai. Cakupan Pelayanan Balita adalah jumlah anak balita yg memperoleh 

pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali. Indikator pelayanan kesehatan balita 

harus memenuhi 4 kriteria pelayanan : ditimbang minimal 8 kali dalam 1 tahun, 

mendapatkan vitamin A 2 kali dalam setahun, dilakukan SDIDTK minimal 2 kali dalam 1 tahun, 

mendapatkan Imunisasi dasar lengkap. Selama tahun 2016, di Kabupaten Sukabumi terdapat 

185.081 balita, dari jumlah tersebut hanya 139.098 balita yang mendapatkan pelayanan 

pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali oleh petugas kesehatan. Hal ini terjadi karena 

ketika sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap (Lulus Bayi), ibu tidak termotivasi untuk 

membawa bayinya kembali ke Posyandu untuk dilakukan penimbangan dan pemantauan 

tumbuh kembang. Tidak terpenuhinya salah satu indikator pelayanan di posyandu oleh 

seorang balita, maka balita tersebut masuk ke dalam katagori tidak mendapatkan pelayanan 

pemantauan minimal 8 kali.  

Rencana solusi yang akan dilakukan adalah : 

1. Dilaksanakannya Pelatihan SDIDTK bagi bidan, terutama petugas kesehatan yang menjadi 

penanggungjawab kegiatan kesehatan anak, sehingga diharapkan dengan sumber daya 

manusia yang terlatih dan mahir dalam memberikan pelayanan SDIDTK, maka capaian 

indikator kinerja kegiatan ini dapat mencapai target. 

2. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan pada buku kohort ibu dan kohort balita agar 

jadwal penimbangan, pemberian imunisasi, pemberian vit  A sudah terpetakan 

sebelumnya. 
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e. Jumlah Kematian Ibu tahun 2016, jika dilihat dari target yang harus dicapai, memang belum 

mencapai target indikator kinerja. Akan tetapi apabila dibandingka dengan tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2015, kasus kematian ibu di Kabupaten Sukabumi sesungguhnya 

telah lebih baik. Tahun 2015, kasus kematian ibu di Kabupaten sukabumi mencapai angka 54 

kasus kematian, sedangkan di tahun 2016 kasus kematian ibu adalah 51 kasus kematian ibu. 

Artinya terjadi penurunan kasus kematian ibu dari tahun 2015 meskipun penurunan nya 

tidak terlalu tinggi. Akan tetapi hal ini merupakan capain kinerja yang baik dari petugas 

kesehatan dalam menurunkan kasus kematian ibu di Kabupaten Sukabumi. Kendala yang 

dihadapi dalam upaya penurunan kasus kematian ibu dan bayi tahun 2016 diantaranya 

adalah : 

1. Belum optimalnya proses persiapan bumil sehat sehingga continum of care tidak bisa 

dilaksanakan dengan maksimal khusuhnya bagi ibu hamil dengan risiko tinggi. 

2. Kualitas pelayanan ANC belum sesuai standar 10T. Seharusnya bidan melakukan 

pemeriksaan ANC sesuai dengan standar, terutama pada saat K1. Dengan melakukan 

pelayanan ANC sesuai standar 10 T dapat dilakukan deteksi dini pada ibu hamil dengan 

risiko tinggi. 

3. Jejaring kemitraan antara bidan, paraji dan kader kesehatan belum berjalan maksimal 

sehingga masih ada kasus persalinan ibu hamil dengan risiko tinggi yang lolos dari tenaga 

kesehatan yang ditolong oleh paraji. 

Berikut adalah pencapaian sasaran strategis untuk indikator kinerja pada Program Upaya 

Kesehatan Masyarakat. Strategi pencapaian sasaran startegis untuk indikator kinerja pada program 

upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui 7 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

19.839.731.088.- realisasi sebesar Rp. 17.511.695.413.- atau 88 %. Pencapaian tersebut ditunjang 

oleh Kegiatan antara lain : 

2.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak ( Neo, Bayi, Balita ) 

Alokasi Rp. 161.000.000,00 terealisasi Rp. 155.884.000,00  atau 96.82 %, keluaran dari 

kegiatan tersebut adalah: 

➢ Data Program Kesehatan Anak dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Data hasil pelaksanaan SDIDTK dengan caiapan kinerja 58 puskesmas 

➢ Bintek Pelaksanaan MTBM/S dengan capaian kinerja 10 Kecamatan intervensi 

➢ Pelasanaan SDIDTK Tingkat PAUD dengan capaian kinerja 47 PAUD 

➢ Pengadaan Buku KIA bagi Guru PAUD dengan capaian kinerja 47 buku 

2.2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu  

Alokasi Rp. 98.039.825,00 terealisasi Rp. 98.039.825,00  atau 100 %, keluaran dari kegiatan 
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tersebut adalah: 

➢ Bintek Orientasi ANC Terpadu dengan capaian kinerja 116 bidan puskesmas 

➢ Bintek Bidan Koordinator Tingkat Kabupaten dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

➢ Monev kelas ibu dan kesehatan ibu dengan capaian kinerja 2 kegiatan 

➢ Pembahasan kasus kematian ibu bayi oleh tim reviewer AMP dengan capaian kinerja 3 

kegiatan 

➢ Konsultasi kegiatan  ke tingkat provinsi dengan capaian kinerja 3 kali 

2.3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kesehatan Lansia 

Alokasi anggaran kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan lansia Rp 

327.003.200,00,- terealisasi Rp  327.003.200,00  atau  100  %, keluaran dari kegiatan tersebut 

adalah: 

➢ Penjaringan siswa baru kelas 1 SD dan setingkat dengan capaian kinerja 1.533 sekolah 

➢ Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi siswa sekolah lanjut dengan capaian kinerja 

7 sekolah 

➢ Bimbingan Teknis TRIAS UKS bagi Puskesmas dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Bintek Tenaga Ahli  Kegawat daruratan Obstetri dan Neonatal bagi tenaga kesehatan 

puskesmas PONED dengan capaian kinerja 64 orang tenaga kesehatan puskesmas PONED 

➢ Pendampingan puskesmas santun lansia dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

➢ Desiminasi penguatan manajemen di puskesmas PONED dengan capaian kinerja 30 

puskesmas 

➢ Monitoring manajemen di puskesmas PONED dengan capaian kinerja 30 puskesmas 

➢ Seleksi Tenaga Kesehatan Berprestasi tingkat Kabupaten dan Provinsi dengan capaian 

kinerja 2 kegiatan 

2.4. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan 

Alokasi anggaran kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Puskesmas 

Tahun 2016 sebesar Rp. 145.881.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 142.131.000.- 

atau 97, 43 %. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Penyusunan Plan Of Action (POA) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas 

dengan capaian kinierja 10 bulan 

➢ Bimtek Penyusunan Laporan tahunan BOK dengan capaian kinerja 1 kali kegiatan 
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2.5. Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi (AKI-AKB) (DBH Pajak 

Rokok 2016) 

Alokasi anggaran kegiatan Akselerasi Penurunan AKI-AKB (DBH Pajak Rokok 2016) dengan 

alokasi anggaran Rp. 955.000.000,- terealisasi  Rp. 899.858.488.- atau 94.23 %, keluaran dari 

kegiatan tersebut adalah : 

➢ Penyusunan dokumen maklumat pelayanan di rumah sakit dan puskesmasdengan 

capaian kinerja 1 dokumen 

➢ Penyusunan perjanjian kerjasama pelayanan rujukan antara puskesmas dan rumah sakit 

dengan capaian kinerja 1 dokumen 

➢ Pembentuka tim pokja Program Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Expanding 

Maternal And Neonatal Survival) EMAS dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

➢ Pembentukan Forum Masyarakata Madani Tingkat Kabupaten dengan capaian kinerja 1 

tim 

➢ Penyusunan rencana kerja dan hasil kerja Forum Masyarakat Madani dengan capaian 

kinerja 1 dokumen 

➢ Pembentukan Kelompok Motivator Kesehatan Ibu dan Anak dengan capaian kinerja 1 

kelompok 

➢ Penyusunan dokumen CRC pelayanan di rumah sakit dan puskesmas dengan capaian 

kinerja 1 dokumen 

➢ Lokakarya pengukuran Civicus Card dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

➢ Pembahasan standarisasi tatakelola klinis RS dan puskesmas dengan capaian kiinerja 30 

orang 

➢ Pendampingan klinis peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan 

capaian kinerja 2 kali kegiatan 

➢ Workshop Pengelolaan Tools Klinis RS dan Puskesmas dengancapaian kegiatan 1 kali 

kegiatan 

➢ Pendampingan klinis peningkatan pelayanan di RS dan Puskesmas 

➢ Lokakarya penyusunan perjanjian kerjasama rujukan kegawatdaruratan maternal 

neonatal dengan capaian kinerja 1 kali kegiatan 

➢ Benchmarking Program Expanding Maternal And Neonatal Survival (EMAS) dengan 

capaian kinerja 1 kali kegiatan 

➢ Sosialisasi penggunaan SIM SIJARI EMAS dengan capaian kinerja 1 kali kegiatan 
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2.6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK Non Fisik) di 58 Puskesmas  di 

Kabupaten Sukabumi 

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan, dimana pada tahun sebelumnya sumber anggaran 

kegiatan ini berasal dari Dana Tugas Perbantuan (TP), seiring dengan bergulirnya kebijakan 

pemerintah pusat, maka sumber anggaran kegiatan BOKahun 2016 adalah berasal dari Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik ( DAK Non Fisik). Tahun 2016, alokasi anggaran kegiatan BOK (DAK 

Non Fisik) berjumlah Rp. 17.622.726.500.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 

15.292.690.400.00,- atau 86.78 %. 

Keluaran dari kegiatan ini adalah : 

➢ Peningkatan Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak 

➢ Peningkatan pelayanan Program Gizi 

➢ Peningkatan pelayanan Program Promosi Kesehatan 

➢ Peningkatan Pelayanan Program Imunisasi dan Surveilance 

➢ Peningkatan Pelayanan Program Kesehatan Lingkungan 

➢ Peningkatan Pelayanan Program Pencegahan Penyakit  

➢ Peningkatan Pelayanan Program Pengembangan 

2.7. Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK Non Fisik) 

Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK Non Fisik) ini 

merupakan penunjang kegiatan operasional di tingkat Dinas Kesehatan. Alokasi anggaran ini 

sebesar 5 % diambil dari total anggaran BOK Puskesmas. Total anggaran kegiatan ini adalah 

Rp. 530.080.500.00.- dan realisasi anggaran kegiatan yang berhasil diserap adalah Rp. 

496.088.500.00.- atau mencapai 93.59 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah : 

➢ Pertemuan Koordinasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan capaian kinerja 1 

kegiatan 

➢ Pertemuan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan capaian kinerja 1 

kegiatan 

➢ Bintek Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan capaian kinerja 1 

kegiatan 

➢ Monev Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan capaian kinerja 1 kegiatan 
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3. Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus 

Sasaran program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus adalah :  

1. Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga 

2. Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya  kesehatan tradisional 

dan komplementer 

3. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan dan keteknisian medik 

4. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat 

5. Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa dan  NAPZA 

Berikut disajikan data sasaran, indikator kinerja dan capaian kinerja program Pelayanan Kesehatan 

Dasar dan Khusus Tahun 2016. 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

% Kinerja  

1 2 3 4 5 6 7 

1  Meningkatnya 
pembinaan upaya 
kesehatan kerja dan 
olahraga 

Persentase Puskesmas yang 
melaksanakan kegiatan 
kesehatan olah raga pada 
kelompok masyarakat di wilayah 
kerjanya 

% 40 25.86 64.65 

    
Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan kesehatan 
kerja dasar 

% 50 43.10 86.20 

    
Jumlah pos UKK yang  terbentuk 
di daerah PPI/TPI 

% 5 5 100,00 

2 Meningkatnya 
pembinaan, 
pengembangan dan 
pengawasan upaya  
kesehatan tradisional 
dan komplementer 

Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan  kesehatan 
tradisional dan komplementer 

% 10 3 30,00 

  
  Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan pelayanan 
kesehatan Gigi dan Mulut 

% 69 40 57,97 

  
  Jumlah Puskesmas yang 

memberikan pelayanan 
laboratorium 

% 20 5 25,00 

  
  Jumlah Puskesmas yang 

memberikan pelayanan 
Kesehatan Indra 

% 50 10 20,00 

  

  Jumlah puskesmas yang 
menerapkan Pelayanan 
Keperawatan Kesehatan  
Masyarakat (Perkesmas) 

% 100 70 70,00 

3 

Meningkatnya mutu 
dan akses pelayanan 
keperawatan, 
kebidanan dan 
keteknisian medik 

Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan kesehatan 
kerja dasar % 50 0 0,00 

4 

Meningkatnya akses 
pelayanan kesehatan 
dasar yang berkualitas 
bagi masyarakat 

Jumlah Puskesmas non rawat 
inap dan Puskesmas rawat inap 
yang memberikan pelayanan 
sesuai standar 

% 60 17 28,33 
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  Jumlah Puskesmas yang telah 

melaksanakan manajemen 
Puskesmas 

% 65 17 26,15 

5 

Meningkatnya Mutu 
dan Akses Pelayanan 
Kesehatan Jiwa dan  
NAPZA 

Jumlah Puskesmas yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan jiwa dan NAPZA 

% 30 12 40,00 

Dilihat dari tabel diatas, dari semua infikator kinerja yang ada, baru 1 indikator kinerja yang 

mencapai target, hal ini karena indikator kinerja pada program ini adalah indikator kinerja baru 

yang baru dilaksanakan pada tahun 2016.  

Dalam upaya pencapaian target kinerja program pelayanan Kesehatan dasar dan Khusus didukung 

oleh 5 kegiatan dengan total anggaran Rp. 138.689.849.192.- dengan realisasi anggaran Rp. 

86.611.107.010.- atau 63 %. Pencapaian target kinerja tersebut tersebut ditunjang dengan Kegiatan 

antara lain : 

3.1. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah  

Alokasi anggaran kegiatan peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah Rp 

250.000.000,00,- terealisasi Rp 217.347.000,- atau 86.94 %, keluaran dari kegiatan tersebut 

adalah : 

➢ Rujukan pengelolaan limbah laboratorium dengan capaian kinerja 6 bulan 

➢ Pengajuan akreditasi laboratorium dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

➢ Pengadaan peralatan laboratorium dengan capaian kinerja 16 unit 

➢ Pelaksanaan uji profisiensi dengan capaian kinerja 3 bidang pelaksanaan 

➢ Pengadaan bahan kimia laboratorium dengan capaian kinerja 15 reagen 

3.2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan UKS (DBH Pajak Rokok 2016) 

Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan UKS (DBH Pajak 

Rokok 2016) dengan alokasi anggaran Rp. 400.000.000,- terealisasi  Rp. 400.000.000.- atau 100 

%, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pertemuan progamer kesehatan indra dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Pertemuan koordinasi GP2SP dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Sosialisasi kesgimul bagi petugas kesgimul puskesmas dengan capaian kinerja 58 

puskesmas 

➢ Sosialisasi kesehatan olah raga bagi guru UKS dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Pembinaan kesehatan remaja di tingkt sekolah dengan capaiankinerja 5 puskesmas 

➢ Monitoring kegiatan kesehatan pengembangan ke puskesmas dengan capaian kinerjs 58 

puskesmas 
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3.3. Jaminan Persalinan di Kabupaten Sukabumi (DAK Non Fisik) 

Alokasi anggaran kegiatan Jaminan Persalinan di Kabupaten Sukabumi (DAK Non Fisik) dengan 

alokasi anggaran Rp. 4.487.500.000,- terealisasi  Rp. 1.033.146.058.- atau 23.02 %, keluaran 

dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pertemuan, Sosialisasi, konsinyasi, program jampersal di tingkat puskesmas/kecamatan 

dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Sewa rumah tunggu kelahiran (RTK) dengan capaian kiinerja 24 RTK 

➢ Pengadaan konsumsi makan minum bagi bumil, bufas, bulin, nakes dan pendamping 

dengan capaian kinerja 2600 orang 

➢ Transport bagi bumil, bulin, bufas, nakes dan pendamping dengan capaian kinerja 2600 

orang 

3.4. Pengelolaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Sukabumi (DAK Non Fisik) 

Alokasi anggaran kegiatan Jaminan Persalinan di Kabupaten Sukabumi (DAK Non Fisik) 

dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000,- terealisasi  Rp. 344.216.000.- atau 98.35 %, 

keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Koordinasi program jampersal dengan lintas program dan lintas sektor dengan capaian 

kinerja 30 orang 

➢ Penyusunan regulasi jampersal 2016 dengan capaian kinerja 1 regulasi 

➢ Desiminasi Informasi program jampersal pada kecamatan dan puskesmas dengan capaian 

kinerja 47 kecamatan 

➢ Bintek bagi bidan koordinator dan pengelola jampersal puskesmas dengan capaian 

kinerja 58 puskesmas 

➢ Evaluasi program jampersal dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Pengadaan poster alur rujukan jampersal dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

3.5. Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) Puskesmas di Kabupaten Sukabumi (58 Puskesmas ) 

Alokasi anggaran Rp. 133.202.349.192.- dengan realisasi Rp. 84.616.397.952.- atau 63.52 %. 

Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Jasa Pelayanan Kesehatan dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Pengadaan Obat dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Pengadaan Alat Kesehatan dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Operasional kegiatan di puskesmas dengan capaian kinerja 58 puskesmas 
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4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, termasuk masyarakat miskin. 

Program jaminan kesehatan masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan jumlah, 

pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui puskesmas dan 

jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan  desa dan Posyandu. 

Sedangkan sasaran program adalah meningkatnya kunjungan dan cakupan pelayanan 

kesehatan dasar bagi penduduk miskin (kuratif dan preventif). Program Pelayanan Kesehatan 

Penduduk Miskin memiliki dua indikator kinerja  yaitu Jumlah Penduduk PBI yang Menjadi 

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Cakupan pelayanan kesehatan pasien 

masyarakat miskin di fasilitas kesehatan.  Capaian kinerja program Pelayanan Kesehatan 

Penduduk Miskin dalam Tahun 2016 tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

% Kinerja  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Meningkatnya layanan 
kesehatan untuk 
masyarakat  

Jumlah Penduduk PBI 
yang Menjadi Peserta 
Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN)  

% 65 5,02 7,72 

2 

Meningkatnya layanan 
kesehatan untuk 
masyarakat miskin 

Cakupan pelayanan 
kesehatan pasien 
masyarakat miskin di 
fasilitas kesehatan 

% 100 60,55 60,55 

 

Dari dua indikator kinerja yang ada pada program pelayanan kesehatan penduduk miskin tahun 

2016 sudah mencapai target kinerja, sehingga capaian kinerja pada indikator ini masuk dalam 

kategori Tidak Tercapai.  

Salah satu yang menjadi kendala pencapaian kinerja program ini adalah, dalam formulasi 

perhitungan capaian yang menjadi sasaran adalah jumlah total penduduk miskin di Kabupaten 

Sukabumi. Angka sasaran total jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi mencapai 

angka 1.445.691 jiwa, dilihat dari kondisi yang ada di masyarakat, tidak semua masyarakat 

miskin menderita sakit dan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar, sehingga 

capain kinerjaprogram ini akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mencapai 

target. 

Akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, sudah terjadi peningkatan 

sebesar 70,06 %, karena pada tahun 2015 capaian kinerja pada indikator ini hanya mencapai 

18,98%. Artinya meskipun belum bisa memenuhi target 100 % masyarakat miskin dilayani di 
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fasilitas kesehatan tingkat dasar, tetapi jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan 

di pelayanan kesehatan dasar sudah lebih banyak. 

Pencapaian Indikator  kinerja pada Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin didukung 

oleh beberapa hal, diantaranya adalah didukung oleh  banyaknya kepesertaan Jamkesda baru 

yang mendapatkan bantuan pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan bagi Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) dari anggaran Bantuan Provinsi Jawa Barat.  

Pencapaian target indikator kinerja program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin tahun 2016  

didukung oleh 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.765.841.400,- dengan realisasi 

Rp. 41.858.736.977,- atau 68.90 %. Pencapaian target kinerja tersebut tersebut ditunjang dengan 

Kegiatan antara lain : 

4.1. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 

Alokasi kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat program JAMKESDA untuk 

pelayanan maskin diluar quota Jamkesmas sebesar Rp  42.700.000.000,00- terealisasi Rp 

39.578.355.977,00-  atau 92.69 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah :  

➢ Pelayanan kesehatan masyarakat miskin (diluar quota jamkesmas, kader posyandu dan guru 

diniyah yang memerlukan bantuan perawatan di puskesmas PONED, puskesmas DTP, dan 

rumah sakit rujukan, transportasi rujukan dengan capaian kinerja 27.022 kasus. 

➢ Pemenuhan kebutuhan darah bagi maskin jamkesda dengan capaian kinerja 1 tahun 

4.2. Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Alokasi kegiatan Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 1.346.551.000,00,- 

terealisasi Rp. 1.317.711.000,00- atau  97.86 %, Keluaran dari kegiatan tersebut adalah :  

➢ Desiminasi informasi jaminan kesehatan daerah dengan capaian kinerja 30 orang  

➢ Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat ke puskesmas dengan capaian 

kinerja 58 puskesmas 

➢ Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat di RS Pemerintah dengan capaian 

kinerja 4 RS 

➢ Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat di RS swasta dengan capaian 

kinerja 2 RS 

➢ Sewa rumah singgah bagi maskin yang dirawat di RSHA Bandung atau RS Pemerintah lainnya 

dengan capaian kinerja 1 tahun 

➢ Monitoring verifikasi dan validasi data tingkat kecamatan dengan capaian kinerja 27 

kecamatan 

➢ Pertemuan persiapan bintek tingkat desa bagi fasilitator tingkat kecamatan di kabupaten 

dengan capaian kinerja 27 kecamatan 
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➢ Lokakarya hasil validasi data peserta jamkesda dengan capaian kinerja 27 kecamatan 

➢ Verifikasi dan validasi data peserta jamkesda di 27 kecamatan dengan capaian kinerja 95.808 

jiwa 

➢ Pengadaan kartu jamkesda maskintahun 2016 dengan capaian kinerja 110.000 jiwa/kartu 

4.3. Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) (dianggarkan kembali) Prov. Jabar 

(Silpa) 

Alokasi kegiatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) (dianggarkan 

kembali) Prov. Jabar (Silpa) sebesar Rp. 16.719.290.400,- dengan realisasi Rp. 

972.670.000,00,- atau  5.82 %. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah:  

➢ Pembayaran premi asuransi Jaminan Kesehatan Peserta PBI daerah dengan capaian kinerja 

14.752 orang 

 

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Status gizi kurang dan gizi buruk merupakan indikator dari tingkat kemiskinan dan 

kesejahteraan rakyat, sehingga perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat tidak hanya bisa 

ditanggulangi oleh program tersebut melaikan harus diintegrasikan dan disinergiskan dengan 

program  lain.  

Untuk penanggulangan konsumsi pangan bermutu diperlukan perubahan/kebiasaan 

masyarakat agar mengutamakan terlebih dahulu untuk konsumsi kebutuhan pokok rumah 

tangga sebelum dijual. Kurangnya asupan dan absorbsi gizi pada balita juga dapat menimbulkan 

konsekuensi pada status kesehatan serta pertumbuhannya, dengan perawatan, cara pemberian 

makanan pemdamping asi, pemberian makanan tambahan (PMT) dan imunisasi adalah sangat 

efektif untuk mencegah gizi buruk dengan penyakit penyerta pada balita. Sasaran dan Realisasi 

Program Perbaikan Gizi Masyarakat dalam Tahun 2016 adalah : 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

% Kinerja  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya 
pelayanan gizi 
masyarakat 

Ibu hamil KEK yang 
mendapat makanan 
tambahan 

% 11,5 81,2 706,09 

   Ibu hamil yang mendapat 
Tablet Tambah Darah 
(TTD) 90 tablet selama 
masa kehamilan 

% 90 92,25 102,50 

   Bayi usia kurang dari 6 
bulan yang mendapat ASI 
eksklusif 

% 48 82,8 172,50 

   Bayi baru lahir mendapat 
Inisiasi Menyusu Dini 
(IMD) 

% 41 81,2 198,05 
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   Balita kurus yang 
mendapat makanan 
tambahan (PMT) 

% 18,1 89,3 493,37 

   Remaja puteri yang 
mendapat Tablet Tambah 
Darah (TTD) 

% 15 1 6,67 

   Balita gizi Sangat Kurus 
mendapat perawatan 

% 100 100 100,00 

   Pemberian makanan 
pendamping ASI pada 
anak usia 6 - 24 bulan 
keluarga miskin 

% 6 27,44 457,33 

 
Berikut diuraikan analisa pembahasan dari indikator kinerja yang belum mencapai target. 

➢ Pada sasaran strategis meningkatnya pelayanan gizi masyarakat, hampir semua indikator telah 

mencapai target kinerja, kecuali indikator kinerja remaja putri yang mendapatkan tablet tambah 

darah. Indikator kinerja remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah ini belum 

mencapai target terkendala habisnya stok tablet tambah darah di dinas, sehingga puskesmas 

memberikan pelayanan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri secara mandiri.  

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

dilaksanakan melalui 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 856.830.000,00,-, terealisasi 

sebesar Rp. 813.668.500,00,- atau 89.04 %. Pencapaian tersebut ditunjang dengan Kegiatan antara 

lain : 

5.1. Keluarga Mandiri Sadar Gizi ( Kadarzi )  

Alokasi anggaran kegiatan keluarga mandiri sadar gizi (kadarzi) sebesar Rp  15.600.000,00 ,- 

terealisasi Rp 15.600.000-  atau  100 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pembinaan Keluarga Sadar Gizi Tingkat kabuapten Sukabumi dengan capaian kinerja 50 

orang 

5.2. Penanggulangan Gizi Mikro  

Alokasi anggaran kegiatan penanggulangan gizi mikro Rp. 41.230.000,00,- terealisasi Rp 

40.080.000.- atau 97.21 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pemantauan Garam beryodium di rumah tangga dan warung dengan capaian kinerja 32 

puskesmas 

➢ Percotohan garam beryodium dengan capaian kinerja 200 posyandu 

➢ Pembinaan penanggulangan gizi mikro dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

5.3. Penanggulangan Gizi Buruk dan Gizi Kurang (DBH Pajak Rokok 2016). 

Alokasi anggaran kegiatan penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang sebesar Rp. 

800.000.000,00,- terealisasi Rp Rp 757.988.500,00.- atau 94.75 %, keluaran dari kegiatan 

tersebut adalah : 

➢ Pengadaan MP ASI Gakin dengan capaian kinerja 600 baduta gakin 
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➢ Pengadaan makanan bagi ibu hami KEK dengan capaian kinerja 350 orang ibu hamil KEK 

➢ Pengadaan susu formula bagi bayi dengan ibu HIV dengan capaian kinerja 20 orang bayi 

➢ Bimtek PMO Tamblet Fe dengan capaian kinerja 35 puskesmas 

➢ Desiminasi Informasi Program gizi dengan capaian kinerja 58 TPG 

➢ Bimtek Surveilance gizi Tingkat Kabupaten dengan capaian kinerja 58 TPG 

➢ Bintek persiapan Bulan penimbangan balita 

➢ Pembinaan kegiatan program gizi 

➢ Validasi bulan penimbangan balita ke puskesmas 

➢ Capacity building penanggulangan masalah gizi 

 

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

Kesehatan lingkungan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan 

masyarakat. Dalam upaya penanggulangan penyakit berbasis lingkungan, perlu dikembangkan 

kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat.  

Sasaran dan Realisasi Program Pengembangan Lingkungan Sehat tahun 2016 adalah : 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

% Kinerja  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Meningkatnya 
kualitas kesehatan 
lingkungan 

Cakupan sarana air bersih (SAB) % 70 73,42 104,89 

    Cakupan Rumah Sehat % 65 64,02 98,49 

  
  Cakupan Akses Jamban Keluarga 

(JAGA) 
% 70 78,22 111,74 

    Cakupan Angka Bebas Jentik % 87 83,65 96,15 

  
  Cakupan Saluran Pembuangan Air 

Limbah (SPAL) 
% 68 65,16 95,82 

    Cakupan Tempat Sampah % 79 80,38 101,75 

 

Analisa capaian kinerja program Pengembangan Lingkungan Sehat Tahun 2016, adalah sebagai 

berikut : 

➢ Capaian kinerja indikator kinerja Cakupan Sarana Air Bersih tahun 2016 mencapai 102,33%, hal 

ini menunjukkan bahwa target kinerja tahun 2016 telah tercapai. Tahun 2016, Jumlah Kepala 

Keluarga di Kabupaten Sukabumi adalah 722.153 KK, dari jumlah tersebut 480.935 KK yang 

memiliki Sarana Air Bersih, artinya adalah bahwa 72 % dari jumlah KK di Kabupaten Sukabumi 

telah dapat mengakses Saranan Air Bersih yang memenuhi syarat kesehatan. Capaian kinerja 

indikator ini termasuk dalam katagori Tercapai. Keberhasilan pencaian ini didukung oleh 

berbagai hal, diantaranya adalah dukungan pengadaan penyediaan sarana air bersih berupa 
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MCK dan Sumur Gali pada pada kegiatan Sarana Sanitasi Dasar dengan sumber anggaran DAU 

Kabupaten Sukabumi Bidang Kesehatan dan kegiatan dari Bantuan Keuangan Provinsi untuk 

pengadaan Sarana Sanitasi dasar bagi masyarakat berupa MCK yang tersebar dibeberapa lokasi 

di Kabupaten Sukabumi. 

➢ Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Sukabumi tahun 2016 adalah 722.153 KK .Target Jumlah 

Kepala Keluarga yang memiliki Jamban Keluarga dan diperiksa adalah 408.120 KK (72,03%), 

sedangkan realisasi kegiatan mencapai adalah 408.698 KK (72,67%) sehingga capaian kinerja 

cakupan Jamban keluarga adalah 100.89 % dan masuk dalam katagori Tercapai. 

Tercapainya target kinerja Cakupan Jamban Keluarga pada tahun 2016 ini didukung oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah pengadaan penyediaan sarana air bersih berupa MCK dan 

Sumur pada pada kegiatan Sarana Sanitasi Dasar dengan sumber anggaran DAU Kabupaten 

Sukabumi Bidang Kesehatan dan beberapa kegiatan yang sama dengan dukungan dana dari 

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. 

Selain itu juga pencapaian target kinerja ini didukung oleh adanya kegiatan Deklarasi Stop BABS 

dan STBM sasaran desa Stop BABS 12 Desa sedangkan yang sudah ODF (Open Defecation Free) 

ada 5 Desa di Lokasi desa program PAMSIMAS II Kesehatan. 

➢ Target cakupan Rumah Sehat untuk tahun 2016 adalah 65%, sementara Jumlah total rumah di 

Kabupaten Sukabumi adalah 650.103 Rumah. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada 422.567 

rumah sehat di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016. Berdasarkan laporan hasil inspeksi 

sanitasi rumah sehat Capaian Program pada tahun 2016 adalah 64.02% atau sekitar 416.066 

rumah sehat yang ada di Kabupaten Sukabumi, artinya masih ada 6.501 rumah yang menjadi 

target kinerja yang belum memenuhi syarat rumah sehat. Hal ini karena kriteria rumah sehat 

sangat dipengaruhi oleh Angka Bebas Jentik, penggunaan SPAL di rumah tangga, dan belum 

memiliki sarana sanitas dasar dan air bersih , sehingga indikator kinerja rumah sehat masuk 

dalam katagori Tidak Tercapai. 

➢ Target cakupan Angka Bebas Jentik merupakan indikator kinerja baru, sehingga capaian kinerja 

nya belum mencapai target. Target 2016 adalah  87%, sedangkan capaian kinerja baru mencapai 

83,65%, sehingga capaian kinerja indikator ini termasuk dalam katagori Tidak Tercapai.   

Kendala yang dihadapi pada indikator ini adalah pemahaman masyarakat yang masih belum 

berubah. Sampai saat ini masyarakat masih lebih mengutamakan pelaksaan 

fogging/pengasapan daripada pelaksanaan PSN dan membersihkan jentik dalam 

penanggulangan penyakit bersumber binatang khususnya nyamuk (penyakit DBD). Padahal, 

dalan standar operasional pencegahan dan penanggulangan DBD, yang harus dilakukan terlebih 

dahulu adalah pemberantasan jentik nyamuk pada sarang nyamuk di sekitar rumah. Kegiatan 
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ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan 

fogging/pengasapan. 

Hal lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja ini adalah belum adanya juru pemantau 

jentik (jumantik) di tingkat RT dan RW, dusun dan desa sehingga masyarakat masih belum 

tergugah untuk melaksanakan pemberantasan jentik nyamuk di lingkungan rumahnya.  

➢ Target indikator kinerja cakupan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) tahun 2016 adalah 68% 

sedangkan capaian kinerja baru mencapai 65,16 % sehingga capaian kinerja indikator ini 

termasuk dalam katagori Tidak Tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator 

kinerja ini adalah pemahaman masyarakat yang masih belum menganggap penting saluran 

pembuangan air limbah, sehingga mereka lebih terbiasa membuangan limbah rumah tangganya 

secara langsung ke sungai atau selokan. Untuk merubah pemahaman dan perilaku masyarakat 

dalam membuang limbah rumah tangga melalui saluran pembuangan air limbah ini sangat 

diperlukan sosialisasi, pembinaan  dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang manfaat dan 

keguanaan pembuangan air limbah melalui SPAL. 

Pencapaian sasaran strategis dalam Program Pengembangan Lingkungan Sehat Tahun 2016 

dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.213.950.000,- 

terealisasi sebesar Rp. 3.192.666.000,- atau 99.34 %. Pencapaian tersebut ditunjang dengan 

kegiatan antara lain: 

6.1. Klinik Sanitasi 

Alokasi anggaran kegiatan klinik sanitasi sebesar Rp. 78.910.000,- terealisasi Rp.78.910.000,- 

atau 100 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Disseminasi Persiapan dan Evaluasi Kegiatan Klinik Sanitasi (sasaran : 58 orang petugas 

sanitasi puskesmas) 

➢ Kunjungan Rumah petugas sanitasi ke lokasi penderita penyakit berbasis lingkungan 

(sasaran : 580 Kasus Penderita Penyakit Berbasis Lingkungan di 58 puskesmas) 

➢ Validasi data penyakit berbasis lingkungan (sasaran : 386 desa di 58 puskesmas) 

6.2. Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan 

Alokasi anggaran kegiatan pengawasan tempat pengelohan makanan sebesar Rp. 

98.250.000,00,- terealisasi Rp. 98.250.000,00.- atau 100 %, keluaran dari kegiatan tersebut 

adalah: 

➢ Pertemuan Orientasi Pasca Kejadian Keracunan Pangan bagi sanitarian Puskesmas dengan 

capaian kinerja 58 orang. 

➢ Pertemuan penyuluhan bagi industri rumah tangga pangan dengan capaian kinerja 50 

industri rumah tangga. 
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➢ Hygiene sanitasit empat pengolahan makanan, PIRT dan pasar dibeberapa kecamatan 

dengan capaian kinerja 870 TPM. 

➢ Pengawasan makanan dan minuman di pasar dengan capaian kinerja 6 lokasi. 

➢ Melaksanakan validasi data tempat pengolahan makanan dengan capaian kinerja 2 kali. 

6.3. Pengembangan Lingkungan Sehat di Tempat-tempat Umum dan Industri 

Alokasi Rp. 145.090.000,00,- terealisasi 145.090.000,- atau 100 %, keluaran dari kegiatan 

tersebut adalah : 

➢ Disseminasi Teknis Petugas Sanitarian Guna Identifikasi Masalah Lingkungan Sehat STBM 

di Sekolah dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Bimbingan Teknis Petugas Sanitarian dalam Pencatatan Pelaporan Dokumen dengan 

capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Peningkatan Kapasitas Kader Kesling dalam Pengelolaan Sampah RT di Tingkat Posyandu 

capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Pengawasan Kualitas Air Bersih di Tempat tempat Umum capaian kinerja 116 Sampel di 58 

Sarana Tempat Umum. 

6.4. Pengendalian Vektor 

Alokasi anggaran pengendalian vektor sebesar Rp.146.700.000,00,- dengan realisasi Rp. 

Rp.146.700.000,00,-,- atau 100 %,    keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Peningkatan Kapasitas Petugas Sanitarian dalam rangka Pengendalian Vektor 

➢ Kegiatan pemantauan jentik berkala dan abatisasi dengan capaian kinerja 386 Desa, 

386.000 rumah. 

➢ Pengukuran kepadatan lalat di Permukiman dengan capaian kinerja di 58 Puskesmas. 

➢ Bintek kegiatan di Puskesmas dengan capaian kinerja 2 kali, 58 Puskesmas. 

6.5. Sarana Sanitasi Dasar 

Alokasi anggaran sarana sanitasi dasar sebesar Rp. 275.000.000,- terealisasi Rp. 274.936.000,- 

atau  99.98 %,  

➢ Melaksanakan Disseminasn evaluasi Kegiatan Sarana Sanitasi Dasar dengan capaian kinerja 

1 kali. 

➢ Melaksanakan Pendataan Sarana Sanitasi Dasar dengan capaian kinerja 386 Desa. 

➢ Penyediaan sarana air bersih (MCK,Jamban, Sumurgali, SPAL, Tempat Sampah) dengan 

capaian kinerja 42 unit jamban,12 unit MCK, 41 unit sumur gali dan 10 unit Septictank 

Komunal. 

➢ Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sarana Sanitasi Dasar sasaran 58 

Puskesmas 
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6.6. Pengembangan Lingkungan Sehat di Pemukiman (DBH Pajak Rokok 2016) 

Alokasi anggaran kegiatan pengembangan lingkungan sehat di pemukiman DBH Pajak Rokok 

sebesar Rp. 2.470.000.000,- terealisasi Rp.2.448.780.000,- atau 99,14 %,  keluaran dari 

kegiatan tersebut adalah : 

➢ Diseminasi persiapan studi EHRA dengan capaian kinerja 1 kali kegiatan 

➢ Bimbingan penentuan clustering study EHRA dengan capaian kinerja 1 kali kegiatan 

➢ Workshop penentuan area berisiko Study EHRA dengan capaian kinerja 1 kali kegiatan 

➢ Bimbingan Teknis Enumirator study EHRA dengan capaian kinerja 2 kali kegiatan 

➢ Pertemuan persiapan pengembangan lingkungan sehat di pemukiman dengan capaian 

kinerja 1 kali kegiatan 

➢ Desiminasi Review hasil kegiatan study EHRA denagan capaian kinerja 1 kali kegiatan 

➢ Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dengan capaian kinerja 74 Unit tersebar di wilayah 

Kabupaten Sukabumi. 

 

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Promosi Kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 

melalui proses pembelajaran dari-oleh-untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat 

menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat 

dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sehingga dapat meningkat 

derajat kesehatan masyarakatnya.  

Promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan 

peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan saja, tetapi juga disertai upaya-upaya 

menfasilitasi perubahan perilaku. Dengan demikian promosi kesehatan adalah program-

program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan) baik di dalam 

masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya (lingkungan fisik, sosial 

budaya, dan sebagainya). Atau dengan kata lain promosi kesehatan tidak hanya mengaitkan diri 

pada peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan saja, tetapi juga meningkatkan 

atau memperbaiki lingkungan (fisik dan non-fisik) dalam rangka memelihara dan meningkatkan 

kesehatan masyarakat. 

Menyadari bahwa perilaku adalah sesuatu yang rumit, dikarenakan Perilaku bukan hanya 

dimensi kultural yang berupa sistem dan norma, melainkan juga dimensi ekonomi yaitu hal-hal 

yang mendukung perilaku, maka promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat 

diharapkan dapat menciptakan strategi dalam menciptakan perilaku baru antara lain: sosialisasi 

atau pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan kepada masyarakat, 
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upaya menciptakan lingkungan sosiali yang mendorong masyarakat untuk mau menciptakan 

perilaku hidup bersih dan sehat, serta upaya untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari 

pihak-pihak terkait (Tokoh masyarakat, pemerintah, dunia usaha). 

Perilaku sehat merupakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi derajat 

kesehatan masyarakat, oleh karena itu upaya untuk promosi dan memberdayakan individu, 

kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan perilaku sehat sangat diperlukan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. 

Sasaran dan Realisasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Tahun 

2016 adalah: 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

% Kinerja  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya 
perilaku hidup 
bersih dan sehat 

kebijakan publik yang 
berwawasan kesehatan  Jumlah 3 2 66,67 

    Cakupan PHBS di Tatanan RT  % 43 48,39 112,53 

  
  Cakupan strata desa siaga 

aktif 
% 29,29 36,27 123,83 

  
  Cakupan sekolah  yang 

mempromosikan kesehatan 
% 20 9,93 49,67 

  
  Jumlah Tema pesan dalam 

komunikasi, informasi dan 
edukasi  kepada masyarakat 

Jumlah 10 7 70,00 

  
  Jumlah dunia usaha yang 

memanfaatkan CSR-nya 
untuk program kesehatan 

Jumlah 8 4 50,00 

 

➢ Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menjadi sasaran strategis bagi program Promosi 

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, sasaran strategis ini didukung oleh Indikator Kinerja 

Cakupan Desa Siaga Aktif dengan Strata Madya, Purnama dan Mandiri. Target Indikator Kinerja 

untuk tahun 2015 adalah 65 %, artinya 251 desa siaga aktif di Kabupaten Sukabumi harus sudah 

mencapai strata Madya, Purnama dan Mandiri. Hasil Assesment Desa Siaga Aktif yang dilakukan 

pada tahun 2015 menunjukkan angka capaian Desa Siaga Aktif Strata Madya sebanyak 177 desa, 

Desa Siaga Aktif Strata Purnama sebanyak 133 desa dan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri 

sebanyak 5 desa. Total Desa Siaga Aktif yang sudah mencapai strata madya, purnama dan 

mandiri adalah 269 desa, sehingga prosentase capaian desa siaga aktif dengan strata madya, 

purnama dan mandiri di Kabupaten Sukabumi adalah 69,69 %. Angka Capaian Kinerja pada 

indikator ini termasuk dalam katagori Tercapai. 

➢ Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menjadi sasaran strategis bagi program Promosi 

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, sasaran strategis ini didukung oleh Indikator Kinerja 

Cakupan Desa Siaga Aktif dengan Strata Madya, Purnama dan Mandiri. Cakupan Desa Siaga Aktif 
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tahun 2016 targetnya adalah 65 %, artinya 250 desa dari 386 desa dan kelurahan yang ada di 

Kabupaten Sukabumi harus sudah menjadi desa siaga aktif. Hasil Assesment desa siaga yang 

dilakukan oleh tim assessment desa siaga tingkat Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa 

capaian desa siaga aktif sebesar 97,41 %, Artinya bahwa 376 desa dari 386 desa yang ada sudah 

menjadi desa siaga aktif. Pencapaian target kinerja ini didukung oleh berbagai hal, diantaranya 

adalah peran aktif forum desa siaga aktif dan pemerintah di tingkat desa dan kecamatan dalam 

membangun desa siaga aktif. Angka Capaian Kinerja pada indikator ini termasuk dalam katagori 

Tercapai. 

Pencapaian sasaran dalam Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

dilaksanakan melalui 10 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp Rp 5.615.854.000.-  

terealisasi sebesar Rp. 5.425.423.000.-  atau 96.61 %. 

Pencapaian target kinerja tersebut tersebut ditunjang dengan Kegiatan antara lain : 

7.1. Gemar Berseka (Gerakan Masyarakat Bersih dan Sehat)  

Alokasi anggaran kegiatan gemar berseka (gerakan masyarakat bersih dan sehat) sebesar Rp. 

190.800,000,- terealisasi Rp 190.800.000,00,- atau 100 %, keluaran dari kegiatan tersebut 

adalah: 

➢ Pertemuan penyusunan draft Peraturan Bupati tentang PelaksanaanPHBS 5 Tatanan di 

kabupaten Sukabumi dengan capaian kinerja 10 OPD lintas sektor 

➢ Pembahasan draft Peraturan Bupati tentang PelaksanaanPHBS 5 Tatanan di kabupaten 

Sukabumi dengan capaian kinerja 20 lintas sektor dan lintas program 

➢ Sosialisasi Peraturan Bupati tentang PelaksanaanPHBS 5 Tatanan di kabupaten Sukabumi 

dengan capaian kinerja 58 puskesmas demham capaian kinerja 58 orang 

➢ Bimbingan teknis promkes dan FSKKS mengenai perencanaan, pemecahan masalah siklus 

PHBS di Tingkat wilayah  

➢ Desiminasi dan penyebarluasan informasi dan pergerakan masyarakat di tingkat desa 

➢ Pembentukan dan penetapan pokjanal PHBS tingkat kabupaten dengan capaian kinerja 20 

orang lintas sektor 

➢ Bimbingan teknis PHBS pada organisasi kemasyarakatan dengan capaian kinerja 35 orang 

organisasi masyarakat 

7.2. Kemitraan Melalui Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan 

Komplikasi 

Alokasi kegiatan Kemitraan Melalui Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan 

Penanganan Komplikasi sebesar Rp 307.300.000,00,- terealisasi Rp. 307.300.000,00,-  atau  

100 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 
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➢ Peserta bimbingan teknis P 4 K bagi Pokja 4 serta pengenalan faktor risiko pada ibu hamil 

bagi FSKS dan petugas promkes di tingkat kabupaten dengan capaian kinerja 105 orang  

➢ Desiminasi P4K dan pengenalan faktor risiko pada ibu hamil bagi tokoh masyarakat dan 

desa dengan capaian kinerja 1160 orang 

7.3. Pemberdayaan Masyarakat 

Alokasi anggaran kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp 282.740.000,00,- terealisasi Rp 

282.340.000,00  atau 99.86 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Desiminasi  pRencana kerja pemberdayaan masyarakatd engan capaian kinerja 58 orang  

➢ Desiminasi pembentukan dana sehat di tingkat puskesmas dengancapaian kinerja 58 

puskesmas 

➢ Bintek penguatan kapasitan Taman Posyandu tingkat Kabupaten dengan capaian kinerja 1 

kali kegiatan 

➢ Desiminasi informasi evaluasi program kegiatan pemberdayaan tahun 2016 dengan 

capaian kinerja 1 kali kegiatan 

➢ Desiminasi informasi rencana kerja kegiatan pemberdayaan tahun 2017 

7.4. Pengembangan UKBM 

Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan UKBM Rp 601.800.000,00,- terealisasi Rp 

573.740.000,00 atau 95.34 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Penyuluhan Tanaman Obat Keluarga dengan capaian kinerja 60 orang 

➢ Desiminasi pelayanan poskesdes dengan capaian kinerja 94 orang 

➢ Evaluasi data UKBM Tahun 2015 dengan capaian kinerja 58 orang 

➢ Persiapan seleksi calon peserta perkemahan Tingkat Nasional (Pertinas) Saka Bhakti 

Husada dengan capaian kinerja 25 orang 

➢ Seeleksi peserta perkemahan Tingkat Nasional (Pertinas) Saka Bhakti Husada dengan 

capaian kinerja 47 kecamatan 

➢ Pelatihan peserta perkemahan Tingkat Nasional (Pertinas) Saka Bhakti Husada dengan 

capaian kinerja 10 orang 

7.5. Penyebarluasan Informasi Kesehatan  

Alokasi anggaran kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan sebesar  Rp. 288.400.000.- 

terealisasi sebesar Rp. 287.387.000.- atau 99.65 %. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pengembangan PHBS di tatanan sekolah dengan capaian kinerja 5 sekolah 

➢ Penyebarluasan informasi kesehatan melalui HUT Kabupaten Sukabumi dengan capaian 

kinerja 1 kali 

➢ Penyebarluasan informasi melalui hari-hari besar nasional dengan capaian kinerja 1 kali 
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➢ Monitoring dan evaluasi hasil pemetaan PHBS Tahu 2015 dengan capaian kinerja 58 

puskesmas 

➢ Desiminasi penetapan kawasan tanpa rokok dengan capaian kinerja 1 sekolah 

➢ Pencanangan penetapan kawasan tanpa rokok dengan capaian kinerja 1 sekolah 

➢ Penyebarluasan informasi melalui kepramukaan saka bhakti husada dengan capaian kinerja 

1 kegiatan 

7.6. Revitalisasi Promosi Kesehatan di sekolah 

Alokasi anggaran kegiatan Revitalisasi Promosi Kesehatan Rp 350.000.000.- terealisasi Rp 

339.340.000.- atau 96.95 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan capaian kinerja 40 orang 

➢ Penguatan tim pembina dan tim pelaksana sekolah sehat dengan capaian kinerja 80 orang 

➢ Pelatihan kader kesehatan remaja dengan capaian kinerja 40 orang 

➢ Pendataan PHBS tingkat kabupaten dengan capaian kegiatan 1 kegiatan 

7.7. Penguatan Desa Siaga (DBH Pajak Rokok 2016) 

Alokasi anggaran kegiatan Penguatan Desa Siaga (DBH Pajak Rokok 2016) sebesar Rp. 

2.050.000.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.968.106.000.- atau 96, 01 %. Keluaran 

dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Desiminasi informasi  rencana kerja bagi petugas promkes dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Bintek dalam rangka refresh desa siaga aktif bagi petugas promkes, forum kecamatan, dan 

forum desa siaga di tingkat Kabupaten dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Bintek dalam rangka penilaian desa siaga tingkat wilayah dengan capaian kinerja 2 kali 

➢ Desiminasi informasi evaluasi desa siaga tingkat kabupaten dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Desiminasi informasi pembinaan di desa P2WKSS dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Penyusunan instrumen monitoring desa siaga dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Pertemuan persiapan penilaian desa siaga tingkat kabupaten dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Desiminasi informasi dalam rangka penguatan pokjanal tingkat kabupaten dengan capaian 

kinerja 1 kali 

➢ Bintek capacity building desa siaga 

➢ Kunjungan kerja dalam rangka pengembangan strata desa siaga dengan capaian kinerja 1 

kali 

➢ Pelatihan Jabatan fungsioal bagi penyuluh kesehatan dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Lomba desa siaga tingkat kabupaten dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Pengadaan meja kerja dengan capaian kinerja 10 buah 

➢ Pengadaan kursi tunggu pasien dengan capaian kinerja 12 unit 
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➢ Pengadaan alat ukur berat badan dengan capaian kinerja 100 buah 

7.8. Pengembangan dan pengadaan Media Informasi Kesehatan (DBH Pajak Rokok 2016) 

Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan dan Pengadaan Media Infokes Tahun 2016 sebesar 

Rp. 775.000.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 764.600.000.- atau 98.66 %. Keluaran 

dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pengadaan lemari penyimpanan alat-alat audio visual dengan capaian kinerja 15 unit 

➢ Pengadaan wireless dengan capaian kinerja 19 unit 

➢ Pengadaan infocus dengan capaian kinerja 3 unit 

➢ Pengadaan Elektronik display dengan capaian kinerja 6 unit 

➢ Pengadaan alat peraga cara menyusui yang benar dengan capaian kinerja 60 unit 

➢ Pengadaan Phantom gigi anak dan dewasa, mata ukuran asli, mata ukuran besar, panggul 

wanita dengan capaian kinerja 60 unit 

➢ Pengadaan poster anatomi gigi dan mata dengan capaian kinerja 60 unit 

➢ Pengadaan alat edukatif (APE) dengan capaian kinerja 60 unit 

➢ Penggandaan alat food model dengan capaian kinerja 60 unit 

➢ Pengadaan kamera dengan capaian kinerja 1 unit 

➢ Pengadaan handycam dengan capaian kinerja 6 unit 

7.9. Pengembangan Kabupaten Sukabumi Sehat (DBH Pajak Rokok 2016) 

Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan Kabupaten Sukabumi Sehat (DBH Pajak Rokok 

2016) sebesar Rp. 613.500.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 610.785.000.- Keluaran 

dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Evaluasi persiapan penilaian kabupaten Sukabumi Sehat dengan capaian kinerja 1 kali 

pertemuan 

➢ Pengadaan baju kerja Forum Kabupaten Sukabumi Sehat dengan capaian kinerja 45 buah 

➢ Pertemuan persiapan kunjungan kerja dalam rangka Kabupaten/Kota sehat ke Sulawesi 

Selatan dengan capaian kinerja 1 kali pertemuan 

➢ Desiminasi informasi refreshing kelembagaan Forum Kecamatan di tingkat kecamatan 

dengan capaian kinerja 1 kali pertemuan 

➢ Bintek pengembangan kecamatan dan desa tingkat kabupaten dengan capaian kinerja 1 

kali pertemuan 

➢ Desiminasi informasi wisata bersih dan sehat tingkat kabupaten dengan capaian kinerja 1 

kali pertemuan 

➢  Konference Indonesia Health City dengan capaian kinerja 1 kali pertemuan 
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➢ Desiminasi informasi rencana kerja kegiatan pengembbangan Kabupaten Sukabumi Sehat 

tingkat Kabupaten dengan capaian kinerja 1 kali pertemuan 

➢ Desiminasi informasi  dalam ragngka pelaksanaan persiapan penilaian Kabupaten 

Sukabumi Sehat tingkat Nasional Tahap 2 di kecamatan dengan capaian kinerja 1 kali 

pertemuan 

➢ Desiminasi informasi dalam rangka koordinasi persiapan penilaian Kabupaten Sukabumi 

Sehat dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Desiminasi pengembangan kecamatan sehat dengan capaian kinerja 1 kali pertemuan 

➢ Pembuatan film dokumenter dengan capaian kinerja 1 dokumen 

7.10. Penyuluhan dan Pembinaan Dampak Rokok (DBHCHT 2016) 

Alokasi anggaran kegiatan Promosi Kesehatan Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016) sebsesar 

Rp. 156.314..000.- dengan realisasi sebesar Rp. 101.025.000.- atau 64.63%. Keluaran dari 

kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pengadaan spanduk himbauan dampak asap rokok dengan capaian kinerja 10 buah 

➢ Pengadaan banner himbauan dampak asap rokok dengan capaian kinerja 5 buah 

➢ Penyuluhan dampak asap rokok di tempat belajar dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

➢ Pengadaan tempat pembuangan rokok dengan capaian kinerja 18 buah 

 

8. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Program pencegahan dan pengendalian penyakit diperlukan untuk menurunkan angka 

kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, 

di.Kabupaten Sukabumi.  Sampai saat ini penyakit infeksi menular masih  menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang menonjol, terutama TB, Malaria, HIV- AIDS, DBD dan Diare 

Sedangkan penyakit tidak menular, menunjukkan peningkatan kasus dan penyebab kematian, 

terutama pada kasus kardiovaskulair (hipertensi), Diabetis Mellitus dan Obesitas. 

Oleh karena itu perlu perhatian pada upaya pencegahan yang dapat diupayakan sendiri oleh 

masyarakat dan juga didorong oleh upaya promotif.  Selain itu perhatian juga perlu diberikan 

pada penyelenggaraan system surveilans dan kewaspadaan dini. 

Sasaran dan Realisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam tahun 2016 

adalah : 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

% Kinerja  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Menurunnya angka 
kesakitan akibat 
penyakit menular dan 
penyakit tidak menular 

Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita penyakit 
TBC BTA 

% 100 78,68 78,68 

  
  Meningkatnya angka 

kesembuhan penderita TB Paru 
BTA Positif 

% 85 79 92,94 

  
  Cakupan penemuan dan 

penanganan penderita penyakit 
DBD 

% 100 100 100,00 

  
  Cakupan balita dengan 

pneumonia yang ditangani 
% 100 21,6 21,60 

  
  Cakupan penemuan dan 

penanganan penderita Diare 
% 86 97,38 113,23 

  
  Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Kasus Penderita 
Filariasis 

% 100 63,26 63,26 

  
  Cakupan Penemuan dan 

Penanganan suspect Flu Burung 
kasus 100 42,17 42,17 

  
  Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Kasus Penderita 
Kusta 

% 100 100 100,00 

  
  Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Kasus Penderita 
HIV/AIDS 

% 100 76,84 76,84 

  
  Annual Paracite Index (API) 

Malaria 
kasus 0,61 0,12 19,67 

  
  Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Kasus Penderita 
Rabies 

kasus 100 100 100,00 

  
  Persentase PKM yang 

melaksanakan pengendalian 
PTM Terpadu  

% 20 20 100,00 

  
  Persentase desa / kelurahan 

yang melaksanakan kegiatan 
posbindu PTM 

% 20 10,88 54,40 

  
  Persentase perempuan usia 30- 

50 Tahun yang dideteksi dini 
kanker serviks dan payudara 

% 20 0,97 4,85 

  

  Persentase Puskesmas Yang 
melaksanakan Kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR), 
minimal 50 % sekolah 

% 20 0 0,00 

    Prevalensi tekanan darah tinggi % 24,77 5,71 23,05 

  
  Mempertahankan Prevalen 

Obesitas 
% 15,4 17,32 112,47 

  
  Prevalensi merokok pada 

penduduk usia <= 18 Tahun 
% 6,4 0 0,00 

  

  Cakupan Desa/Kelurahan 
mengalami KLB yang dilakukan 
Penyelidikan Epidemiologi 
kurang dari 24 Jam 

% 100 100 100,00 

  
  

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

per-
100.000 

penduduk 
>2 99,57 >2 
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  Cakupan Desa/kelurahan 

Universal Child Immunization 
(UCI) 

% 100 94,56 94,56 

2 
Meningkatnya 
Kesehatan Jemaah Haji 
Kab. Sukabumi 

Cakupan Pemeriksaan dan 
pembinaan   Kesehatan Jemaah 
Haji 

% 100 0 0,00 

  
  Cakupan penanggulangan krisis 

kesehatan akibat bencana 
% 100 0 0,00 

 

Berikut penjelasan indikator kinerja yang belum mencapai target : 

Dari semua indikator yang ada, masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target kinerja 

yaitu : 

1. Cakupan kinerja Penyakit TB 

Beberapa faktor yang mengjadi penyebab tidak tercapainya indikator kinerja dalam 

Pengendalian Penyakit TB adalah : 

Kendala : 

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target ini diantaranya adalah sistem pelaporan 

program yang berbasis IT, sedangkan tidak semua programer TB Paru di puskesmas mampu 

melakukan pelaporan berbasis IT, hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelaporan 

dari puskesmas. Sampai dengan laporan ini disusun masih terdapat 7 puskesmas yang belum 

melaporkan hasil kegiatan triwulan 4 ke dalam aplikasi software program TB Paru. 

Keterlambatan penyampaian laporan ini mengakibatkan data tidak lengkap sehingga data 

yang dilaporkan tidak 100 %. 

Solusi : 

➢ Melakukan Bimbingan Teknis program TB Paru kepada programer TB Paru 

➢ Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan TB Paru di Puskesmas 

➢ Melakukan Validasi data Hasil Kegiatan Program TB 

➢ Melakukan Pelatihan sistem pelaporan TB Paru berbasis software bagi programer TB Paru 

Puskesmas di tahun 2017 

2. Pengendalian Penyakit berbasis vektor dan PTM 

Cakupan kinerja Annual Paracite Index (API) Malaria, merupakan indikator kinerja terbalik, 

arinya semakin kecil jumlah kasus yang ditemukan maka kinerja semakin baik.  

3. Pengendalian Penyakit Kusta dan HIV/AIDS 

Estimasi sasaran penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sukabumi adalah 190 orang, penemuan 

kasus yang ada terdiri dari penemuan kasus di fasilitas kesehatan di Kabupaten Sukabumi 

sebanyak 92 orang dan penemuan kasus penderita di fasilitas kesehatan di luar Kabupaten 

sukabumi sebanyak 54 orang. Capaian kinerja cakupan penemuan dan penanganan kasus 
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penderita HIV/AIDS tahun 2016 mencapai 76,84 %, sehingga masih masuk dalam katagori 

capaian kinerja Tidak Tecapai. Akan tetapi dibandingkan denga tahun 2015 yang hanya 

mencapai 25,90%, maka capaian kinerja tahun 2016 telah mengalami peningkatan sebesar 

50,94%. Salah satu strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini adalah peran aktif 

program HIV/AIDS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan adanya dukungan 

kegiatan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukabumi. Kerjasama yang harmonis 

antara program HIV/AIDS pada Dinas Kesehatan dan KPA Kabupaten Sukabumi telah 

memberikan daya ungkit yang sangat signifikan dalam penemuan dan penanganan kasus 

penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sukabumi. 

4. Pengendalian Penyakit ISPA Diare & Flu Burung 

Hal  yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator target kinerja kegiatan ini diantaranya 

adalah : 

➢ Kegiatan Program P2 ISPA cakupan pneumonia pada balita tahun 2016 mencapai angka 

63,26 % dari target 100 %. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian program ini adalah 

rendahnya tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan pemeriksaan 

pneumonia pada balita sehingga penegakan diagnosa sering kurang tepat. Hal lain adalah 

belum maksimalnya kemampuan dan keterampilan petugas pemeriksa dalam menghitung 

nafas pasien dengan gejala batuk kurang dari 2 minggu.  

Intervensi tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan pelatihan tatalaksana 

penanganan ISPA dan Pneumonia pada balita bagi petugas kesehatan di puskesmas. 

➢ Kegiatan program P2 Flu burung pada tahun 2016 ini cakupannya mencapai angka 42.17 %. 

Angka cakupan ini cenderung turun setiap tahun, hal ini terjadi karena penemuan kasus 

influenza Like Illness pada unggas mati mendadak setiap tahun semakin menurun sehingga 

cakupan kinerja kegiatanpun semakin rendah.  

Intervensi tindak lanjut yang akan dialkukan adalah dengan memperkuat jaringan informasi 

laporan unggas mati mendadak untuk lebih aktif lagi sehingga semua kasus unggas mati 

mendadak dapat dilaporkan secara maksimal. Hal ini menjadi tatangan yang berat karena 

flu burung merupakan penyakit menular yang dapat mengakibatkan terjadinya pandemi, 

sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. 

Dalam Pencaian target kinerja program ini didukung oleh 10 kegiatan dengan alokasi anggaran 

kegiatan sebesar Rp. 2.517.585.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.486.401.000.- atau 

98.76 %. Pencapaian target kinerja tersebut tersebut ditunjang dengan Kegiatan antara lain : 

8.1. Pengamatan Penyakit 

Kegiatan Pengamatan Penyakit dengan alokasi sebesar  Rp   164.970,000,00,- terealisasi Rp 



 

                                                  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 2016 

 

162.560.000,00,- atau 98.54 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Penyelidikan epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan capaian 

kinerja 90 kasus 

➢ Pemeriksaan, pembinaan dan screening status kesehatan calon  jemaah haji tahun 2016 

dengan capaian kinerja 1200 calon jemaah 

➢ Pemeriksaan sampel AFP di laboratorium Provinsi dengan capaian kinerja 12 speciment 

➢ Pemeriksaan sampel CBMS di laboratorium Provinsi dengan capaian kinerja 10 speciment 

➢ Pengawalan pemberangkatan jemaah haji ke bandara dengan capaian kinerja 1200 calon 

jemaah haji 

➢ Desiminasi informasi pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahun 2016 bagi dokter 

puskesmas dengan capaian kinerja 58 orang 

➢ Desiminasi informasi sistem komputerisasi haji terpadu kesehatan (SISKOHAKES) bagi 

petugas puskesmas dengan capaian kinerja 58 orang 

➢ Pengumpulan, pengolahan dan analisa data surveilance kegiatan pengamatan penyakit 

dengan capaian kinerja 58 orang 

➢ Entry data buku kesehatan calon jemaah haji untuk siskohatkes dengan capaian kinerja 

1200 calon jemaah haji  

8.2. Pengendalian KLB 

Alokasi anggaran kegiatan pengendalian KLB tahun 2016 adalah sebesar Rp. 139.860.000.- 

dengan realisasi sebesar Rp. 139.140.000.- atau 99,49 %. Keluaran dari kegiatan tersebut 

adalah : 

➢ Desiminasi Kegiatan Kejadian Luar Biasa (KLB) bagi Petugas Surveilans Puskesmas Th. 2016. 

➢ Desiminasi Hasil Kegiatan Kejadian Luar Biasa (KLB) bagi Petugas Surveilans Puskesmas Th. 

2016 

➢ Penanggualangan dan Pengendalian Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Tim KLB Kab. 

Sukabumi dengan capaian kinerja 32 kasus 

➢ Pemantauan Pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular dengan capaian kinerja 32 

kasus 

➢ Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data W2 EWARS 

➢ Pemeriksaan specimen/sample KLB dengan caiapan kinerja 10 sample 

8.3. Percepatan Peningkatan Cakupan Imunisasi 

Kegiatan Percepatan Peningkatan Cakupan Imunisasi dengan alokasi sebesar Rp. 

237.755.000,00.- terealisasi Rp 234.885.000,00,- atau 98.79 %, keluaran dari kegiatan tersebut 
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adalah : 

➢ Pertemuan Desiminasi Informasi Program Imunisasi dengan capaian kinerja 58 orang 

➢ Pertemuan Desiminasi Pelaksanaan Bias Campak DT, dan TD dengan capaian kinerja 58 

orang 

➢ Pertemuan Desiminasi Evaluasi Program Imunisasi dengan capaian kinerja 58 orang 

➢ Desiminasi informasi penggantian TOPV ke BOPV bagi petugas imunisasi di puskesmas 

dengan capaian kinerja 58 orang 

8.4. Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan (DBH Pajak Rokok 2016) 

Kegiatan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan dengan alokasi sebesar Rp.   

325,000,000,00,- terealisasi Rp 319.250.000,00,- atau 98.23 %, keluaran dari kegiatan tersebut 

adalah : 

➢ Desiminasi sitem informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana bagi petugas 

matra puskesmas tahun 2016 dengan capaian kinerja 58 orang petugas matra puskesmas 

➢ Desiminasi peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi petugas Tim Reaksi Cepat 

Dinkes dalam rangka penanggulangan krisi kesehatan akibat bencana dengan capaian 

kinerja 35 orang petugas TRC 

➢ Desiminasi penyusunan profil penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana untuk 

puskesmas dengan capaian kinerja 58 orang petugas matra puskesmas 

➢ Desiminasi persiapan arus mudik lebaran tahun 2016 bagi petugas matra puskesmas 

dengan capaian kinerja 58 orang petugas matra puskesmas 

➢ Desiminasi evaluasi program kesehatan matra tahun 2016 bagi petugas matra puskesmas 

dengan capaian kinerja 58 orang petugas matra puskesmas 

➢ Tim penanggulangan saat bencana bidang kesehatan ke daerah terkena bencana dengan 

capaian kinerja 36 kali 

➢ Tim penanggulangan pasca bencana bidang kesehatan ke daerah terkena bencana dengan 

capaian kinerja 36 kali 

➢ Pengolahan dan analisa data bagi petugas matra puskesmas program penanggulangan 

bencana bidang kesehatan 

8.5. Pengendalian Penyakit Arbovirosis dan Zoonosis (DBH Pajak Rokok 2016) 

Kegiatan Pengendalian Penyakit Arbovirosis dan Zoonosis adalah sebesar Rp. 250.000.000.- 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000.- atau 100 %. Keluaran dari kegiatan ini 

adalah : 

➢ Fogging focus kasus chikungunya dengan capaian kinerja 4 kasus 

➢ Fogging focus DBD dengan capaian kinerja 34 kasus 



 

                                                  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 2016 

 

➢ Validasi data program P2 Rabies tahun 2016 dengan capaian kinerja 3 kali 

➢ Bintek dan evaluasi program P2 Rabies tahun 2015 dan persiapan program P2 Rabies 

tahun 2016 dengan capaian kinerja 71 orang 

➢ Pemantauan posko kesehatan rabies centre dengan capaian kinerja 12 kali 

➢ Pemantauan kasus gigitan hewan penyakit rabies dengan capaian kinerja 55 kasus 

➢ Pengambilan KRS DBD dengan capaian kinerja 11 rumah sakit 

➢ Bintek kegiatan PSN melalui gerakan satu rumah satu jentik dengan capaian kinerja 50 

orang 

➢ Bintek validasi data program DBD Chikungunya tahun 2015 dengan capaian kinerja 58 

puskesmas 

➢ Bintek dan evaluasi program DBD para petugas RR DBD Rumah sakit dengan capaian 

kinerja 13 orang 

➢ Bintek validasi data program DBD Chikungunya tahun 2016 dengan capaian kinerja 58 

puskesmas 

➢ Pengambilan logistik P2DBD Chikungunya ke Kemenkes RI dengan capaian kinerja 2 kali 

➢ Pengambilan logistik P2DBD Chikungunya ke Dinkes Provinsi dengan capaian kinerja 2 kali 

➢ Distribusi vaksin verorab ke PKRC dengan capaian kinerja 6 PKRC 

8.6. Pengendalian Penyakit ISPA Diare & Flu Burung (DBH Pajak Rokok 2016) 

Kegiatan Pengendalian Penyakit ISPA DIARE dan FLU BURUNG dengan alokasi sebesar  Rp   

120.000.000,00 ,- realisasi Rp 114.736.000,00,- atau 95.61 %, keluaran dari kegiatan tersebut 

adalah : 

➢ Pemantauan gejala ILI kasus flu burung dengan capaian kinerja 60 kali 

➢ Bimbingan teknis programer diare puskesmas dengan capaian kinerja 2 kali 

➢ Pemantauan dehidrasi rumah tangga kasusu diare dengan capaian kinerja 60 kali 

➢ Bimbingan teknis tatalaksana ispa untuk kader dengan capaian kinerja 6 kali 

➢ Bimbingan teknis programer ISPA puskesmas dengan capaian kinerja 2 kali 

➢ Bimbingan teknis tatalaksana flu burung bagi kader dengan capaian kinerja 6 kegiatan 

➢ Bimbingan teknis programer flu burung puskesmas dengan capaian 1 kali kegiatan 

➢ Pemantauan care seeking pneumonia dengan capaian kinerja 50 kali 

8.7. Pengendalian Penyakit Kusta dan HIV/AIDS (DBH Pajak Rokok 2016) 

Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dan HIV/AIDS dengan alokasi sebesar  Rp  450.000.000,- 

terealisasi Rp 446.360.000,- atau 99,19 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pelaksanaan RVS dengan capaian kinerja 17 lokasi 

➢ Survey pasca RFT dengan capaian kinerja 42 orang 
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➢ Bintek P2 Kusta dengan capaian kinerja 58 orang 

➢ Global campaign pelajar dengan capaian kinerja 6 lokasi 

➢ Esiminasi masyarakat peduli kusta dengan capaian kinerja 17 lokasi 

➢ Sosialisasi promobile vct dengan capaian kinerja 22 lokasi 

➢ Serro survey dengan capaian kinerja 6 lokasi 

➢ Mobile VCT dengan capaian kinerja 22 loaksi 

➢ Bintek layanan vct & IMS Program HIV dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Desiminasi insentif case finding dengan capaian kinerja 2 kali 

➢ Sosialisasi pelaksanaan ICF dengan capaian kinerja 2 kali 

➢ Pertemuan populasi kunci dengan capaian kinerja 5 loaksi 

➢ Pertemuan konselor HIV/AIDS tk Kabupaten dengan capaian kinerja 1 kali 

➢ Bintek home base care pada ODHA dan OHIDA dengan capaian kinerja 2 angkatan 

➢ Pertemuan persiapan Hari AIDS Sedunia dengan capaian kinerja 2 kali 

8.8. Pengendalian Penyakit TB 

Kegiatan  Penanggulangan  Penyakit  TB  dengan  alokasi  sebesar     Rp  180.000.000,- 

terealisasi Rp 172.970.000,- atau 96.09 %, keluaran dari kegiatan tersebut  adalah : 

➢ Validasi Data P2TB dengan capaian kinerja 61 orang 

➢ Bimbingan teknis P2TB dengan capaian kinerja 20 puskesmas 

➢ Pengambilan logistik P2TB dengan capaian kinerja 12 kali 

➢ Kegiatan PMO P2TB dengan capaian kinerja 216 kasus 

8.9. Pengendalian Penyakit Berbasis Vektor dan PTM 

Kegiatan Pengendalian Penyakit bebasis Vektor  dan PTM dengan alokasi anggaran sebesar    

Rp. 250.000.000,- terealisasi Rp 250.000.000,- atau  100 %, keluaran dari kegiatan tersebut 

adalah : 

➢ Mess Fever Survey (MFS) Malaria dengan capaian kinerja 16 kali 

➢ Pengambilan sediaan darah di daerah receptif dengan capaian kinerja 10 bulan 

➢ Pemeriksaan sediaan darah malaria dengan capaian kinerja 10 bulan 

➢ Cross chek sediaan darah malaria positif dengan capaian kinerja 10 bulan 

➢ Follow up penderita malaria dengan capaian kinerja 14 kali 

➢ Mass blood survey (MBS) P2 malaria dengan capaian kinerja 16 kali 

➢ Pemantauan nyamuk anopheles Sp (spot survey) dengan capaian kinerja 7 kali 

➢ Surveilance vektor filariasis dengan capaian kinerja 26 kali 

8.10. Percepatan Peningkatan Cakupan Imunisasi (DBH Pajak Rokok 2016) 

Kegiatan Percepatan Peningkatan Cakupan Imunisasi dengan alokasi sebesar Rp.    
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400.000.000,00,- terealisasi Rp 396.500.000,00,- atau 99.13 %, keluaran dari kegiatan 

tersebut adalah : 

➢ Desiminasi pembentukan panitia PIN tingkat Kabupaten dengan capaian kinerja 32 orang 

➢ Desiminasi persiapan pencanangan Pin tingkat Kabupaten dengan capaian kinerja 32 orang 

➢ Desiminasi persiapan pemantauan dan pelaksanaan PIN dengan capaian kinerja 35 orang 

➢ Desiminasi pelaksanaan PIN dengan Kepala puskesmas dan koordinator imunisasi dengan 

capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Desiminasi evaluasi dengan korim puskesmas dengan capaian kinerja 58 korim puskesmas 

 

9. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Sasaran Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah : 

1. Meningkatkan pengawasan mutu sumber daya kesehatan 

2. mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dan sarana kesehatan serta fasilitas pelayanan 

rujukan secara berjenjang 

Kegiatan pokok pada program ini adalah : 

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 

2. Penilaian Kinerja Puskesmas 

3. Peningkatan Akreditasi Puskesmas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan 

4. Perencanaan dan Pengembangan Program 

5. Penguatan dan Pemanfaatan Jaringan Data Kesehatan 

6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan  Terpadu 

7. Pelayanan Perizinan Tenaga dan Sarana Kesehatan 

Berikut adalah Sasaran, indikator kinerja dan capaian kinerja program Peningkatan Mutu dan 

Pelayanan Kesehatan Tahun 2016.  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

% Kinerja  

1 2 3 4 5 6 7 

17 
Meningkatnya 
Layanan Kesehatan 
Rujukan 

Cakupan Tenaga 
Kesehatan Berizin di 
Praktek Mandiri dan 
Sarana Kesehatan 

% 75 16 21,33 

  
  Cakupan Sarana Kesehatan 

Berizin 
% 65 98 150,77 

  
  Cakupan Sertifikasi Produk 

Kesehatan Rumah Tangga  
% 33 0 0,00 

  
  Cakupan Puskesmas 

Terakreditasi 
 pusk 2 0 0,00 
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  Cakupan Puskesmas 

dengan Sistem Informasi 
Terintegrasi 

% 100 5 5,00 

  
  Jumlah SDM Kesehatan 

yang ditingkatkan 
kompetensinya (kumulatif) 

% 45 0 0,00 

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan merupakan program baru yang mengacu pada 

indikator kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2016. Dari 6 indikator kinerja 

yang menjadi taret kinerja tahun 2016, baru 3 indikator kinerja yang sudah ada realisasi kinerja di 

tahun 2016. Hal ini terjadi karena  kegiatan yang mendukung pencapaian 3 indikator kinerja 

tersebut belum dialokasikan dalam Dokumen Pelaksaan Kegiatan Tahun Anggaran 2016, karena 

penetapan indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi baru ditetapkan pada bulan 

Nopember 2016. 

Dalam Pencaian target kinerja program ini didukung oleh 6 kegiatan dengan alokasi anggaran 

kegiatan sebesar Rp. 1.135.342.800.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.082.079.300.- atau 

95 %. Pencapaian target kinerja tersebut tersebut ditunjang dengan Kegiatan antara lain : 

9.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan bersumber Dana APBD 

II Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 dengan alokasi  sebesar     Rp.  106.412.000,- terealisasi 

Rp. 106.412.000,- atau sekitar 100 %, keluaran dari kegiatan tersebut  adalah : 

➢ Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit dengan capaian kinerja 7 

rumah sakit. 

➢ Bimbingan Teknis Profil Kesehatan Puskesmas dengan capaian kinerja 58 orang 

➢ Desiminasi Hasil Pelaporan Puskesmas ke Seksi TIK dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Rapat Koordinasi Data dan Informasi 

➢ Desiminasi Hasil Pemutakhiran Profil Kesehatan Kabupaten dengan capaian kinerja 27 

orang 

➢ Updating Pendataan Puskesmas Tahun 2016 dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

9.2. Penilaian Kinerja Puskesmas 

Alokasi anggaran kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas tahun 2016 sebesar Rp. 126.125.000.- 

dengan realisasi Rp 120.695.000,- atau 95.69 %, keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Penilaian kinerja puskesmas sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian 

kinerja 58 puskesmas. 

➢ Dokumen penilaian kinerja puskesmas tahun 2016 dengan capaian kinerja 1 dokumen. 

➢ Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2016 dengan capaian kinerja 58 dokumen 
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9.3. Peningkatan Akreditasi Puskesmas dan Kompetensi Tenaga   Kesehatan DBH Pajak Rokok 

2016) 

Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Akreditasi puskesmas dan Kompetensi tenaga 

Kesehatan  Rp 200.000.000 ,- terealisasi Rp  186.915.000,- atau 93.46 %, keluaran dari kegiatan 

tersebut adalah : 

➢ Pembentukan Tim Mutu Dinkes Kabupaten Sukabumi dengan capaian kinerja 1 Tim 

➢ Sosialisasi Akreditasi Puskesmas dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Pendampingan Tim Akreditasi Puskesmas dengan capaian kinerja 2 puskesmas 

➢ Lokakarya Akreditasi Puskesmas dengan capaian kineja 2 puskesmas 

➢ Penilaian Akreditasi Puskesmas oleh Tim Komisi Independen Akreditasi dengan capaian 

kinerja 2 puskesmas 

9.4. Perencanaan dan Pengembangan Program  

Alokasi anggaran kegiatan perencanaan dan pengembangan program tahun 2016 mendapat 

anggaran sebesar  Rp 227.453.800,- terealisasi Rp 217.903.800,- atau 95.80 %., keluaran dari 

kegiatan tersebut adalah : 

➢ Dokumen RKA dinas kesehatan tahun 2016 dengan capaian kinerja 6 dokumen 

➢ Dokumen DPA dinas kesehatan tahun 2016 dengan capaian kinerja 6 dokumen 

➢ Dokumen perencanaan puskesmas dengan capaian kinerja 58 dokumen. 

➢ Rencana Kerja dinas kesehatan tahun 2016 dengan capaian kinerja  1 dokumen. 

➢ Bintek Simda bagi Puskesmas dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

➢ Penyusunan dokumen RKA perubahan tahun 2016 dengan capaian kinerja 1 dokumen. 

➢ DPA perubahan puskesmas tahun 2016 dengan capaian kinerja 58 puskesmas. 

➢ Perencanaan RKA puskesmas tahun 2016 dengan capaian kinerja 58 puskesmas. 

➢ Dokumen Renstra dengan capaian kinerja 1 dokumen 

➢ Pertemuan rekonsiliasi lintas program 

➢ Penyusunan SOP Teknis Dinas Kesehatan 

➢ Penyusunan SPM Bidang Kesehatan 

9.5. Kegiatan Penguatan dan Pemanfaatan Jaringan Data Kesehatan (DBH Pajak Rokok 2016) 

Kegiatan Penguatan dan Pemanfaat Jaringan Data Kesehatan pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sukabumi dengan sumber Dana Bagi Hasil pajak Rokok Tahun 2016 di  Kabupaten 

Sukabumi, dengan alokasi sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi Rp. 279.561.500,- atau 

sekitar 93.19 %, adapun keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Bintek Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) dengan capaian kinerja 58 

puskesmas dan lintas program 
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➢ Penilaian dan Analisa Laporan Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) 

➢ Penataan dan Pemanfaatan Jaringan Lokal dengan capaian kinerja 2 titik 

➢ Monitoring Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Capacity Building Pengelola SIK Puskesmas dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

9.6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Perizinan Kesehatan 

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Perizinan Kesehatan dengan pagu 

anggaran Rp. 175.352.000,- dengan realisasi Rp. 170.592.000,- dengan prosentase penyerapan 

97.29 %  kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 

➢ Desiminasi informasi evaluasi kegiatan perizinan dan rujukan dengan capaian kinerja 58 

puskesmas 

➢ Pertemuan hasil visitasi dan verifikasi izin operasional puskesmas dengan capaian kinerja 

58 puskesmas 

➢ Desiminasi informasi peraturan klinik dengan capaian kinerja 30 klinik swasta 

➢ Desiminas peraturan apotik dengan capaian kinerja 40 apotik 

➢ Desiminasi tatalaksana SPGDT untuk tenaga kesehatan terintegrasi dengan capaian kiinerja 

58 puskesmas 

➢ Bimbingan teknis rujukan dari dokter spesialis untuk dokter puskesmas dengan capaian 

kinerja 58 puskesmas 

➢ Desiminasi informasi forum rujukan rumah sakit 

➢ Visitasi dan verifikasi tenaga kesehatan dengan capaian kinerja 110 tenaga kesehatan 

➢ Visitasi dan veifikasi sarana kesehatan dengan capaian kinerja 40 sarana kesehatan 

➢ Inspeksi dan veifikasi izin operasional puskesmas dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

 

10. Program Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan 

Tujuan dari Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat 

adalah meningkatkan kualitas dan aksesbilitas sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan atau rehabilitasi sarana kesehatan, 

pemenuhan sarana transportasi (roda empat dan roda dua), pemenuhan peralatan kesehatan 

di fasilitas kesehatan serta akreditasi sarana kesehatan. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi 

menjadi salah satu hal yang melatar belakangi Program Peningkatan Kualitas Sarana dan 

Prasarana Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya masih rendahnya akses 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat yang sulit dijangkau.  

Sasaran dan Realisasi Program Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan dalam 

Tahun 2016 adalah : 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

% 
Kinerja  

1 2 3 4 5 6 7 

18 
Meningkatnya 
akses pelayanan 
kesehatan 

Peningkatan fasilitas 
pelayanan kesehatan 
(Puskesmas)  

rasio 2,45 1,39 56,73 

  
   Peningkatan fasilitas 

pelayanan kesehatan 
(Puskesmas Pembantu) 

rasio 5,41 3,07 56,75 

 

Belum tercapainya target indikator kinerja program ini karena beberapa faktor yang 

diantaranya adalah luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang merupakan wilayah terluas di se 

Jawa dan Bali sehingga akses masyarakat untuk dapat mencapai fasilitas kesehatan masih 

sangat terbatas, khususnya di daerah Sukabumi Selatan.  

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan mendekatkan dan memudahkan masyarakat untuk 

dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan dibangunnya 

dikembangkannya Puskesmas Mampu PONED dan Puskesmas pembantu di daerah yang sulit 

terjangkau, dan menempatkan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi handal 

dibidangnya masing-masing. 

Dalam upaya pencapaian target indikator kinrja program Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas 

Kesehatan dilaksanakan melalui  29 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

93.563.753.538.00.- dengan realisasi sebesar Rp 92.252.972.270.00.- atau 98.97 %. Berikut 

adalah kegiatan penunjang program Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan. 

10.1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang Pengadaan Pelayanan Dasar 

Alokasi anggaran kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang 

Pengadaan Pelayanan Dasar tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 

47.460.423.450,00.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.970.979.320,00.- atau 98,97 %. 

Keluaran dari kinerja ini adalah : 

➢ Rehabilitasi puskesmas dengan capaian kinerja 31 puskesmas 

➢ Pengadaan kendaraan puskesmas keliling dengan capaian kinerja 17 unit 

➢ Pengadaan kendaraan ambulance dengn capaian kinerja 20 unit 

➢ Pembangunan puskesmas dengan capaian kinerja 3  lokasi 

➢ Peningkatan status puskesmas dengan capaian kinerja 2 lokasi 

➢ Penambahan ruangan dengan capaian kinerja 10 lokasi 
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10.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa Siaga 

Alokasi anggaran kegiatan Sarana dan Prasarana Desa Siaga tahun 2016 mendapat alokasi 

anggaran sebesar Rp. 994.427.500,00.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

983.264.500,00.- atau 98,88 %. Keluaran dari kinerja tersebut adalah : 

➢ Pembangunan MCK dengan capaian kinerja 9 unit 

➢ Pengadaan Pipanisasi air bersih dengan capaian kinerja 3 lokasi 

➢ Rehabilitasi posyandu dengan capaian kinerja 12 lokasi 

➢ Pembangunan posyandu dengan capaian kinerja 5 lokasi 

➢ Pembangunan poskesdes/polindes dengan capaian kinerja 3 lokasi 

10.3. Pembangunan, Reahabilitatif, pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya (DBH Pajak 

Rokok 2016) 

Kegiatan pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 6.810.000.000,00,- Terealisasi Rp. 6.448.400.500,00,- atau 94.69 

%.  Keluaran dari Kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pemeliharaan kendaraan tim reaksi cepat dengan capaian kinerja 1 unit 

➢ Pengadaan tanah Bangbayang Kec. Bangbayang dengan capaian kinerja 1 lokasi 

➢ Pengadaan tanah desa Ciwaru Kec. Ciemas dengan capaian kinerja 1 lokasi 

➢  Pengadaan kendaraan Vaksin kesehatan dengan capaian kinerja 1 unit 

➢ Pengadaan Filling Cabinet dengan capaian kinerja 5 unit 

➢ Pengadaan meja kerja biro dengan capaian kinerja 100 unit 

➢ Pengadaan kursi tunggu pasien dengan capaian kinerja 50 unit 

➢ Pengadaan kursi kerja dengan capaian kinerja 100 unit 

➢ Pengadaan sofa dengan capaian kinerja 30 unit 

➢ Pengadaan kursi rapat dengan capaian kinerja 305 unit 

➢ Pengadaan Meja rapat dengan capaian kinerja 30 unit 

➢ Pengadaan alat pemadam kebakaran dengan capaian kinerja66 unit 

➢ Pengadaan lemari arsip dengan capaian kineja 50 unit 

➢ Pengadaan tensimeter digital dengan capaian kinerja 2 unit 

➢ Pengadaan glocometer dengan capaian kinerja 19 unit 

➢ Rehabilitasi puskesmas pembantu dan rumah dians dengan capaian kinerja 7 lokasi 

➢ Pemagaran puskesmas dan puskemas pembantu dengan capaian kinerja 1 lokasi  

➢ Penambahan ruangan dengan capaian kinerja 1 lokasi 

➢ Bangunan MCK dengan capaian kinerja 25 unit 

➢ Pemeliharaan bangunan dengan capaian kinerja 5 lokasi  
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➢ Penataan halaman parkir dengan capaian kinerja  4 lokasi 

➢ Pengadaan sarana air bersih dengan capaian kinerja 1 lokasi dengan capaian kinerja 58 

orang 

10.4. Pembangunan RSUD Sagaranten (DBH Pajak Rokok 2016) 

Kegiatan Pembangunan RSUD Sagaranten Tahun anggaran 2016 mendapat alokasi anggaran 

sebesar Rp. 2.000.000.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.982.520.500,00.- atau 

99.13%. Keluaran dari kegiatan ini adalah: 

➢ Pembangunan ruang perawatan RSUD Sagaranten dengan capaian kinerja 1 lokasi 

10.5. Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Luncuran Bantuan 

Keuangan Provinsi 2015) 

Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Bantuan Keuangan 

Provinsi 2016) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 573.627.000,00.- dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 573.627.000,00.- atau 100%. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pembangunan talud puskesmas dan poskesdes dengan capaian kinerja 1 lokasi 

➢ Rehabilitasi puskesmas pembantu dengan capaian kinerja 1 lokasi 

10.6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dasar (Luncuran Bantuan Keuangan Provinsi 

2015) 

       Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi 2016) 

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 44.253.000.- dengan realisasi Rp. 44.253.000.- atau 

100%. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Jasa konsultasi pengawasan bangunan MCK dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

10.7. Pembangunan Poskesdes di Desa Siaga (Luncuran DBH Pajak Rokok 2015) 

       Alokasi Anggaran kegiatan Pembangunan Poskesdes di Desa Siaga (DBH Pajak Rokok 2016) 

sebesar Rp. 93.833.750.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.833.750.- atau 100 %. 

Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pengadaan Register Posyandu dengan capaian kinerja 365 buku 

➢ Jasa konsultasi pengawasan pembangunan poskesdes dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

10.8. Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas (Luncuran DBH Pajak Rokok 2015) 

       Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas (Luncuran DBH Pajak Rokok 2016) Dengan 

Alokasi Anggaran Rp. 14.580.000,- Terealisasi Rp. 14.580.000,- atau 100 % Keluaran dari 

Kegiatan tersebut Adalah : 

➢ Jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi puskesmas pembantu dengan capaian kinerja 1 

kegiatan 
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10.9. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang pengadaan Pelayanan Dasar (Luncuran 

DAK Tambahan 2015) 

       Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang pengadaan Pelayanan Dasar (Luncuran DAK Tambahan 

2016), Alokasi Anggaran Rp. 854.565.385,00.- Terealisasi Rp. 679.743.200,- atau 79.54 % 

Keluaran dari Kegiatan tersebut Adalah : 

➢ Pembangunan Puskesmas dengan capaian kinerja 2 lokasi 

10.10. Pembangunan 3 Poskesdes (Luncuran DBH Pajak Rokok 2016) 

            Kegiatan Pembangunan 3 Poskesdes (DBH Pajak Rokok 2016) Alokasi Anggaran Rp. 

14.625.000,00,- Terealisasi Rp. 14.625.000,00,-  atau 100 % Keluaran dari Kegiatan Tersebut 

Adalah : 

➢ Jasa konsultasi pengawasan pembangunan poskesdes dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

10.11. Pengadaan  Bidan KIT, Poskesdes KIT, Posyandu KIT (Luncuran DBH Pajak Rokok 2015) 

            Kegiatan Pengadaan Bidan KIT, Poskesdes KIT, Posyandu KIT (DBH Pajak Rokok 2016) 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.300.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 

240.300.000.- Keluaran dari kegiatan ini adalah : 

➢ Pengadaan poskesdes kit dengan capaian kinerja 3 set 

➢ Pengadaan bidan kit dengan capaian kinerja 5 set 

➢ Pengadaan posyandu kit dengan capaian kinerja 6 set 

10.12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Bidang Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 

(Luncuran Bantuan Provinsi 2015) 

       Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana 

Prasarana Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sukabumi (Luncuran Bantuan Provinsi 2015) adalah sebesar Rp. 

2.842.741.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.842.741.000.- atau 100 %. Keluaran 

dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pembangunan MCK dengan capaian kinerja 98 unit 

➢ Jasa konsultasi pemeliharaan bangunan bidang P2PL dengan capaian kinerja 2 kegiatan 

➢ Pembangunan ruang VCT HIV/AIDS dan VTM dengan capaian kinerja 3 kegiatan 

10.13. Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar di Kabupaten Sukabumi (Luncuran Bantuan Provinsi 

2015) 

Alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar di Kabupaten Sukabumi 
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(Luncuran Luncuran Bantuan Provinsi 2015) adalah Rp. 2.461.448.000.- dengan realisasi 

sebesar Rp. 2.461.448.000.- atau 100 %. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pembangunan MCK dengan capaian kinerja 52 unit 

➢ Pipanisasi desa dengan capaian kinerja 6 lokasi 

10.14. Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten 

Sukabumi (Luncuran Bantuan Provinsi 2015) 

Kegaiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di 

Kabupaten Sukabumi (Luncuran Bantuan Provinsi 2015) mendapatkan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 6.622.445.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.622.445.000.- atau 100 

%. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pemeliharaan bangunan kesehatan dengan capaian kinerja 3 lokasi 

➢ Pembangunan poskesdes dengan capaian kinerja 3 lokasi 

➢ Penambahan ruangan dengan capaian kinerja 7 lokasi 

➢ Pembangunan pustu dengan capaian kinerja 5 lokasi 

➢ Pemagaran fasilitas kesehatan dengan capaian kinerja 14 lokasi 

➢ Pembangunan talud penahan tanah dengan capaian kinerja 7 lokasi 

➢ Penataan halam parkir dengan capaian kinerja 10 lokasi 

➢ Pembangunan jalan penghubung dengan capaian kinerja 3 lokasi 

10.15. Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar dan Sarana Air Bersih serta Peningkatan Kapasitas 

SDM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sukabumi (Luncuran Bantuan Provinsi 2015) 

Alokasi Anggaran kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar dan Sarana Air Bersih serta 

Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sukabumi (Luncuran Bantuan 

Provinsi 2015) adalah Rp. 149.000.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.000.000.- 

atau 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah : 

➢ Pembangunan sarana air bersih dengan capaian kinerja 2 unit 

10.16. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Medis dan Non Medis pada 

Dinas Kesehatan (Luncuran Bantuan Provinsi 2015) 

Kegiatan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Medis dan Non Medis 

pada Dinas Kesehatan (Luncuran Bantuan Provinsi 2015) mendapat alokasi anggaran sebesar 

Rp. 3.387.241.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.387.241.000.- atau 100 %. 

Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Cetak KMS lansia dengan capaian kinerja 75.000 lembar 

➢ Rehabilitasi bangunan dengan capaian kinerja 10 lokasi 

➢ Pemagaran dengan capaian kinerja 14 lokasi 
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➢ Teralisasi dengan capaian kinerja 5 lokasi 

➢ Penataan halaman parkir dengan capaian kinerja 7 lokasi 

10.17. Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Luncuran Bantuan 

Provinsi 2015) 

Alokasi anggaran kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan Puskesmas 

Pembantu (Luncuran Bantuan Provinsi 2015) sebesar Rp. 3.345.550.000.- denga realisasi 

anggaran sebesar Rp. 3.345.550.000.- atau 100 %. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Rehabilitasi Puskesmas Pembantu dengan capaian kinerja 18 lokasi 

➢ Rehabilitasi puskesmas dengan capaian kinerja 6 lokasi 

10.18. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan pada Dinas Kesehatan, 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes (Luncuran Bantuan Provinsi 2015) 

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan pada Dinas Kesehatan, 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes (Luncuran Bantuan Provinsi 2015) 

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 963.000.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

963.000.000.-  atau 100 %. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pembangunan poskesdes dengan capaian kinerja 1 lokasi 

➢ Pemagaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan capaian kinerja 10 lokasi 

➢ Penataan halaman parker dengan capaian kinerja 2 lokasi 

10.19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dasar dan Penyehatan Lingkungan (Luncuran 

Bantuan Provinsi 2015) 

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dasar dan Penyehatan Lingkungan 

(Luncuran Bantuan Provinsi 2015) mendapat alokasi anggaran Rp. 1.388.495.000.- dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 1.388.495.000.- atau 100 %. Keluaran dari kegiatan tersebut 

adalah : 

➢ Bangunan Mandi, Cuci Kakus (MCK) dengan capaian kinerja 15 unit 

➢  Pengadaan Sarana Air Bersih dengan capaian kinerja 13 lokasi 

10.20. Pengadaan Alat Kesehatan bagi Optimalisasi Program P2PL (Luncuran Bantuan Keuangan 

Provinsi 2015) 

Alokasi anggaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan bagi Optimalisasi Program P2PL 

(Luncuran Bantuan Keuangan Provinsi 2015) sebesar Rp. 17.250.000.- dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 17.250.000.- atau 100 %. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pemasangan instalasi listrik insenerator dengan capaian kinerja 3 unit 
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10.21. Pembangunan Puskesmas Simpenan Tahap 2 (Luncuran DBH pajak Rokok 2015) 

Kegiatan Pembangunan Puskesmas Simpenan Tahap 2 (Luncuran DBH Pajak Rokok 2015) 

Dengan Alokasi Anggaran Rp. 27.700.000,- Terealisasi Rp. 27.700.000,- atau 100 % Keluaran 

dari Kegiatan Tersebut Adalah : 

➢ Jasa konsultan pengawasan dengan capaian kinerja 1 kegiatan 

10.22. Penyediaan Sanitasi Dasar pada Desa Siaga 

Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar pada Desa Siaga dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp. 880.975.000.- dengan realisasi Rp. 875.475.000.- atau 99.38 %. Keluaran dari kegiatan 

tersebut adalah : 

➢ Pembangunan MCK dengan capaian kinerja 25 unit 

10.23. Pembangunan Puskesmas Sukalarang (DBH Pajak Rokok 2016) 

Kegiatan Pembangunan Puskesmas Sukalarang (DBH Pajak Rokok 2016) dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000.- dengan realisasi Rp. 1.460.315.000.- atau 97.35 %. 

Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : 

➢ Pembangunan puskesmas Sukalarang dengan capaian kinerja 1 lokasi 

10.24. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Promosi Kesehatan (Bantuan Provinsi 2016) 

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Promosi Kesehatan (Bantuan Provinsi 

2016) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000.- dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 2.435.233.500.- atau 97.41 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah : 

➢ Pengadaan mobil promkes dengan capaian kinerja 1 unit 

➢ Pengadaan motor roda 2 150 cc dengan capaian kinerja 3 unit 

➢ Pengadaan motor roda 2  135 cc dengan capaian kinerja 5 unit 

➢ Buku SIP Posyandu dengan capaian kinerja 385 buah 

➢ Timbangan inovatif dengan pesan kesehatan dengan capaian kinerja 80 buah 

➢ Pengadaan Rolling screen dengan capaian kinerja 60 buah 

➢ Pengadaan Infocus dengan capaian kegiatan 7 unit 

➢ Pengadaan lemari media dengan capaian kegiatan 60 buah 

➢ Pengadaan papan visual informasi dengan capaian kinerja15 buah 

➢ Pengadaan arcrilik display dengan capaian kinerja 120 buah 

➢ Pengadaan spanduk konten kesehatan dengan capaian kinerja 350 buah 

➢ Pengadaan rollbanner dengan capaian kinerja 150 buah 

➢ Pengadaan poster pesan kesehatan dengan capaian kinerja 1.000 lembar 

➢ Pengadaan wireless dengan capaian kegiatan15 unit 

➢ Pengadaan ATK Pesan kesehatan tempat pensil dengan capaian kinerja 3.000 buah 
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➢ Pengadaan ATK Pesan kesehatan buku tulis dengan capaian kinerja 7000 buah 

➢ Pengadaan TV LED 42” dengan capaian kinerja 10 unit 

➢ Pengadaan bilboard puskesmas dengan capaian kinerja 11 buah 

➢ Pengadaan bilboard pustu dengan capaian kinerja 4 buah 

➢ Pengadaan tenda dengan capaian kinerja 66 buah 

➢ Pengadaan buku pesan keluarga sehat dengan capaian kinerja 2.294 buah 

➢ Pengadaan bilboard ukuran 4 x 6 dengan capaian kinerja 5 buah 

➢ Pengadaan rangka bilboard dengan capaian kinerja 2 buah 

➢ Pengadaan mesin penghancur krertas dengan capaian kegiatan 1 unit 

➢ Pengadaan laptop dengan capaian kinerja 2 unit 

➢ Pengadaan buku jukni dengan capaian kinerja 500 buah 

10.25. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Bidang Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan (P2PL) dan SDM Profesi Kesehatan (6 paket) Kabupaten Sukabumi 

(Bantuan Provinsi 2016) 

Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Bidang Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan (P2PL) dan SDM Profesi Kesehatan (6 paket) Kabupaten Sukabumi 

(Bantuan Provinsi 2016) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000.- dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 2.487.848.000.- atau 99.51%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 

: 

➢ Workshop pengelolaan limbah medis bagi petugas sanitarian puskesmas dengan capaian 

kinerja 58 puskesmas 

➢ Refreshing program bagi sanitarian puskesmas dalam upaya peningkatan pelayanan 

kesehatan lingkungan dengan capaian kinerja 58 puskesmas 

➢ Pelatihan PPGD bagi tenaga perawat kesehatan dengan capaian kinerja 34 orang 

➢ Pelatihan pemuda siaga bencana (DASIPENA) dalam upaya penanggulangan krisis 

kesehatan akibat bencana dengan capaian kinerja 76 orang 

10.26. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya (DBHC-HT 2016) 

Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya (DBHC-

HT 2016) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000.- dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 1.460.315.000.- atau 97.35 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah : 

➢ Pengadaan lemari rekam medik dampak asap rokok dengan capaian kinerja 58 unit 

➢ Pengadaan papan visual dampak asap rokok dengan capaian kinerja 4 unit 

➢ Pengadaan AC ruangan konseling dampak asap rokok dengan capaian kinerja 15 unit 
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➢ Pembangunan ruang konseling dampak asap rokok puskesmas dengan capaian kinerja 10 

unit 

10.27. Pengadaan Alat Kesehatan (DBHC-HT 2016) 

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DBHC-HT 2016) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 

250.000.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 247.070.000.- atau 85.70 %. Keluaran 

dari kegiatan ini adalah : 

➢ Pengadaan electronic body scale analyzer dengan capaian kinerja 62 unit 

➢ Pengadaan peak flow meter dengan capaian kinerja 10 unit 

➢ Pengadaan tensi digital dengan capaian kinerja 20 unit 

➢ Pengadaan cholesterol, uric acid, glucotest dengan capaian kinerja 29 unit 

➢ Pengadaan stetoskop dengan capaian kinerja 10 unit 

10.28. Pelayanan Kesehatan Dasar (SILPA DAK Reguler Tahun 2015) 

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (SILPA DAK Reguler Tahun 2015) mendapat alokasi 

anggaran sebesar Rp. 127.273.453.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.075.000.- 

atau 85.70 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah : 

➢ Rehabilitasi bangunan rumah dinas paramedis puskesmas dengan capaian kinerja 1 lokasi 

10.29. Alat Laboratorium Bagi Puskesmas di Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) 

Kegiatan Alat Laboratorium Bagi Puskesmas di Kabupaten Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) 

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000.- dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp. 3.900.000.000.- atau 97.50 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah : 

➢ Pengadaan mikrobiologi kit bakteri dengan capaian kinerja  1 kit 

➢ Pengadaan mikrobiologi kit kimia dengan capaian kinerja 1 kit 

➢ Pengadaan sanitarian field kit dengan capaian kinerja 6 kit 

➢ Pengadaan reagen IMS dengan capaian kinerja 1 paket 

➢ Pengadaan reagen HIV AIDS dengan capaian kineja 1 paket 

➢ Pengadaan bahan pemeriksaan malaria dengan capaian kinerja 1 paket 

➢ Pengadaan sound timer dengan capaian kinerja 600 buah 

➢ Pengadaan oksigen concentator dengan capaian kinerja 4 unit 

➢ Pengadaan slide malaria dengan capaian kinerja 100 box 

➢ Pengadaan binoculer microscope dengan capaian kinerja 8 unit 

➢ Pengadaan digital centrifuges dengan capaian kinerja 6 unit 

➢ Pengadaan set laboratorium umum puskesmas Jampangkulon dengan capaian kinerja 1 

paket 
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➢ Pengadaan set laboratorium umum puskesmas Jampangtengah dengan capaian kinerja 1 

paket 

➢ Pengadaan set laboratorium umum puskesmas Cikembar dengan capaian kinerja 1 paket 

➢ Pengadaan set laboratorium umum puskesmas Sukaraja dengan capaian kinerja 1 paket 

➢ Pengadaan set laboratorium umum puskesmas Cicurug dengan capaian kinerja 1 paket 

➢ Pengadaan Rotator dengan capaian kinerja 10 unit 

➢ Pengadaan Examination lamp dengan capaian kinerja 25 unit 

➢ Pengadaan sterilizer dengan capaian kinerja 10 unit 

➢ Pengadaan rapid test dengan capaian kinerja 1 paket 

➢ Pengadaan stetoscope dengan capaian kinerja 33 unit 

➢ Pengadaan peak flow meter dengan capaian kinerja 25 unit 

➢ Pengadaan Microtoise dengan capaian kinerja 33 unit 

➢ Pengadaan tensimeter dengan capaian kinerja 7 unit 

➢ Pengadaan Cyro Therapy dengan capaian kinerja 7 unit 

➢ Pengadaan smoke analizer dengan capaian kinerja 33 unit 

➢ Pengadaan multicheck 3 in 1 dengan capaian kinerja 20 unit 

➢ Pengadaan meja periksa pase dengan capaian kinerja 25 buah 

➢ Pengadaan kursi kerja dengan capaian kinerja 25 buah 

➢ Pengadaan meja kerja dengan capaian kinerja 25 buah 

Pada tabel 3.1 berikut, disajikan data Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sukabumi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016. Prosentase capaian realisasi 

kinerja rata-tara sudah lebih dari 100%. Indikator angka kematian bayi merupakan Indikator 

negatif, sehingga semakin kecil capaian indikator dari target yang ditetapkan, maka artinya tingkat 

keberhasilan kegiatan semakin tinggi. Tahun 2016, realisasi angka kematian bayi adalah 0.22, 

artinya pada setiap 1000 kelahiran hidup bayi di Kabupaten Sukabumi, terdapat 0 bayi yang 

meninggal pada usia 0-12 bulan. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 

2016 yaitu 32 kematian/1000 kelahiran hidup, maka capaian indikator kinerja ini sudah tercapai 

dan termasuk dalam Katagori Rendah karena Angka Kematian Bayi kurang dari 20 (AKB < 20 = 

Katagori Rendah). 
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Tabel 3.1  Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 

No Indikator Kinerja 
Capaian 
s/d 2015 

2016 Target 
Akhir 

Renstra  

Capaian 
s/d 2016 
Terhadap 

Target 
Akhir 

Renstra  Target  Realisasi  
% 

Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Tersedianya obat dan 
perbekalan kesehatan  

24 24 24 100 24 100 

  Tersedianya obat Program  24 24 24 100 24 100 

2 
Cakupan Puskesmas yang 
melaksanakan kelas ibu hamil 

0 81 94,83 117,07 91 104,21 

  

 Cakupan Puskesmas yang 
melakukan orientasi program 
perencanaan persalinan dan 
pencegahan komplikasi (P4K) 

0 83 100 120,48 100 100 

  
Cakupan komplikasi kebidanan 
yang ditangani 

98,64 76 130,16 171,26 80 162,7 

  

Cakupan pertolongan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

92 90 84,07 93,41 98 85,79 

  
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 
K4 

92,85 95 89,16 93,85 98 90,98 

  Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 94,53 91 89,01 97,81 96 92,72 

  
Cakupan Kunjungan Neonatal 
Pertama (KN1) sesuai standar  

0 96 96,8 100,83 99 97,78 

  
Cakupan Kunjungan Neonatal 
Lengkap (KNL) sesuai standar  

0 87 100,2 115,17 95 105,47 

  
Cakupan Neonatal dengan 
Komplikasi yang ditangani 

66,05 80 62,7 78,38 96,5 64,97 

  cakupan peserta KB aktif 95,34 67 72,83 108,7 72 101,15 

  Cakupan Kunjungan Bayi 88,96 100 100,23 100,23 100 100,23 

  
Cakupan Pelayanan Anak 
Balita 

80,49 90 75,16 83,51 90 83,51 

3 
Menurunnya Jumlah Kematian 
Ibu 

54 40 51 78,43 27 188,89 

  
Menurunnya Angka Kematian 
Bayi 

8,04 23 0,22 0,96 21 1,05 

4 

 Puskesmas yang 
melaksanakan penjaringan 
kesehatan untuk peserta didik 
kelas 1 

99,95 100 81,6 81,6 100 81,6 

  
Puskesmas yang melaksanakan 
penjaringan kesehatan untuk 
peserta didik kelas 7 dan 10 

0 100 22,23 22,23 100 22,23 

  
Puskesmas yang 
menyelenggarakan kegiatan 
kesehatan remaja 

0 10 44,83 448,28 70 64,04 
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Jumlah Puskesmas yang 
menyelenggarakan kegiatan 
kesehatan lansia 

0 30 75,86 252,87 58 130,8 

5 
Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan  kesehatan 
tradisional dan komplementer 

0 10 3 30 60 5 

  
Jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan pelayanan 
kesehatan Gigi dan Mulut 

0 69 40 57,97 95 42,11 

  
Jumlah Puskesmas yang 
memberikan pelayanan 
laboratorium 

0 20 5 25 70 7,14 

  
Jumlah Puskesmas yang 
memberikan pelayanan 
Kesehatan Indra 

0 50 10 20 90 11,11 

6 

Jumlah puskesmas yang 
menerapkan Pelayanan 
Keperawatan Kesehatan  
Masyarakat (Perkesmas) 

0 100 70 70 100 70 

7 

Jumlah Puskesmas non rawat 
inap dan Puskesmas rawat 
inap yang memberikan 
pelayanan sesuai standar 

0 60 17 28,33 100 17 

  
Jumlah Puskesmas yang telah 
melaksanakan manajemen 
Puskesmas 

0 65 17 26,15 90 18,89 

8 
Jumlah Puskesmas yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan jiwa dan NAPZA 

0 30 12 40 100 12 

9 
Jumlah Penduduk PBI yang 
Menjadi Peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN)  

0 65 5,02 7,72 100 5,02 

10 
Cakupan pelayanan kesehatan 
pasien masyarakat miskin di 
fasilitas kesehatan 

18,98 100 60,55 60,55 100 60,55 

11 
Ibu hamil KEK yang mendapat 
makanan tambahan 

0 11,5 81,2 706,09 24 338,33 

  
Ibu hamil yang mendapat 
Tablet Tambah Darah (TTD) 90 
tablet selama masa kehamilan 

0 90 92,25 102,5 100 92,25 

  
Bayi usia kurang dari 6 bulan 
yang mendapat ASI eksklusif 

0 48 82,8 172,5 56 147,86 

  
Bayi baru lahir mendapat 
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

0 41 81,2 198,05 53 153,21 

  
Balita kurus yang mendapat 
makanan tambahan (PMT) 

0 18,1 89,3 493,37 25 357,2 

  
Remaja puteri yang mendapat 
Tablet Tambah Darah (TTD) 

0 15 1 6,67 35 2,86 

  
Balita gizi Sangat Kurus 
mendapat perawatan 

100 100 100 100 100 100 

  

Pemberian makanan 
pendamping ASI pada anak 
usia 6 - 24 bulan keluarga 
miskin 

3,4 6 27,44 457,33 10 274,4 

12 
Cakupan sarana air bersih 
(SAB) 

 61.53 70 73,42 104,89 100 73,42 
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  Cakupan Rumah Sehat 63.11  65 64,02 98,49 80 80,03 

  
Cakupan Akses Jamban 
Keluarga (JAGA) 

54.60  70 78,22 111,74 85 92,02 

  Cakupan Angka Bebas Jentik 0 87 83,65 96,15 100 83,65 

  
Cakupan Saluran Pembuangan 
Air Limbah (SPAL) 

0 68 65,16 95,82 100 65,16 

  Cakupan Tempat Sampah 0 79 80,38 101,75 100 80,38 

 13 
Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan kesehatan 
kerja dasar 

0 50 43,1 86,2 90 47,89 

  
Jumlah pos UKK yang  
terbentuk di daerah PPI/TPI 

0 5 5 100 105 4,76 

  

Persentase Puskesmas yang 
melaksanakan kegiatan 
kesehatan olah raga pada 
kelompok masyarakat di 
wilayah kerjanya 

0 40 25,86 64,65 80 32,33 

14 
kebijakan publik yang 
berwawasan kesehatan  

0 3 2 66,67 18 11,11 

  Cakupan PHBS di Tatanan RT  0 43 48,39 112,53 56 86,41 

  Cakupan strata desa siaga aktif 69,69 29,29 36,27 123,83 100 36,27 

  
Cakupan sekolah  yang 
mempromosikan kesehatan 

0 20 9,93 49,67 20 49,67 

  
Jumlah Tema pesan dalam 
komunikasi, informasi dan 
edukasi  kepada masyarakat 

0 10 7 70 60 11,67 

  
Jumlah dunia usaha yang 
memanfaatkan CSR-nya untuk 
program kesehatan 

0 8 4 50 176 2,27 

15 
Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
penyakit TBC BTA 

79 100 78,68 78,68 100 78,68 

  
Meningkatnya angka 
kesembuhan penderita TB 
Paru BTA Positif 

74,21 85 79 92,94 85 92,94 

  
Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
penyakit DBD 

86 100 100 100 100 100 

  
Cakupan balita dengan 
pneumonia yang ditangani 

69,98 100 21,6 21,6 100 21,6 

  
Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita Diare 

98 86 97,38 113,23 100 97,38 

  
Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Kasus Penderita 
Filariasis 

42,45 100 63,26 63,26 100 63,26 

  
Cakupan Penemuan dan 
Penanganan suspect Flu 
Burung 

74,67 100 42,17 42,17 100 42,17 

  
Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Kasus Penderita 
Kusta 

88 100 100 100 100 100 
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Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Kasus Penderita 
HIV/AIDS 

25,9 100 76,84 76,84 100 76,84 

  
Annual Paracite Index (API) 
Malaria 

0,18 0,61 0,12 19,67 0 #DIV/0! 

  
Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Kasus Penderita 
Rabies 

80 100 100 100 100 100 

  
Persentase PKM yang 
melaksanakan pengendalian 
PTM Terpadu  

0 20 20 100 60 33,33 

  
Persentase desa / kelurahan 
yang melaksanakan kegiatan 
posbindu PTM 

0 20 10,88 54,4 15 72,53 

  

Persentase perempuan usia 
30- 50 Tahun yang dideteksi 
dini kanker serviks dan 
payudara 

0 20 0,97 4,85 0,2 485 

  

Persentase Puskesmas Yang 
melaksanakan Kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR), 
minimal 50 % sekolah 

0 20 0 0 55 0 

  
Prevalensi tekanan darah 
tinggi 

0 24,77 5,71 23,05 23 24,83 

  
Mempertahankan Prevalen 
Obesitas 

0 15,4 17,32 112,47 15 115,47 

  
Prevalensi merokok pada 
penduduk usia <= 18 Tahun 

0 6,4 0 0 5 0 

  

Cakupan Desa/Kelurahan 
mengalami KLB yang dilakukan 
Penyelidikan Epidemiologi 
kurang dari 24 Jam 

100 100 100 100 100 100 

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

2 >2 1 >2 >2 #VALUE! 

  
Cakupan Desa/kelurahan 
Universal Child Immunization 
(UCI) 

92,75 100 94,56 94,56 100 94,56 

16 
Cakupan Pemeriksaan dan 
pembinaan   Kesehatan 
Jemaah Haji 

0 100 0 0 100 0 

  
Cakupan penanggulangan 
krisis kesehatan akibat 
bencana 

0 100 0 0 100 0 

17 
Cakupan Tenaga Kesehatan 
Berizin di Praktek Mandiri dan 
Sarana Kesehatan 

0 75 16 21,33 100 16 

  
Cakupan Sarana Kesehatan 
Berizin 

0 65 98 150,77 100 98 

  
Cakupan Sertifikasi Produk 
Kesehatan Rumah Tangga  

0 33 0 0 60 0 

  
Cakupan Puskesmas 
Terakreditasi 

0 2 0 0 3 0 

  
Cakupan Puskesmas dengan 
Sistem Informasi Terintegrasi 

0 100 5 5 100 5 
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Jumlah SDM Kesehatan yang 
ditingkatkan kompetensinya 
(kumulatif) 

0 45 0 0 100 0 

18 
Peningkatan fasilitas 
pelayanan kesehatan 
(Puskesmas)  

1,39 2,45 1,39 56,73 2,77 50,18 

  
 Peningkatan fasilitas 
pelayanan kesehatan 
(Puskesmas Pembantu) 

3,07 5,41 3,07 56,75 5,8 52,93 

 
 
E. Analisi Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

Pada tabel 3.2 dibawah ini disajikan data Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya dalam 

pencapaian setiap indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016. Dari 

semua indikator kinerja yang ada, rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang signifikan dalam 

pencapaian target indikator kinerja, akan tetapi masih ada beberapa indikator kinerja yang memiliki 

tingkat efisiensi negatif, artinya bahwa dukungan sumber daya anggaran kegiatan yang diluncurkan 

oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat 

memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian target indikator kinerja.  

Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
% Cakupan 

Kinerja (>100%)  

% 
Penyerapan 

Anggaran 

% Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 

1 
Pembinaan Kesehatan Ibu 
dan Reproduksi 

Cakupan Puskesmas yang 
melaksanakan kelas ibu 
hamil 

117,07 100 17,07 

  

   Cakupan Puskesmas yang 
melakukan orientasi 
program perencanaan 
persalinan dan pencegahan 
komplikasi (P4K) 

120,48 100 20,48 

  
  Cakupan komplikasi 

kebidanan yang ditangani 
171,26 100 71,26 

  
  Cakupan Kunjungan 

Neonatal Pertama (KN1) 
sesuai standar  

100,83 96,82 4,01 

  
  Cakupan Kunjungan 

Neonatal Lengkap (KNL) 
sesuai standar  

115,17 96,82 18,35 

    cakupan peserta KB aktif 108,70 100 8,70 

    Cakupan Kunjungan Bayi 100,23 96,82 3,41 

2 
Menurunnya kasus kematian 
ibu dan bayi 

Menurunnya Angka 
Kematian Bayi 

0,96 100 -99,04 

3 Menurunkan angka kesakitan 
Puskesmas yang 
menyelenggarakan 
kegiatan kesehatan remaja 

448,28 96,82 351,46 

  
  Jumlah Puskesmas yang 

menyelenggarakan 
kegiatan kesehatan lansia 

252,87 100 152,87 
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4 
Meningkatnya pelayanan gizi 
masyarakat 

Ibu hamil KEK yang 
mendapat makanan 
tambahan 

706,09 94,75 611,34 

  

  Ibu hamil yang mendapat 
Tablet Tambah Darah (TTD) 
90 tablet selama masa 
kehamilan 

102,50 94,75 7,75 

  
  Bayi usia kurang dari 6 

bulan yang mendapat ASI 
eksklusif 

172,50 94,75 77,75 

  
  Bayi baru lahir mendapat 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 
198,05 97,21 100,84 

  
  Balita kurus yang 

mendapat makanan 
tambahan (PMT) 

493,37 94,75 398,62 

  

  Pemberian makanan 
pendamping ASI pada anak 
usia 6 - 24 bulan keluarga 
miskin 

457,33 94,75 362,58 

5 
Meningkatnya kualitas 
kesehatan lingkungan 

Cakupan sarana air bersih 
(SAB) 

104,89 99,98 4,91 

  
  Cakupan Akses Jamban 

Keluarga (JAGA) 
111,74 99,98 11,76 

    Cakupan Tempat Sampah 101,75 100 1,75 

6 
Meningkatnya perilaku hidup 
bersih dan sehat 

Cakupan PHBS di Tatanan 
RT  

112,53 100 12,53 

  
  Cakupan strata desa siaga 

aktif 
123,83 96,01 27,82 

7 
Menurunnya angka kesakitan 
akibat penyakit menular dan 
penyakit tidak menular 

Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
Diare 

113,23 95,61 17,62 

  
  Mempertahankan Prevalen 

Obesitas 
112,47 100 12,47 

8 
Meningkatnya Layanan 
Kesehatan Rujukan 

Cakupan Sarana Kesehatan 
Berizin 

150,77 97,29 53,48 
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F. Realisasi Kinerja Anggaran 

Tabel 3.3  Realisasi Kinerja dan Anggaran 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Kinerja 

Nama Program 

Keuangan 

Target 
2016 

Realisasi 
2016 

% 
Realisasi 

Pagu Realisasi 
% 

Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Tersedianya obat, 
bahan kimia dan 
perbekalan kesehatan 

Tersedianya obat dan perbekalan 
kesehatan  

24 24 100,00 
Obat dan 
Perbekalan 
Kesehatan 

          
26.124.712.768  

          
24.117.251.291  

 
92,32 

    Tersedianya obat Program  24 24 100,00 

2 
Pembinaan Kesehatan 
Ibu dan Reproduksi 

Cakupan Puskesmas yang melaksanakan 
kelas ibu hamil 

81 94,83 117,07 
Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

          
19.839.731.088  

          
17.511.695.413  

 
88,27 

  

   Cakupan Puskesmas yang melakukan 
orientasi program perencanaan 
persalinan dan pencegahan komplikasi 
(P4K) 

83 100,00 120,48 

  
  Cakupan komplikasi kebidanan yang 

ditangani 
76 130,16 171,26 

  
  Cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

90 84,07 93,41 

  
  

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95 89,16 93,85 

  
  

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 91 89,01 97,81 

  
  Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama 

(KN1) sesuai standar  
96 96,8 100,83 

  
  Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap 

(KNL) sesuai standar  
87 100,2 115,17 

  
  Cakupan Neonatal dengan Komplikasi 

yang ditangani 
80 62,7 78,38 
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    cakupan peserta KB aktif 67 72,83 108,70 

    Cakupan Kunjungan Bayi 100 100,23 100,23 

    Cakupan Pelayanan Anak Balita 90 75,16 83,51 

3 
Menurunnya kasus 
kematian ibu dan bayi 

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu 40 51 78,43 

    Menurunnya Angka Kematian Bayi 23,00 0,22 0,96 

4 
Menurunkan angka 
kesakitan 

 Puskesmas yang melaksanakan 
penjaringan kesehatan untuk peserta 
didik kelas 1 

100 81,6 81,60 

  
  Puskesmas yang melaksanakan 

penjaringan kesehatan untuk peserta 
didik kelas 7 dan 10 

100 22,23 22,23 

  
  Puskesmas yang menyelenggarakan 

kegiatan kesehatan remaja 
10 44,83 448,28 

  
  Jumlah Puskesmas yang 

menyelenggarakan kegiatan kesehatan 
lansia 

30 75,86 252,87 

5 

Meningkatnya 
pembinaan upaya 
kesehatan kerja dan 
olahraga 

Persentase Puskesmas yang 
melaksanakan kegiatan kesehatan olah 
raga pada kelompok masyarakat di 
wilayah kerjanya 

40 25,86 64,65 

Program Pelayanan 
Kesehatan Dasar 
dan Khusus 

        
138.689.849.192  

          
86.611.107.010  

 
62,45 

    
Jumlah pos UKK yang  terbentuk di 
daerah PPI/TPI 

5 5 100,00 

6 Meningkatnya 
pembinaan, 
pengembangan dan 
pengawasan upaya  
kesehatan tradisional 
dan komplementer 

Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan  kesehatan tradisional 
dan komplementer 

10 3 30,00 

  
  Jumlah Puskesmas yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut 
69 40 57,97 

  
  Jumlah Puskesmas yang memberikan 

pelayanan laboratorium 
20 5 25,00 

  
  Jumlah Puskesmas yang memberikan 

pelayanan Kesehatan Indra 
50 10 20,00 
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  Jumlah puskesmas yang menerapkan 

Pelayanan Keperawatan Kesehatan  
Masyarakat (Perkesmas) 

100 70 70,00 

7 

Meningkatnya mutu 
dan akses pelayanan 
keperawatan, 
kebidanan dan 
keteknisian medik 

Persentase Puskesmas yang 
menyelenggarakan kesehatan kerja dasar 

50 43,1 86,20 

8 

Meningkatnya akses 
pelayanan kesehatan 
dasar yang berkualitas 
bagi masyarakat 

Jumlah Puskesmas non rawat inap dan 
Puskesmas rawat inap yang memberikan 
pelayanan sesuai standar 

60 17 28,33 

  
  Jumlah Puskesmas yang telah 

melaksanakan manajemen Puskesmas 
65 17 26,15 

9 

Meningkatnya Mutu 
dan Akses Pelayanan 
Kesehatan Jiwa dan  
NAPZA 

Jumlah Puskesmas yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
jiwa dan NAPZA 

30 12 40,00 

10 
Meningkatnya layanan 
kesehatan untuk 
masyarakat  

Jumlah Penduduk PBI yang Menjadi 
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN)  

65 5,02 7,72 
Program Pelayanan 
Kesehatan 
Penduduk Miskin 

          
60.765.841.400  

          
41.858.736.977  

 
68,89 

11 
Meningkatnya layanan 
kesehatan untuk 
masyarakat miskin 

Cakupan pelayanan kesehatan pasien 
masyarakat miskin di fasilitas kesehatan 100 60,55 60,55 

12 
Meningkatnya 
pelayanan gizi 
masyarakat 

Ibu hamil KEK yang mendapat makanan 
tambahan 

11,5 81,2 706,09 
Program Perbaikan 
Gizi Masyarakat 

               
856.830.000  

               
813.668.500  

 
94,96 

  
  Ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah 

Darah (TTD) 90 tablet selama masa 
kehamilan 

90 92,25 102,50 

  
  Bayi usia kurang dari 6 bulan yang 

mendapat ASI eksklusif 48 82,8 172,50 

  
  Bayi baru lahir mendapat Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD) 
41 81,2 198,05 

  
  Balita kurus yang mendapat makanan 

tambahan (PMT) 
18,1 89,3 493,37 

  
  Remaja puteri yang mendapat Tablet 

Tambah Darah (TTD) 15 1 6,67 
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  Balita gizi Sangat Kurus mendapat 

perawatan 
100 100 100,00 

  
  Pemberian makanan pendamping ASI 

pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga 
miskin 

6 27,44 457,33 

13 
Meningkatnya kualitas 
kesehatan lingkungan 

Cakupan sarana air bersih (SAB) 70 73,42 104,89 
Program 
Penyehatan 
Lingkungan 

            
3.213.950.000  

            
3.192.666.000  

 
99,34 

    Cakupan Rumah Sehat 65 64,02 98,49 

    Cakupan Akses Jamban Keluarga (JAGA) 70 78,22 111,74 

    Cakupan Angka Bebas Jentik 87 83,65 96,15 

  
  Cakupan Saluran Pembuangan Air 

Limbah (SPAL) 
68 65,16 95,82 

    Cakupan Tempat Sampah 79 80,38 101,75 

14 
Meningkatnya perilaku 
hidup bersih dan sehat 

kebijakan publik yang berwawasan 
kesehatan  

3 2 66,67 
Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

            
5.615.854.000  

            
5.425.423.000  

 
96,61 

  Cakupan PHBS di Tatanan RT  43 48,39 112,53 

    Cakupan strata desa siaga aktif 29,29 36,27 123,83 

  
  Cakupan sekolah  yang mempromosikan 

kesehatan 
20 9,93 49,67 

  
  Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, 

informasi dan edukasi  kepada 
masyarakat 

10 7 70,00 

  
  Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan 

CSR-nya untuk program kesehatan 
8 4 50,00 

15 
Menurunnya angka 
kesakitan akibat 
penyakit menular dan 
penyakit tidak menular 

Cakupan penemuan dan penanganan 
penderita penyakit TBC BTA 

100 78,68 78,68 
Program 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit 

            
2.517.585.000  

            
2.486.401.000  

 
98,76 

  
Meningkatnya angka kesembuhan 
penderita TB Paru BTA Positif 

85 79 92,94 

  
  Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit DBD 
100 100 100,00 

  
  Cakupan balita dengan pneumonia yang 

ditangani 
100 21,6 21,60 

  
  Cakupan penemuan dan penanganan 

penderita Diare 
86 97,38 113,23 
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  Cakupan Penemuan dan Penanganan 

Kasus Penderita Filariasis 
100 63,26 63,26 

  
  Cakupan Penemuan dan Penanganan 

suspect Flu Burung 
100 42,17 42,17 

  
  Cakupan Penemuan dan Penanganan 

Kasus Penderita Kusta 
100 100 100,00 

  
  Cakupan Penemuan dan Penanganan 

Kasus Penderita HIV/AIDS 
100 76,84 76,84 

    Annual Paracite Index (API) Malaria 0,61 0,12 19,67 

  
  Cakupan Penemuan dan Penanganan 

Kasus Penderita Rabies 
100 100 100,00 

  
  Persentase PKM yang melaksanakan 

pengendalian PTM Terpadu  
20 20 100,00 

  
  Persentase desa / kelurahan yang 

melaksanakan kegiatan posbindu PTM 
20 10,88 54,40 

  
  Persentase perempuan usia 30- 50 Tahun 

yang dideteksi dini kanker serviks dan 
payudara 

20 0,97 4,85 

  
  Persentase Puskesmas Yang 

melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR), minimal 50 % sekolah 

20 0 0,00 

    Prevalensi tekanan darah tinggi 24,77 5,71 23,05 

    Mempertahankan Prevalen Obesitas 15,4 17,32 112,47 

  
  Prevalensi merokok pada penduduk usia 

<= 18 Tahun 
6,4 0 0,00 

  
  Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB 

yang dilakukan Penyelidikan 
Epidemiologi kurang dari 24 Jam 

100 100 100,00 

  
  Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 

100.000 penduduk < 15 th 
>2 99,57 >2 
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  Cakupan Desa/kelurahan Universal Child 

Immunization (UCI) 
100 94,56 94,56 

16 
Meningkatnya 
Kesehatan Jemaah Haji 
Kab. Sukabumi 

Cakupan Pemeriksaan dan pembinaan   
Kesehatan Jemaah Haji 

100 0 0,00 

  
  Cakupan penanggulangan krisis 

kesehatan akibat bencana 
100 0 0,00 

17 
Meningkatnya Layanan 
Kesehatan Rujukan 

Cakupan Tenaga Kesehatan Berizin di 
Praktek Mandiri dan Sarana Kesehatan 

75 16 21,33 
Program 
Peningkatan Mutu 
dan Pelayanan 
Kesehatan 

            
1.135.342.800  

            
1.082.079.300  

 
95,31 

    Cakupan Sarana Kesehatan Berizin 65 98 150,77 

  
  Cakupan Sertifikasi Produk Kesehatan 

Rumah Tangga  
33 0 0,00 

    Cakupan Puskesmas Terakreditasi 2 0 0,00 

  
  Cakupan Puskesmas dengan Sistem 

Informasi Terintegrasi 
100 0 0,00 

  
  

Jumlah SDM Kesehatan yang 
ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) 

45 0 0,00 

18 
Meningkatnya akses 
pelayanan kesehatan 

Peningkatan fasilitas pelayanan 
kesehatan (Puskesmas)  

2,45 1,39 56,73 
Program 
Peningkatan dan 
Pembangunan 
Fasilitas Kesehatan 

          
93.563.753.538  

          
92.252.972.270  

 
98,60 

  
   Peningkatan fasilitas pelayanan 

kesehatan (Puskesmas Pembantu) 
5,41 3,07 56,75 
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B A B  I V  

P E N U T U P  

 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam  

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, melalui indikator kinerja yang merupakan 

kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan penetapan anggaran Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sukabumi  tahun 2016. 

Pencapaian kinerja ini mengacu pada program – program kegiatan yang 

tercantum dalam Renstra 2016-2021 dan Renja tahun 2016 serta Perjanjian Kinerja  Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sukabumi dengan menyajikan realisasi capaian, pembandingan 

pencapaian indikator dari tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

indikator kinerja yang dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program  lain. Satu program 

atau satu kegiatan dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian 

juga sebaliknya. 

Indikator kinerja yang termasuk dalam katagori tercapai dalam Laporan Kinerja 

Dinas Kesehatan ini masih banyak yang belum Tercapai, hal ini berkaitan dengan 

penetapan RPJMD Kabupaten Sukabumi yang ada di penghujung tahun anggaran 

sehingga beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja belum tertuang 

dalam Dokumen Pelaksanaaan Kehiatan Anggaran 2016. 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi 

kinerja, penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan 

datang.   

 
 

 


